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Os prejuizos do governo norte aiiieri-
cano ©om á administração do "Ship-
pin^^pard'' orçam em 513 milhões

— j~ — de dollars — — —

-se na Bolsa de Nova York
um projecto para a abertura de um

mercado de cambio estrangeiro

E' distribuido na assembléa da Liga
das JVações o relatório do Sr. Poin-
caré acerca da questão de Tacna e
_______— Arica — — — -

A ASSEMBLÉA DA LIGA DAS NAÇÕES FELICITA WILSON PELO PREMIO NOBEL

COMMUNirADO TELEGRAPHICO
¦df JOHN DE GANDT"

0 "S. PAULO"
Homenagem á officiali-

dade brasileira em Pa-
ris _ Visita a Verdun
—Cinco dias.de lestas
—A partida na quinta-
feira, á tarde, de Cher-
burgo.
PAKIS, 12 (U. 

"P.) — Paris em
peso está prestando honras á ofíicia-
lidade do dreadnoi ight brasileiro São
Paulo, que se acha actualmente, surto
no porto de Cherburgo. Está sendo
organizado UMl programma (iue dura-
rá .. dias.

Hoje a distincta officialidade irá
a Verdun depositar nina cc-róa de lou-
ros no monumento erecto naquella
cidade aos soldados francezes, mor-
tos na defesa da heróica fortaleza du-
rante il guerra mundial.

Essa coroa tem a seguinte inseri-
pção: 

"Aos heroes francezes, caídos
na defesa de Verdun, o commandan-
te e os officiaes do São Paulo".

O Sr. Guimarães, addido naval bra-
sileiro, tambem depositará outra co-
cõa no mesmo, mftg.umento em Ver-
dun.

A officialidade brasileira foi re-
ccbjda pelo Sr. l.andry, ministro da
marinha, .-'ontem ipela manhã, ha-
vendo o almirante Saldun, chefe do
esíado-inaior da armada trance-..,
offerecido em sua honra um lauto
banquete á noite.

Na segunda-feira, á officialidade
i brasileira irá em automóvel' íité a
floresta das Argonnes, (jue foi theã-
tro de uma das mais terriveis bata-
lhas da grande guerra e á cidade de
Rcinis, regressando a Paris á tarde
pura assistir ao espectaculo de gala
na Opera Comiquc.

Na terça-feira o Sr. l.andry convidou
a officialidade brasileira para um lunch
dado eiri sua honra, pretendendo
igualmente o barão de Nioac dar-
lhes um chá.

O Dr. Castello Branco Clark, se-
cretario da embaixada brasileira, of-
firceer-lhes-ha um jantar no Club
lntcr-Alliado. no qual tomarão parte
o marechal Foch, o Sr. Landry, os
membros da embaixada brasileira e
outras altas patentes officiaes. Na
noite desse mesmo dia a officialidade
irá ao baile que em sua honra dará
matlame Penledos, go qual concerráo
iodos os membros proeminentes da co-
lonia brasileira ein Paris.

Na quarta-feira o Sr. Guimarães
offerece uni lunch em honra aos oi-
ficiaes brasileiros no Club lnter-Al-
liados, para o qual foi convidado
o almirante Saldun e mais io offi-
ciaes da marinha franceza.

A officialidade brasileira regres-
sará a Chcrburgo por trem, na noite
de quarta-feira, devendo o Sio Paulo
zarpar daquelle porto na tarde de
quinta-feira, com destino ao dc Lis.
boa, que deverá chegar no dia 20
do corrente, afim de trasladar para o
Hrasil os corpos dos imperadores do
Brasil.

JOHN' DE GANDT
(Córrèspondèntt* especial

da United Press.)

tima effectiva reconsiliaçãoi com a
'França, em uma baso de'pagamentos

razoáveis de indemnizações, por parte,
da Allemanha, mas emlquanto a Fran-
ça rejeitar esses esforços, ella nao
concordara ein plano algum que não
esteja dentro da alçada em seu poder
em cumprir.

A França está praticando a sabota-
gem na Liga das Nações, do accordo
com a sua politica de levar a Allemã-
nha íl rtílria; por cujo motivo os idéaes
da Liga estão em flagrante dosacor-
do, com a pratica do presidente Mil-
lerand".
O JAPÃO NÃO PÔDE DIMINUIR O

SEU ARMAMENTO
GENEBRA, 12 (U. P.) — O vis-

condo Ishii, chefe da delegação do
Japão, em discursa que pronunciou
na G* conunissão da Assemblòa da
Liga das Nações, declarou ser impôs-
sivel ao Japão começar a reducção do
seus armamentos militares e navaes,
eniquanto "certas grandes potências"
permaneçam fora da Liga. Presume-
se que o visconde Ishi fez allusão aos
Estados Unidos, 'onde serviu como em-
baixador de sou paiz.' Achando-se fora da Liga .certas
grandes potências, e portanto sem a
obrigação de obedecer ús suas deter-
minações, o Japão tem que adoptar
um progrannma cie defesa nacional,
tão grande como 01 dessas potências",
disse o Sr. Ishii.

O Japão sú deseja a paz e está an-
cioso por offerecer a sua cooperação
á Liga, mas devo estar preparado
para defender os seus próprios In-
teresoss, atê que outras nações, que
ainda não adheriram á Liga, decidam
fazei* parte da mesma.

O ESPERANTO
GENEBRA, 12 (U. P.) — Foi en-

viada á 2" comnTissão da Assembléa
da Liga das Nações a moção propon-
do o uso do esperanto para simpliíi-
car os trabalhos da mesma.asseml^íéiJU,;.
,,'I^>t*ÍÍ!A.Glta«, A BqiiJftGEÒiS.^;.

A Liga das Nações
FELICITAÇÕES A WILSON

$ GENEBRA, 12 (U. P.) — A As-
tembléa da Liga das Nações enviou
calorosas felicitações ao presidento
Wilson, logo .que teve conhecimento
de havor-lho sido conferido o premio
Nobel de 1919, da Paz.

O COMMISSARIO DE DANTZIG

GENEBRA, 12 (U. P.) — O barão
Attolico, da Italia, foi nomeado alto-
commissario da Liga das Nações em
Dantzig.

AS ESPERANÇAS TEDESCAS
BERLIM, 12 (U. P.) — O conde

von Bernstorff, antigo embaixador da
Allemanlia em Washington, em uma
entrevista concedida ao representan-
te da United Press, declarou que a
actual visita du senador Me. Cormick,
dus Estados Unidos, á Grã-Bretanha,
França e Genebra, terá como resulta-
do um melhor entendimento entro os
alliados e os Estados Unidos, com rc-
lação á Liga das Nações.

Bornstorff acredita que a Grã-Bre-
tanha acabará por concordar com os
Estados Unidos que o convênio da Li-
ga das Nações deve sor revisto e o ar-
tigd 10° eliminado.

O mesmo Sr. Bernstorff accrescen-
ta que as alterações propostas no
convênio da Liga trarão grande be-
riófieio á Allemanha, porque demons-
trará que o tratado de Versailles, do
qual 0 convênio <¦ apenas uma parte,
não 6 uma causa sagrada, que não
pude ser revista.

O Sr. Bernstorff assevera que o
convênio da Liga C» alterado, a Alie-
manha poderá esperar que outros
pontos do tratado possam ser modifi-
cados. A Liga, como está constituída,
não offerece garantia alguma contra
o desmembramento da Allemanha,
que a França ainda tanto deseja.

"A Allemanha verá com bons olhos

GENIJBKÂ. 12 (U. P.) — Por pe-
casião de conhecer-se que ao Sr. Lêon
Bourgeois havia sido concedido o pre-
mio Nobel da Paz, toda a Assembléia
da Liga das Nações se levantou o
applaudi.it a distincção de que foi alvo
o illustre chefe da delegação france-
za. O Sr. Paul Hymans, historiando a
carreira do Sr. Bourgeois, ha Confe-
rencia da Paz e na da Liga, concluiu
por congratular-se com o Sr. Bour-
geois, em nome da própria Liga.

O Sr. Bourgeois, respondendo fl.
ovação, de que era alvo, pediu que se
considerasse o premio Nobel como
havendo sido dado á França, antes de
que a elle próprio, pelo papel que sou-
be desempenhar com tanta bravura,
em favor da liberdade, doi direito c da
justiça.

MAIS DECLARAÇÕES DO
SR. PUEYRREDON

PARIS, 12 'U. P.) — O Dr. Hono-
rio Pueyrredon, ministro das relações
exteriores da Republica Argentina,
explicando os detalhes de sua recente
retirada da Assemíblôa da Liga das
Nações, aos representantes da im-
prensa desta capital, disse que qual-
quer critica sobre ter a 0" commissão
approvado unanimemente uma mo-
ção favorável ao adiamento de qual-
quer emenda ao pacto da Liga das
Nações, até á. próxima reunião de
1921, é Infundada." O Sr. Alvear, da delegação argen-
tina, não estava presente quando a 6*
commissão adoptou a moção propon-
do o. adiamento das omendas até
1921", affirmou o Dr. Pueyrredon,
"além do que, como membro da com-
missão, ou votei contra a referida mo-
ção", terminou o ministro argentino.

UMA RECUSA
STOCKOLMO, 12 (A. H.) — O Sr.

von Sydow, governador da provincia
de Gothenburgo, recusou o convite
que lhe tinha sido feito pela Liga das
Nações, para participar da commis-
sã'oi internacional incumbida tle fisca-
lizar o próximo plebiscito em Vilna.
A QU10STAO DOS MEMBROS PER-

MANENTES DO CONSELHO
GENEBRA, 12 (A. H.) — O con-

selho executivo da Liga das Nações,
discutiu longamente hontem, a que-
stão dos membros não permanentes
do conselho. O Sr. Balfour, delegado
da Inglaterra, propoz que fosse de
um anno a duração do mandato des-
ses membros e que outros assumptos
corrolatos, taes co-mo a reeleição e a
distribuição de mandatos, constituis-
som apenas objecto de .suggestões, e
não de solução definitiva, da parte do
conselho, A propsla Balfour foi ap-
provada.

Ao terminar a reunião, o conselho,
pelo seu presidente, enviou felicita-
ções ao presidente Wilson, pela con

da, apresentaram propostas mandan-
do eliminar o artigo 6°, mas segui-
ram, sem discussão, a opiniãoi geral
da Assembléa. Assim procedeu tam-
bem o' Japão, não obstante as diver-
gencias passageiras que surgiram en-
tre os seus delegados e os represen-
tantes de outros paizes. O jornal sa*
lienta quo a Liga não tende, de mo*
do nenhum,, a tornar-se uma associa-
ção especialmente européa, deixando
de parte as nações americanas; ao
contrario, o Brasil e o Chile, mante-
rão certamente toda a autoridade dc
que já gozam 110 seio da Liga das
Nações.

O "Observer" acha pouco, provável,
se não impossivel, a retirada de ou-
trás nações da America do Sul, o
apoia a opinião, que qualifica dc sa-
bia, do delegado Aguoro, de que se
todos os delegados que so julgassem
miclindrados, se retirassem, não era
possível haver nenhuma espécie do
assembléa.

Nas notas políticas, o mesmo jornal
diz q,ue a Argentina tom toda a razio
em querer a collàboração de todas as
nações, porque é uma questão de vi-
da ou morte para o principio mesmo
da Liga.

UMA PARTICIPAÇÃO DO JAPÃO
GENEBRA, 12 (A. H.) — À dele-

gaoão do Japão communicou á As-
sembléa geral da Liga das Nações o
teor da nota que d gabinete de Tokio
lhe tinha remettido om 10 do cor-
rente.

A referida nota declarava que a
Conferência Internacional de Com-
municações Telegraphicas, em Was-
hington, atravessa presentemente um
pt-riortc de inaotivtdade, em conse-
quencia da divergência sobre a attri-
buição dos cabos allemães.

A osso propósito, sabe-se quo a im-
prensa japoneza se bate firmiemente
pela manutenção do direito de pro-
priedade do Japão sotóre as linhas que
passem pela ilha doftYap, nas Caro*»
ilnas.

REJEIÇÃO DE UMA PROPOSTA
PARIS, 12 (A. H.) — Communi»1

cam de Genebra que a cominissão
encarregada de redigir o projecto da
creação do Tribunal Permanente de
Justiça Internacional, rejeitou a pro-
posta apresentada pelo delegado da
Colômbia, no sentido de serem os !
juizes do referido tribunal repartidos
proporcionalmente pelos continentes.

A QUESTÃO DO PACIFICO

GENEBRA, 12 (A; A.) — Foi des-
tribuido aos membros da assembléa
da Liga, o relatório do Sr. Poinca-
ré, sobre a questão do Pacifico, en-
tre o Peru, o Chile e a Bolívia.

Esse relatório constitue um longo
estudo sobre a opportunidade da Ll-

ga se oecupar do tratado de Ancon,
e faz largas referencias as allega-

ções do Peru, da Bolivia e do Chile
a favor e contra, e diz, entre outras
coisas, o seguinte:

"Pois bem, apesar da existência do
tratado de Ancon, o Chile conseguiu
evitar que se realize o plebiscito om
Tacna e Arica, e continua occupan-
do o respectivo território, com me-
noscabo do compromisso por elle as-
signado. Nem no direito civil o pri-
vado e nem no direito Internacional
pôde a oecupação prescrever contra
o titulo, e neste caso, o titulo é o
tratado de Ancon, que veda ao Chile
toda a proscripçâo acquisitiva, qual-
quer que seja a duração da oecupà-
ção dos territórios de Tacna e Arica,
que deveriam ser incontcstavelmente
submettidos ao plebiscito, porém não
o foram. O Chile oecupa-os, não
cumprindo, pois, o tratado de Ancon.

Estuda o Tratado de Versailles e
a adhesão fi. assembléa da Liga, e
sustenta que a questão deve ser sub-
mettida a sérias investigações e de-
tido exame. De conformidade com o
que determina expressamente o ar-
tlgo 5" do referido Tratado de Ver-
saillcs, a assembléa deve somente
nomear uma commissão que verifi-
que o fundamento dos factos allega-
dos, reservando-se para, mais tarde,
dar uma solução ao assumpto, e não
deve resolver de afogadilho, se.de-
vem ser convidadas as nações inter-
ossadas para procederem & revisão

COMMUNICADO TELEGRAPHICO
de HARRY^W. FRANTZ

OCAFE'
¦j •

Um banquete cm Nova
York ao Sr. Louis R.
Grey — Discurso do
Sr. Weir.-
NOVA YORK, 12 (U. P.) — A

junta «los cafésjbtns acaba de dar
um grande» e Iniportuiit.) banque-
te ein lioiuii do Sr. Douls R. Grey,
do Rio dc Jancjro, representante
da grande firma americana de
cafó Arbuckle Brothers.

Entre os convivas do banquete,
not-ivam-se ímimbros do corpo
diplomático brasileiro c repre-
sentantes officii>es dns Republl-
cas de S. Salvaflor c Guatemala
o de otitros pains produetores de
cafó, bem «uno 

'os 
princlpaes ne-

gociantes e torradores de cafó
dos Estados Unidos.

Dlscntlu-sc a+pi-opósta de um
projecto .apresentado ooin o fim
de estabilizar e desenvolver o
consumo do cafó.

O Sr. Ross Welr, presidente da
junta, apresentou ò Sr. Grey, de-
durando ser elle. o gênio qne In-
splrou a uctuut c unica campa-
nha cooperativa, dirigida pelos
plantadores de pafé.de S. Paulo,
nos Estados. Uiiidos, com o fim
de educar o public* uiuericaiio ua
escolha da qttajldade do café
brasileiro, e, beip assim, 110 nu-
gmento do consumo dp cafó de
H. Paulo na ..yuWíea Ait Norte.' O Sr. Welr 'jtqswí' -jòo.o, còniiló
agora espciíh obter, devítto aos
esforços cíqS Sr. Grey, contribui-
ções cm favor dessa benéfica
campanliu de outros Estados bra-
Filei rou, .produetores de .café,
além do de S. Paulo.

''Nossa propaganda por melo
dc annuncios sobre os méritos do
café brasileiro está sondo levada
a effeito cm larga escala em to-
dos os jornaes de grande tiragem
dos liistadoB tinidos", accrescen-
tou o Sr. Weir, "i>or conseguinte,
devemos .continuar a lmpulslo-
nar nossa campanha de propa-
ganda, ató que o consumo de
café ausmente na mesma pro-
porção que o augmento de sua
producção, pois que se não pro-
curarmos abrir .novos mercados
para o consumo dc todo o cafó
produzido, poderá chegar um pc-
riodo em que a super-producção
oceasione um inevitável desastre
A industria caféeit.i".

HARRY W. FRANTZ

(Correspondente especial
da United Press.)

cessão do premio Nobel da paz, dc | do tratado de Ancon.
1919.
COM-tüENTARTOS DO " OBSER-

VER" SOBRE O GESTO DO SR.
PUEYRREDON.
LONDRES, 12,(A. H.) — Tratando

ainda hoje da r.etirada da delegação
argentina da Assembléa da Liga das
Nações, o "Observer", diz que o Si*.
Pueyrredon chegou cheio dc no-bres
esperanças a Genebra, onde pneoni-
zou o. extremo altruísmo, qualidade
necessária ao exito da Liga. Todavia,
nilo seguiu a própria suggestâo, por-
que considerou uma affronta pessoal
u moção contra a Btia emenda ao
pacto da Liga. O jbrnal deplora o
gesto impulsivo e inopportuno do Sr.
Puoyrredon, mas acha que a salda da
missão argentina não íaránaufrag-ir a
Liga, assim como a deserção de um
marinheiro não causa a perda do
navio. -

outras nações — accrcscenta o
"Observer" — especialmente o Cana-

ferentemente, 6 porque nâo foram
comprehendidas. A minha amisade
pela França e pela Inglaterra ê bem
conhecida e não está em causa, pois,
neste momento, não se trata de uma
questão de sentimento, mas de dou-
trina que toca & própria vitalidade
da Liga, que considero dever _ser
universal, porque representa não sõ-
mente direitos, mas tambem obri-
gações para os que delia façam
parte.

A admissão deste ou daquelle paiz
não é um favor, mas um meio de fis-
calizal-o. A Liga, como a querem
comprehender, será talvez a Liga
das Nações amigas, e como a liga-
ção entre ellas já existe, consldoro a
sua creação como inútil.

Dizem que a Allemanha deve en-
trar para a Liga, somente depois de
dar provas de boa condueta o, por-
tanto, consideram a sua entrada
para a Liga, como-uma recompen-
sa; mas, se a prova de boa condueta
é a execução do Tratado de Versail-
les, e só quando tiver executado é
que entrará para a Liga, entrando
agora, as demais potências acompa-
nharão de perto os seus actos, e ella,
assini, será forçada a executar as
deliberações da maioria e terá direi-
tos e obrigações.

Considero a Liga um instrumento
necessário o magnífico para a con-

servação da paz no mundo, mas com
a condição de que o mundo todo es-
teja nella representado. Adepto con-
vencido da Liga, náo a considero
como um club. Apresentei quatro
propostas: universalidade da Liga,
igualdade juridlca, obrigatoriedade
da arbitragem e creação da Corte
Internacional de Justiça. Estava de
accordo a respeito do- adiamento da
discussão das minhas propostas so-
bre a arbitragem e sobre a crer/;ão
da Corto internacional de Justiça,
apesar de julgal-as essenciaes para
a solidez do edifício, mas, a que se
refere á igualdade jurídica, apresen-
ta-se aos meus olhos como devendo
fazer parte das questões a serem
discutidas desde a primeira sessão
da assembléa da Liga.

Não comprehendo a reunião 'dos
Estados soberanos sem a igualdade
jurídica entre elles. Note-se que, pe-
dindo a universalidade da Liga, não
visava um paiz, mas todos os que
n&o fazem parte delia, entre os
quaes figuram o México, o Equador,
Costa Rica, Honduras e S. Domingos.
Fiz o meu dever de simples artezão:
asslgnalei os pontos fracos do edifi-
cio, que desejo solido e eterno. Pen-
so que não será depois de acabado o
monumento, que poderemos corrigir
um erro nos seus alicerces. Tenho
como certo que a opinião publica
esclarecida mo dará razão, como me
dão muitos dirigentes. Aquelles que,
mal informados, mal interoretaram
as minhas intenções, direi que a mí-
nha amisade pela França o pela In-
glaterra é igual o sincera.

A adhesão á Liga .deve ser organi-
zada, tendo por base a justiça e o
direito, abrigando sob o seu tecto
todos os povos, para ser respeitada
por todos os povos."
A OHANOEDIiAIÚA BRITANNICA

LONDRES, 12 (A. A.) _— O Mi-
nisterio dos Negócios Estrangeiros
negou-se a dar publicidade a qual-
quer opinião officl*l acerca da reti-
rada da delegaç&o^rgentiria df^H-
ga das Nações. ,i

O Brasil nc
estrangeiro

O "S. PAULO" E3I CHERBURGO
CliERBURGO, 12 (U. P.) Retar-

dado — A officialidade do dreau-
nought brasileiro "S. Paulo",teve des-
de a sua chegada a este porto, uma
cnthusiastica recepção. O almirante
Grassei recebeu os officiaes brasilei-
ros, retribuindo em seguida a visita
a bordo do "S. Paulo", que lnspeccio-
nou detidamente.
EM MSBOA O "S. PAULO" E' ES*

PERADO A 20
LISCBOA, 12 (U. P.) — O vaso de

guerra brasileiro "S. Paulo" que par-
tiu a 10 do corrente.de Cherbourgo, é
esperado neste porto no dia 20.
HOMENAGEM DO GOVERNO POR-

TUGUEZ AOS EX-IMPERANTES
BRASILEIROS.
LISBOA, 12 (U. P.) — Por ocea-

.!•. . '-.-¦ ónias que serão celebra-
das em suffragio dos cx-lmperadores
do Brasil, o governo portuguez offe-
recerá uma rica coroa.
HOMENAGENS NA FRANÇA A' OF-

FICIAMDADE DO "S. PAULO».
PARIS, 12 (A. H.) — Desde hon-

tem, ft tarde, que a cidade de Paris
festeja com sinceras demonstrações
de sympathia os officiaes e marinhei-
roso do couraçado brasileiro "São
Paulo".

Logo que chegaram, o commandan-
te Gomonsoro e os officiaes do seu
estado-maior foram visitar official-
mente o Sr. Landry, ministro da ma-
rinha, e o almirante Salaun, chefe do
estado-maior da armada. Dessas visi-
tas, os officiaes brasileiros, segundo
declararam aos jornalistas, trouxe-
ram a mais agradável impressão
pela acolhida que lhes dispensaram
os coliegas francezes. Mais tarde o
contra-almirante Grandclément foi
retribuir a visita que o commandante
Gomensoro havia feito aó ministro
Landry.

O commandante e officiaes do
"S, Paulo" estiveram tambem no Quai
d'Orsay, c á noite assitiram ao jan-
tar que lhes offereceu o almirante
-Salaun, chefe do estado-maior da ar-
mada. A esso jantar estiveram tam-
bem presentes o encarregado de ne-
gocios e o addido naval do Brasil,
além de altas patentes da marinha
franceza.

Um "saráo" dansante, em um
grande "music-hall" parisiense, poz
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O Chile, adherindo á Liga, aceitou
o facto da designação de commissôes
como meio de informação penna-
nente da Liga.

PUEYRREDON EXPÕE AS RA-
ZôES DE SUA ATTITUDE

PARTS, 10 (A. A.) Retardado —
O Dr. Honorio Pueyrredon, ministro
das relações' exteriores e chefe da
delegação da Republica Argentiim
na assembléa da Liga das Náçõéa,
reunida em Genebra, expz. ao dl-
rector da succursal da AsjtnelH Ame-
ricana, nesla capital/ as razões que
motivaram a retirada d*i referida
delegação da^quella assembléa.

O illustre estadista argentino as-
sim se exprimiu:

"As minhn.. proptisit ."i não vi-
.sam favorecer um paiz, e sim torta-
lecer a Liga das Nações. Se as mi-
nhas idéas forani interpretadas '._.?•
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nBDIMOS aos nossos assignantes.cujas assigüaturas
terminam em 31 de dezembro do corrente anno, a

fineza de reformal-as com antecedência, afim de evitar
que seja interrompida a remessa da folha.
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termo aos festejo de hontem em lio-
menagem aos marinheiros do Brasil,
que não occultam * alegria de que
estão possuídos pelas provas de cari-
nho e amisade que têm recebido des-
de a sua chegada á França.

Hoje, os officiaes do "S. Paulo"
seguem para Verdun, onde no cerni-
torio local o commandante e o addi-
do commercial Guimarães collocarão
sobre o monumento dos soldados
francezes palmas de flores com fitas
das cores nacionaes do Brasil e da
França, e a seguinto legenda: "Aos

heroes francezes mortos pela pátria"
Depois visitarão Reims e as collonas
da região do Argonne, e regressarão
segunda-feira, á noite, a Paris, onde
serão alvo de novas homenagens da
parte das autoridades francezas.
DECLARAÇÕES DE VICTOR OR-

LANDO
GÊNOVA, 12 (A. A.) — Por ocea-

sião da sua chegada da America, o
Sr. Victor Orlando teve uma entrevis-
ta com-o director da Agencia Ameri-
cana nesta cidade, a quem manifes-
tou o enthusiasmo que lhe tinha des-
pertado o Brasil c, bem assim, a gran-
de fecundidade do seu solo.

O Sr. Victor Orlando narrou por-
menorizadamente a visita quo fez á
cidade de S. Paulo e a outros pontos
do paiz, acerescentando que não po-
dia oceultar a admiração que lhe cau-
sara o seu progresso.

Em seguida pediu ao director da
agencia, que transmittisso para o
Brasil a seguinte mensagem: "A ma-
gia das bellezas do grande e hospita-
leiro paiz e as profundas impressões
que me causaram a força magnifica
e admirável do povo brasileiro, acom-
panharam-me até á volta á pátria, e
conservo dessa visita lembranças ca-
ras e inesquecíveis que me fazem re-
cordar a minha, labpriosa Gênova.
Unindo os dois paizes num laço affe-,
ctuoso, envio as minhas mais cor-
diaes saudações ao grande povo bra-
sileiro."
CONFERÊNCIA DE IrEO GERARD

BRUXELLAS, 12 (A. A.) — O
Sr. Leo Gerard, que foi ao Brasil
como secretario do rei Alberto ,reali-
zou hoje, na Sociedade dos Indus-
riaes Engenheiros uma conferência
sobre o thema: "O Brasil e os íftus
recursos, e o futuro da amisade entre
os dois paizes."
AS DESPEDIDAS DO "S. PMJLO"

AtNirUERPIA, 12 (A. A.) — O
commandante do couraçado brasilei-
ro "S. Paulo" radiographou ao burgo-
mestre desta cidade, agradecendo em
seu nome e no dos officiaes do navio,
aB manifestações que lhes foram tri-
butadas pelo povo belga.

BRUXELLAS, 72 (A. A.) — O rei
Alberto recebeu um radiogramma do
commandante do couraçado brasilei-
ro "S. Paulo", agradecendo a sua ma-
gostado et acolhimento que o povo
belga dispensara aos officiaes e mari-
nheiros daquelle vaso dc guerra.

ELOGIOSAS REFERENCIAS DO
RUI ALBERTO IAS. PAULO
BRUXELLAS, 12 (A. A.*) — O se-

nhor Luiz Silveira, commissario do
Estado do S. Paulo, foi recebido cm
audiência especial pelo rei Alberto,
que, ao apertar-lhe a mão. disse:"Aporto com inteira satisfação a mão
do representante de S. Paulo. Jamais
esquecerei a carinhosa hospitalidade
dos paulistas, que tanto honra o es-
pirito de 'nicicttiva e actividade do
Brasil."

Durante a palestra que teve, o- se-
nhor Luiz Silveira, o soberano expn-
miu-lhe a boa impressão que lhe cau- :,
sara a febril actividade que observara
em todo o Estado.

GENTILEZAS DO SOBERANO 
'

BELGA
BRUXELLAS, 12 (A. A.) — TendoJjÉ

chegado ao conhecimento do rei Al-Sí ';,«

berto que residia nesta capital uma .if-.M
irmã do Dr. Calogeras, ministro da ,:;;-Ç.
^guerra do Brasil, «ua magestade
convidou-a para assistir ao banqueta -
offerecido aos officiaes do couraçado t
brasileiro "S. Paulo". Como, porOm, >
essa senhora fosse casada com um , .
official belga que está no zona de oc-
cupação, o soberano mandou telegra-
phar a esse militar convidando-o a
assistir tambem ao banquete.

NA FRANÇA

CHERBURGO, 11 (A. A.) Retar-^ ;'
üado — A officialidade do couraçado, ;|"S. aPulo" foi festejadissima ao che- ;
gar a esta cidade.

O almirante Grasset, prefeito mari- %
timo do Cherburgo,offoreceu-lhc uma ;• ¦
recepção.e um banquete.

PARIS, 11 (Expedido ás 9,10 da .
manhã) (Ao A.) — A officialidade
do couraçado "S. Paulo" chegou a
esta capital iis nove horas da manhã,
sendo recebida .na estação pelo se-
nhor Castello Branco Clark, encarre-
gado de negócios do Brasil, pelo se-
nhor Andrade Neves, pelo represen-
tante do ministro dá marinha da.
França e por numerosos membros da
coionia.

O programma de hoje, sabbado, 6
o seguinte: jantar offerecido pelo
chefe do estado-maior da marinha no
hotel Continental, e baile no Alcazar
d'Eté, promovido pelo artista Duque.

Amanhã, domingo, os officiaes bra-
sileiros irão visitar a cidade de 'Ver-

dun. e na segunda-^eira a cidade de
Reims, havendo á noite espectaculo
de gala na Opera Cômica.

Na terça-feira haverá um almoço
offerecido pelo ministro da marinha,
um chá pelos barões de Nioac o um ,
banquete pelo Sr. Castello Branco
Clark, a que assistirão o Sr. Loygues,
chefo do gabinete, o marechal Foch,
o ministro da marinha, os almirantes
Salaun' e Vavassour, o chefe, o sub-
chefe do estado-maior da armada, o
almirante Grand-Clement, chefe do
gabinete do ministro da marinha, O
conde Peretti delia Rocca, director
geral do Ministério dos Negocioá Es-
trangeiros; Fourquieres, director do
protocollo; De Jean, director dos ne-
gocios da America do Quai d'Orsay;
Hermite, chefe do gabinete do senhor
Leygues; o commandante Gomensoro
e mais officiaes do "S. Paulo"; o ge-
neral Tasso Fragoso, José Dantas, ge-
neral Leite de Castro, Paula Guima-
rães, Francisco Guimarães, addido
commercial â embaixada 

'brasileira;

C. de Ouro Preto, João Ruy Barbosa,
Navarro da Costa, Nioac, o comman-
dante Bastart, o commandante Guil-
laine, Argollo, Shaw,* Carvalho .. de
Azevedo, director geral da'A'g_mbia
Americana, etc.

Na terça-feira, á noite, haverá ain-
da o baile offerecido pela família
Penteado, e na quarta-feira o almoço
do addido commercial, Sr. Francisco
Guiniarães e a recepção do Sr. Cas- ,
tello Branco Clark, encarregado de
negócios do Brasil.

Depois da recepção, que se realiza-
rá no Cerelo Inter-AlliO, os officiaeí
brasileiros partirão para Cherburgo,
afim de seguir viagem-
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UM SUCCESSO SEM PRECEDENTES

NO COMMERCIO DE MODAS!

\

EM QUALQUER DAS NOSSAS CASAS
EM QUALQUER DAS SUAS «SECÇÕES

QUALQUER DOS NOSSOS FREGUEZES
pode ESCOiiiacEa,

QUALQUER DOS MELHORES ARTIGOS,
NA PR PORÇÃO DAS COMAS FEITAS, COMO

NO VAIOR DE 10$, 20$, 40$, 60$,
100$, 150$, 200$, 350$, ETC, ETC.
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| A politica européa
UMA CANHONEIRA POLACA EM

DANTZIG
' DANTZIG, 12 (U. P.) — A ca-
nhoneira "Pilsudski", quo é o «pri-
meiro vaso de guerra da. marinha po-
laça, «caiba de chegar a este perto.

Esse navio de .guerra tem uma tri-
pulação de eincoenta bamens e deslo-
ca 500 toneladas,

DESMENTINDO BOATOS
PARIS, 12 OU. P.) — O primeiro

«ministro, Sr. Leygues, desmentiu
hoje os boa.tOs «propalados acerca da
prox-ima partida do Sr. René Vivia-
ni de Genebra e insistiu em que, a
dfeàpeito da campanha por ;parte d|í
imprensa, em sentido contrario., os
pontos de vista dò Sr. Viviani e os
do governo francez são exactamente
os mesmos.

NA TCHECO-SLOVAQUIA
PRAGA, 12 (U. P.) — Continua

desde hontem o conflicto entre .com-
mu nistas e a tropa .

•Ficaram feridos 18 -populares e
oito polieiaes,
O REI DA DINAMARCA EM CON-

1'ERENCIAS
«PAtRIS, 12 (UJ P.') — 0«.rei Chri-

etiano, da Dinamarca, teve hoje de-
morada conferência com o presiden-
te dp conselho de ministros, Sr. Le.y-

. gues, e com o« Sr. Renfi Viviani, no
Ministério das Relações Exteriores.

!,¦- Apfe a entrevista, foi noticiado que
todas as divergências entre a França
e. a Dinain.arca haviam sido' soVucio-..
nadas. '

«O Sr. Viviani voltará a Genebra
na próxima terça-feira, afim- de.re-
asoumli- o seu íogàv, na delegação da
França á assembléa da Liga das Na-
ções.

A PAZ
NOVA YORK, 12 (U. P.) —O

Sr. Washington D. Vanderliip, ao« sér
Informado, pela United Press, de que
a Grã-Bretanha ha.via reatado sua
relações commerciaes com o .governo
do «Soviet, declarou o seguinte:"Este fa-cto representa a pa-z eu-
ropéa pela primeira vez nesses ulti-
nici» «eis annos. Se a versão fO«r ver-
dadeira. ella. significará que força-

.^*nos a mão a. Grã-Bretanha que um
«jjjequeno grupo de negociantes ame-

«I&. JJ}'can°s conseguiu fazer aqulllo que
*&&*¦ Ij'B!l <-as Nações deixou do rea«li-

Tombem disse que a acção do gor
Verno britannico vai desencadear
un a verda«deira avalanche que todas
as demais nações eurctpéas vão se-
guir com muita presteza."
A IMPRENSA TEDESCA E A RES-

POSTA AOS ALUADOS
B'«EiRLTMj 12 (H.) — A im«pren-

sa, em geral, npprova os termos da
Teriposta do governo nllwrãci, á nota
dos a!lia«dos sobre os discursos pro-
nunciados por oceasião da visita, de
ministros allemães ás regiões rhena-
nos de oocu.pação.

Desse coro de elogios a.pcnas des-«tôa o "Freiheit", órgão dos indepen-
dentes.

Na opinião do "Freiheit", os refe-
ridos discursos tinham sido pelo me-
nos ineptos e podiam perfeitamente«causai!- o effeito de uma .provoca ção."O governo — accrescenta o- "Frei-
ihe-it" — não pôde atirar pedras nas
vidraças do. visinho, .porquanto cabe

. ao povo allemãq pagar todos os es-
tragos causados."

OS REIS DA DINAMARCA
PARIS. 12 (II.) — Os soberanos

da Dinamarca .pn.rtira.m. hontem, á
noite, para Roma.
NAO HA DIVERGÊNCIAS ENTRE

, LEYGUES E VIVIANI
'PARIS, 12 (Ií.) — O Sr. «Renê

Viviani, que»ac.-tba de chegar a esta
capital,' declarou a.«um redactor da
Agencia Havas que não passam de
mera fantasia oa boatos que corre-
ram sobre a sua viagem, attrfbuida
a divergências entre elle o o ministro
dos negocias estrangeiros, a res-pelto
da questão da Armênia.

Não existia nenhu.T.a divergência
de vistas entre o Sr. Leygues e os
delegados da França na assembl&a
da Liga das Nações.

As finanças
mundiaes

O CREDITO NOS ESTADOS
UNIDOS

CHICAGO. 12 (U. P.) — Varias
*mp'rezãs bancarias e industriaes da
parte central no oeste dos Estados
Unidos resolveram em uma sessão
celebrada nesta cidade organizar«uma nova empreza de exportação
destinada a « fomentar., financeira-
«mente as relações commerciaes dos
EsfMgg Unidos.

(iV. corporação tem por fim prin-
cipal adiantar capitães aos n«sgocian-
te« e industriaes do Valle do Missis-
sipi c da Região dos Grandes ' La-
fiTOs. nos Estados Unidos, que deseja-
rem participar no commercio expor-«tador.

Ettpera-*e que essa Iniciativa au-
xili.-trá materialmente o desejo dos
industriaes do Valle do Missi-ssipi de
expandir suas transacções commer-
ciaes 'llrectnmente corn a America do
Sul.

A corporação .que se vai organi-
zar encetará suas operações de ne-
cordo com as leis da Reserva Fede-
ral, com um capital «inicial de
$100.000 dollars que poderá ser ele-
vado até um total de l.DOO.000.000
dollars.
FACILIDADES DE CREDITO NOR-

TE AMERICANO NA RÚSSIA.
WASHINGTON, 12 (U. P.) — O

Sr. Vanderlip, representante do syn-
dicato de capitalista, da Costa do Pa-
cifica, e que recentemente assignou
importante accordo commercial com
o governo soviet, da Rússia, chegou
a esta capital, procedente da Rússia.

O Sr. Vadei-llp disse que a eonces-
são dada aos capitalistas americanos
na península de K-imchntlcn, só se
tornara effectiva quando os Estados
Unidos «reatarem suas relações com-
merciaes com a Rússia-

O . yndicato americano pagará ao
governo russo cerca de tres biliões de
dollars pela sua suecessão.
UM PLANO NORTE-AMERICANO

EM ESTUDO
NOVA YORK, 12 (U. P.) — Sabe-

se que a Bolsa dè Nava York' está
organizando um «projecto, proposto
pelos banqueiros interessados, para a
abertura de um mercado de cambio
estrangeiro, no qual as transacções
cambiaes de todos os paizes, quetikn
transacções commerciaes com os Ks-
tados Unidos serão liquidadas.

A Bolsa nomeou uma conunissão
especial incumbida de estudar a si-
tuação canibi.al e de dar parecer,
acerca da conveniência de ser aberto
um departamento destinado a regu-
rizar a liquidação das transacções
cambiaes. ..».' • ¦-'

Os corretores que se oecupam de
cambiaes estrangeiros estão movendo
forte opposiçao á organização des-
te plano, pelo facto de não serem ad-
mlttidoa no departamento da Bolsa.
E' crença geral que cs banqueiros se-
propõe adquirir diplomas de mem-
bros da Bolsa, que lhes facultem os
meios de negociar em cambio es-
tra.ngéiro, sob o regulamento que se-
rá organizado pela- directoria da
Bolsa.

O titulo de membro da Bolsta
custa presentemente $100.000.

AUXILIO A' AUSTRIA
VIENNA, 12 (U. P.) — O Jornal"Mittag Post" informa que ft Grã-

Bretanha e a França offereceram
adiantar ao governo da Austria a
quantia de 60 milhões de dollars,
por conta do projectado empréstimo
dos alliados úqueile paiz.
AS DIVIDAS DOS ALLIADOS A*

AMERICA DO NORTE
WASHINGTON, 12 (U. P.) — A

commissão de finanças do Senado
oecupou-se das dividas dos alliados
ao Estados Unidos. O senador do Es-
tado de Dakota do Norte, Sr. 'Mac.
Cumber, declarou que a commissão
ainda não tinha chegado a uma de-
cisão definitiva sobre a recommen-
dação que deve fazer ao Senado, re-
lntiv.amente a politica que se deva
seguir sobre as obrigações dos pai-zes da "Entente" .

EM PORTUGAL
LISBOA, 12 (A. H.)—Foram can-

sideradas do caracter reservado as
resoluções tomadas hontem na reu-
nião da-Associação Comniercial, de
Lisboa a. respeito da situação finan-
ceira. -

LISBOA. 12 (A. H.) — O Thesou-
ro vai emprestar, por intermédio do
Banco de Portugal, a 'importância
de dez mil contos a um estabeleci-
mento de credito que adiante a Ju-ros módicos dinheiro aos commer-
ciantes e industriaes.

thedral, onde será cantado solemne¦"Te Deum" em acção de graças pela
volta do monarcha.

iSabe-se que Constantino toma já
parte activa na direcçâo dos negócios
públicos da Grécia, tendo enviado
diversos telegrammas ao primeiro
ministro Sr. Rallys, sobre a escolha
de funecionarios «pa-ra substituírem
os amigos do Sr. Veriizellós, quo se
demiti! ram.

O ministério tenciona entregar ao
soberano a autoridade do governo,
logo que elle regressar a Grécia.
OS PREPARATIVOS DE PARTIDA

¦NA SUISSA
LUCERNA, 12 (U. P.) — O ex-rei

Constantino, da Grécia, enoommen-
dou um trem especial em que elle e a
sua comitiva partirão desta cidade
para Veneza, onde embarcarão num
couraçado grego com destino á Attie-
nas.

O grupo real é composto, além do
ex-rei Constantino, da ex-rainha So-
phia, principe Paulo >e ¦ as, jovens
princezas . Constantino espera che-
gar á Athenas no dia 19 do corrente.
O "AVEROEF" VAI BUSCAR «CON-

STANTINO
ROMA, 12 (U. P.) — Foi noticia-

do nesta capital quo o cruztidor gre-
go "Averoíf" chgeará 'breve á Vene
za, afim de transportar pára Atlie
nas o rei Constantino da Grécia.

COMiMÍÍÍÍ TELliGRAPillCü
de L. T. HEATLEY

A preponderância
yankee

0 jantar annual da So-
ciedade da Pensylva-
nia - Conselhos do Sr.
Charles Schwab -- Cri-
se commercial.

?

Fiume

A Grécia
O SR, rTRIOT NAO PÔDE RE-

GKKSSAR A' GRÈCLV
LUCERNA, 12 (U. P.) — Sabe-se

aqui que ao Sr. Streit. antigo ministro
do ex-rei Constantino, o ao Sr. Paf-
farigopulo, ajudante de ordens do
mesmo monarcha, foi recusada il-
cença para regressarem a Grécia.

O governo grego acaba de notificar
ao rei Constantino que mandou se-
guir um cruzador e uma divisão na-
vai para escoltal-o de Veneza até a
Grécia, devendo a esquadra gregachegar na próxima quarta-feiraaquelle inesmo porto.

TERMINIO DO PLEBISCITO
PARIS. 12 (U. P.) — Um despa-

cho. dirigido de Athenas, ao depnr-
tamento das ¦ relações exteriores da
França, diz que a contagem official
pnra apurar a votação do plebiscito
levado a effeito no domingo passadosobre a volta do ex-rei Constantino,
está completamente terminado, ac-
cusando um total de 902.000 votos,
dos quaes 895.0U0 foram em favor
da reascensão dc Constantino ' ao
throno da Grécia.
A' ESPERA DE CONSTANTINO

ATHENAS. 12 (U. P.) — Grandes
preparativos estão sendo feito^ nesta
cidade li esperta do regresso do ex-rei
Constantino.

Está sendo construído num dos
pontos centraes da capital artístico
arco de triumpho, sob o qual p.-issarâ
Constantino n cavallo, ti frente dr nu-
meroso cortejo, que se dirigirá á ca-

AS DESERÇÕES NA ARMADA
ITALIANA

ROMA, 42 (U. P.) — Uma investi-
ga«rão official acaba de revelar qüe o
tor.pederro italiano n. *8 cJiegou ao
porto,, de Fiume, -tripulado .exclusiva--
men^e pela sua guarnição, sem levar
a Seu bordo um sô d? seus officiues,
que. por oecnslão desse navio, deser-
tar a esquadra bloqueada, afim de se
incár-pòrar ús.. forças de Gabriel
D'.AJin"insáo, «e- achavam, ¦ casual-
mente, todos em torra.

.0 jornal "A Tribuna" diz.que todos
os officiaes tia armada italiana rece-
boram ordem de ,resistir pela força
aos amotinados ,que tentarem se re-
unir a?, forças de Gabriel D'Annu.ii-
ZÍQ,,; .. ; ...... .......

AGGRAVA-SE A SITUAÇÃO
R^Ya, 12 (U. P.) — Despachos

procedentes de Fiume di«rm que a
sitnnção niuiupllít ciitarlc ícstíi so tor-
nando içeda vez peior, de dia para.
dia. Confirma-se n poticta.^e que al-
guns officiaes da guiirnicãn rle Fiume
apresentaram a sua renuncia. Esses
nfficiacK, entretanto, concnidnrniii
em continuar no serviço activo nuan-
dn Gabriel D'Aiinunzlo os «uneaçoa
«•¦-• K-ilistitmil-os «por seis officiaes mi-
li tare-*. '

Esses mesmos officiaes rectisaiii-so
a ter quaesrniPi- relações futuras com
o octá e dcélarnram' que sónientn
i.<'rmnne«*pm em Vitime, no interesso
tta população civil.

Os legionarios de D'Annunzio es-
tão spndo vistos cónV-rrande snsppita
o hostilidade por parte da popula-
ção;

O correspondente do jornal "A.Tri-
buna" diz quo alguns dos bancos, de
Fiume já removeram os seus fundos
para il»oi-d'o do cruzador "Dante Ali-
ghleri", «receando ffiié tumultos se
possam originai-; dando logar á pi-
lhagem e no saque dos bancos.

O corroRnnndente accrpscénta quQ
iá teve onrasião de confirmar a ver-
são que annuhciou a pnrtida do pro-
fesiW Pataieoni. de Fiume. A. éhe-
gada do vaso do guerra "Espero"
«proi-Tiiziü penosa impressão no animo
publico, pelo facto fle Gabriel D'An-
nunzin doar õ.OOO liras aos marinhei-
ros italianofi.

Commúnicnm offi cialmente nue
nenhum dos officiaes da armada Ita-
UjinjB- deu seu affsenfcimento a D'An-
nunzio. Todos os amotinados são ma-
rinheiros lovms, que entraram re-
(•pnbempn-tppara o serviço naval.
O "OOGNE" \'AI S,AIR DE EIUME

ROI^A. 12 (A. AÍ) — Telegram-
mas de Fiumo informam que o vapor"Cogne" sairá daquelle porto nos
primeiros, dias da «próxima semana,
proppguindn a sua viagem para os
portos do Rio da Prata.
FORTE CORRENTE

CONTRA DWNNUNZIO
. ROMA, 13 (A. A.) — Em toda. a
península avoluma-se, cada vez mais.
a corrente da' opinião publica,' con-
traria fi, attitude assumida por Gn-
briel D'Annun-iio. Os vultos mais
eminentes do paiz, em entrevistas
concedidas aos jornaes, concordam
que 5 necessário executar o tratado
rio Rapa.Uo. nue consagra-a inde-pen-
dencia de Fiume.

O general Ricciotti Garibaldi, ou-
vido a respeito da attitude intransi-
gentp do D'Annunzio. foz as seguin-
los dpp.laraçõps: "Não dPscjo julgaranl-t.itudo do Illustre poeta, mas posso
affirmar que meu pai sempre sè rie-
gon, em condições análogas, mus
ninito niais rrifíicois. a favorecer as
dcsprçõos, declarando que, acima dos
garibaldinos e ipor maior que houves-
sem sido oa sous serviços, existia n
Italia. pnra cuja unificação e prosri-
gio todos os sacrifícios seriam pou-cos".
IMPOPULARIDADE T>0

P01«TT.\.SOLDADO
ROMA, 12 <A. A.) —A commissão

parlamentar, oue estava em Fiume.
para se entender com o roíç-enle 'do
Carnnro, Gabriel IVAnnunzio, decla-
rou que este já não goza de popula-ridanTe entro as fiumenses, podendo-se aífirmiir q-ie 90 o'o dos hnbitan-
tes daquella cidade estão em franca
op-nosicão ao poeta.

Os fiumensos dizem que a regência
do Caniaro nuncri foi reconhecida
por elles nem pelo "comitê" nacional
eleito por D'Animnzio. E' absoluta-
monte falsa a affirmação de ^tto os
fiumenses não querem reconhecer o
tratado de Rapallo.

A mesma commissão diz que teve
confirmação da renuncia dos regen-
tes do Fiume. apesar do desmentido
formal de D'Annunzio.

Os interesses
italianos

VICTOR ORLANDO VAI FAZER
CONFERÊNCIAS

ROMA, 12 (U. P.) — A Associação
ítalo Sul-Americana convidou .6
Sr. Victor Orlando a fazer uma serie
de conferências sobre o Brasil e a
Argentina, «paizes que esse illustro
estadista acaba de visitar.

O PAO
ROMA, 12 (U. P.) — O commis-

/sario da alimentação Sr. Soleri pro-
nunclou importante discurso na Ca-
mara dos Deputados., defendendo o
projecto de lei que augmenta o preço
do pão, ¦ ao qual tenazmente se op-
põem os socialistas.

O Sr. Soleri disse que o "déficit"
causado «pelo subsidio do pão, amea-
ça o orçamento o também' prejudica
o credito italiano no exterior. Ac-
crescentou o orador jjue a Italia tem
necessidudo de 7.50Ò.OO0 toneladas
de trigo por anno no vdlor aproxima-
damente ed 8.078.000.000 liras. Devi-
do ao subsidio, o fornecimento de tri-
go causa um "déficit" de íi.000.000.000
que augmenta ou diminue de accordo
eom o valor da'moeda italiana nos
paizes ondo 6 compra dor do eoieal.
Oa "stncks" dc triso • existentes
aclualmeiilp na Italia íliiirirõo até o
mez d«.. janeiro próximo, diasc- ò com-
mlssario dá rt'lihVentn?;âo, nu- dcc-ln-
rou m-r hb.-5ulutQllir.ntc n.?c-i-s.*!i«-i«) qne
a Cani.-ita uj-prevaísc o )'•!<-• jua-lb, nio

NOVA YORK, 12 (U. P.) — O
i Sr. Charles XI. Schwab, presidente

Bothleem Steel Company, autoridade
financeira e econômica muito conhe-
cida.aconselho o povo dos Estados Uni-
dos a trabalhar, coisj mais afinco do
que nunca, se a nação deseja manter
o seu logar de "leader" no mundo
dos negorios.

Falando ao jantar annual dado pela
Sociedade da Pemsylvania. o senhor
Schawab declarou o seguinte:" Devemos torios trabalhar com to-
das as nessas forças, e não devemos
somente trabalhar nós mesmos, mas
tambem encorajar o povo de outros
paizes do mundo a trabalhar com rc-
dobrado vigor.

Ao mundo cabe a tarefa de restau-
rar rapidamente todo o material e ri-
quezas que foram destruidas 

'durante
¦osantios da gnerra ou então o'mundo
afundar-se-ha durante muitos ar.tios
a ura uivel tão baixo de civilização
como «nunen esteve.

« A. actualidade' «está prenhé 
'dé diff i-

culdades ínuito rohjplexas, nias:nad*i.¦poderia «itomar-sc mais. s;ilutar para os
negócios americanos do que o perio-
do por que estamos agora passando:
Sabemos que devemos trabalhar e eco-
íiamizar, e que essa c uma lição quetivemos dc aprender pela mais amar-
ga das experiências.

A .actual crise commercial tinha for-
çosamente de vir. Durante os últimos
annos os listados Unidos e o resto
do mundo uni pródigo çsbanjador, ha-
vendo o mundo esbanjado grande par-
te de scu sangue'vital ém uma exis-
¦tencia pródiga «c ao mesmo tempo
despendido grande, parte dc sua for-
tuna liqüida-: .

Agora chegamos a um periodo em
que somente podemos progerdir pelo
dispendio dc grandes energias stippri-
das por um esforço Jnteilige: l s e
cuidadoso. ,. '

Nos Estados Unidos o commercio
exportador ficou suspenso de um fio
de linha muito fino e frágil, pois que
se os negócios dos -Estados! Unidos
tcji* dc progTedir, nosso povo deve en-
curar a situação debaixo do ponto de
vista mundial, pensando em. bases
internacionaes. tendo confiança na
boa Fé e na força, produetora das na-
ções dn Europa, da America do Sul e
do resto do mundo.

Para a Europa mandar matérias
primas «afim de habilitar as fabricas a
rcciicctarem sua actividade e da Eu-
ropa c de outras nações çstrangeiras'
devemos accitM' o pagamento de nos-
sas mercadorias em «titulos que rc-
presentem a actividade' produetiva
desses paizes." .

LEO T. HEATLEY .
(Corresp lente especial

da United Press.)

obstante o facto dc que o preço do
pão deveria augm«?ntar.

"No fim das contas será melhor
que o povo italiano pague o preço to-
tal do «pão que. çoqsome", declarou .o
Sr. Solerí. "'DevémíjsTéiicariír esses
problemas abertamente; St desejamos
collocar a snossas finanças em'base
solida."

O TERREMOTO DE VADONA
ROMA, 12 (U. P.). — Um despa-

cho proco-dente de Valona informa
ter-se sentido terrivel terremoto no
districto de Tepeleni, causando nu-
merpsas victimas e damnos mate-
riaes. Morreram 200 pessoas e fican-
do sem tecto .para mais,de 15.000.

NO PARLAMENTO
ROMA, 12 (U. P.) — Na Câmara

doe Deputados, o Sr. Peano, ministro
das obras publicas, respondendo a
uma interpelação do Sr. Binetto, de-
clarou que os castigos «disciplinares
dos ferroviários constituem legitima
defesa da atlminisfração.

A Camará oecupou-se tambem do
preço do pão, falando diversos ora-
dores. Por 210 votos contra 11 foi
declarada encerrada a discussão.,

O Sr. Meda, ministro das finanças,
vai expor ft Câmara a situação eco-
nomica do ,paiz.
O CARDEAL MERCIER EM ROMA

ROMA, 12 (U. P.) .— Acaba.de
chegar a esta capital o cardeal Mer-
cler, que ooníerenciou com o cardeal
Gaspari.

EXPLOSÃO NUM TREM
ROMA, 12 (U. P.) — Em rim trem

da linha de Roma a Nápoles, deru-ae
perto de Zagarolo uma explosão em
um vagão de 3" classe, da qual sai-
ram feridas cinco pessoas. Dou cau-
sa a essa explosão uma bomba que
um soldado lovava escondida entre
o vestuário.
O REGRESSO DE VIOTOR ORT

LANDO
ROMA, 12 (A. H.) — Em compa-

hnia de sua mulher e filha,, regres-
sou hontem de sua viagem á Ame-
rica do Sul o Sr. Victor Manuel Or-
lando.

O ex-presidente do conselho de mi-
nistros foi recebido na estação da es-
trada de ferro pelos representantes
do governo, muitos membros do Par-
lamento e amigos nessoaes.
ENTREVISTA «COM VI-OTOR OR-

DANDO
ROMA, 12 (A. H.) — O "Giornale

d'Italia" publica uma entrevista com'
o Sr. Victor Manoel Orlando sobre a
sua visita a alguns paizes sul-amerl-
canoa

Entre outras declarações, o ex-
presidente «do conselho de ministros,
depois de manifestar-se oxtremamen-
te satisfeito pela acolhida que teve
em todos os logares->por onde passou,
disse que trazia a impressão de que
a Italia deve intensificar o solidifl-
car, sempre sob o ponto de vista da
amisade fraternal, as .suas relações;
com a America do Sul, tal & a sym-
palhia com que os homens c as coisas
da Italia sâo recebidas naquella par-
te do Novo Continente.

O Sr. Orlando declarou ainda que
pretende, fazer brevemente, em um
dos grandes theatros de Roma, um-i
conferência nobre a sua viagem..

A situação no oriente
europeu

AS PERDAS BOLSHEVISTAS
LONDRES. 12 (U. P.) — A Ex-

chango Telegraph Còmpariy recebeu
um despacho, procedente de Berlim,
dizendo qne as perdas dos bolslicvltí-
tsls, /i-e 25 dc maio a 2". ,1«' «-«.'lembro,
tufam as tuteótnftiiii mnrius, ¦". «.io;
feridos, t.ii.nc.ii- prisioneiros; 50.000,
e desertores, :i0.0()0.
A CONCESSÃO AMlIircAXA EM

KAMCn.ATKA
RERLIM, 12 (li. [>) — Lim dos-

píi'.-ho de Copénhãguc diz que um

correspondente desconhecido dina-
marquez- entrevistou o" primeiro mi-
nistro .Lenine, do soviet da Rússia,
sobre a concessão que .o governo do
soviet fez a um syndicato americano
na península de Kamchatka'.

O correspon dente transcreve aspa-
•lavras do Sr. Lenine: "O Sr. Was-
hington Vanderlip, representante do
syndicato americano, disse que ello
desejava comprar Kanicliatlca, para
o estabelecimento de uma base na-
vai, destinada a ser empregada, em
caso d-e rompimento fle hostilidades
entre os Estados Unidos e o Japão..

Disse mais que, se os Estados Uni-
dos estivessem dispostos a vender a
península ao syndicato, o mesmo
exerceria pressão sobre o governo
dos Estados Unidos, no sentido do
reconhecimento por parte do gover-

. no dos Estados Unidos- do governo
do soviet.

Todavia recusamos vender a pe-
ninsula, dando apenas uma eonces-
são do-10 annos .dc «prazo ao syndi-
«sato. americano, pois-de outra forma
ha o receio de que o Japão «poderia
roubar-nos Kamchatka.

Tratado algum ainda foi assignado
pela Anierica."

A RÚSSIA E A QUESTÃO DE
vilna:

'KOVNÓ, 12 (U. P.) —O repre-
«sentante do governo dc Soviet da
Rússia, nesta cidade avisou as auto-
ridades da Lithuania qu© a.Rússia
não approvarã a oecupação de,Vilna
e territórios adjacentes pelas forças
internacromae;) da Liga. das (Nações.

O Soviet considera como .uma vio-
lação do tratado .entre a Rues-ia e a
Lithuania a. realização do sn-ojectado
plebiscito na reiferida «idade.

A ESQUADRA BOLSHEVD3TA •
LONDRES, 12 (H.) — Noticias de

fonte russa e .procedentes de Gon-.
stantlncipla dize.» que a enquadra
bolahevista, çjíífiíposta de trinta na-
vios, está promipta para jiar.tiir com
destino a Bizerta.

A msssâo Colfoy
A PASSAGEM BRIDGETOWN

BR.IDGETOWN.12 (U. P.) — O
Sr: Bainibridge Colby, ministroí das
relações exteriores dos Estados Uni-
dos, foi alvo de varias manifestações
realizadas em sua homenagem du-
rante a sua visita, a esta cidade, em
transito ipara o Rio de Janeiro, a
bordo do couraçado norte-americano
"Florida".

O «Sr. Colby e sua comitiva assis-
tira.m. a, tim "lunch" seguido de reco-
vçã-o, offerecido .pelo governador da
ilha. . ,

A colônia norte-americana tam-
bem se reuniu em um banquete em.
honra do Sr. Colby.

Este visitou'o consulado dos Esta-
dos Unidos e inspeccioi.ou as suas
dependências.

Antes de pad-tirem, osoíflciaes do
"Florida'' declararam qúe eapéra.m
chegar ar> Rio dé Janeiro no dia 20
do corrente.

Conseqüências "

da guerra
SO* AGORA ELLES SE «CON-

DEMNAM! .

PARIS, 12 (U. P.) — O primeiro
ministro, Sr. «Stambcuski, da Bulga-
ria, após ter visitado as zonas devas-
tadas da Bélgica e da França, publi-
cou um relatório nesta capital, con-
demnando as atrocidades commettl-
Üíis pelos. allemãeB, qualificándo-as
de destruições levada^ á cabo com o
inaior sangue «frio.
, O primeiro ministroí búlgaro asse-
vem. .gue: .|'Esses actos não foram a
conseqüência de operações militares,
híás qué obedeceram a um plano sysr
temático, deliberadamente executado
pela Allemanha. Posso, agora, com-
prehender,'accrescenta o Sr. «Stam-
boulski, a razão por que a "Entente"
considerou a AHemanha conto ò'seú
inimigo, natural."

A Hespanha
CHEGADA DO «GENERAL BEREN-

GÜKR
«MADRID, 12 (U. P.) — Clíegoü

hoje o general Berenguer; sendo ro-
cebido. na estação .pelo visconde de
Eza, por varios generaes o officiaes
dc alta patente no exercito, havendo
por essa oceasião confirmado que a
situação em Marrocos continua sa-
tisfactoria e declarado quo as ultimas
operações não oceasionaram baixas
de soldados hespanhoes. - '

AS INNÜNDAÇÕES
MADRID, 12 (TT. P.) —- Em Chi-

plana, localidade na Andaluzia, as
aguíis da inn,unda«^o que ali se pre«-
dtizlu baixaram, sendo, porém, cal-
culadas as perdas provenientes da
inundação em mais de dois milhões
de pesetas. O governador peroerreu
os bairros attingidos pela inundação,
que attingiu á altura do joelho, em-
pregando medidas de segurança pu-
blica.

UM GRANDE TEMPORAL
MADRID.12 (A. A.) —-Informam

de Cadiz, que na zona de Chilleana,
caiu um formidável temporal, que
causou grandes estragos. Ficaram in-
undadas cinco casas e foram destrui-
doso Casino e o theatro Garcia Gu-
tlcrrez. Os prejuízos estão avaliados
em 22 milhões de pesetas.

O hotel Custodio foi arrazado e os
seus hospedes salvaram-se cm botes.
O palácio do alcaide soffreu a ruina
total. O alcaide o sua familia, ficaram
isolados no meio das águas, sendo,
soecorridos pelos botes do cruzador"Estrenvadura".

ENTRE FERAS
MADRID, 12 (A. A.) — Annun-

ciam de Barcelona que hontem. ã
noite, no t heatra Lyceu, quando um
domader entrava na jaula dos leões,
.uma das feras atirou-se à elle com
grande impeto, mas graças a um
balde d*agua. atirado por um bombei-
ro sobre o animal, com grande pres-teza, o domador conseguiu salvar-so.

. O SYNDICALISMO
MADRID, 12 (A. A.) — Causou

grande surpresa, em todos os circulos
destacapital, a noticia de haver o Es-
criptorio Internacional do Paris, di-
rigido uma communicação ao itover-no, em terinos comminatorios, defen-
dendo cs direitos do syndicalismo h«rs-
panhol.

A.imprensa comlnenta e repelia, em
termos enérgicos, essa ingerência es-
tranha em questões nacionaes.

As reparações
REMINISCENCL-\S

PARIS. 12 (A. H.j — Numa entre-
vista que concedeu ao correspondente
do:Matin", em Constant nopla, o
principe Abdul Modjid, herdeiro do'
throno, lembrou que tinha empregado
todos os esforc-os para impedir a en-
trada da Turquia na guerra .e aceres-
eentou que todos os dirigentes do paiziesta hora nefasta, havam sido escor-
raçados.

O príncipe deseja um accordo leal
entre o seu paiz e os alliados e m:m:-
festa a opinião de que d Turquia deve
exsp-itrir o Tratado que asslgitôii n',0

I?») porque a paz deve ser restabelecida
j.ni) Or.Vnte. mns tar.ibcm para provar« âs ptnnile t pòtencfns-':n bon vont-ulv do
paz. Paro-e-lb.* porém. iudis|ien.-av(«l,
que çtnast c!»!isu:as soffi;:m modifi-
w;«>j ú- f.r.niia que u TurmiUi n-jrsa

constituir no Oriente uma barreiras
contra "o bolsbevismo, cujos principios
o povo ottomano não está, de fôrma al-
guina, disposto a aceitar.

O prnclpe terminou relembrando a
amisade que sempre uniu a Turquia á
França.

O que se passa na
ASieman&a

A SITUAÇÃO INDUSTRIAL
DERÍLIM. ií (U. P.) — Os últimos

dados officiaes . publicados pelo go-
verno dão a conhecer que a situação
industrial e do trabalho em geral
continua a eperiméntar sensíveis me-
lhoras.

¦O numero dos.clesioccupados .em
nóvéinbro foi de 3íâ.iJ00. em relação
ao ao de 427.000 'eni'setembro pfoxif
mo passado. - . ¦ J «b "'"f*-
suicídio de uaiA dansarina.

BERLIM, 12 (U. P.)-^!!!!-'. Vivia,
a celebre dansarina he«fpanhola, sui-
cidou-se, ingerindo' forte dose de ve-'
neno.

A RIQUEZA DO EX-KAISER
PARIS, 12 (U. P.) — O agente

confidencial francez que foi incumbi-
do dé proceder a indagações secretas
sobre os pagamentos feitos pela Al-
lemanha e a Prússia ao ex-imperador
Guilherme, declarou que o antigo so-
berano é ainda multi-millionario,
tendo recebido 52 milhões de marcos
do thesouro'allemão depois do armis-
ticio, dos quaes 10.000.000 foram da-
dos-a Guilherme no mez de dezem-
bro. de 1919, afim de que pudesse
comprar a sua residência actual de
Dorn. O resto, segundo informa o re-
ferido agente,- foi pago em ^restaçSes
trimestraes.
ESTATÍSTICA SOBRE Õ CARVÃO

BERLIM, 12 ÍV. P.) — O'Sr. Tis-
chbeck, ministro dd commercio, de-
clarou que a producção de carv&w na
baci ado Ruhr aurante o anuo de
192«0, vai exceder á de 1919 de mais
de 26.OO0.000 de toneladas.

Accrescenta' que o agumento na
pi-oducçâo de carvão—brown-coal—
serfi dé I2.00«0.0'0« de toneladas sobre
a do anno passado. . , .

Ha actualmente cerca de 15ü.imjíj
mais do qne o anno passado, traba-
lhando no valle do Ruhr. Sob o novo
regimon de mineração, co mmenas
horas do trabalho e condições mais
favoráveis para os mineiros, a pro-
ducção annual por mineiro -acciisa

uma insignificante diminuiçãc, o nu-
nistro, porém, a.ttribue este facto a
má alimentação dos mineiros.

Elle assevera que os mineiros, to-
mados como uma..classe, estão tra-
balhando mais do que outro grupo
de trabalhadores da nação. .

A PRODUCÇÃO CRESCENTE DE
CARVÃO

BERLIM, 12 (A. H.) — O ministro
do commercio annuncia que a produ-
cção Se carvão nas minas allemãs ex-
cede de dezesete milhões de. toneladas
á do anno próximo passado. Por sua
vez, o excesso da producção da li-
nhite ê de onze milhões.

A questão irlandeza
O "TIMES" EM CHAMMAS

LONDRES, 12 (U. P.) — Irrom-
peu hontem, à, noite violento incen-
dio no edifício do 'jorn-.il "The Ti-
mes". Para mais de cém bombeiros
compareceram ao logar do sinistro,
conseguindo depois de algumas ho-
ras rde intenso trabalho, extinguir o
fogo.

FABRICA CLANDESTINA DE
MUNIÇÕES

-LONDRES, 12 (U. P.)'— O minis-
tro da Irlanda, declarou ter sido des-
coberta numa casa de Dublin, uma
fabrica de munições, contendo tudo
quanto ha de moderno, cm machiivls-
mos e apparelhos pat.j a -manufa
ctura de material bellico. Forau en-
contradau. grandes quantidades de
èxiilosivos dos' mais violenitoe, in-
clulndo' bombas de goligüíte. A poli-
cia tambem sppreheiideu" importan-
tes doruméntos.

O governo considera essa diligen-.
cia .come a n-ais importante atí .ago-
ra Tealwadas,
ALGUNS DÓS EbinciOS QUEI-

MADOS
CORK, 12 (U. P.) — Registra-

ram-se numerosos attentados dos in-
c-endlarios que deitarani fogo em va-
rios edifícios e casas particulares
nas primeiras horas da manhã de
boje. Entre os edificios incendiados,
acha-se o da Bibldothcca doada pelo
finado Andrew Carnegie, antigo ma-
íiu-factureiro de açd. Deram-se tam-
bem sérios tumultos. Um rapaz de
quatorze annos, qué ae achava pro-
ximo a uma das casas incendiadas,
perdeu a vida em consequenoln d:is
arruacas. Alguns dos prédios conti-
nuam a ser devorados pelas cs-n-
mas mos, começam a extinguir-se
numerosas patrulhas de tropa, per-
correm a cidade, dispersando os
grupos.

MAIS INCÊNDIOS EM CORK
«LONDRES, 12 (U. P.) O ministe-

rio da Irlanda communica que o edi-
ficio da Municipalidade e mais IS
prédios foram destruídos pelo fogo,
na cidade de Cork, onde os incendia-
rios -praticam constantes attentados
desse genéro.

Alfirma-se que numerosas casas
particulares foram tamlbem queima-
das, reinando completa desordem
nessa cidade, desde que as autorida-
des militares decretaram o estado de
sitio.

LONDiRES, 12 (A. H.) —Com-
municam de Dublin:

"Grande parte do centro da eida-
de' de Çoa-k foi devorada durante í
noite por violento incêndio, que ho-
je pela manhã ainda. continuava. Os
edificios públicos municipaes,'-muitos
estabelecimentos commerciaes, cine-
mas e numerosas casas particulares
tirfham sido completamente destrui»
das pelo fogo.

O Incêndio era acompanhado de
explosões de bombas, o que mais au-
gmen.to.va o pânico quo.se apoderou
da população. ^

Antes do incêndio tinham sido
vistos emboscadas em Lillons Cross
varios militares, dos quaes consta que
morreram alguns."

Noticias de Portugal
RESOLUÇÃO DA ACADEMIA DE

SCIENCIAS
LISBOA. 12 (U. P.) — A Aca-

demia de Sciencios resolveu fazer-se
representar no Congresso Scientifico
Lusti-Hespanhol, a realizar-se ho
Porto; adquirir o "Cancioneiro", de
Ccloci Brancuti, que está ú venda em
Roma ; tomar conhecimento da can-
didaturn. do escriptor brasileiro dou-
tor Antônio Austregesilo, e eleger
presidente o Sr. Cândido de Figuei-
redo.
A FRAGATA "SARMIENTO" DE-

MORARA' QUATRO DIAS
LTSBOA. 12 (TT. P..) — .Entrou

neste porto a fragata "Presidente
Sarmiento", navio-escola da «ir.arinha
de guerra argentina.

Ao entrai-, o navio salvou o «porto,
sendo retribuído, o cumprimento .pelo
cruz«idor •'Vosi-o da Gama".

O encarregado de negociou da Re-
publica Argentina e 0 chanceller doconsulado desse p.iiiz estiveram a
bordo, afim de cumprimentar o com-mandante.

E-.te do-ceu A terra, indo ao eon-suUido saudar as autoridades diplo-matica e consular dn Argentina.
O "Presidonte .Sanniento" íicárár.o Tojo qiutr* dias.

COMMilKiCADÍ) TELEGRAPHICO
de_A. E. JOHNSON

A assembléa de Ge»
.nébra

Uma vietoria da dele-
gação chineza — Limi-
tação de armanienlos
Eliminação do condo-
le das grandes poten-
cias. ...V/V

! pEKÈmk% (U. P.) _ A China
acaba de- gaiiliár assignakda vietoria
sobre o Japão na assembléa da Liga
das Nações. • A. assembléa approvou
uma -moção patrocinada paio dou-
tor Wellington Koo, chefe da dele-
gação chineza determinando que nm
dos membros não permanentes do
coiisellío da Liga seja eleito enlfe as
nações asiáticas. Considera-se cerio
que a China conseguirá esse Icjgar,
equiparando-a assim ao Japão na Li-
ga. O Japão faz parte do conselho,
tendo-se opposto ao referido plano,
manifestando a opinião de que deve
dar-se a representação a outra nação
européa.

A asscnrbléa procedeu de accordo
com á recomniendação da primeira

conunissão dc que o Sr. Koo é vi-
cc-presidínte." 

"'

A sexta comniissão da assembléa.
que se oecupa da questão dos desar-
mamento, é de que é presidente o
Sr. Hjarmar Branting,, da Suécia, ap-
provou uma proposta no sentido de
«pedir á todos os governos que limi-
tem os seus orçamentos navaes e mi-
litares nos.próximos dois annos, so-
bre a quantia votada para o éxércio
corrente.

A decisão da assembléa de aceitar
a proposta da commissão de que os
tres membros não permanentes d:«
Liga sejam eleitos entre os delegados
europcos e americanos e ainda outro
entre os da. Ásia revela o propósito
da assembléa de eliminar o controle
das grandes potências. A eleição des-
ses membros do conselho realizar-
se-ha breve.

A China provavelmente conseguirá
oocupar o logar que actualmente pre-
enche a Grécia, emquanto que no Bra-
sil a Hesipatiha ca Bélgica continua-
rão a fazer parte do conselho .

,A. E. JOHNSON
(Correspondente especial';,; da United Press.)

O BISPO DE MOÇAMBIQUE
LISBOA, 12 (U. P.) — Foi no-

meado novo bispo de Moçambique o
illustre «prelado Rafael Àssuit-h.Jio.

«CRISE DE BRAÇOS
¦ LISBOA, 12 (U, P.) — O gover-
no recebeu noticias de que as fabri-
cas assucareiras de Moçambique rs-
tio fechadas .por falta dc braifios.

NORMALIZA-SE O SERVIÇO VER-
ROVIARIO

«LISiBOA, 12 (U. P.) — O eervi«:«)
ferroviário do Estado acha-se com-
pletamente normalizado, tendo todo
o. pessoal sido readmittido, menos 30
funccicinarios.

UMA FESTA NO. CENTRO DE
HESPANHA

LISBOA, 1«2 (U. P.j — Teve hon-
tem legar uma festa no Centro de
Hespanha, patrocinada pelo .n.jnistro
daquella na^ão, em beneficio dos sol-
dados que. tomaram parte na eainpç.-
nha-de Marrocos, qué'tevo .brilhánf''
exito. ¦••' "-'" '.'': ... '; ¦• " ¦-•

DISTIN-CÇAO A URI ESCRIPTOR
LUSITANO

LTSBOA, 12 (U. iP.) — A Acade-
m,ia Franceza de Bellas Artes no-
meou eou sócio correspondente o es-
criptor .portuguez Leite de Vascon»
cellos.

PARA EVITAR AS GREVES
LH9BOA, 12 (H.) — Afim de ré*

primlr os constantes imovimentos
grüvistus, pensa-se na organizaqüo do
grupos de trabalhadores voluntários
dos diversos serviços públicos par°
substituir os grevistas.

A "SARMIENTO" NO TEJO
Ll«S«BOA, 12 (H.) — Ancorou «hoj»

no. Tejo o nn«vio-e=oola argentino •
"Presidenta Sarraiento",

A QUESTÃO DOS GÊNEROS DE
PRIMEIR* NECESSIDADE

LISBOA, 12 (A. A.) — O gover-
no, em süa ultima reunião, c«ccupou-
«se detidamente do .problema do ra-
cJonamentn dos gêneros do primeira
necessidade, tendo adoptado variíia
resoluções que serão' opportuna.n.en-
te publicaas.'

Notas diversas '
CARUSO QUEBRA UM VASO SAN-

GUINEO

NOVA TORK, 12 (U. P.) — O no-
tavcl toiior Eurico • Caruso sorfi-eu
liontem, noite, um accidente quan-
do cantava na Acadomiti de Musica
dc Broocklln, qucbi-ando rim vaso
sangüíneo. O grande artista foi im-
niediataincnlc entresue aos cuidados
(Ic nm cspccinUsta. O espectaculo foi
suspenso.

OS PRE.JUI7.OS DO GOVERNO
NORTE-A3IERICANO COM O
«SHIPPING BOARD.

WASHINGTON, 12 (U. P.) Offi-
ciai — Uma estatística que acaba d-3
ser aqui publicada, demonstra que as
perdas líquidas do governo dos Es*
tados Unidos, na administração da
United States Shipptng Bani-d e na
Eraergency Fleet Corporation,'foi de
513.000.000 dollars.

Essas perdas abrangem o periodo
em que ambas essas oi-janlzaçõea
marítimas foram creadas até o dia
30 de junho de 1920.

Os algarismos demonstram quo a
Shlpping Board obteve grandes lu-
cros na movimentação do navios,
que,, entretanto, não chegaram a co-
brir as despezas. 0 departamento do
operações aceusa um lucro liquido
de 251.000.000, ao passo que todo»
os outros departamentos accusai»
grandes prejuízos. 

'

O actual activo da Shipping Boart
é avaliado em 6SS.000.000.

A FRANÇA E «OS ESTADOS
UNIDOS

PARIS, 12 (U. P.) — O senado»
MtiCormlck, dos Estados Unidos,
partiu para Genebra hontem, ií noi-
te. Os representantes officiaes fran-
cezes declararam estar completa-
mente satisfeitos com o resultado a
que chegaram suas conversas com o
referido senador, relativamente fis
relaçOes enf» n Franca e os Esta-
dos Unidos.
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Rio do Janeiro, 13 de dezembro de 1920

MLU19
Iinion, de Athenns, appareceu um dia

tm publico c gritou: " Senhores, tenho

fin meu (lui"-»»1 "-""a í'fc'«e'-'a grande, na

qual varias pessoas já se enforcaram. Se

algum dos senhores pretende utilizar-se

ainda dess-a figueira bçmiazeja, — que se:

apresse -— porque em bYeve mandarei-

cortal-a."
Não diz Plutarco se qualquer dos ou-

vintes se mostrou entusiasmado com

esse convite; mas parece que a intenção

de Timon marcou um certo precedente
espirituoso..

Depois de haver estudado meticulosa-

mente a situação do Lloyd- Brasileiro,

durante longo tempo dependente da

administração official, reconheceu o go-
venio que a gigantesca empreza de nave-

gação somente dava prejuízos tanto mais

singulares quanto as suas congêneres, em

geral, prosperavam.
O honrado Sr. presidente da Republica

qualificou o phenomeno de "doloroso

mysterio ".

Em taes circumstancias, consultados os

especialistas c teehnicos, em acção indi-

vidual de gerencia, e em pesquizas com-

binadas de commissões, resolveu o gover-
no reformar o Lloyd, ou arrancar do

dorso um sinapismo urente, conservail-

do-se a dita administração de dentro,

tonforme o excellente padrão do Banco

do Brasil, e orgàhizándo-o como socie-

dade anonyma.
Será, por isso, convidado o capital par-

ticular a subscrever acções da nova cm-

preza, cujo futuro promettedor a historia

do seu passado augura...

Dos documentos que têm vindo a lume

sobre os compromissos assumidos pela
directoria do Lloyd, e endossados pela
responsabilidade dos Ministérios da Fa-

zenda, primeiranienle, e hoje da Viação,

resultam uns quantos pontos de partida,

para o raciocínio que o capital particular
lu de fazer, quando a auspiciosa sub-

scripção de acções for annunciada.
Antes de tudo, está verificado que o

Lloyd manlein algumas linhas, extrema-

mente dispendiosas e deficitariamente lu-

crativas. Seus navios vão e voltam sem

fretes pn.a o carvão que gastam, e sem

passagem para o azeite que consomem.
De vez era quando, algum politico poJe-
roso envia gratuitamente um presente, de

perus ou de mangas, a outro politico in-

fluente, e, lá para os mezes de dezembro

e abril, senadores e deputados fazem via-

gens por mar, sem abrir os cordéis da

bolsa.
Este facto, porem, nenhuma importan-»

cia merece: o Lloyd é obrigado a sen ir

aos interesses da Federação, garantindo

por meio de coimíiunióaçoes regulares o

trafego, eoi.iuicrcial ou político, enlre os

differenie» Estados; e, iniicgaVelmcnle,
essa vantagem nacional deve ser appeie-

cida poi uma empreza dc- navegação quê
favores do governo, e precisamente

i vai lentamente morrendo

o Brasil ha de exercer proximamente nos
drstinos do mundo — visão officialmente
commettida- aos olhos de lynce do pre-
claro Sr. Azevedo Marques, a quem Deus
guarde-nos incita a proseguir no lumi-
noso roteiro traçado pela administração
superior, e pavimentado com' os nume-
rossimos. projectos, remodelações, refor-
mas, açudagens, empréstimos e créditos,
sobretudo créditos — que noss.i riqueza
presente acoroçoam... e o dilúvio por-
vindouro... Não quero pensar no dilu-
vio, que me assombra.., Creio firme-
mente que.meu prezado amigo eprotector
Sr. Antônio Carlos já encontrou a. fór-

,mula solutoria -dos desequilíbrios orça-
mentarios, conió creio firmemente que,
com a carteira de redescontos. — que
funcciònará muito antes que as cataractas
se descerrem — a crise que nos avassala
estará quasi terminada, conforme a com-
municação epistolar do illustre Sr. minis-
tro da fazenda á Associação Comniercial,
que a recebeu com espanto, e, ao que se
diz, virou de pernas para o ar...

Nuno de Andrade.

um golpe contra os interesses anais
legítimos e mais respeitáveis ila eco-
nomia nacional, absurdamente preju-
dieaik pela reforma em projecto.
Golpenria, itiiiubeiti, o poder legisla-
tivo, .transformando-o, -afinal, em in-
strumento de interesses que eollidem
com os do povo brasileiro e que só
uma rematada ignorância das nossas
actuaes possibilidades econômicas po-
deria apresentar como apportunas,
viáveis e irresistíveis.
aaMIH,HnHialtaiaaii»ai-»a«a««>ai.

IIII«lii

goz.i
porque os
de inanição.

No plano de reforma a liberalização
dos favores se acha indicada como im-

preséindivel á vida da sociedade ánony-
ma; e creio que para ,a tornar effectiva,
se aventou o projecto, aliás bem acolhido
e simplório, de liquidar o Thesouro todo
o passivo da aetual empreza, tomar gran-
de numero de acções da sociedade em

gestação, e apresentar-se, ostensivamente,
como credor de 30 mil contos em titulos
dc prelação, -— 4o|o de juro e 1)2 o|'o de
amortização.

E' claro que para pagar-SE dos deberi-
tures, o mesmo Thesouro proporcionará
ao l.loyd uma subvenção, destinada a
compensar bs prejuizos decorrentes das
referidas viagens de ida c volta com

perfis e mangas, paredros e papagaios;
ficando entendido que na qualidade de

principal accionista, e obrigado, portanto,
a resguardar o capiial púbico, empenha-
do na prosperidade da cabotagem official,
o governo providenciará para que os va-
lores da alludida- subvenção cheguem,
tra!i,|i!i!amen'lt. píírij cobrir este r.nmdo
e o outro, sem prévia limitação do com-

primemo dos eixos, cm extensão cresceu-
te dé accordo com as exigências do pro-
gresso. sempre impetuoso nas deniOj-r-i-
cias j-eiii organizadas c superiormente re-

gklás'.
A esse patriótico •desígnio, o capital

particular, sem duvida, sc associará, can-
tando.

Depois, a experiência demonstra que a
intromissão do poder publico na gestão
de emprezas industriaes. é proveitosa ás
mesmas, que, com os dinheiros da Nação,
se deixam alegremente fecundar; embora
a cqHeciiy.idade contribuinte deplore que,
"por nada de seu possuir o ta! poder pu-
blico. ila bo'sa delia haja dc sair o esti-
mulo reclamado peia volúpia de gastar.

Como cjüiír que seja, póréillj essa co!-
léctividade é tão gregarea, tão fragmen-
tada está, com tamanha paciência se sub-
iu-étte ás cócegas tributarias que, afinal,
a ijuota de prejuizos que a cada qua! ve-
nha .-; locar perde-se no turbilhão dos or-

gúlhüs, que o progresso, nacional e inter-
nacional, agita...

Comprehcndendo bem essa fruição de
venturas iiléacs, o capital particular se
nâo recurará a entrar em connubio com

Tliesburò para a salvação do Lloyd —
boje iiiiasi ás moscas; principalmente
porque os grandes paizes do mundo, sc
preparam para povoar os mares com as
su..-, bandeiras mercantes, c nós outros,

quo emprestamos á Italia c á Bélgica, e
ini >v dentro em pouco, libertar a Ar-

l-ici¦;a da ominosa oppressão turca, —
co ; j a nossa tradicional politica de he-
gcnio:)ia gcographica aconselha — não
nos podemos limitar á cabotagem e preci-
samos mandar que as quilhas das nqssas
embarcações sulqucm as águas dc Darda-

. nel!.!:- e mai Vermelho...
Erraria, assim, o governo, se presu-

misse que o Lloyd, como empreza com-
irierein!; devesse attender ás circumstan-
cias e contingências do commercio de na-
vedação' tão somente; embora, para am-
píial-o, :icce;sitassc de algum auxilio ou
siib.cnção, justificada pelas condições da
viilu mercantil uos furtos nacionaes. Uma
visão mais lortginqüá da influencia que

A illusão de que fosse possivel ap
Senado estudar e votar, no curto es-
p.i(;o 'de-uma quinzena, a reforma dns
tarifas aduaneiras, está serído des-
feita mais depressa do que se poderia
esperar. Não lia eomo fugir á evi-
dencia irrecusável dos faotos. São es-
tos quo já estão 'demonstrando, in-
oquivocamente, que não ha tempo
para que o Senado possa deliberar
com conhecimento 'de causa, isto é,
pura que os senadores leiam, ao me-
nos, e ponderem tudo quanto a Oa-
mara approvou. Assim 6 que, só numa
liypothese a reforma poderia ser,
¦ainda cdte anno, approvada pelo Se-
nado. E essa hypothese seria a dessa
easa do Congresso tomar a resolução
de homologar, submissamente, o voto
¦da Câmara, exonerando-se klo dever,
que lhe oceorre, de um estudo attento
e minucioso ido'assumpto e'despindo-se
das 6uas mais delicadas prerogativns
para se transformar em simples chan-
Cflla do Monroe.

Não procede a 'allegação, já «ddu-
/.ida, de que durante os debates na
('amara houve -tempo de sobra para
que o Senado estudasse -a niomentosa
e relevante questão agora sujeita ao
seu pronunciamento. A allegação só
apparentemente teria cabimento. Por-
que a verdade, que, neste caso, mnis
do que em qualquer outro, se verifica,
é que o Senado só poderia, e, sobre-
tudo, só deveria iniciar o estudo dc
problema dp tanta monta, depois que
lhe fossem facultados todos os ck-
mentos. Ora, isso sé» seria possível
si pós a decisão da Câmara, quando,
para sua melhor orientação, já o So-
nado defrontaria eom ura trabalho
organizado e systematizado.

Além disso, cumpre assignalar que
aquella allegação 6 de evidente má fé
e, portanto, não resiste a um exame
serio. Como e por que haveria o Se-
lindo de abdicar do direito, que lhe
assiste, de estudar a reforma dás ta-

O tempo.
Probabilidaacs do tempo ale as 16 horas

de hoje: ',. ~. \
Estado do Rio (previsão geral)—Tempo,

instável e sujeito a chuvas e trovoadas;
temperatura, continuará bastante elevada;'

Districto Federal e Nitheroy — Tens-
po, instável, apresentando tendência a
aggravar-sc para o fim do periodo, chn-
vas e trovoadas (1); temperatura, forte
calor á noite, bastante elevada dç dia,
com tendência a declinar para o fim do
periodo (1); ventos, predominarão os
NW a SW, com rajadas frescas (1).

A temperatura média da capital ante-
hontem, foi -*s",6 011 2",o acima da nor-
tnal.

Escala de probabilidades i
1) inuito provável;
2) provável;
3) algumas probabilidades.
Nota — Serviço telegraphico: nado-

liai, bom; excepto. o do Rio Grande do
Sul; argentino, bom; uruguayo, pessi-
mo.

Edição de hoje, 12 pagirrás
Decretos prcsldenclacs.
Estão publicados officialmente os se-

guintes decretos:
N. 6.205, de 9 do corrente, conside-

rando de utilidade publica federal o In-
stituto Histórico c Gcogrnphico Espirito-
sanlense, a Escola de Pharmacia e Odon-
tologia do Rio de Janeiro c a Liga do
Commercio. do Rio de Janeiro;

N. 14.485, de 19 do passado, abrindo
ao Ministério da Guerra o credito espe-
ciai de 31:424$, para pagamento de des-
pezas feitas com o transporte e tratamen-
to na Europa do i° tenente 'Mario Bar-
-"-do;

N. 14.525. de 9 do corrente, modifi-
cando o artigo 41, do regulamento da
directoria geral do tiro de guerra, segun-
da edição;

N. 14.529, de 9 do corrente', dando
novo regulamento ás casas dc diversões
e espectaculos públicos. Este regulamen-
to é publicado em seguida.

rente, leilão das mercadorias apprehen-
didas pelas agencias municipaes, por in-
fracção das posturas.

 A sub-directoria de rendas arreca-
dou ante-hontem a quantia de 79 *-*79$-i-".

t.-ndo desde o dia 2 de janeiro até o dia
i 1 de dezembro corrente arrecadado réis
53.482:274$746. Em igual periodo, no.
anno passado, a renda foi de réis
49.245:3i3?358, havendo uma differença
para mais de 4.236:961*5488 no corrente
exercicio. .— •**>

- Regulando os discursos.

Entra em vigor, de hoje em diante, na
Câmara dos Deputados, a nova; disposição
regimental que regula a inscripção de
oradores para a hora do expediente.

O regimento interno da Câmara dispu-
nha' sobre essa inscripção, que deveria
ser feita uo mesmo dia em que o depu-

I tado desejasse oecupar a tribuna. Assim
se fazia e s-e fez até o dia cm que houve
um incidente entre os Srs. Bento Miran-
da e Nicanor Nascimento, por se haver
inscripto o primeiro por outra pessoa, o
que levou o deputado carioca a lançar a
süa assignatura sobre a daquelle collega.

Em conseqüência ás reclamações que
esse facto determinou ,0 5r. Mauricio de
Lacerda formulou uma indicação regulando
a matéria. A commissão de policia apre-
sentou um substitutivo á projectada mo-
dificação suggerida pelo deputado flumi-
nense.

O substitutivo foi approvado em fôrma
de projecto de resolução da Câmara, sen-,
do incluido no seu regimento interno.

Pelas disposições regimentaes de agora,
os oradores para a hora do expediente po-
derão se inscrever dc véspera, durante a
sessão, dirigindo-se, pessoalmente, á
mesa. Havendo mais dc um orador in-
scripto, terão preferencia os membros da
mesa, para elucidação de questões de or-
dem, ou relativas á economia interna da
Câmara, e os que não houverem oecupado
a tribuna á ultima sessão. Os demais te-
rão a palavra pela ordem chronologica
da inscripção. Diariamente, ao pé da acta,
o Diário do Congresso publicará a rela-
ção dos oradores inscriptos, ou a dç-
claração dc que não ha oradores inseri-
ptos para a hora do expediente.

Vamos ver se com taes disposições re-
gimentacs a expansão oratória dos tri-
bunos do Monroe dispensará a interven-
ção do Sr. Bueno Brandão, no sentido de
solicitar aos seus pares, que moderem a
sua linguagem, não incidindo nos precei-
tos regimentaes que vedam expressões
desprimorosas...

par um espirito claro, que, além de ver e
comprehender. sabe amar as coisas da sua
terra. •

Ministério da Fazenda. *
O Sr. ministro resolveu indeferir o pe-

dido do 4.° escripturario da. delegacia
fiscal no Maranhão Zildo Fabricio Ma-
ciei, no sentido de ser a sua antigiii-
dade de classe contada da data em que
assumiu as funeções de official aduaneiro
r.a alfândega do mesmo Estado.

— Attendendo ao ique solicitou © go-
vernador do Estado do Maranhão, o "se-
nhor ministro autorizou a delegacia fis-
cal ho mesmo Estado á entregar mensal-
mente ao governo estadoal o produeto da
arrecadação feita pela alfândega de São
Luiz da taxa de.2 °|* sobre as mercado-
rias importadas. «aia-m» —

CARTAS DA ALLEMANHA \ *

VENDAS EM HASTA PUBMCA
Serão vendidos em hasta publica

oe seguintes terrenos da Municipal!-
dade:

Hoje,, ás 12 horas, 03 terrenos da
avenida Rio Comprido, situados á,
avenida Rio Comprido, entre a tra-
vessa da Lua e a rua do Bispo.

Amanhã, ás mesmas hora.', os ter-
renos da citada avenida, entre a rua
Barão de Itapagipe e a travessa da
Luz.

¦—'a «gui 6f—

f»i no momento.opportuno, isto
quando essa reforma já càtivessc dc-
pendendo do seu voto? Então, é ad-
niissiv.el que o Senado se subordine a
semelhainti' critério, (pie, a prevalecer,
iníiíiro o diminuiria e o desprestigia-
ria, apenas pnra que sejam satisfeitos
os interesses q'utf procuram excrei-r
sobre o puder legiál-ativo uma pressão
intolerável, no sentido da decretiiçiio
itnmi-dhitn da reforma?

Note-se que os que, como nós, se in-
surgem contra essa atmospliera op-
pressiva, que se tem crendo em torno
do andamento do projecto das tnri-
fiis no Senado, não o fazem porque
rmliam um ponto de vista radical
contra a reforma- Não; o que se nos
afigura errado c perigoso é a pre-
i)('.cupnç4Ío, já ngoi-ii itiilhulivel, de
forçar o Congresso .1 decretar a rc-
forma ntrope-ladamente, num fim de
logisUituni, sem estudos e sem deba-
tes, que esclareçam suficientemente
a opinião publica.

Ê' certo que, além desse urgumeti-
to, altamente ponderável, outros, de
não menor valia, podem ser apresen-
tados contra 11 reforma. O du sua in»
oppoi-tnntd-.ide, por exemplo, é dos
que mais nos iiupreisionnin. Não po-
demos conipreliender, cum effeito,
porque se ha de precipitar umn re-
forma dessa importância, no Brasil,
quando ainda atravessamos uma das
.phases mais agudas via formidável
transformação econômica resultante
dn guerra universal. Se a ordem po-
litica, que continua a ser unia das
condições úecessãrifis e indispensáveis
na ordem econômica, ainda não lo-
grou ser estabelizada; se os espíritos
mais lúcidos sfio, dia a diu, assn.la-
¦dos pela impressão de que n hora
ainda é de espectativas angustiadas,
taniivuhns e 'líio irmluctiveis couti-
niiam a ser as divergências entre as
nações que assumiram a leaderança
politica e econômica do inundo, eomo
pretender decretar unia reforma cuja
repercussão na vida econômica do
nosso .pniz 'ha de ser profundamente
perturbadora?

Desde que consideramos a reforma
inopportuna, sob esse nspecto, e dei-
dc que nos parece que o Senado não
a podia votar nestas derradeiras se-
mnnns .de dezembro, quando tantos
outros assumptos, de maior urgência,
reclamam e absorvem a sua attençãò,
não nos julgamos no dever de esten-
der, ainda mais, estes rápidos com-
mentarios, alinhando novos nrguinen-
tos em apoio do nosso ponto de vista.

O Senado, aliás, já sc nclia pcrlei-
tamente orientado acerca da sua si-
tuação, em face do projecto das ta-
rifas. O Sr. Irineu Mncliado já ac-
ceíituoii bem a impossibilidade em que
está esse ramo do poder legislativo de
ceder á pressão iinpcrtinente dos que
querem a reforma quand meme...

Não acreditamos, pois, que os in-
teresses que se -desvairam nessa aire-
mettida violenta contra ns premgnti-
vns, contra a dignidade, contra o pro-
prio decoro do Congresso, venham a
ser victoriosos. Isso uão seria apenas •

Commercio com o Uruguay.

O Sr. Juan Buero, o illustre ministro
do exterior do Uruguay, discursando na
Câmara, segundo nos informa um tele-

gramma de Montevidéo, expoz as conve-,
niencias de se fazer um tratado de com-
mercio com o Brasil c insistiu na necessi-
dade de levar a cabo as negociações nesse
sentido.

O estadista uruguayo está cheio de ra-
zão. Apenas S. Ex. revela não ter o senso
das opportunidades. Os laços de tradicio-
nal e solida nmisade que. nos ligam ao
Uruguay são estreitíssimos, são verdadei-
ramente fraternaes. E os dois povos não

perdem oceasião de mostrar quanto se cs-
tiniam.

Assim sendo, um tratado de commer-
cio poderia trazer grandes vantagens re-
ciproéas. Ha, porém, um paiz, ,a que tam-
bem prezamos fraternalmente, pois lhe
devemos a nossa própria existência como
nacionalidade livre c consciente dos seus
destinos, c com o qual ainda não celebra-
mos um tratado de commercio: Portugal.

Citaniol-o apenas para dar um exemplo.
E quando escrevemos que o illustre

Sr. Juan Buero, visionando perfeitamen-
le todas as faces da questão do tratado
de commercio, não avaliava bem do ponto
capital da opportunidade, pretendíamos
pura c simplesmente dizer nue S. Ex. não
coutava com a absoluta inércia a que o
Itamaraty! se entregou com a risonha pre-
sença do Sr. Azevedo Marques.

Orgulhamo-nos de ser o paiz que assi-
gnou maior nuniero de convenções de ar-
bitragem, afastando, por esses meios ju-
ridicos, quaesquer possibilidades presentes
c futuras de conflietos com as demais
nações. E' obra que devemos a Rio Bran-
co, o glorioso demarcador das fronteiras
do Brasil.

Encerrado, porém, esse grande periodo
da nossa historia' diplomática c prestado
esse alto serviço á causa da paz no con-
tinente, o nosso Ministério do Exterior,
terminado o conflicto europeu, dc accor-
do com as necessidades do momento, de-
veria tratar da nossa aproximação, no
terreno econômico, com os povos visi-
nhos e com todos os outros, com os
quaes mantemos activo intercâmbio.

Deveríamos agir nesse sentido, mas.,,
a ordem no Itamaraty é resoninar...

Não só não existem iniciativas de qual-
quer espécie, como as iniciativas, quaes
as do Sr. Buero, viriam esbarrar-se na
indifferença e no -commodismo tomados
para progranima pelo Sr. Azevedo Mar-
ques.

E, diante de tal situação, nada ha que
fazer. Aguardemos outros tempos,

Ministério do Exterior

Por decreto de 9 de dezembro ttA 110-
meado cônsul sem vencimentos em Ma-
laga, na Hespanha, o Sr. Luiz de Cil-
das Lins.

Por portaria de 10 do andante foi
nomeado auxiliar de consulado o Sr. Raul
Ribeiro da Silva.

Por outra de igual data foi desi-
gnado para servir no consuldado geral de
primeira classe em Nova York o auxi-
iar Raul Ribeiro da Silva.

RECOJOIENDAÇÕÉS AOS AGEN-
•BES MUNICIPAES

Attendendo fia''.ponderações que lhe
foram- feitas pelo director de obras
municipaes, o Sr. (prefeito fez enviar
a segiuinte circular aos agentes mu-
nicipaes: . ."O Sr. prefeito, recommionda que
não- viseis os Cc-cumentos ou recibos
de pagamento de emolumentos refe-
rentes a installnqões'mecânicas- som
que já estejam os mesmos visados e
registrados na competente sub-dire-
ctoria. da Directoria Geral dé Obras
o Viação.

fO que, por ordem do mesmo se-
nhor prefeito, levo ao- vosso çonhé-
cimento para os fins devidos.'..;?.

Saude e fraternidade. -—.Manoel
Duarte. . !.-- :,

mm. 11 m> m — ¦

EXAMES PARA AIIXIMARES
ACADÊMICOS E ENFERMEIROS
DA ASSISTENCLA
As inscripções ,para os exames para

auxiliares acadêmicos do Posto da
Assistência Municipal encerrar-se-
hão no próximo dia 20, ás 14 horas.

As do concurso para provimento
dos logares de enfermeiro, de accor-
do eom as Instrucções expedidas pelo
director de hygiene e assistência, se-
rio encerradas na <iuartafelra, 15 do
corrente, áe 14 horas.

Jogar agora 6 nm perigo.

O foot-ball foi creado para os paizes
frios. Convenhamos, porém, que o foot-
bali, exercicio maravilhoso para a moci-
dade, por seus effeitos therapeuticos e
moraes—pois está geralmente aceito que
o foot-ball desenvolve o corpo, cria o
habito da disciplin-a e levanta o' espirito
de iniciativa—devia ter sido adoptado
tambem nos paizes quentes como o nosso.

Isto não quer dizer, porém, que s* per-
mitta o jogo bretão sub uma canicula tre-
menda, como a destes últimos dias.

Hontem, nos campos de foot-ball, os
mais bem apparelhados, como o do Flu-
minense, sentia-se o perigo a que esta-
vam expostos os rapazes.

O calor intenso, a falta dc viração afo-
guearam 09 próprios espectadores nas ban-
cadas e abrigados.

Temia-se que os jogadores, apoplcticos,
com a face tornada de cof^-VioIacea, cais-
sem fulminados, a cada momento.

Dc toda a parte se ouviam protestos.
As pessoas mais cnthusiastas do foot-

bali pediam que se intercedesse junto dos

poderes públicos, para que sejam, suspen-
sos os jogos até que a temperatura melho-
re, que se tome qualquer providencia,
mesmo a das alternativas, conforme a
temperatura do dia, comtanto que- não se
exponham os rapazes dos clubs a um des-
aslre.

Parecem-nos justíssimas essas reclama-
ções, e as enviamos ao illustre Sr. pre-
feito.

Ministério da Justiça.

O official promovido por decreto de 9
do corrente mez ao posto de major in-
spector da contadoria do corpo de bom-
beiros do Districto Federal chama-se
Antônio Lopes da Silva Moraes Junior
e tião como foi publicado no Diário Of-
ficial. ' •

Almofadismo perverso.

Foi noticiado que a Prefeitura está
resolvida a siippri.mil* a illuminação da
avenida Niemeyer,. justificando essa íue-
dida com o vandalismo que se vem ob-
servando, dc certo tempo a esta parte,
de apparecerem partidas quasi todas as
lâmpadas collocadas naquella maravi-
lhosa estrada.

Custa a crer na veracidade de tamanho
attentado, mas, o fa-cto é que elle é,
em verdade, a mais real das realidades.

Quem. nestas noites de calor esbraze-
ante que atravessamos, procura o leni-
tivo de uma temperatura amena, dirigin-
do-se em automóvel á avenida Niemeyer,
é forçado a exclamações da mais justiti-
cada revolta diante do que observa: o
rosário do luz que acompanha o ser-

pentear da estrada pela encosta das mon-
tanhas, em cujos sopés estruge o Oceano
em çspumaradas revoltas, está aqui c

acolá interrompido, com grave perigo pa-,
ra os vehiculos. sujeitos assim a sc pre-
cipitarem no abysmo.

Por mais conjecturas que sc façam
sobre o motivo dessa1 miserável brutali-
dade, é difficil imaginar-se que a sua cau-
sa encontre explicação no gesto selvagem
dc alguém que sc diverte em partir as
lâmpadas a tiros de revolver, para.satis-
fazer á sua pequenina vaidade de ali-
rador, certamente, incapaz de melhor ap-

plicar essa habilidade...
A policia já está felizmente informa-

da. Alguns "chatiffcrs" interessados cs-
clarcceram as autoridades de modo a se

poder punir os culpados. São jovens
"almofadinhas" possuidores de "bara-

tinhas", mais ou menos conhecidos da

policia pela originalidade das suas busi»
nas, jovens " noceurs" a quem a heran-

ça paterna fez subir á cabeça o prurido
da exhibição e que, -á falta de outra
coisa, se divertem em fingir de William
Hart dc fancaria...

De-lhes caça a policia sem dó nem

piedade, perseguindo-os com as moto-
cyclctas da Inspectoria de Vehiculos, que
pata outra coisa não existem. Suppri-
mir a illuminação, justamente agora, dc
um local como a avenida Niemeyer, por
causa da perversidade de alguns pelirítràs
malvados é que se não comprehende...

Fora disso seria adoptar o cons.elho do
maluco que mandava cortar a cabeça a
que.m a dita dofa.., (

BERLIM, 8—ii—19--0.

Ficou celebre a phrase allemã, depois
da invasão da Bélgica, segundo a qual os
tratados não'passavam de farrapos de pa-
pel. O escândalo foi enorme, e a Allemã-
nha soffre hoje as conseqüências de sua
demasiada franqueza, pelo , rigor das ga-
rantias que os alliados exigem delia. Po-
de-se dizer com verdade, que, perdeu uma
boa oceasião dc estar calada...

.Sente isto mesmo"o.parlamentar nacio-
nalista de Wcstarp que, aparteando o
Dr. Simons, quando este se referiu á des-
forra, pregada no Hanover, observou:
"Convém pensar nella sempre, e não falar
disso". Eis um programma que traduz a
mentalidade de um povo. A dissimulação
foi sempre uma arma poderosa, nas mãos
dos pangermanistas. Com ella educaram
os espiões e escondiam as baterias das
bombas dos aeroplanos alliados. A sua
diplomacia usou mais delia e com menos
habilidade, que a diplomacia dos outros

paizes. E' 'bem conhecida a poesia ,dc
Rostand, que nos i.inta von Bulow, tendo,
numa das mãos, um capacete, e, na outra,
um boné, para de um e dc outro se ser-
vir, conforme as circumstancias...

A duplicidade germânica é realmente
característica, como o prova a dupla'na-
cionalidade, de que os allemães fazem
bom uso...

í Sabemos ' 
que a politica internacional

das grandes potências não prima, como
impeccavel, e que a'aslucia, a má -fé, são
companheiras inseparáveis de diplomatas
de carreira... Más estes diplomatas si-
mulam, emquanto os diplomatas allemães
dissimulam. Os primeiros apparentam as
melhores intenções, para encobrirem os

peores feitos; os segundos não chegam
sequer a salvaguardar as apparencias, c
escondem apenas seus projectos damni-
nhos, até ao momento cm que, a desco-
berto, possam realizal-os.

¦Conta-se que, depois da invasão da Bel-
gica, o cardeal Mercier estranhou a von
der Goltz as acções pouco edificantes,
praticadas pelos invasores. O general, es-
endado pelo suecesso das armas, nem se
deu ao trabalho dc desculpar-se, e conten-
tou-se com responder: "Eminência, nós
venceremos, e ninguém filará mais
nisso I" O mal dos allemães fói descobri-
rem o jogo muito depressa. A duplicidade,
a que dc novo se recolheram, é por de-
mais conhecida, e os francezes clamam
por garantias, para assegurarem a ex-
ecução do tratado de Versailles.

Prescindindo agora da questão sobre sc
o tratado é ou não exeqüível, devemos
confessar que os francezes estão no seu

papel. A fé na palavra dada, c mesmo na

palavra escripta, não parece, de maneira
alguma, ser a principal virtude do povo
allemão. Convido, quem disto duvidar, a
vir estabelecer-se, por algum tempo, na
Allemanha, c a cntabolar negociações com
os seus vizinhos. Talvez aprenda mais
com poucas lições, do que com todos os
casos qué eu lhè poderia contar.

A alguns brasileiros que aqui vêm tra-
balhar, «uecederam, neslc particular, coi-
sas inauditas. A ultima de que eu sei, por-
que me tocou'mais'de perio, refere-se ao
aluguel dc um departamento. A explora-
ção dos estrangeiros é um modo de vida,,
para muita gente, em Berlim. Pessoas em
condições difficeis dirigem-se a certas
agencias c annunciam, para alugar, toda,
ou parte da easa que oecupam. Preferem
os estrangeiros, pois aos nacionaes devem
cobrar um preço moderado, imposto pela
policia, ao passo que aquelles não gozam
de tal garantia,, a policia só lhes permitte
viverem em bolei.

Frau F., ¦ viuva de um promotor publi-
co de Berlim, foi annunciar o seu apar-
tamento por dois mil marcos, ao mez, com
direito de ella ficar vivendo nelle. A dona
paga pelo dito a insignificante quantia
de trezentos marcos. Tendo dado á agen-
cia dez por- cento do aluguel do primeiro
mez, e mais 50 marcos de entrada, a fa-
milia brasileira mudou-se para a nova ha-
bitação, munida de um contrato, conve-
nientemente assignàdo pelas duas partes.
Faltara, porém., uma cláusula: marcar o
tempo dc permanência para os inquilinos,
conveniência que estribava em razões va-
rias. í

Pois bem, uma vez instalados, a gena-
dige frau deu-lhes ordem de se mudarem
no fim do mez, pois p dinheiro do aluguel
não lhe chegara para pagar as dividas, e
queria alugar o apartamento por tres mil
e quinhentos marcos... Note-se que isto
se deu quatro dias apenas depois dc a fa-

Ministério du (iiicrra.

Foi nomeado o coronel medico João
drdoso de Menezes e Souza chefe de di-
visão da directoria dc saúde da guerra.Foi exonerado o tenente-coronel me-
(iico do excrcilo João Dantas de Maga-
Ihães do cargo de direclor do Hospital
.Militar de Pernambuco.- - •

Foram concedidos tres mezes de li-
ccnçui, -para tratamento de saúde, em
prorogação da em cujo gozo se • ;icl,,t|
ao operário de terceira classe da otfi-
cina da construcção do arsenal de guerra
do Rio de Janeiro José Machado Governo,
de ócco-do com os arts. 11, ilo decreto
legUlatiVõ n. 4.061 de 16 de janeiro e 8
do regulamento que baixou com o decre-
to 11. 14.157, de 5 de maio tudo do cor-.
rente anuo. .

Prefeitura.
Pagam-se hoje as seguintes folhas:
Escrivães dc agencias. Instituto Fer-

reira Vianna e superintendência do servi-
ço da limpeza publica e particular e
guardas municipaes de letras A a I.

Serão pagas, tambem. as folhas do pes-
soai operário das officinas e usinas de
asphaltò, na importância de 37:271.$440 c
:-. do pessoal da Inspeiloria de Matlas
(.terminação), na importância de réis...
51 :.iS(',í'jo5. referentes ao niez de no-
v.-ii-,i,ri, findo:

Sobre a questão operária..,

Uma das nossas revistas, A Politica,
resolveu editar em elegante plaquette,
que está circulando, a conferência reali-
zada em i° de maio deste anno, numa
festa dos operários da firma Pereira-
Carneiro & C, pelo Dr. Antero de Almei-
da, um dos directores da mesma firma,
sobre o seguinte thema: .-Ií reivindica-
ções operárias c o ponto dc vista nacio-
mil du questão.

A inirnsa actividade commercial a que
se teifl: entregue nestes últimos annos, nâo
diminuiu no Dr. Antero de Almeida as
qualidades de escriptor e de orador de
raça que tão brilhantemente possue.

Militando na politica do seu Estado, o
Espirito Santo, em annos que já lá vão,
o Dr. Antero de Almeida affirmou-sc ga-
Iharthinente como parlamentar c como

jornalista. Intelligencia luminosa, servida
por aprimorada cultnra, a sua phrase é
sempre de uma precisão c de uma clegan-
cia absolutas. ,.'

Ora, num homem de tal envergadura
mental e dispondo ainda de excellente ca-
bedal adquirido na vida pratica, de obser-
vação feita directamente através da ges-
tão dc negócios de importantes emprezas,
o conhecimento do nc-^o problema ope-
rarir é dos mais ijcrfcjtós e cllc nol-o
apresenta com vcrd..-le c sob as formas
mais seducioras.

Essa conferência constitue uma pre-
ciosa monographia sobre o assumpto. que
esgota. E merece ser lida por quantos
nelle se interessam. O nosso problema
operário ahi é postb nos seus termos
reatf. ií cremos quçlçlclla se póde dizer
còni -¦ .u- -.ura —- e ::isso vai o maior ilo«

milia brasileira oecupar o apartamento».
Casos destes é moeda corrente, aqui. E
eu vejo-me obrigado a reconhecer que oa
allemães possuem uma mentalidade intei-
ramente aparte, que nós, latinos, pela
nossa formação cthnica, não podemos
comprehender.,.' Entretanto, os allemães
gozam de justa fama. como donos de uma
bella literatura*juridiea... Nebulosesl

—Passando* da esphera domestica par»,
a esphera politica, um exemplo solemne
desta duplicidade se me offerece na dis-"
cussão que ha pouco houve no Reichstajr,
sobre a politica e*xterna.

Tehrcnbach, com todo o peso dc sus
autoridade de presidente do conselho, e de
seus bigodes á chineza, entoou um verda»
deiro caiiío de ódio contra a França, que
tão zelosa se tem mostrado cm que o tra»
tado de Versailles se cumpra. Falou d»
militarismo íranccz, que é um facto, como
o foi o militarismo allemão, hoje incuba-»
do. Affirmou que, emquanto as fabrica9
allemãs se fechavam, por falta de carvão,
a França, -fornecida pelos allemães. não
sabia o que fazer do inuito que lhe so
brava deste combustível. As condições de
oecupação da margem, esquerda do. Rheno
pelas tropas-alliadas mereceram-lhe ès»<
pecial reprovação. Conclusão de tudo: re»
visão do tratado dc Versailles. O conde
de Westarp, animado com as palavras do
presidente do conselho, chegou mesmo %
dizer que a assignatura do tratado lhes
fora arrancada á mão armada, e que poü
isso devim recusar-se a cumpril-o.

Como se todos os tratados a que os ven»»
cidos põem sua assignatura, não fossem'
extorquidos, em virtude da própria victo»
ria que fez dizer a Brenno: Vae viclusf
Como sc os francezes assignasstm, com
plena liberdade, o que a Allemanha lhes
ditou, em 1870!

Desta fôrma se externou 0 presidente
do conselho. Mas convinha emendar A
mão; era preciso que, dentro do próprio
governo, alguém fizesse o outro papel.
Subiu á tribuna o Dr. Simons, com a suai
autoridade de ministro das relações exte-
riores, a quem compete entender-se com
os alliados, em nome do povo allemão. O
tom foi oulro. O Dr. Simõiis tem sc mos-»
Irado bom equilibrista, qualidade esti
inuito necessária ao alto cargo <me desem»

penha. A sua politica, sob o ponto de vista)
dos soviets, foi e é disso uma prova cabal.

Quando os exércitos bolshevistas av:inça«
ram sobre a Polônia acabrunhada. a voa
do ministro tomava inflexões sibyllinas, e
atirava á cúbica dos alliados, principal»»
mente da França, o cháos estéril de ttmS
Allemanha anarchizada. \

Com a victoria polaca, esteve quasi de*.- .;
missionário. Mudou, porém, de tactjca, •

procurou, depois, insinuar até a possibilí* .
dade de um.'entendimcnto com WningeLs
Ha dias, no Parlamento, ensaiou ainda fw
car de bem com as duas facções, admit»
tindo que o governo soviet oecupa, por
emquar.to, a maior parte do território
russo, e deixando o reconhecimento do
esforço dc Wrangel e da Esthonia para!
quando á situação 'fór mais estável e mòjt
nos incerla...

E' possivel até "que a Allemanha org*»
nfze agora uma diplomacia mais arguta*
desde que poz menos confiança na força
dc suas armas. A diplomacia è, principal»
mente, a arma dos fracos.

Subindo ,pois, á tribuna, o Dr. Simon»
discordou das asserções do conde de Wes»
tarp, a não ser no ponto craque elle affir-*
mara que a confissão da própria culpabi»
idade fora arrancada á Allemanha, dcpoíf

de s de novembro de 1918, e que não po* :
deria nunca sei* reconhecida como lega!ltóg

Não admitte a força nem a astuclar*
como factores do tratado, o' qual, por con»
seguinte, não pôde ser considerado coma
inexistente e nullo para a Allemanha. "O

governo que precedeu o aetual, diz O
Dr. Simons, assignou o tratado dcVcrsail-
les, e isto com a approvação da grande
maioria da Assembléa Nacional. Por con»
seqüência, não pod.em,os deixar dc reco-
nhecer como obrigações de ordeni interna»
cional as obrigações assignadas por nós,
e de executal-.as na medida dó possível.n-

A phrase diplomática está nestas pala»
vras ultimas: medida do possivel. N.-i in-
terpretação dellas, achará o Dr. 'Simonsj,-

com a sua habilidade, elementos bastantes
para ficar de accordo com o seu collega
Tehrcnbach, Creio mesmo que um dos
primeiros a comprchendel-o e a apertar-
lhe a mão seria o ardoroso deputado nat
cionalista conde de Westarp... ,.

J. Al. domes Ribeiro.

"77M

X

•:

A crise das habitações
O Dr. Carlos Sampaio, prefeito desta

capital, sanecionou o projecto approvado
pelo Conselho Municipal, de autoria doin.
tendente Baptista Pereira, que isenfá de
emolumentos municipaes c estabelece pré-
mios aos construetores.

A lei em. vigor, que tenta animar _as
construeções, única solução para à crise
de habitações qúe ora se faz sentir, é á
seguinte:

*• Art. 1°. Ficam Isentas do pagamento do
todos os cinnlninnntns a tnxns munieli.no», ln»"clhslve os dc alvarás, iiiid.-iimos e expediente,
as nbriis pnrn transfonniiçilo dns casas teircus"
00 iissol.radi.dns, existentes nu zona urbano, em
casas dé sobrado — que forem requeridas nté
30 de junho dc 1921, desde (|uc os -luvliiicn-
tos (ondnre«). qué forem accréscldos so des-
tinem ft lialil lucilo

-PnrnRrnplio único.» Nilo goz.irSo dns Isen-
•»;ÍU-» dc quo trata .esti. lei n.s obnís comprei]én-
ilidas dentro do perimelro formado pelus ruas
Kivadnvln ('iirieln o Snude, prnça MauS, rnns
Ai-re, Visconde do Iiiliniiiiiii e Worlnno Pel-
xtilo, praça du. Republién, nms dos Invalido?,
llezende e Areós, largo da 1/ipn, rua do Vã»;
?eio, Avenida ltio lli-niuo o runs Chile c S. JosC
ate o innf..

Art. 2?. Os prédios térreos bu assobradados
qne.slrysin persenteinente de liabltaeaVe (pie,
de Recordo êoin o-stn lei, forem transformados èm"sobrados", nilo poderüo ler qualquer dos seus
pavimento* oi-itipados por armazém, deposito,
fnl.rli-a 011 officina, salvo na iiypotliP.se dê st-
nin os ilitns prédio* térreos ou assobradados'
nccrescldos de doi-; ou mnls puvimentos (nn-
dures), caio em qne poderá o pavimento hrfe-
rior, 1'hamndo térreo, servir a outro fim que
«ilo seja o de bhh.tnçüo, * "

Art. 3°. lioziuil.i igunliiienle dn Isençiin dos
impostos du que trata o art. 1" c.inals dos re-
lnllvos ll deternilinii-iin ilõ altura de soli-ll-ns,
umin.-iin s nuinerili.-ão tia novu* eonsl rincões
destinados ft hnbitnef.o, que forem fellns em
¦piniquei* outrn Idi-üliilaàà («ofia nil.o urbana)
do liiui-icin 1'eili-rnl ú nijiis licenças forem
reqiíi-rldus dentro do pruzn ilo que truta o mes-
mo artipo; - . -.•'-¦

Art. -l". Qualquer dus çonslruçíões de quo
trata estu lei deve estar rom-luiilii u((- 30 de
junho de 1 .*.."_!:

Art. .->". o requerimento do IleenCas para
qualquer de-lns (¦on-.tiin-çõw serS acompanha-
d» Uu rqipecllrii plahtii e '.»iK.-,lfle.'irfi o fim
:i quo se ilostfnu n |.oii-triiH.r.,i n.-pi-jiiiln e bem
n«fcini a :i-ei».y*èiln clií-» «tiriRitrõ-"*: 'í.-tii ki no
¦:u»' Ht*.' i"»*r -í.'tf<.**n»-nív. (Í-/."*W.d'i >er a*-1*!-
pnnd-i) |'c!u iMO|if|*ítt.rlo di i-r*-'-»" !¦ ;,,-':- tníi&--- .'-.'o deposito central da

iade haverá, ou (íuaru-ícira iã do cor- j elogios — que é uma obra jusla. tentada) formado cui sobrado o »t''.'.i,j o trazer u

respectiva firma reconhecida por notarlo pu»
blleo; —

Art. 6". À construcção que, dentro do pra-
zo constante do artigo 4°, nilo estiver con-
¦ luldii, fica sujeita ao pagamento dc todos os
impostos, luxas o emolumentos municipaes dis-
pensados, ncerescidos da multa do 20 "I", nüo
podendo mnls 'gozai dos favores desta lei;

Art. 7". Nenliumn dns construeções acima
referidas poderft ser destinada o qualquer outro
fim atí 31 do dezembro de .11128.. ." Art. 8. Os proprietários do prédios térreos
ou nssobrndndos quo forem transformados ein
sobrados e os de. íiovos prédios que forem con-
struirín.s de necordo com as dÍsposi(;õca desta lei
receberão da Prefeitura, eomo prêmio, de limo
n dez apólices municipaes uo valor nomlnul do
200$ enda umn, que lhes serüo dudus, tendo-
se em vista o valor locutlyo opproxlmndo de cn-
du pavimento necrescido ou prédio conatmido.

Piiniprnglio 1». Este prêmio nüo serf da-
du ft! novas.construeções que se tenham nnrò;
voltado do favor du'dispensa de "pe direito";

1'nrngriiplio 1". Este promlo uüo serft da-
o valor loeatlvo- nnnuul serft estimado, eni fuce
da pliintu ,nn"raiOõ de trinta mil rC-is, por
metro quadrado da área de cadu pavimento ue-
crescido nos prédios térreos oil assobradados de
que trata o art. lu. o o predio correspondera â
luetnde desse valor, isto é, quinze mil réis mui-
tlplieados pelo numero de metros quadrados da
lireu de cada pavimento iicciescldo, não iwden-
do o prêmio exceder de dois contos de fiis
(2:000$), pnra cada predio remodelado;

Pnrngrnpho .1». Pnra prêmio dns construeções
quo.-dc accordo 'rom .ns disposições desta lei,
so fjzoreiu fórn dn zouo urbana; com excepção
dns què nSo tenham o "l>5 direito", de quatro
melros, o enlfiilo se farft nn razflo de cinco
mil réis por' metro quadrado dn arca de cada
pavimento,''nos.--termos do paragraplio nnté»
cedciite;
^'nragraplio i". O valor loeatlvo estabelecido

.nesta lei não serve de bnse pnrn n lançamento
do Imixoto predial, que continua á sér regu-
ludo pela legislo-jão em vigor: -':

Pnrugniplio. 5o. A entrega . do prêmio serlt
feito cm npolicos no pnr, alé oito dlus de|Mil*
do- "hnblle-se", dado peln repartição compe-
tento. '....')

Art. n». Elcn o prefeito autorizado a fa-
xei* uma cmIfis3o especial, at-f- o vulor de tres
mii contos^ de apólices munh ipaes, para o fim
exclusivo de nlteiíder fts disposições do nrt. 8",
e seus pantKruphos, denta lei.

Tarauraplio unlco — listas apólices venecriío
o juro dc I, 0|° uo uiiuo, pago |wr semestre ven-
eido, sendo seu resgate feito dentro do prazo de
l.ri nnnos;

Art. 10. Os Infrnclores dns disposições desla
lei si.ffreriio multa corresponilcnte ao qulntuplo
do valor de todo* o* iuipost". dispen-adus' até
o momento dn lúfraceão, sendo u i-ssn multa
niliilcioiiado mais o valor nominal das apólices
dada* como prêmio;

Art. 11°. Com a annuencla do prefeito poder!
ser dispensada a exigência do art. 7*H uma
voa que seja a' Prefeitura Indemnizada du to-
doa os pagamentos dispensados mojornilus da
30 "l" e do valor nominal das apólices iluda*
como prêmio: ., *

Art. 12; Naa localldudes a que se refero o-
art. 31", serft pérmittida a construcção de pre»
dios com "pè direito", no mínimo de tre* me-
tros o cubiição no minimo de 27 metros cúbicos
para os compartimentos destlnndos a iloruiito»
rios, desdo que taes couipnrtlmcutos tenham ía»
nelas providas dc venezianas, abrindo part.
(Irims livres de tres metros no minimo o ?
predio fique afastado do alinhamento dn run na
minimo seis inetros;

Art. 13. Serão de um andar, pelo menoí,
os prédios quo se construírem no perímetro
formado pelas rnns Teixeira dc Freitas, largo da
Lapa,- Visconde de Mnrnnguape. Riachuelo! Frei-

[Caiicéa. Visconde de Siipucaby, run ilu Ame-
rico, largo e ruu de Snnto Christo, rua Pedra
Alves c Avenida Lnuro Müller ate o inr.r :''

Art. 14. ltcvugiim-se ns disposições èlu con»
trarlo." /

"Flores modernas".

O nosso mundo literário vai ter a sa»
tisfação de, dentro de poucos dias, rece»
ber o volume das Flores modernas, da
nossa distineta collabor.adora Chrysan-
teinc.

Flores modernas não é apenas, ums.
colleclanea de çhronicas brilhantes como
as da festejada escriptora: isão !pa*jiiiaf
de observação scfjlira e de comníén*:ario»
justos c, òpportunos, suggestivós :^,,cou»»
vincentes. -.-.'.

Coube aos Srs. Leite Ribeiro & Mau»
rillo á edição desse trabalho da nossa
colíaboradora, que ha de ficar como um
suecesso de livraria neste fim de nnno,

que se encerrará, assim, para as k-trat

pátrias, com chave de ouro.
E* natural a espectativa" provocada

pelas Folres modernas. A sua autora em»
polgou um numero considerável de lei»
tores com a sua prosa agradável e, a ua
tempo, original e elegante.

¦ ...<•-.¦
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Casos de policia
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Passeio falai

VM TREM ESPATIFA OM AUTO-
MOVKii È MATA DOIS NEGOOI-
ANTES
Possuidor de um excellente automo-

vel, o de n. 2.C52, o conhecido indus-
- trlúl Joaquim Baptista de Carvalho,
estabelecido com fabrica de gravatas á' 
rua (l;i Alfândega n. 92, tinha a mana
das excursões automobilísticas aos do-

•mingos, pelas zonas suburbanas e ru-
rae^ tendo sempre por companheiro
nesses passeios o seu inseparável ami-
go Antonio Brandão, proprietário da
Alfaiataria Brandão, á rua dp Ouvi-
dor n. 130, e sua amante, de nome
Zulmira.

Hontem, como de costume, realizou-
se uma excursão, tomando logar no
auto 2. (i!>2, os dois negociantes. Zulmi-
ra e o ajudante de molorista Máximo
Caldeira.

Carvalho dirigia o velroulo, abusan-
do sempro do accelerador pois o seu
maior prazer era correr livremente

-pelas novas estradas de rodagem, que
cortam a vasta zona rural do Districto
Federal.

Depois de terem percorrido, em al-
gumas horas, Innumeros kilometros
do estrada, passava o automóvel, sem-
pre a correr, pela estrada de Çaroba,
que fica em Campo Grande fa corta a
va férrea da Central do Brasil entre
as estaç-ões de Campo Cirande e Vas-
conceitos.

Com a velocidade com que vinha o
automóvel, não foi possivel parar an-
tes da passagem ao nível da linha,
«fim de deixar passar uni comboio
«jue lambem se aproximava veloz. Era
o trem SS 26, que vinha de Santa
Cruz, com destino â Central e que
colheu o automóvel pelo meio.

l-'oi um instante de terrivel emo-
ção. Zulmira e o ajudante Máximo fo-
ram atirados á distancia, ficando sob
os destrõgos do automóvel os dois ne-
R-Oí.ianlea, completamente despedaça-
¦*3os.

Prevenidos do horrível desastre, cor-
reram ao local as autoridades do 25"
<üstricto. e que ali chegaram quando a
Assistência do Meyer acudia ao pedido
de soecorros para as duas victimas, jíi
então levadas para uma pharmacia, na
¦localidade.

Zulmira apresentava ligeirus contu-
soes, com o abalo soffrdo perdeu os
sentidos e da Assistência, acreditando

.set* ella a esposa do fabricante de.gra-
vatas, depois de ligeiros curativos, le-
varam-na para a residência do infor-'tumulo 

casal, íl rua Trofessor Gabi-•zo n. 17fi, onde a ineonsolavel viuva
mais um desgosto soffreu, recusando
receber ali, embora inuniniada, a
amante de seu marido..

Foi então Zulmira conduzida para a-casa de sua progenitora, em um dos
cl.itlets internos do theatro Recreio.

Máximo, cujo estado é lisonjero, re-
«olheu-se â sua residência, fi. rua Con-
de de Bomfm n. 1.052.

0.*i restos .dos dois cadáveres foram
piedosamente apanhadas c remettidos
para o cemitério de Murundíi, em-Campo Cirande, onde foram, mais tar-
de, examinados por um medico legista,
afim do figurar no processo o laudo"de autópsia.

' Anlonio Brandão, o popular alfa'ate
¦denta capital, era solteiro, dq §8 an-
nos c residia no Rio Hotel.

Quando se deu o desastre, com o
tombo devido a ter sido arremessada
-a distancia, Zulmira perdeu uma
lima custosa cruz de brilhantes que
tinha ao pescoço.

Tf.ros objectos de valor, pertenceu-
tes aos dois infortunados negociantes,
íoram recolhidos -pela policia dp 25°
districto, havendo duas carteiras —
sendo uma de Antônio Brandão, com
165$ e outro de Joaquim Carvalho,-com *125$Q00.

Na delegacia do 25" districto foi
aberto inquérito.

Horas depois do desastre de tüo fa-
taes conseqüências, um lavrador ro-
aidente na estação de VasconceIlos.
passando pelo local onde o automóvel
fora colhido pelo trem, reparou na
ferande poça. de sangue que a.-ormti-
Ihuva a linha. E quando oniOu para o
«hão, viu luzir os brilhantes de nma
cruz. Apanhou-a levando-a fi. delega-

tg. cia do 25" d'stricto, onde entregou ao-(.commissario. Era a cruz de brilhantes
9WS Zulmira, e que ella tão anciosamen-

te reclamavai
¦*i*»i**

Máo marido
O operário Antonio Rita Pernan-

flès é um homem máo. Casado com .Io-
eephina Mania Ferreira, foi sempre
para ella um algoz. Maltratava-a mu'-
to o um dia para evitar que os seus
sna rty rios tivessem uma conseqüência
inais grave, Josephina abandonou o
marido, que reside à. rua Francisco Eu-
genio n. 166, e foi morar fi. rua da
Matrz n. 22, casa 1.

Durava ji um anno a separação de
ambos e nada autorizava acreditar-se
na aggressão estúpida soffrida hontem
pela infeliz e já tão mart} rízada mu-
lher.

Fernandes resolveu hontem pôr ein
pratica o. plano que certamente ha
muito geraram seua péssimos senti-
iricntos. . *. . .

Foi A rua- da MatrV. armado de uma
faca e feriu -gravemente na barriga a
pobre Josephina. Na oceasião da sei-
vagem aggressão, passava pelo local
Modesto Nelson* Ferreira, quo prendeu
«m flagrante o aggressão e o levou
para a delegacia (lo 18" .districto.

, A Assistência foi chamada para so-
«correr a victima, que foi mais tarde
removida para a Santa Casa em c^tadp
muito grave.

Morto por um trem
• Foi um momento de horror para to-

âos quantos assistiram hontem, na es-
tação da Piedade, o triste f'm que
teve um pobre homem, com falta da
perna direita c Ce 10 annos presumi-
veis*.' Ksso infeliz homem, cuja identidade
nfio foi ainda reconhec'da, atravessava
o leito da Estrada de Ferro e foi co-
lhido pelo trem S U. 139, que lhe ea-
phacelou o craneo.

As autoridades do 20* districto pro-
videnciaram pafti que o cadáver da
victima fosse removido para o necrb-
•erio.

Caiu de

8

um auto-canii-
nhão

Por não haver outra conducção ao
alcance da sua bolsa, e. não desejar ir
no "calcante" para casa, o alfaiate An-
tonto Gtlédêé do Carvalho, dè 30 annos,
morador 

'¦__¦' 
rua Marquçs; n.TV .aceitou

uriv Jügair nó áütò-eamlnriilb* dô corpo
do. bombeiros, que fez;o serviço de
tranppor-te de. passageiro» para o bair-
ro-de Botafogo, na tarde de ante-hon-
tem. Ao ^atravessar esso vehiculo a
praça José de Alencar, o motorista que
o guiava teve necessidade de fazer
uma manobra rápida, para evitar ir
cliocar-se com um automóvel. Nessa
oceasião Antonio Guedes foi cuspido
fora do auto-caminhão, recebendo va-
rios fermentos pelo corpo.

A policia Uo C° districto teve conhe-
cimento do facto e pediu uma ambu-
lancia da. Assistência para medicar a
rietnia.

Caiu cia árvore
O operário Vicente da Silva Rocha,

casado, com 30 annos, portuguez e
morador á rua Torres Homem 178,
sentia hontem muito* calor e resolveu
subir uma arvore que existe no quin-
tal de sua casa para sátisfazer-se com
uma temperatura mais agradável; An-
tes o não fizesse, pois, perdendo o equi-
librio veu o chão,* soffrendo fractura
e luxação sub-cutanea do 1° meta ta-
reano esquerdo e contusão da articula-
ção tibis-tarsica do mesmo lado.

A Assistencia foi medicar a victima,
internando-a depois na Santa Casa.

Assaltou e foi preso
Um ladrão audacioso é o "Chico da

Bahiana". Na madrugada do hontem
esse conhecido ladrão assaltou a casa
n. 10!) da rua do Senado, residência de
Guilherme Gelaler, que, em virtude do
multo calor que fazia, deixou a ja-
nella do quarto de dormir aberta, po-
netrando por ahi "Chico da Bahiana".

Sendo presentido, o ladrão tentou fu-
gir, mas foi preso pelos guardas civis
ns. 483 e 683, e pelo guarda nocturno
76. "Chico da Bahiana" resistiu a pri-
são tentando aggredir á navalha os
seus detentores:

Finalmente foi levado para a dele-
gao.'a do 12" districto onde, pura ser
ífiettiilo no xadrez, foi preciso um
grande e.s-forço por parte do pessoal
daquella. delegacia.

Em poder do ladrão foram encontra-
dos 360$ em dinheiro, um relógio de
praia oxydada e uma corrente de ouro,
pertencente tudo a Guilherme Gelaler.

— *»^«H»é>
O ladrão "Tijuea" assas-

sinou "Bahianinha" a
punhaladas.

Um vadio terrivel, um homem ver-
dndeiraiuentc perigoso e quo deve sor
isolado da sociedade, é Lydio Hen-
rique dos Santos, vulgo "Tijuca". Ha-
bituado a viver do producto de rou-
bos on ás expensas d'e suas aman-
tes, "Tijuca" queria um pouco mais,
queria matar, sentia sede de sangue
e era necessário matar alguém.

Como outra' pessoa não lhe appa-
rocesse na frente, a própria victima
de sua tonpc exploração devera ser
sacrificada. • ..

¦ Pensou isso, o não reflecliu mais.
Cravou, varias vezes, o punhal em

Muria da Conceição, tambem conhe-
cida por "Bahianinha" e com quem
vivia, -ha muito tempo, na rua Dois
de Maio n. 10.5. Em seguida atirou
no tnnlto a arma e fugiu.

Mas tudo se descobre. Pouco de-
pois passou peio local Álvaro Anto-
nio de Castro, que, verificando ali o
cadáver de "Bahianinha", dirigiu-se
para a delegacia do 18° districto e
coniiminicou o facto ás autoridades
d'ali. Pura o local seguiram, imme-
diatamenle, os commissarios Romero
e Peluio, que sc certificaram do
occriv.i'1-flò o providenciaram para que
o cadáver fosse removido para o ne-
croterio. Feito isso., aquellas autori-
dados sõ tinham unia preoecupação— a captura do assassino. Foi soliei-
tado o auxilio do investigador Mar-
¦tins, e as diligencias ..«•¦• i','--: *.,
apcsai* do adiantado da hora. Ainda
bem não amanhecera o dia e já o"Tijuca" estava preso o era coiiílu-
zido para o xadrez do 18* districto.
Foi elle encontrado num barracão
.existente no meio do matlo, nas pro-
ximidades da praia Pequena. Na dc-'legada do 18° districto, "Tijuca" con*
fessmi o orimi- sendo as suas.deeln-
rações tomadas por termo o assi-
gnando-ás' varias testemunhas pre-¦sentes,

Mas, um bonde da. linha. Uruguay-.
Engenho Novo, que • tam liem cami-
rinava pela mesma Unha.'"não paran-'
do ii tempo, por descuido, talvez, do
motorneiro, foi se esbarrar violenta-
mento no segundo automóvel, o
qual, por sua vez esbarrou no pri-
meiro, indo este se esbarrar tam-
bem no bonde.

Os dois autonio veis ficaram ava-
ria d os.
* A policia do 17° districto regis-
trou o caso, annotando apenas que o
motorneiro culpado de duplo "san-
dwiche" foi o do regulamento 649,
Antonio laiiz Gonzaga.

O automóvel 4376 fez
uma victima

Na praia do Russell, o automóvel
particular h. 4.37G, dirigido pelo mo-
torista Jorge Correia Machado, atro-
pelou hontem, á noite, utn desconhe-
cido, produzindo-lhe ferida incisa
na região bccipital e contusão na mão
esquerda, àíém de outros ferimentos
pelo corpo.

A victima foi immcdiatamente ie-
vada para o posto* central da Assis-
tencia, e quando os se.us ferimentos
eram pensados, falleceu, sendo o seu
cadáver removido para o necrotério.
A policia do 6" districto prendeu o
motorista o lavrou o flagrante.-

Preso pelo? patrões
Brasiliano Rodrigues, -preto, de 21

annos, empregado na padaria e con-
feita ria de Almeida & Martins, íi rua
General Canabarro n. 389 e residente
á rua Conde de Bomfim n. 1, aggre-
(llu com uma faca o seu collega João
Antonio Evangelista, ferindo-o na
taTriga e na cabeça.

A victima foi soecorrida pela As-
sintencin. e o aggressor preso, horas
depois, por seus patrões, foi entre-
gue ás autoridades do 15* districto,
que o trancafiaram no xadrez,

Foi eobrar uma conta e
aggrediu o devedor

O negociante Henrique Lima, es-
labelecldo A rua Martha Rocha n. 12,'
foi hontem íi mesma rua n. 131, onde
reside o sou freguez Manoel Ponciar
nó de Almeida, afim de cobrar deste
uma conta. Mas foi resolvido a re-
ceber O dinheiro.

Começaram a discutir e, em dado
momento, Henrique sacou de uma
arma e disparou um tiro contra Pon-
clano, que, felizmente, não foi attin-
gido.

Um .popular, -que presenciava o
caso, prendeu o ajrgressor, e, pouco
adiante, entregou-o ao ^bombeiro
n. 641, da 6." companhia,, que deixou
Henrique fugir.

Atropelou e fugiu
Passava hontem pela flraçaOnzc

do Junho, o ihitomovel n. 4.291, atro-
¦pelando o menor Lourenço Miranda,
pardo, de 12 annos, e morador á rua
do Senado n. 146, que por ali passava
a serviço.

O menor soffreu, vários ferimentos
e foi medicado pela Assistência, sen-
do depois removido para a sua resi-
dencia.

O molorista fugiu.
. «»¦ l»

Na Assistência
Forian soecorridas pela Assistencia,

hontpiti,' as seguintes pessoas;
Jos^.Joaquim, de 24 annos. residen-

te '&• rua S. Rafael n. 22, atropelado*
por um automóvel, na avenida Sal-
vador de Sá.

—.Dionysio Cerq.ueira, advogado, de
35 annos, morador á rua Moura Bra-
sil n. 37, ferido por queda, no campo
do Flamengo.

—Josepha Gonçalves, de 70 annos,
viuva, hespanhola, moradora fi rua
Uruguay n. 220, ferida na clavicula,
devido a unia queda, em sua residen-
cia.

—-Manoel Josí* Pardi, de 24 annos.
guarda civil, residente ú. rua Torres
Homem n. 234, com' contusões no
joelho esquerdo*; por queda, em sua
residência.

—'Vicente da Silva Rocha, de 30
annos, operário, morador fi rua Torres
Homem n. 178, com ferimentos gra-
ves pelo corpo, por ter cuido do uma
arvore, em suá residência.

—.Tose Trujano, de 28 annos, 'resi-

dente ú rua Riachuelo, ferie i por
queda, nu trua Joaquim Silva.

—-Constante Alves, de 21 annos,
motorista, residente á rua dos Invali-
dos n. 128, ferido por uma folha de
zinco, em sua residência.

—Accacio, de fi nnnos. filho do JosC*
Ribeiro Lázaro, morador á rua Jorge
Rudge n. 90, ferido no pé por um
caco de vidro.

i-i t mm t —.

Esbarrou no poste
Ò fiútomovel n. 391, dirigido ' 

pelo
motorista André Real, ao passar hon-
tem pela rua Ruy Barbos», ao se des-
viar de um transeunte descuidado,
para não atropelai-o, foi o velvculo se
esbarrar em um poste da Light. resul-
tando ficar o automóvel avaliado e o
motorista ferido ligeiramente no rosto.'
Dopois de soecorrido pela. Assistencia,
recollieu-se André â. sua residenc'a, &
rna Nove de Fevereiro; n. 48, ehi Co-
pacabana.

As autoridades do V districto regis-
travam o caso.

Aggressão... sem impor-
tancia

i Pela Assistência, forain -soccoírl-
dos hontem, na séde da delegacia do
Í3° districto, por apresentarem con-
tusões varias pelo corpo, em cotise-
quencla de 'uma agpressâo "de que fo-
rami victlnm« -nó becco Aoi -Canne-
litas, João .Gouveia e Francisco 'Au-
gusto de Andrade,-este de 36 annos,
guarda civil, canado e rtisldente li
rua Maxw<«Il n. 426 e aquelle de 26
drinos, -solteiro, empregado do com-
mercio e residente 6. rua do Cattete
n. 63.

A's perguntas de reportagem,. in-
dagando sebro o facto. respondeu o
com missa rio Fernando de Carvalho,
que. o caso era sem valor, uma ag-
grressão sem importância e que não
fora registrado no livro das oceur-
rencias diária» I...

Ao saltar do bonde
José Joaquim Cardoso, de 24 an-

nos, solteiro, empregado do com-
mercio, portuguez e residente fi. rua
S. Raphael n. 22, ao saltar de um
bonde na Avenida Salvador de Sá,
foi casualmente atropelado pelo au-
tomovel n. 3.632, que era dirigido
pelo motorista Antonio Infante.

A policia do 9° districto prende, o
motorista, mas solta-o instantes de-
pois. por ter a própria victima decla-
rado a casualidade do desastre.

O ferimento recebido por Cardoso,
que foi pensado pela Assistenciu, foi
leve.

Duplo "sandwich"
Pela rua Conde de Bomfim descia

honlem, á noite, na sua marcha
usual, um bonde da linha Alto da
Boa Vista, seguido dos automóveis
n. 226, motorista Alves Fonseca, mo-
rador fl rua Paysandú n. 154, è nu-
mero 4.338, motorista Primo Fio-
resi, morador á rua da Relação nu-
mero 51.

Ao chegar fi esquina da rua Aguiar
o bonde do Alto da Boa Vista pa-
rou, parando tambem os doia auto-
moveis.

No Necrotério
Da Santa Casa foi removido para

o necrotério o cadáver da preta Isal-
tina Penna dos Santos, que em siia re-
sidencia, ha dias, em Vigário Geral, foi
victima de uma ejçplosão de um foga-
reiro a álcool, recebendo graves quel-
maduras pelo corpo.

Dando-se ali o oblto, honteni, foi o
cadáver mandado para a morgüo ea-
rioca.

Incêndio numa pensão
Vários e sensacionàes acontec'men-

tos prenderam hontem a attenção do
carioca, que não pôde com a tran-
quillidade de sempre assistir (is dispu-

j tas sportivas, seu habitual e preferido
divertimento.

Entre' elles avulta o incendido da
casa n. 46 da rua Luiz Gama, onde
Helena de Bua explorava o commercio
dc pensão.

EsSe Incêndio, segundo informaçõe»
colhidas no local, foi .consequenoia de
um curto-circuito, em virtude de ha-
ver defeito ria Inatallação electr'ca do
predio. Ha -dias esse defeito foi ob-
servado pela dona da pensão e por
suas inquilinas. Helena quiz ella pro-
pria fazer o concerto,, mas nâo foi pos-
sivel em v'sta de suas Inquilinas ne-
garem a ajuda que 'lhes foi pedida. Es-
tas indicaram um profissional que cor-
rlgiria o defeito pola quantia' de tres
mil réis. Helena, porém, não sè dis-
poz a dispender essa' importância e
mandou o seu empregado Manoel Du-
ran,' de 12 annos, fazer o reparo allu-
dido, Foi peior .a emenda do .que-o
soneto, ou melhor, esse concerto tèye
effeito negátvo, pois augmentou ainda
mais o defeito. No local desse defeito,
junto ao fosso do primero andar do.
predio, foi que teve origem o fogo, s*-
gundo as informações que colhemos.
O segundo andar ficou completamente
destruído, soffrendo .grandes avarias o
primeiro andar e 0 pavimento térreo.

Os primeiros boatos que circularam,
diziam que a empreza Paschoal Segre-
to era'a mais prejudicada no incêndio,
no emtanto o» seus prejuizos limita-
ram-se aos estragos produzidos pela
agua no salão de Rambolk, e umas la-
baredas qué ameaçaram os seus cs-
crlptorios.

Helena d© Bua soffreu preju'zoa to-
taes, pois, não tinha nenhum movei ou
utensílio dc sua pensão no seguro. As
suas inquilinas tambem perderam tudo
quanto possuíam na pensão, tendo ape-
nas uma ou outra salvado algumas
peças de roupa.

O corpo de bombeiros, sob o com-
mando do coronel Neiva de Figueiredo,
logo que teve conhecimento do ineen-
dio. partiu para o local, não perdendo
um instante sequer que não fosse em-
pregado no sentido de ser extineto 0
fogo. Sú mesmo devido á actividade
dos bombeiros o incendido não tomou
maiores proporções, invadindo outros
prédios do quarteirão.

A policia do 4* districto esteve no
local, tomando todas as providencias
que se faziam necessárias. Hontem
mesmo foi aberto inquérito, tendo pre-
stado depoimentos o menor Manoel
Duran e Helena de Bua, devendo ser
ouvido ainda o Sr. Annibal dos Santos
Aguiar, proprietário da Leiteria esta-
belecida no predio n. 19 daquella rua.

Duran e Heiena, nos seu.s .lepo'men-
tos não sabem a que attribuir o in-
ccndlo, accentuando a segunda que os
seus preiuizos foram io'aes.

Tiro casual
: O sapateiro Elydio Nascimento, de

21 annos, residente á. rua Emilio Za-
luar n. S7, foi medicudo hontem- pela
•Assistência do Meyer, apresentando
um ferimento pur bala de revólver.

Elydio, ao ser ouvido pelas autori-
dades do 22" districto, allegou que se
victimára casualmente, examinando
um revólver.

Como o seu eslado não fosse lison-
jairo; foi Elydio pura a Santa Casa.

Pagou o prejuízo
solto

foi

Quando ainda era deficiente a il-
luininação publica e os bondes da
Light jaziam, atulhando as ruas, som
euergia para caminhar, o automo-
vol n. 2.008, de que era motorista
Diogenes; Gomes do Nascimento, ao
passar pela rua Sete de Setembro, foi
se esbarrar num combustor de illu-
minarão, dumnificaudo-o. ¦'.'..;

O. auto ficou tambem cóm ava-
rias, mas isso não obstou a que Dio-
genes, que foi preso pela policia do
2" districto, lograsse sair da delega-
cia, sem pagar á Light o prejuízo
causado.

Mais um que atropela e
foge

O automóvel n. 401, ao passar, om
vertiginosa carreira pela avenida
Mem de Sá, atropelou o operário Jo-
sê Antunes Cardoso, de 38 annos,
casado e residente íl rua Paula Mat-
tos n. 76.

A victima soffreu escoriações em
ambas as pernas.

ISníquunto a victima seguia para
a Assistência Municipal, afim de ser
medicada, o motorista escapava fi vi-
gilancia policial, fugindo.
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Aggressão a faca
O maritimo José de Cândido SU-

va, brasileiro, com 19 annos, _resi-
dente á praia do Cujú n. 4, aggrediu
a faca Luiz Ferreira Saraiva. Depois
de ligeira discussão entre ambos,
José Cândido sacou da faca com quo
está sempre armado, e produziu em
Saraiva ferimentos nus regiões puft-
ctoria, pumbiuna e flanco esquerdo.

A victima teve os cuidados da As-
sistencia Municipal que, após medi-
cul-a, levotua pura sua residência,
na praia do Caju n. 15.

O aggressor foi preso em flagran-
te o recolhido ao .xadrez do 10" dis-
tricto.

PALESTRA FEMININA
CARTA ABERTA

Meu caro VVillic — Você í imitio in-
¦terèssante quando me indaga, do fundo
do seu parque inglez e das nunallins do
seu .pequeno castello, cuja photographia
cu jú admirei sem inveja, o que sc passa
iicsse meu lindo c curioso Brasil. Ha nas
linhas gfoss.-.s da sua carta, escripta no
seu papel especial, a ironia acostumada;
que erra -sempre sobre os seus lábios pri1
vàdos do òr-nató masculino que é o hi-
gnde. Eu já nie acostumei a ella. sabeu-
do-a visceral e formada do orgulho e do
bairrismo doentios do yanlicc fundamen-
talmente yankee. A doutrina do Monroe,
meu hom amigo, distilou em todos vocês
um veneno dc egoismo c de amor próprio,
lão excessivos que enxotou para longe
dos seus cérebros visões njais grandiosas
e menos... .praticamente''nocivas aos
outros. Xão ha duvida que nós nos pre-
stamos mal á analyse dos demais paizes,
na nossa gula de exhibição, na nossa des-
equilibrada exuberância nacional, .que
nos esgazeam os olhos, nos* fazem tremer
as mãos e palpitar o coração, so-b qualquer
pretexto ç mesmo sem nenhum. Que
quer ? nós temos o sangue aquecido por
esse sol csbrazeaiite, que cm alguns ferve
demasiado c cm outros calcina ou sc trans-
forma cm mingúo. Q.'ahi, certos gfstos,
certos actos, certas attitudes, que o meu
amigo nniericanp não ernhece, animal dc
sangue frio que c, dotado da calma e scre-
n idade que distinguem os possuidores
dessa temperatura sangüínea. No meu
Brasil, meu caro Willic, e, sobretudo, na
capital dessa exte.nsa. porção de terra, que
p.tonteará, só ao iinaginal-a, tudo vai pelo
melhor como diria Pangloss, sc ainda
existisse. No Congresso, discute-se calo-
rosamente c vota-sc.scm saber, 'bem o que
se votou.' Isso, porém, não tem importan-
cia. Desde que ò mundo é mundo, os ho-
meus nunca . se entenderam, e. então,
quando reunidos e; decididos a uma so|i-
dariedade, que à gravidade da posição
exige, o entendimento entre elles é ainda
mais difficil. O Brasil, parece-me, nesses
casos, a um,pobre cacliorrinlio., que crian-
ças irritadas puxassem violentamente
pelos pés e pelas mãos. Ha cac!iorrinh,os;
que morrem durunte essas brincadeiras
de máo gosto, mas ha outros que resistem
e só ficam sem um pé ou' sem uma das
mãos. O meu Brasil será uni destes, praza
aos ecos . -. ,

A carestia da vida c aqui horrivel mas
Sempre menos do que no seu; continente,
que tem como desculpa a guerra em que
sc metteu para o triümplio dos francezes.

Nós não fizemos henltunia guerra, não
alcançámos nenhum triumpho, nem para
nós. nem para ninguém, lielás. mas fi-
cámos com a carcstii, carestia qué enche
os bolsos de alguns, emquanto cmniagre-
cc os ventres e os estômagos dos outros.
Você mc dirá, com o seu sorriso de pinei
sans rirc, que isso faz parte do equilíbrio
social. Estou de accordo oom você, com-
tanto que eu pertença á classe dos pri-
meiros. Isso dc piedade, de esmola oceul-
ta, de benefícios sinceros, passou de
moda, meu caro. Sem íòme nos jornaes,
elogios respectivos e pompas em torno do
acto caridoso, a piedade não existe mais.
E emquanto se trama toda essa apotheose
em volta de um ente de coração tão pn-
blicamcnle generoso, o pobre vai entisi-
cando, soffrendo e morrendo. Por Isso,
cu julgo esse equilíbrio social, de que
você me fala tanto, um desequilíbrio
muito anti-social c o que é. Nós, meu bom
Wille — não sc esqueça nunca você. —
somos um povo que estribuxa de emoção
por qualquer coisa, mas só na hora, no
minuto, no segundo, no momento pre-
sente. A emoção c cm nós uma fagulha
electrica, uni choque, que nos abala, mas
que se extingue logo sem causar incen-
dios. nem accidentes j.-; Queftõcs de tem-
peramento muito respeitáveis e compre-
llensiveis..'. E>tou crente que o meu
amigo americano não ignora a historia dc
um paiz ii.-** tanto o interessa ou parece
intercsâar, embora eu tenha verificado

nos estrangeiros uma absoluta ignorância
dc geographia physica. politica. o que 03-
iiupclle a escrever, c a dizer crefinices .e
inverdades sobre* assumptos e continentes
que desconhecem. Mas imaginemos que o
meu caro Willic não é destes e continue-
mos. Como deve saber, chegam agora no
nosso poderoso e glorioso .?. Paulo os
restos mortaes dos ex-imperadores do
Brasil. Ali I meu amigo, não lhe posso
dizer nessa simples folha de papel, com-
prada na papelaria da esquina, o que sc
vai fazer dc exagerado, de ridiculamentc
cômico para rccebel-os 1 Quasi uma mas-
carada, meu americano Willie, que deixa
muito longe a já inventada por Luiz Phi-
lippe, para a recepção de Napoleão Bo-
naparte ! Almirantes irão na proa do ga-
leão e officiaes de marinha remarão,
elles próprio, em uniforme de gala e
compostura correspondente ! I ! Se você
entendesse bem o portuguez,-eu llie diria :
"Vai ser o sueco !" mas, como você
não comprcliendcrá essa locução popular,
que quer dizer tudo quando acompanhado
de'um leve estalido de beiços, cu a trans-
formo em inglez : vai ser " 'very select I"
Toda essa enscenação seguida de bandas
de musica dolorosamente resonanles e de
véos pretos enrolando lampeõcs accesos,
conseguirá arrancar lagrimas de todos
os olhos brasileiros c ate dos mais repu-
blicanos dentre elles. Ah ! Wcllie, ani-
mal de sangue frio, nós vamos estribu-
xar radicalmente de emoção, e, como em
Londres, nas manhãs seguintes aos dias
de bebedeira, em que os remédios contra
estas são vendidos em profusão, os cal-
mantes, os purgativos c os vidros de agua
dc flor de laranja enriquecerão os seus
proprietários pela procura que vão ter I
Admirável terra o meu Brasil, em que se
chora, em que se despende energia, em
que se gasla attitudes cm prol de de-
fuulos dê lia trinta annos I ! No'
sou paiz, meu frígido Willic, não ha*
disso, não c verdade ? Pois aqui ha.

Pergunta-me você pela opposição feita
ao nosso presidente; opposição que julga
demasiada, sendo elle um bem intencio-
nado, uma alma nobre, embora autorita-
ria, um brasileiro pnrsang, um illustre
varão, que recebeu o cargo como um sa-
crificio honroso. Estou vendo, amigo
yankee, que você ignora a evolução dos
presidentes de Republica no Brasil.
D'abortl, congratulações ardentes,' foguc-
tes espocantes, luminárias em arcos, espe-
lanças brilhantes... Tudo isso vai, po-
rém, com o tempo, empalidecendo, des-
peiicando, diminuindo. . . Rcpcntinamen-
te. como se todos esses sentimentos cn-
cerrassem ein si uma com-bustão invisível,
elles pegam fogo, ' lançam bombas, * sob
fórnla. dc desafios, de injurias, dc men-
tiras, de ataques pessoaes, e temos a evo-
lução completa, o tumor arrebentado...
Em politica suecede o mesmo qué 

' em
amor: " Ou¦ monte en r.iattt et on descend,
cn plcttrant".- Tudo ua vida, Willic, se
encadea, se parece e sc confilndc...

E* sempre o parto da montanha e hih-
gueiii sc (píer acostumar a elle. A graça
é que quasi todos os jornaes censuram
agora, como é natural, o chefe <la Nação,
que a principio •ciideosavám, como tam-
bem c dc praxe, más nenhum delles lem-
lira uma idéa, inicia um.remédio á situa-
ção, procura convencer aquelle que tem

|a responsabilidade dos nossos- destinos,
•A razão é que alguns jornalistas dc hoje,
sem grande cultura e não estudando bem
as questões, limitam-se. a discutil-as sob
o seu poulo dc vista pessoal e.*.. in-
teresseiro. Os interesses ila NSção,' estes,
passam nessas descompostunis dá ini-
prensa, como gatos por lebres.

Está você informado, meu sympathico
Willie, do quc.se passa nesta.nossa terra
de sol, de luz c dc emoções ¦ passageiras,
mas continuas, como trepidações de uin
vulcão, mal apagado. E basta.

Sua amiga brasileira .:..-.-.¦:

Chrysairthéme.
'mi» t ¦»-»¦—— ... . ¦¦

XÚA ASSEMBIrôA AGITA1ÜA, HON-
TISM, NA AUXIIAÕS MÚTUOS 1>A
ESTRADA DE FERRO CENTRAI.
DO BRASIL
Houve hontem, ria Associação de

Auxílios Mútuos da Estrada de Ferro
Central do Brasil, utna assembléa con-
vocada para resolver-se sobre os juros
de mora dada a desorientação existen-
te, dós períodos administrativos pas-
sados, e, que a actual directoria, de
acedrdo com Os estatutos, estava re-
sol vida a cobrar.

Esses juros serão cobrados sobre as
consignações sustadas nos descontos
qúe deveriam ser feitos cm folhas de
pagamentos dos associados', emprega-
dos da Estrada de Ferro Central.

Depois de uma agitada discussão,
em que por varas vezes a sessão foi
suspensa, a assembléa resolveu appro-
var a proposta apresentada pelo sócio
Antenor Alvares de Lima, e, assim re-
dlgida:

"A ditectorla da Associação cobrará
os juros da -mora de todas as contas,
em oonta corrente, com a Associação,
sujeitas a elles, ap.v _ revisão e a ap-
plicação das taxas de perfeito accordo
oom os Estatutos, levando & conta de
lucros, -e perdas, -qualquer ' «'ffbreriça
notada, a mais oa menos, e ficando
autorizada a restltuir a importância
qae porventura haja cobrado a
maior."

Presidiu a mesa a Sr. Sylvio Mon-
téiro, quo teve como secretario o se-
tiliw ,T. B'var.

¦w ¦ mm 9 rn» —-.
AS LICENÇAS NA PREFEITURA

O Sr. prefeito concedeu as seguin-
tes licençaK: -

Nos termos do art. 3o da lei nu-
mero 2.2-34, de 30 de agosto-ultimo:

De um mez, em prorogaçfio, á pro-fessora adjunta de 1" classe Alcira
Santos de Araujo.

.Nos termos do art. 16 da lei refe-
rida n. 2.234:

De um anno, em prorogação, ê.
professora adjunta de 2* classe Eu-
rydce Pinheiro Gomes Pereira.

Nos termos do art. 18 da mesma
lei n. 2.234:

De dois mezes, às ¦professora*» ad-
juntas de 2* classe Emérita de Ase-
vedo c de 3' classe Iraeer- d-.\ Costa
Vieira Dantas.

Na fôrma da lei, para tratamento
de saude:

De tres mezes. em prorogação, uo
preparador da cadeira dç historinna-
tural da Escola Normal. Dr. Octa-vio Milanez; e de un mo?., em pro-rogação, ú professora adjunta de 3*
classe Orbella Marques de Souza e ã
profeí-sora da escola nocturna Nair
Paes Borges.

Foi revalidada a licença de doismezes. nn fórmn du lei, nara trata-mento de suude. concedida, an co-adjuvnnte de ensino Antonio Fran-cisco Guimarães Moraes, por uctò de21 de outubro ultimo.
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LIVROS Antes de con-*»-
V. Ex. a [.•».-
oaíiola-' *\*'.

i is-te

Jan tares.
Na residência do nosso, collega do Rio

Jornal, Ivo Arruda, foí liontem offerecido
um jantar intimo a José Felix, pelos seus
companheiros da.pielle vespertino.

Ao terminar o jantar, falou saudando a
José Felix o Sr. Armaisdo Gonzaga, tró-
cando-se outros brindes.

Tomaram parti; im agape, que começou
ás 19 horas, as .seguintes, ppssoas*: José
1-V-lix, Dr. GeorgilVõ tfrairio,'IVo Arruda'
Mario Eerreira. Armando Gonzaga., Cost;^'
Miranda, Dr. Deoclecio Duarte, Dr: BilT-
bosa Teixeira, comu-.endador Roque de
Carvalho, E. Pinho, Sylvio 

""Brito, Ameri-
co Leitão e Adolpíio Porto.

i lajanteb.
Em busca dos bons ares serranos, subi-

rani mais para Petropolis: deputados Ce-
sar Vergueiro e Salles Filho ; major J. J.
Fccreira de Brito, Dr. J. A. dt* Freitas
Mello, familia Dr. Pedro Werneck, João
Alves de Mello, familia Dr. Pedro Wer-
neck, João Alves de .Mello e faniilia, com-
mendador Vaz Coutinho c senhora, dou-
tor José Paninhos e senhora, Dr. Carlos
da Silva Araujo e familia, Dr. Franklin
da Silva Araujo, Dr. Antônio Velloso
Malta e senhora, Dr. Alberto de Faria e
familia, Sr. Alfredo Chaves e deputado
Chermont de Miranda.

Anniversarios.
Festeja hoje o seu anniversario nalaü-

cio o Dr. Azevedo Sodré, deputado fe-
deral.

*
Passa hoje a data natalicia da F.xma.

Sra. D. Luiza Carolina Pereira, progeni-
tora do Sr. Domingos Pereira, estabele-
cido -nesta praça.

»
Faz annos hoje o desembargador Cicero

Seabra.
*

Completa annos hoje o Dr. Bento dc
Barros Pimentel.

*
Faz annos hoje o Dr. Alencar Guima-

rães illustre representante do Paraná na
Câmara Alta do Congresso Nacional.

»
¦Completa annos hoje o Dr. Diogo Xe-

rez. advogado aqui residente.

Faz annos hoje o Dr. Guilherme de Al-
meida Brito, redactor do Jornal do Bra-
sil,

m
Faz ánnos hoje a .senhorita Regina Sil-

.va, filha do nosso confrade Luiz Silva.
*

O coronel Zoroastro Cunha, cx-inten.-
dente municipal, faz annos hoje.

Casamentos.
Realizou-se. nesta capital, o casamento

do Sr. Antonio Fernandes da Silva com
a senhorita Maria Pinto Braga, filha do
Sr. Anlonio Pinto Braga' e D. Emilia
Pias Pinto.

Serviram de testemunhas, o Sr*. Luiz
Bc-rbosa e D. Elisa Barbosa e o Sr. Ma-
noclRibciro de Souza. '

* .
Acaba de sc realizar, nesta cidade, o

casamento da- senhorita Olga Nunes
Meyer, filha do negociante nesta* praça
Sr. Werne.r Eugênio Meyer, com o se-
nhor Francisco Car.-.nta de Souza, fun-
ccínnario* da .justiça, local..

; Foram padrinhos, por parte da noiva, o
Sr. Vasco Marques Nunes e senhora, e
pelo noivo, o Dr. Custodio Dias Noguei-
ra e senhora. ' • t

4*. ¦ .* • - *

Contratou casamento com o Sr. Agilul-
pho Erancioli, funceionario da Light, a
senhorita Maria France, tutelada do
Sr. Luiz Peres, funceionario da policia.'-., .-¦* 

'¦ f

Com* a professora Franeisca Angelina
Faillace, filha do Sr. Domingos Faillace,
negociante em Nitheroy, contratou casa-
mento o Sr. João Soares Martinho. fun-
ccionario da Ali America Cablcs c filho
do Sr. Joaquim Soares Martinho.•«

Com a senhorita. Ruth Maurell Lobo,
intelligente alumna da Escola Normal e
filha da viuva Elisa Maurell Lobo,
contratou casamento o Sr. Benjamin Pe-
reira, do nosso conunercii».*

Com a senhorita* Celesta Falcão, filha
do Sr. Pedro Falcão, negociante em Ni-
theroy, .e de D. Augusta Falcão, contra-
tou casamento o Sr. Antônio José Tei-
xeira, leiloeiro nesta praça.. *

Correm pela 2» pretoria eivei, fregue-
zia de Santa Rita e ilha do Governador,
qs casamentos de: Almiro dc Almada e
Aracy dê Souza Macedo, Sebastião Alves
da Silva e Dalila Franeisca Esteves,
Mcuri Chebres e Filoniena dos Santos,
Manoel Adriano de Araujo e Maria do
Nascimento Pires, João Francisco 

'Men-

des e Antonieta Vianna Frazão, Luiz Al-
ves Casas e Latira Macedo Affonso Bar-
bosa. Alberto Mattos Villela e Elisa Tei-
xeira, Armando de Almeida Chaves e
Maria* do Carmo Aguiar. Oswaldo Soa-
res dc Almeida c Dalila Lobo Alves. Nel-
son Ram'os_ c Urania Alves Coelho da
Silva-, Mario Pinto Lemos e Harmonia
Tosca, Domingos Gallo e Antonia Ca-
rino, Waldémar Augusto da Cunha e Se-
e Judith da Conceição, Orminda da Silva
nhcrirtha Pinheiro Jorge, Eugênio Rocha
Sotta e Laura Maria dá Conceição, Ottoh
Teixeira- de Sá e Jandyrá Ferraz, Fer-
nando Ernesto de Araújo e Brauliua -Ma-
riá da Conceição, José de Araujo Borges
e Julieta Cantonc.

¦•*-?.**

Nas varias pretorias-eiveis desta capi-
tal estão se habilitando para o casa-
inento:

Hélio Gomes Pereira e Yvonne de
Moura Rangle, Antonio da Costa Men-
des c Rosa Ferraro Bruno, Benjamin
Paulo Guimarães Jobim e Sylvia Rego
Monteiro, Antonio José Freire e Nair
Moreira Padrão, Affonso Cardoso Gaspar
e Armauda Fidalgo Paladino, Antenor
Thiago Couto e Guiomar Ferreira, Octa-
cilio Antônio Machado e Virgínia Au-
rora, José Braz de Siqueira e Iracema
Meira. Antonio de Almeida Motta e Ju-lia Cabral, José Pessoa de Barros e Fe-
licia Garrido, José Rodrigues e Emilia
Galvão, Fernando Silveira de Andrade eElvira Georgina de Souza*. José de Sou-
zn Lima e Emilia de Araujo Guimarães,
Luiz Fernandes da Silva e Anna Paz Go-mes, AIfusio Carlos Trindade e Ilka Soa-ws da Silva, João de Carvalho e Elvira
Correia, Gastão Cirdoso t Adelina Pe-reira Carpenter, Abilio Soares c Anose-
Ima Salerno de Souza, Marcellino Igna-
cio Mendes e Orminda dos Santos, Mau-ricio Schneid-er e Helena Antonacio, Ale-

xandriuo. de Souza Ferreira e Aurota \".
cimini, Renato de Figueiredo Vyr.i o lis-
nieraldina Fayal, José Joaquim Rodr .
gues c Maria da Conceição Bandeira,
Antônio Muniz Junior e Maria do Patro-
cinio. Antônio Teixeira da Costa e Ma.
ria Amélia Thcdim Cosia, Armando Man.
sô e Herminia Moreira, José Gypriáno d,*
Oliveira e Macia Pereira dc Oliveira,
Ramiro Ama-hil*Filho e Carmeliai Carnci-
ro, M;mo.eL.<k*.,Q*Iiveira e Generosa Ros:*.
3a Silv£»*f©#^ dé Mendonça'(.-'Flor*-..
bella Gençalvej,. Santos. Luiz Felippe 1';..
ranbos^dèfMlaeedo c .l/ourdos Vidigal )-,„.
telho, Octavio Fialho de Assuiupção c
Olinda dá""Rtfcliã"Almeida,' Oriundo Mi,,
reira e Idalina da Trindade Martin*,,
José Loiz Lúcio e Amélia Marcnzi, José
Gabriel Giiglio e Hercilia dc Moura,
Álvaro Antunes de Carvalho e Zulmira
Gonçalves Thiago, João' Dantas da Ousu
c Alice de Paiva Barros, João Campos
I.npes e .llcnninia Maria Antonia dos
Santos, Kdiiuo Silveira e Joaqíiina Góes,
Anlonio de Almeida VasconceIlos e Ma-
ria Fernandes de Almeida. Antônio Hn.
iiunglj.es c Adélia Silva. Ângelo Loiiren-
ço Novaes c Georgina Nazareth dn Silva,
Euclides Alves de Siiíjueira e Claudia Ma-
galhães Bastos, Marcellino dc Souza c
Cecilia Alves dos Santos. Horacio Dan-
tas de Oliveira e Aurora da Silva, No-
nato Fidalgo c Anna Barreira, e João
Gonçalves Thiago e Etclvina Antouiela
de Carvalho.
irniicT.mioAGnl.b r,

Fatlecütwnlos.
Falleceu honteni, cm sua residência, á

rua Vinte e Quatro dc Maio n. so.*; (Sam-
paio), a viuva Luiz Delfino, mãi ilo
Dr. Luiz Delfino.

O seu enterramento realiza-se hoje. no
cemitério dc S. Francisco, de Paula, ;'.s
17 lioras.

Falleceu liontem, ás 11 lioras. o Sr. Fc-
lieiano F. Ramos, funceionario aposvn-
tado do arsenal dc marinha, que guar-
dava ha dias o leito ua Ordein do Cai'-
mo. O seu feretro sairá hoje. para o ce-
miterio da mesma.

»
Falleceu hontem e enterra-se hoje, ;'.-•.

14 t\s horas, no .cemitério de .S'. Rrnn-
cisco Xavier, a Sra. D. Anna Agenew,
viuva do Sr. Guilherme Agenew. erige-
nheiro da Light, c mãi do Sr. J. Guilher-
me Agenew, engenheiro da Companhia
Lidgerwood do Brasil. O enterro sairá
da residência da extineta, á praça dos La-
zaros n. 26.

Enterros.
Foram contratados liontem. na Sai-..i

Casa, os seguintes enterros:
Elza Maria, filha do Dr. Miguel

Buarque Pinto Guimarães, saindo -Ia
avenida Isabel de Pinho n.. 21, ás 17 lio-
ras. de hontemi. para o cemitério de Sãn
João Baplista.

Julio'Joaquim Dauri, saindo da rua
Vinte e Quatro de Maio n.,473. ás 16 lm-
ras, de liontem, para o cemitério de São
Francisco Xavier.

Maria da Gloria, filha (le Antônio
S. de VasconceIlos, saindo da rua Dom
Delphina n. 59. ás 12 horas.'de honteiti,
para o cemitério de S. Francisco X;.-
vier.

Zuleika. filha de Rubens Espozi-l
Pinto, saindo da rua Barão de Ubá nu-
mero 114, ás 17 horas..de honteni. para o
cemitério dc S. Francisco Xavier.

Lourenço dc Carvalho Valle, saindo
da Estrada Nova da Tijuca 11. 007, ás 16
horas, dc liontem, para o cemitério de
S. João .Baptista.

Maria Christiuav filha do Dr.Julin
Xavier Marques, saindo da rua S. Fran-
cisciTXlíVicí 11. 791. ás 17 lioras de
hontem. para o cemitério de S. Jóãò
Baptista. ~

Coi-inil dá Costa Pacheco, saindo da
rua Zeferino ti. 27, ás 16.1)2 horas, de
hontem, para o cemitério de S. Francisco
Xavier. \iJ''las escolas.

Óollçtlio Stililar do Itio de Janeiro.
R-wiliwini-sc boje, As 10 liorns, os sesuli.l-»

exames uru^s:
1» lin.m'- - Pninecz —- Àliini.iÓH .1». 1)^3, 07:.',

720, 7411, 7(11. 700, 770, 772 e 77."..
.2" 1111110 — Portuguez — Aliimito» nu. 102,

102, S7!i, "-B0, 002, «12, 010, .1122. B8S, 717,
718 o 72.1.

!í° timiò ™ Ar-UiiiiieUitt
ii-,, 371; r.oi, oos, oon,
72-1 e 7(12.'

3° *ttiuio -~ Álgebra
;i«i. nòii i ;irs.

K<.'.li:.nin-:i. lambem hoje, Ss 11 liomn
s-Pifiiinto.s exiiiiHM ««eriptos: '

S-> anno — Geojrraj.lii:..
4", 3" e-fl" aiinos — I.-illm.

Itciili7.an.-se anainl.ã. íis 10 lioras, 'os se*
jjuintfíi -cximies orues:

lin ^ntio -— l*ortiiKiiti7> - ¦¦ Alumnos nu
mi. -llll, r.2S, 354, Ü70* r.8ii. .-.m, cot
ÜO.Ie 018. " .

2» 011.10 —- lírancez — Alunlúôa us.
«28, BM, «30, 012, 045, 051, 0Ü6, (101
074 e C77.

2° unno — (ícoffmphtn :— Alnntnõs "iijt, 1>7S
0S1, 088, «SI, 01M, 0110, «97, 7(10, 701. "
703 o 704.

#> nuno — lleoinctria — Alumno* ns
22, 25, 218 e 370.IU-iíliziitu-n* la.11l.cn. nnmahS. lis 11 lio-
liorns. o exumo escripto de portugue» d»
•I" nnno.

Aviso — O ponto orsl pum o exume do' um-
IheníuUe» scrS dado As 8 horns, nn secret»1
ria. -.:*: ¦ . .

Nüo serilo olianuiüos cm prova oral. oh »7.i-
mnos quo nüo estiverem quites eom o collrgi-..•

Academia de Commercio.
Iteullnim-se hoje, as provas escriptus jí 119-

numlad.is nu «ablindo.
Amiuiliil, deverão compftrceer, para íis pro-

vas (.Micrljrtas ilo nexHtiics de l" épocn, tmlu-í
os nhiumos ItiKcrlptnK nas seguintes' materia*';

Curso gernl diurno — 2» fcírlé — Mocui.o-
grinihla — Turmu A — AV-M hora» — 4« (.í*-
rle — 1'ratlett jurldlco-eomnierclul — A's 13
lioruH. ....

Curso .geral noetúrno —Todas — A*s 20 1.0-
ras — 2« sírio — Portugue» — 8" sírle —
Prancez — 4» sírio -4- KscTlpturai;ilo mm.*»...
tu.

Faculdade de Sciencias lCcouo|nlco» — 1« -i*
rle — Hespanhol — A*s "20 hora» 1

' Escola Kacltmal ie helles-Arlcs.
Xealiza-se hoje. As 8'horas, a prova oral 4a

cadeira de geometria descriptlra e im-iiueiriiaapi-lii-acõe* is sombras (".!• turma), «en.ln cita-
unido*, us seguintes aluuiíu».: .loxí Maria do*
Reis Juulor, Juynie '£. da Silra 'IVlIes, (lastãt
da Fonseca llo-telho, tflorluno -Brilhante, A*'
mando Perry e Pedro 'Clarclr, Mtc.¦»

Instituto íe Muafco.
Conell.luilo os seus estudos no Institulo ....

Musica, íoi approrafla com dlstlncçílo nus es*
nines do * 8° unno de plano a suuhorli'. ÓlKU
¦le Andrade Cavalcanti, filha do teiiente-i-nr»*
nel Salvador B. Uehfla Cavaleantl. professnr ila
Kscola do Itealengo, aendo multo felicitada.•

íyccri Popular ãt Inhaúma.
A» alumnas do I.yeeu Popular da Inhaúma,

estão organizando para o dia 16 do correm*..
ts 20 horas, uma oxposli.-jo de traballxii
manuacs.

1' aj 9 tm 1 ¦

— Altimnofi ih.
610, «21, fiim,

25*;*»,
70-.1,

Aluamos ns. 20, 181,

01

Iliül,
(ll«,

.100,
«7.1,

70'-',
"21,

NATURAIilZAÇõES
Por portarias de 10 do corrente:
Foi declarado cidadão brasileiro

Francisco Caruso, natural da Itália, e
residente no Estado de S. Paulo. Re-
metteu-se a-portaria ao presidente do
Estado.

^^^^^HHHB |*-********_____^^^-_

üHIos sortimeiitos de voiles <l'algodâo
e palha de seda fantasia

Ji____U__U_____i
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gf-ÔETS: Foof-BalL Turf, Eowasng e ©tufrô; m

*ami^%OTBALL
FSumínense é Andarahy, vencem por

3 X 2 e 4 XI o Mangueira e Palmeiras,
respectivamente ---Campeonato Per-
nambucano — Varias notas.

Resultados de hontem

PRIMEIRA DIVISÃO

PRMEIROS TEAMS

Fluminense, 3
Mangueira, 2

Andarahy, 4
Palmeiras, 1

Bangú, W*. Christovão, 0

SEC.nNDOS TEAMS

Fluminense, 9
Mangueira, l'

Andarahy, 4
Palmeiras, 0

Bangú, W
S. Christovão, 0

• 'TERCEIROS TEAM&

Andarahy, 6
Palmeiras, 3

CLASSIFICAÇÃO DOS
CONCURRENTES

PRIMEIRA DIVISÃO

Matches Goal»
tt

_______ . c
*a
*.

CLUBS b-

ll=| fi ¦''

•St-Sj -fi «. o» o f-,

i i i !

PRIMEIROS TEAMS

Flamengo . .
America. . .
Botafogo . .
Fluminense ,
Bangú ....
S. Christovão
? n darahy. . .

,__siras . r*Í_K» T-Tibcl .
Mangueira, .

19 20

SEGUNDOS TEAMS

Os jogos de domingo

PRIMEIRA DIVISÃO

Flumin. X Flamengo

S. Christv. X America

V. Isabel X Andarahy

SEGUNDA DIVISÃO

Carioca X Vasco

Botafogo. . .
Fluminense .
Andarahy . . ,
America. . .
Flamengo . .
S, Christovão
Villa Isabel .
Bangú ....
Palmeiras . ,
Mangueira. .

18
15
ur»'
17
17
16
16n

J.17
18*

á 72 30-29
17õ'ii8 26

O0!20;24
.2,.7-|2'2
4-4! 3.13 SO
3*5,40 14

8 ..89 13
10|;í44613
1412177 6

TERCEIROS TEAMS

Botafogo. . .
America. . .
Fluminense .
Andarahy. . .
S. Christovão
Flamengo . .
Villa Isabel.
Pal-nveiras. .

"i n
14 r. 1 •¦ 2-
13'10 1
12 .2
IU -0
12 3
IrO 5' 0-
121 21
112 01

li,ô'3jl6'24
2-48Í2fi*:21'3 

37JÍ.7,.1C
5 30mi\
•_*|24|23

_ 9119139
111 16171

__t._L_'L_

17'10 1
126 12.1
i:33jll

OBSERVAÇÕES — Os jogos dos
terceiros teams do Mangueira forani
descontados, por ter.» mesmo dèsis-
tido do torneio.

O Fluminense, Botafogo, Manguei-
ra, Villa Isabel, Bangú, Andarahy c
S. Christovão têm, cada um, dois
matches, e ô America e Palmeiras
têm, cada um, um match, que não fi-
gura na tabela, por não estar termi-
nado.

1» DIVISÃO

MANGUEIRA X FI_U>1INENSE
No campo do Flamengo, bateram-

bc os teams do Fluminense contra os
do Mangueira, em match de cam-
peonato.

Não estava o dia de hontem con-
vidàtivo para a pratica du uin sport
da violência do foot-ball. e isso con-
correu cm extremo para que. a par-
tida transcorresse monótona, sob o
ponto de vista technico.

Não séria também difficil, pensa-
mos, achar-se explicação para o
"sururú" que interrompeu o jogo
pelo espaqo etc 15 minutos, no calor
que n todos afogucava.

Jft dissemos, e não 6 demais frizar,
que o match esteve longe de.interes-
sar pela technica desenvolvida pelos
disputantes, e que, bc não fosse o
"sururú", possivelmente terio havido
quem "cochilasse" nas archibnnca-
das. O "sururú."i no entanto, teve to-
(las as honras dc um grande con-
flicto e esse espectaculo mereceu ser
apreciado.

Antes, porém, dc relatar em suas
tninudenclas o conflicto, queremos,
mais uma vez, clamar contra a falta
ile providencias tomadas para evitar
factos tão degradantes o-contra a
praxe que sc vai mais e mais firman-
do, de deixar cm campo os players
que, infringindo as regras do asso-
claijão, procuram vencer, não pelo
seu valor de foot-baller, mns sim
pelas suas qualidades physicas de
muque o "d.squalidades" moraes dc
falia de educação .sportiva.

Dito isto, devemos ainda registrar
que no ,1uiz cabe. bastante culpa pelo
stircedido. Não que S. S. agisse, mal
aproveitando a um ou. outro dos
teanis, mas por não ter impedido que
os jogadores' actuássem com a vio-
leticia por que o fizeram, a ponto de
degenerar em conflicto.

Passemos agora a relatar como
teve origem o incidente.

Bimò.8, avançando pela esquerda,
com a bola, produz um centro, quo
foi escorado por Moreira; nessa ocea-
eião Botafogo investe e. com o visi-
vel intuito de inutilizar aquelle
aquelle player, levanta o pÉ contra
o s.u peito; Moreira, evitando a -ag-
grcsálo, segura o pê dc Botafogo e
este dú-lhe uni soeco, caindo ambos.
Chico Netto intervém, então, a favor
de seu còmpanheirô^de team, e ou-
tros a favor de Botafogo e estabele-
ceu-r.? o conflicto. Nessa altura, o
pu*Uico da geral e depois o das ar-
chi banca dns invadiram o campo, ha-
vendo muitos soecos, bengaladas,
correrias e maior dos grande "su-

rúrús".
Para serenar os ânimos, inter-

vieram directores da Liga, Flamen-
go, Mangueiras e Fluminense, e, com
muito mais resultado, uma patrulha
tle cavallaria.

O campo foi, finalmente, evacuado
c o representante da Liga, Sr. Olde-
unir Murtinho, ordenou que so con-
tlmmsse a jogar.

O team do Fluminense íoi o unico
prejudicado, pois Z6z_, por ter sido
bastante nmltratíido, não pôde vol-
tar ao campo. .

O jogo
À peleja entre estes dois vetera-

nos clubs da Metropolitana, teve ini-
cio ás 16,35 minutos, cabendo a sai-
da- ft equipe tricolor, por ter sido o
toss _r.vo.a.vel íi phalangé rubro-
negra.

A linha tricolor, commandada. ha-
bilmente pelo center' Wclfare, ávan-
ça, sendo logo repelllda pela defesa
antagônica.

O., do Mangueira iniciam as suas
avançadas, tendo Botafogo, logo
nesaa siid primeira investida, perdi-
do oceasião de abrir o score da tar-
de. O l-'liiiiiiiH-ur--e reage, o a sua li-
nha dianteira, eni passes curtos, che-
—> »s oroximldades do goal de Mila.

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 joias, relógios,
prataria e objectos dé arte.

RUA DO OUVIDOR 139
1'rovisi.rl-*. mento

Ha um bello centro de Mano, que
não é aproveitado pelos seus demais
companheiros. * . .

Bébeto, back rubno-negro, inter-
cepta de cabeça um passe alto dado
por Machado 

"a Welfare. '-'..

Voltam 
'os'' niangueirenses aó

ataque, e o fazem com infelicidade,
pois varias fori-.ni as occasiôe- que os
seus dianteiros tiveram para abrir
o sçore, o que não conseguiram,' dc-
vido' ã precipitação nos shoots,- mui--
tas vezes" dirigidos para fora do goal:

A linha tricolor reage o Zezé, re-.
cebendo optimo pnsSe de Machado,
dã violento shoot, fazendo, porém, a
esphera passar por cima da trave
superior, tres metros,- mais ou me-
nos. ' ¦•" ¦ ", ' -. - .

Hn um foul deSimás cm-Lais; ee-
guido logo . após dê uma' investida
da linha do Mahgueira.-Chicò Netto
intervém, mas com, infelicidade, e
Lais escorando . um forte tiro de
Mazzéo,- shoota em goal, não dando
resultado.

Novos ataques do Mangueira são
registrados, mas todos elles prejudi-
cados pela precipitação dos seus for-
wards. •

O juiz pune um foul de Francisco
em Sylvio. •, '_,

Após esses avanços do team ru-
bro-negro, o Fluminense reorganiza
as suas forças c varias são as ocea-
sidos que os seus forwards tOm para
fazer goal. o que não conseguem
por causa da actuação 

"que 
produ-

|ziram.
Io goal do Fluminense -

O plimeiror* ponto da tarde, con--
qulstndopelo team do Fluminense, o
foi por intermédio do player Zézé.

Rebatida a bola pela defesa tricô-
lor, esta vai ter aos pês de Zezé,
que, célere, corre pela sua' posição e,
seguramente a umas quinze jardas,
manda um shoot alto, o qual, cm-
bora tenha.sido tocado pelo arquei-
ro Mila, este não consegue evitar que
a esphera se aninhe no goal sob sua
guarda.

Conquistado o primeiro ponto
para a equipo tricolor, o team do
Mangueira-.reage 'eom energia,* e
Gerdal intervém, fazendo linda de-
fesa de um forte shoot de Botafogo.

A defesa do club tri-campeão da
cidade, attenta: c vigilante, inutiliza
os avanços niangueirenses.

Voltam os. dô Fluminense ao ata-
que, e Mano, escapando - pela sua
ala, envia magnífico centro, qúe é
mal aproveitado por Machado.

A's 17,15 minutos, termina o Io
half-time, com o seguinte resultado:

Fluminense — 1.
Mangueira — 0.

2o íiuir-tiiiic
A saida foi do Mangueira, ás 17,33

minutos, tendo a linha ruliro-negra
perdido logo a bola para Machado.

Segue-se unia carga dos forwards-

rubro-negros, e Moreira, intervindo,
por pouco não aninha a esphera do
goal sob a vigilância de Gerdal, o
qual surge logo, evitando o ponto
pari o Mangueira.

Logo depois, o team de Mila ataca
de novo e Gerdal defende um shoot
de Mazzéo, no canto direito do Goal.

Com ataques revezados, permane-
co o jogo durante algum tempo, até
que o Fluminense, mais se aproxima
da defesa antagônica.

Moreira Costa, extrema esquerda
do Fluminense e substituto de Bac-
Chi, que, _)or motivo de seus estudos,
delxctu de jogar, carrega a esphera
pela eua ala e, depois de driblar os
backs contrários e perto do goal de
Mila. conquista para o seu pavilhão,
com um forte shoot rasteiro, o

2o goal do Fluminense
(Com essa superioridade de pontos,

porém, a phalangé dos Sêbres não
esmorece e reage com energia, obri-
gando um estafante trabalho para os
da defesa tricolor.

E' marcado um foul de Welfare
em Mazzéo e a linha rubro-negro
avança com im.petuosidade.

Ha uma scrimage na porta do goal
tricolor e delia se aproveita Mazzéo
2o para, com um forte tiro rasteiro,
obter o

Io goal do Mangueira
Àpplaüsos, -partidos do lado reser-

vado aos socios do campeão de 19-20,
coroam o feito do player rubro-negro.

Reencetada a Iucta. é registrado
logo após um foul de Moreira em
Nascimento e punido-pelo juiz.

Tirado» o respectivo» fr.kiket, este
vai ter aos pés de Nascimento que,
driblando Lais, chegando até o goal
de Gerdal.

Botafogo, recebendo um ,passe
alto de Nascimento e com um ma-
gnifico heading, envia a esphera ás
barras adversárias;

Chico Netto» intervém e, rebatendo
a esphera, -o» faz com tanta infelici-
dade que e. bola -penetra no seu- pro-
prio -goal, tendo conquistado assim o

2o goal do Mangueira
Com esse .feito, os 1.1 mangueiren-

ses animam-se e avançam.
Ha um off-side de Francisco e

logo de.poia um cornei- de Be.beto,
mal- aproveitado pelo quinteto tri-
color.

Mazzéo dá. optimo shoot em goal.
que é defendido -por Gerdal.

A's 18.02 horas, Luiz de posse da
e,'*ph'.cra, envia »bo»m centro, que ê
bem escorado por Moreira.

Nessa oceasião, Botafogo, center-
forward rubro-negro, avança com
violência e do pé, eob aquelle full-
back tricolor, caindo os dois soibre 0
carr-po.

Origina-se, então, o conflicto, eo»-
bre o qual acima noa referimoe.

O jogo é. as/rim, interrompido.
A's 18.15, .porém, depois de eva-

cuado. o campo, a peleja é reenceta-
da, tornando-se, então, nessa phase,
o jogo mais violento ainda.

• Ha um off-side' de Simas, seguindo-
se .logo depois, um- outro de Welfare.

Carrega a lin»ha do Fluminense e
Machado, de po.eo da esphera o per-
seguido pelos dois full-baakK adver-
sarios e com excellente entrada, man-
da um. shoot alto, fazendo a esphera
penetrar no alto do canto esquerdo
das barras sob a guarda de Mila.

E»tava, assim, conquistado o
3° goal do Fluminense

Com esse resultado de agora, o
team do Mangueira sentiu-se derro-
tado e desanimado, a ponto deJseus
forwards ee .precipitarem, toda a vez
que se apossavam da bola.

: Os últimos minutos do Jogo pas-
saram com ataques dos triçorlores,
até findar a ipartida com o seguinte
resultado:

Fluminense, 3 goals. ,...-„ .
Matigiic-ra, 2 goals.
Tinham a segiuinte -organização os

teairs disputantes de hontem:
Fluminense: Gerdal — Chico Net-

to o Moreira — Lais, Sylvio e Fortes
— Mano, Iai Welfare, Machado .e
Moreira da Costa.

Mangueiras: Mirla.— Bebeto e Bor-
gerth — Parada, Mozzêo e Coutinho
—- Mns-.zPo S°, Francisco, Botafogo,
Nascimento e SimaS. '

Antes de ser iniciada essa partida,
o" .Mangueiras, por intermédio , de
Mila. entregou no cíi-pitão da equipe
tricolor um lindo conjunto, de flores,
reprè-rentando um escudo còm as cò-
rés "do. 

clnb. troolor. ...

O. movimento tcrliitleo do jogo to! o
seguinte*

DIGESTIVO

____¦ ' _______!

^bsbõeHl, h ^bm_s_.tR _________ ______"______.

DO ESPECIALISTA FRANCEZ
DR. ED. PIGARD

Formula constituída dos fermen-
tos digestivos naturaes . do organis-
mo (Pepsina. Pancrea-tina, Diasta-
sa, etc), Representa -um tônico di-
gestivo insuperável, produzindo re-
saltados rápidos e permanentes em
todas as fôrmas de dyspepsia nervo-
sa, atônica ,e flatulenta.

INFAMjIVEIi

em as digestões vagarosas e difficeis
e elimina rapidamente todos os
symptomas do doença do estômago,
acidez, lingua suja, náuseas, vômitos,
vcntosld-ido, ardor na boca e gar-
gania, prisão de -fentre, sobor desti-
grádavel na boca, enjôos, resfria-
monto daa mãos e pés, niugrcza e
Irritações da pelle. Tem» effectuado
milhares de curas'em casos de gas-
trites chronieas e tísicas intestinaes.
A' venda nas drogarias. Unico depo-
sitario no Brasil: Oscar A. Villafa-
ne, Quitanda 50, 2o, Rio de Janeiro.

lluu-s  3

O-f-riil-r.  8

Dcfcr-u», Genial.- 10

Mangueira:
(ionls  S

Welínro 1
Sj-l.io .. .. .. 1

W.l.iiro 1
Símio 1
Moreira «lll ('ostil 1

l»i linlf-tline . 5
2» li-lf-tiiiic . 0

Mii_-(!o 1
Chico N. (FI.). 1

Fouls ....... 7 „ „Primei, co .. . -!
ltiitflfo^o .. • 2
Blliiil- 1
llowitli 1
Piiniün 1

-l.jm!«  ,
Francisco .. •• l *
Nii-elin-iit. ... 1

Off-slile- .... .•Slinns .. ._; - *
ll«»t_fuBo ..' .. 2
FFtthclsvó • -. • 1

Defesas, Mila ..1 ('-"' liiíl**-tliin»)«

Na prova preliminar dos segundos,
disputada sob uma atmosphera quen-
te o abafada, venceu a equipe do sta-
dlum pelo elevado score de 9x1, sen-

( • Palmeiras: Paulo; Ludgero e Al-
fredo; Odilon, Paulistano e Armando;
Carlos, Carlintros, Guilherme, Reynal-
do e Marino.

Andarahy: Romeu; SinhO e Ameri-
cano; Carlinhos,. Roslno e Waldemar;
Bethuel, Floriano, Ary, Moacyr e
Telê. |

O jogo
A's 4.30 horas, o referee chama a

campo as equipes, que se achavam as-
sim constituídas:

Palmeiras — Luiz; Teixeira e Di-
dimo; Raul, Sylvio e Gonçalo; Julio,
Nono, Bahiano, François e Orlando.

Andarahy — Otto; Franklin e De
Maria; Nicolino, Braullo e Porfino;
João, Americano, Cooper, Chiquinho e
Betinho.

Tirado o "toss", este foi favorável
ao Andarahy, dando, portanto, a saida
o Palmeiras. Nono logo de saida dá um
shoot de meio de campo que Otto de-
fende. Voltam os do Palmeiras ao
ataque, mas Nono shoot fora. Os pai-
me:renses persistem no ataque, mas a
defesa alvi-verde esta attenta.

Chiquinho faz um foul, marcado pelo
referee e os do Palmeiras voltam ao
ataque. Nono dá forte shoot que passa
longe do goal. Os alvi-verdes reagem e
obrigam o Palmeiras a conceder-lhes
um corner, que não produzi- resultado,
pois Braulio shoot por cima do goal.

Registram-se um foul e um hands
de Cooper e o aspecto do jogo não se
modifica.

O jogo está bastante equilibrado.
Ambas as defesas trabalham activa-
mente. Cooper shoota e Luiz se em-
prega pela primeira vez. Atacam os do
Palmeiras e Orlando dá magnífico
shoot em goal, quo Otto defende; a se-
gulr De Maria é forçado a fazer um
corner que não produz rezultado. Otto
emprega-se por duas vezes e os do
Andarahy atacam e Lu:z salva» bri-
lhantemente um forte shoot de Cooper;

Os ataques se revezam coin frequeii-
cia e Bahiano prejudica com ura' off-
side um ataquo de seu team. ! Otto,
casualmente,, defende o seu^ posto de
um goal certo, fazendo um cornei-, que
elle inesmo defende.

Luiz defendo brilhantemente o seu
posto e os do Palmeiras fazem um
cerrado ataque, mas são prejudicados,
voltando o Andarahy ao ataque. Be-
tinho dá magnífico centro, do que se
aproveita João. para, com forte shoot,
marcar o

ABUAZENS Dfl LOUVnE

lo lÍAT.P-tlUK •

10.33 SiiHa, Pl.nilinonne.
1(1.37 ' 'il. Mj-lvlo Netto,
ir,...i íiiimis, i.-iw-d-i.. ••* ;: . ,.
lli.44 C-fiier, Moralru. .
111.44 >_ Vi.ul. Siiiia.. . ,. .. , 

'
-lfi. (3 V. ('oini*r. I-ili.
lfi. If,'lí. .'«»iit. Frr-neiM-n. .' ''-ri

16.ti Vi Corni-r, Mni-elr», • ;, .¦•'¦':
16.40 lii-fi-su. C-rdiil.. -,
16.:.. 

'''' 
Of,'-i|tle. Slinns.

.Ifl.M ¦ Koiiíli Forlc».
Ul..'..'. Deferiu; Cinlal. '* "'"¦¦' ''
16.r»6 Foill. Botttfoun.. . - ¦ • . •
17.00 í_ 1* 'eóiil. Fluminense (*___).
17.nl Vi Defesa, flí-riliilí ; ' .'
17.0- V. Foul,. l'nriiilii.
17.OS Vi Foul. Chico Netto.
17.04 Vi Fuul, Botníoso.- . ' ; - - :. . -.
17.0."» Defi-sii,. (íerüiil. .;
17.«V, Vi Foul, Fortes. ,,. . .
¦ITiWÍ % llantls, Francisco. "* ••'••-
17.08 Hnuds, Welfare
17.08 ',_ Foul, Welfare. :¦ r — > •
17.OO Vi Foul, .y.C-*C: ..-,-¦ :. . <-\ ,-
17.10 V4 Fiiul, Matr-Oo. ,'. , . 
17.11 íi Dff-rlde-, Welfare.*
17.13 llomls, *H.tIvIo.
17.1S*>- Off-side, llotnfofo. '
17.14 Defesa, Genial.
17.15 Final do. Io lialf-tlnie.

Score: -.'luiirineiise, 1 — Miirirjucira, 0
2« HAI,F-TÍMB

17.-38 Saida, MiiiiKueira.
17.33 Vi Defesa, (ierrlnl. .
17.34 llnnds, 1'nriida.
17.38 Foul, !*•*"•*.-
17.40 2«> iroal, Fluminense (Moreir» da

• Costn).
17.41 Vi D«*f«r»a. Wlln. .
17.42 Foul, W«-lfnre.
17.43 Vi 1" K««il. 

'Mangueira 
(JfoziCo 2o).

17.44 Vi Foul, Moreira.
17.45 2o uonl, Mati|!iii.Jra (Clileo Netto).
17.40 Off-side, ERinclâbò. " *'
17.48 Comer, Ilebuto.
17.48 V, Hands, '/.l-ií:
17.50 Vi Defesa, Gerdal.
17.51 Off-slili-, Mano.
17.53 Defesa, Gerdal.
17.54 '/_ Fonl, Francisco.
17.5fl Vi Foul, Welfare.
17.58 Foul, líorgertli.
17.50 Vi l'oul, Fortes.
18.01 Ilunils, Naseimento.
18.01 Vi Joro Interrompido, -»vldo_ A lttctn

travada entre jogadores" no cam-
po c inviisão ilo mesmo por po-
pnlnre« rta Rcrnl.

18.15 .loild reeiir-eliiilo.
18.17 «lff-«lde. Simas.
18.20 Vi Off-side, Wi-ífarò (V)
18.21 Vl D.-fesa. Gerclsl.
18.21 (>tf-side. Ilotrifogo.
1S.25 Foul, Welfare.
18.2U 3» goal; Fluminense (Machado).
IN.*-'<-. Vi Defesa. Cenlnl.
18.27 Foul, _1ii.i«*-o.
18.27 Vi Off-side. Moreira da Costa,

18.28 Final «lu inalei).
Scurc: KIumiucaae, ÍI — llanguçira. 2

ni:si"MO
Fii/ml»cii-c:

Goals  3
Zézc. .... .. 1
Mort-ira (hi Costa 1
Mactindo 1

Corners  3
Moreira 2
Lais 1

«¦'oui- .... 12
Welfare 4
Fortes 3
ZÍK. 2
Bjlrio N.t«o .. 1
ülilco Nelto ... 1
Monrira .. _-i

r>TJR.-A_3STT.B

TODO O 3iv_CBZ
'yy;: "'t>uá''

DEZEMBRO

BesGõnto

&ohre os çspsçqs
mamados em í&-

tios os artigos,
som excQpçãOm

fmç Íwal
^^-^.j^.^^^^_..«_-__«.____._¦¦

A maior e a melhor casa da Brasil

do autores dós. goals .os players: Le-
mqs, 2; Quejroz.. 4; Olvcira .;, e M.
Vieira,, (do Manjubla),,!. O. unico goál
da. equipe rubro negra foi conquistado,
pelo player Walter.

Os tèams eram os seguintes:
Mangueira' — .Magalhães, Manoel,

M. Viera, Nilo. Werner, Eurlço, .Pro-
copio, Walter,. Lincoln, Annibal e Te-
lemoco. . . • .. - ¦

Fluminense — Affonso, Joel,. Moa-
cyr, Faro, Honorio, Salles, Adamastor,
Oliveira, Lemos, 

' 
Queiroz, e Si Car-

valho. '.
Como juiz actuou,o. snorisman fia-

mengo Jberé Goulart, cuja actuação
foi regular.

Io goal do Andaraliy
Dada nova salda, o jogo não muda

de aspecto, continuando equilibrado.
Ambas as defesas trabalham com afin-
co para que o teu goal não seja va-
sado. Do Maria e Gonçalo multo se
sobresaem. Nono dá forte shoot de
longe, quo não adianta, pois a bola
passa longe do goal de Otto. Voltam os
do Andiualiy uo-ataque, registrando-se
um foul de Sylvio.

Voltando os do Palmeiras ao ataque,
Porfirío faz um comer, que não foi
aproveitado pelo Palmeiras-.

Mais alguns ataques e termina o 1°
half-time, com o seguinte resultado:

Andarahy — 1.
Palmeiras — 0.

2o liaíf-.lnie
Depois do descenso regulamentar

deram entrada em campo, nova-
mente, ns teanis disputar.te.., dando o
Andarahy a salda. Os ataques revê-
zam-se o Luiz tem de intervir, quasi
tendo resultado, mais um goal para
o Andarahy.

Ataca o Palmeiras, e Otto defende
forte shoot de Orlando.

Ataca o Andarahy e Teixeira faz
um corner, que Dldimp salva, dando
fraco shoot do que se aproveita : Be-
tluho para mandar forte shoot que
.pnssri rente íi. tv.nv.es.

Cooper e Chiquinho fazem honds,
que foram marcados pelo juiz Fran-
klln, faz um corner que De Maria
salvii. , ¦

Julio dá da extrema bello shoot em.
goal que toda a assistencla applau
de pensando ter entrado, mas, oh
desilusão, a pelota pássara pór cima
da trave. ' . • '

O jogo continua equilibrado. O juiz
pune Cooper e João <.o.h dois off-
sides. De Maria para livrar urna in-
vei-tldá palmejrense faz um corner
que não produz resultado.

A seguir, Bláulio' faz um ' hands,
que também não produz resultado.

O Andarahy ataca e João passa a
bola a Cooper, este a envia nova-
mente a João, o este centra, do que
se aproveita Betinho, para, com um
forte e enviezado shoot, marcar ò.

2" goal do Andarahy
Dada, nova saida, o Palmeiras ata-

ca ligeiramente, voltando o Andara-
¦hjra atacar; Teixeira faz um. qórner,
que- é bem tirado por João e me-
lhor dpproveitado por Gllabert que
miirca o "• ./..'."3° 

goal. do Audarnliy
Dada novasa-da, o jogo permanece

uns iretantes, ctliíllibrado, voItaii"db
Twnco depois o Andarahy ,-i.o ataque.
João recebe um pas«e de Chiquinho
e, 'depios de drlbblar úm full-bach
marca o .,' ,

-'4.'' K»oal dó-Aml«r»hy
Dada nova .«'aida, o 

"Palmeiras não
se deixa d-o*mirinr;

Os ataquj*'s contlnua-m a se. revezar,
-riins o Palmeiras, pouco consegue.
Luiz faz uma. brilhante -defesi.. c ó
-Piilmelrns. Volta áo a'ta.ue, e iulio
dã bello centro, que Gonçalo eeco-;
ra de" cabeça e niarca o.

E' a casa que maiores vantagens offerece em
Saldos Fim de Anno.

Grandes reducções dos preços em todos os ar»
tigos.

SECÇÃO DE ANTIGOS PARA CRIANÇAS - Grande venda
com reaes abatimentos.

TECBDOS LEVES
Voil fantasia, córte para vestido 7$500
Toií etamine, lindas cores, córte para vestido S$4Ü0
Etainiue estampado, córte para vestido.. .. lOíj.500
Filo para vestidos, todas as cores, mo tio.. .. ii$4r00
Oigandy»!, ultima inilicação da moda pura ves-

tidos, todas as coros, metro desde.. .. 5$500

SECÇlO DE SEO-ftS
.'afetas, todas as cores, corto para vestido.. 3(>$000
Falha de seda superior, «ório para vestido.. 28$500
Crene da China, superior qualidade, corto para

vestido *5$000
CONFECÇÃO DE CHAPEOS —Secção especial no l' an-

dar, sorvido por elevador.

RECLAKIE HE OCCASSl©
Vestidos, confecção primorosa, desde.. .. .. 20$(.00
Chapeos, os mais lindos modolos, desde.. .. 15$000

RUA DA CARIOCA 14

5.27 Hanils, Cooper.
5.2!) Hanits, Ohl«|«inlio.
5.30 8» defesa, Otto.
5.30 Vn "flôíll; l'orflrlo.
5.31 Conier, Franldln.
5.3-1 fl" «lefesa, Otto.
5.35 Off-sido, Cooper.
5.35 í_ Off-nl.le, Joilo.
5.311 Corner, Do Maria.
5.37 HniiilH. Ilriiulio. ...
5.40 "l" goal; Andiiraliy (lWinlio).
b!_ Cornei*, Teixeira.
5.411 Vi •>" K°ul» Ai.iliiri._iy (Gllabert).
5:45 Foill; (Jliiiliii"!»».
5.40 4" goal, Audarnliy (Joilo),
5.47 (1» defesa, "l/Ulã.

5.48 Conier, Sjivio.
5.41) Foul. r.etiiilio.
5.50 llinids, Kraiiklln.
5.50 Vi 10* defe-a, Otto.
5.51 Ofísldé, lletlnlio.

5.'52' Cornei1, TeUelni.
5.54 7» defesa, I-iilss.
5.55 8» defesa, 1-nií.
5.55 '_ Foul, Niirollno.
5.58 

Off-side, Clll«|lllllllO.
5.51) Foill, SyiviOV
fl.00 Filial do Jo«o.

•Score: Andaraliy, * — rnlnielvas,

IIKSUMO
Goals:

Andiu-iili. ..

Palmeiras ..

Corner» :
Andarahy ..

• Falniolrnn .

í'oui.1:
Andara liy

Joilo .,
«llalicrto
lletlnlio .

(.Joncalo .

De Maria
dito .. .
rorfirio.
Frunkiln .

Téi-elra.
Goni.-alo .,
Sylvio ..

Cliiiiulnlio .. .. 2
Uraullo 2

Cooper 1
Joilo • l
Porllrlo 1

. Ilellnlio ,V .. 1
> Nicolino 1

Palmeira- ... 3
Sylvio 3

Jíuml.:
Ándarsli}- .. . . fln-•; -''', Cooper «

CllÍI|lllllllO .-'.., ,, 1
Uraullo .1
Franklin 1

Í*almelr09 .... 3
Tcineira ..... 1

• • Ilalilnno .. ,. -• 1
-ltaiil 1

OH-Mes:
Andaroliy .... 4* ..-. Cooper ,. 1

Jo.-o 1
lletlnlio 1

¦ ¦ i.rhiquinlio ., ,. 1
Pulinelra- .... 1 ¦

Bolilnno. ....... 1
Ucliean .,.-.

Otto, ........ 10
1» ti-mpo tt
3" tempo .. .. 4

Lui. ........ 8
.'^-V - -. . . 1*' tempo .. .. 4

2" tempo .... 4

rAL>IE-"RAS x.ANDARAHY
Conforme determinava a tabela do

Campeonato Carioca, realizou-se hon-
tem, 110 bem tratado ground do Ame-
rica F. C, situado íi rua Campos Sal-
les, no Engenho Velho, v. esperado
encontro entre as aguerridas "equipes
dos veteranos clubs que encimam
estas linhas.

O encontro, dada a Importância de
que. se revestia, despertou grande
curiosidade, tendo accornao, para as-
sistil-o, grande concurrencia, quu não
so cansou, durante todo o transcor-
rer da partida, dé applaudir os play-
ers seus sympathleos.

Estes, por seu lado, tudo fizeram
por corresponder condlgnamerite a es-
tes àpplaüsos, tendo feito tudo» para
que a victoria coubesse aos seus re-
spectivos clubs.

Esta Iucta, interessava sobremodo
ao Palmeiras, que está. multo mal
collocado na tabela do campeonato
e em risco» de, disputar a eliminatória,
pois a lei dos "onze" em cada divisão
ainda nüo "passou"... e por isto, os
players componentes de seus teams,
se esforçaram bastante pela victoria,
"cavando" o quanto puderam..

Da Iucta dos segundos teams, de-
pois de uma lueta completamente
desiquilibrada, devido íl superiorida-
de do team alvi-verde, saiu vencedora
a equipe do Andarahy. por 4x0.

Os goals foram marcados, por Flo-
riano, dois; Manoel, nm» e Ary, o
quarto.

Como juiz, act.ucu o Sr. Eduardo
I Gibson, que não foi lá essas coisns. ..
I Os teanis estavam assim constitui-
I dos:

•tfojil rto Palmeiras.
• Os do Andarahy dão nova salda e
o iispecto do -jogo não se* modifica-
continuando os ataque» a sé revê--
znrém. ' ; 

'
M113 alguns minutos eo referee

apita, dandopor findo o jogo, com
o seguinte resultado :

, Andnrsthy.  . 4 r
Palmeiras. ..... 1

Dos joga-dores não ha nomes a
destacar, pois, todos jogaram bem.

; Como juiz, actuou o Sn Ary Fran-
co. cuja competência no as.utnpto
não *£¦ mais necessária se destacar.

Damos a seguir o

Movimento teclinlco do Jogo
1<> HALF-TIME

BANGU' X S. CHRISTOVÃO

O match -da primeira .divisão, entre
estos clubs, marcado- para hontem,
deixou do ser levado a effeito, por
ter o >S. Christovão A.' C. feito a eh-
trega dos pontos*.
TORNEIO IKI«a'ERC_iÍmOS,Í_-AMS

Palmeiras * Andamhy

. Perante r«_gular concurrencia, rear*
lizou-so hontem, pela manhã, no
campo do America F. Ç.,-o encontro-
dos Z°° quadros dos clubs. acima,
saindo vencedor, depois de 

"uma 
pe-

leja interessante,. o Andarahy, pelo
score de seis a tres.

CAMPEONATO PERNAMBVeANO
Torre x Pares

RECIFE. 12 (Do nosso correspon-
dente especial-)..— Realizou-se hojo o
match-de campeonato entre ós teams
do Torre S. Ç.-õ do C. S. dd Pares.

Nos iprimeiros. teams, depois de
uma lueta titanica, verificòu-sò um
empate de urri goal.

Nos segundos teams, o Pares entre-
gou os pontos, e no terceiro, venceu o
Torre por 3x1.
O TEAM LAURO MONTEIRO, VEN-

CE O TORNEIO INTERNO DO
HE__I_l-NICO A. C.
Conforme estava annunciado, reali-

zou-se hontem, A. tardo, no campo da
rua Itapirú, o jogo. de desempate do
torneio interno do Hellenico A. C,
entro os quadros "Cordolino Macedo",
'•Lauro Monteiro" o "Edmundo Cio-
darei". .

Apesar da alta temperatura que fez
honlem, á tarde, grnnde era a assis-
tencia no campo do eympathico cam-
peão da 2" divisão, notando-se nas ar-
chibancadas algumas gentis senho-
ri tas.

Os jogos effectuado3 decorreram
animados e bem disputados, termi-
nando o desempate dc torneio com a
victoria do team "Lauro Monteiro",

O primeiro match effectuado foi
entre os teams "Edmundo Ciodaro" 6
"Cordolino Macedo".

O resultado» do jogo foi de tres a
um, favorável ao team "Cordolino
Mace«lo"fi, sondo os pontos marcados
por Mario Ferreira Villaça dois, e ¦
Antônio Fonseca um, do vencedor, e
do vencido, Plácido Vaz. Serviu do
juiz o Sr. Alvaro Carijó.

A segunda prova entro os teanis
"Lauro Monteiro" e "Edmundo Cio-
dai-o*', terminou com ii victoria dó
primeiro, por 3x0. Marcaram os
goals: Decio Monteiro Soares, dois, o
Augusto Penna um. Foi juiz 0 Sr.
Flavio da Veiga.

A ultima prova, a decisiva, foi
disputada entre 'os quadros "CordolN
no Macedo" e "La.*_ro Monteiro".

A iucta foi titanica, vencendo, ÍU
nalmente, por um goal a zero, o team
"Lauro Monteiro", goal ¦ este obtid/ :
peío center. Jos6 Monteiro Soares.

Dirigiu a partida o sportsman Al-
varo CarijCi.

• Os teams que jogaram foram 09
seguintes:

"Team "Lauro Monteiro" (cam-»
peão) — Orlando D. Lopes, João
Báptista da Rosa, Décio Monteiro»
Soares, Francisco Soares Junior,. Au-
gusto Penna, Vicente Rombo Souza, •
Enrico Fernandes da Motta, Ernesto
Ár6aa, José Monteiro Soares Filho,
Mario Gonçalves da Silva e- Jorge'
Beltrão.

Toam "Cordolino Macedo" — Jár*
bas Pch-ulra, José Pimenteí, Paulo
Bastos, Domingos- Mcraes, Julio Ca- •
nedo, Lafayétte Torres, Antônio Car-'
los Zamith, Mario Ferreira Villaqa, •
Antônio Carlos da Fonseca, Humber-
to Fortlno e Armando Carrieirc-.

Team. "Edmundo Ciodaro" — Al-
v.iro Caho. Abillo Lopes Mendes. Ue-
nato Ferreira da Silva, Carlos Hop-
cke, Jorge A. Mendes, Joaquim I_p-,
bato, Victor Sã, Plácido Vaz,.Milton
Villela, G. Midóux é Oswaldo Motta. .

A INDEPENDÊNCIA
Mobilai-lo completo, para uma ca-

sa, com ,3'r peças- 2:..0«*t00 •.
Rua do Theatro n. 1----Te.ephu__»

47fi. «...mirai. .

!¦_

4.30
4.30
4.32
4.34
4.31
4.3!
4.3IÍ
4.37
4.33
4.41
4.41
4.44 '/,
4.45
4.45 Vl
4.40
4.46 Vi
4.48
4.40
4.50
-4.1)1
4.51 Vi
4.52
4.52 Vl
4.53
4.57
4.58
5.03
5.05
5.05 Vi
0.10

Salda, 1'alineirii-.
1» deft»a, Otto.
Foul. Chii|llltillo.
Corner, (íòíiçíiloV
Foul. Sylvio.
lla:.ds, .Cooper.
Foul, Cooper,
liam!*, Teixeira.
Hands, Bnlilnno.
1» defesa, Luiz.
2» d«-fesa, Oito.
Foul, João.
2» defesa", Lul_.
Comer. De Maria„
3" defesa, Otto.
4> defesa, Otto.
Hands, Cooper.
Off-.side, Bahiano.
Corner, í)e Marit.
Foul, Uraullo.
Comer, Otto.
5» defesa", Otto.
R- defesa, Otto.
Hands, Raul.
1. toul, Andarahy (JcMo).
Foul, Braullo.
Foul. Sylvio.
3» defesa, Luiz.
Corner, Porflrio.
Final do 1» lialf-time.

O TEAM »A IilÒIIT & Pr-hvER
VENCE O CAMPI£»N.*VTO DA M-
GA BANCARIA. *

Tei-tnlnó-u o campeonato de foot-
bali da Liga' Bancaria," com á linda
victoria do valoroso team da I_igh't,.
invencível este anno, e que só tem.
um goal contra, tendo vencido todos
os seus adversários com extraordi-
naria facilidade, inclusive os teams
da força dos do City e Banca Italia-
na, por scores mais • ou menos ele-
vados e sem que por elles fosse va-
zada a sua' cidadela.

O exemplo do valor a que attin-
giu. o team campeão, deve servir de
estimulo aos seus adversários, afim

PEQUENOS CUIDADOS PARA COMBATER
EFFICAZMENTE GRANDES PERIGOS

Seoro: Andarahy, 1 — .'álmelra», (,
2» HALF:TIMB

B.20 Snlda, 
'AndaraUy.

fi.22 '• 5» defesa, Luir..
6.24 7* defesa, Otto.
»-2U Corner. Teixeira

Falando o Dr. Klii-der. numa con-
ferencia, recentemente, em Nova
York, deu a conhecer os grand-.-s pe-
rigos oceasionados pelas doenças
doa e rine e bexiga, dizendo :

"Ninguém acredita nos resultados
trágicos aue podem provir, quando
os rins se acham affectados, e sup-
põem que os enjdos, dôr nas costas,
vista embaçada, desejos freqüentes
ue urinar, ardor na urethra, incha-
ção hos pés e müos, são coisas sem
importância.

Ignoram que todas estas moléstias
são derivadas do mio funeciona-
mento dos rins. Estes, quando af*_e-
ctados, não podem fazer expellir o
ácido urico, obrigando-o a se expan-

Drogarias Granado. Boptista,
André, Berrlni, Sul-Americana, Tei
lhos, P. de Araujo, V. Ruffler, Le
poáitario no Brasil, Benigno Nieva,

m

dir pelas velas e artérias, produzin-
do assim o rheumatismo.a dôr sela- •
tica, a gota o o. mal de Bright,.qu»
é a doença mais temivil. Para com- .
bater isto, aqonée.llio PAÇTÍI/HAS
RINSY, que 

' áctüairi dlriecta^nentè ,
sobre os rins, diss.ó.ver(d6'. 

"o. 
ácido ,

urieo que-se agglomera nelles,'-«'-ía--:--
zendo-o- exi>ellir pela- urina.-*Oíi-re- -
sultados obtidos com- as PASTUiIIAS
RINSY têm sido assombrosos, devi»,
do ã suã" combinação scientifica-
mente feita de ingrediente* vege-
taes, de acção certa nos rins. Ven-

dem-3. nas principaes pharmacias •
drogarias, e, com segurança, na i]o«
senhores:

Huber, Pacheco, Rodrigues, Giffonl,
ve, Run*.-»! V. Silva, Granado & Fl-
gey «S- C c Carlos Cruz. Unico d*e-
Caixa lui-al ü7., Itio de Janeiro. ,
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CAMPEONATO PAULISTA
O Pautfsiano derrota o Palestra Itália

por 1X0
U resultado verificado hontem cm São

1'aulo, no Jogo Palestra x Paulistano,
tornou empatado o campeonato deste
anno.

A differença de um goal, -por quanto
o Paulistano conseguiu sobrejugar o seu
«ntt-gonista, dir bem quanto luotaram os
dois .por conseguir sair victoriosos.

Assim, pela -segunda vez, o Paulistano
Consegue fazer uma brilhante chegada c
assumir a leaderança entre os seus con-
currentes. Proximadamente será jogado o
desempate do campeonato, e caso o Pau-
listaao saia vencedor pela 5.* vez conse-
cutiva o campeão de S. Paulo.

Abaixo os leitores encontrarão no te-
lcgramma fornecido pela A. Americana
detalhes desse importante jogo:

Damos abaixo noticia detalhada do
grande match, fornecida pela Agencia
Americana.

Resultado final.
S. PAULO, 13 (A. À.) — O jogo hoje

realizado entre o Paulistano c o Pales-
tra-Italia terminou com a victroia do
primeiros pela série dc 1 x o.

S. PAULO, 12 (A. A.) — São Paulo
sportivo assistiu hoje ao mais sensacio-
nal .prelio de foot-ball de que ha noti-
cias nos annaes do sport paulista. Esse
encontro, que ha mais dc- um mez, vem
prendendo a attenção de todos os aman-
tes de foot-ball, foi entre o Paulistano c
o Palestra, levado a effeito hoje á tarde,
no campo do Parque Antarctica.

Uma multidão immensa, avaliada pelos
entendidos em mais de 45.000 pessoas,
accorreu deste muito cedo ao espaçoso
campo do Palestra, encli-.-ndo-lhe todas as
dependências, a ponto de ser suspensa a
entrada naquelle campo de sports. .

Todas as localidades do campo do
parque Antarctioa estavam completamente
cheias: as archibancadas de sócios, axchi-
bancadas especiaes, geraes, mixtas, que
circimulani o campo, gradis, e mesmo as
arvores que o contornam estavam todas
repletas.

Como jogo preliminar, registrou-se o
encontro entre os segundas quadros, quc
foi uni embate movimentado e que con-
seguiu despertar enorme interesse na as-
sütencia. Saiu vencedor desse encontro o
Palestra por 7x1, lendo conquistado de-
finitivamente o titulo de campeão das tur-
mas inferiores.

A's 1,6,45 horas, entraram em campo
as esquadras principaes, tendo as mes-
mas as seguintes organizações:

Paulistano: Arnaldo; Carlito e Gua-
rany; Sérgio. Zilo c Marinno; Agnello,
Guariba, Friedenreich, Cassiano, e Car-
neiro Leão.

Palestra: Primo; Bianco e Oscar; Ber-
tolini, Picagli e Fabbi; Caetano, Minis-
tro, Heitor, Lmparato I e Imperato II.

Alinhada-s as turmas, depois das saúda-
;ões do estylo, o Sr. Walter Hainpshire,
da A. A. Americana, dc Santos, ordenou o
inicio da peleja tendo a saida o Pales-
tra, que não consegue organizar o scu
primeiro ataque.

Friedenreich dirige a primeira avan-
{ada dos seus, tendo a turma do Paulis-
iano chegado até a arca da zagá cun-
traria, exigindo o intervenção de Bian-
co. Este rechassa a investida adversa e
a pelota vem para o centro do campo.

Ha. um pequeno interreguo, destituído
íe interesse, quando os adversários se
entregam á pratica de um jogo frio, des-
pido de enthusiasmo, predominando os ti-
ros violentos e altos.

Passam-se cinco minutos, e a partida
idquire caracter diverso: o Paulistano
:ntra a atacar seriamente, fazendo Frien-
dercich. quealiás-, está muitíssimo marca-
do, com que seus cointuandados carre-
guem sempre com energia, sem desfalle-
pimentos.O Palestra, sem se abater, com todos os
seus postos valentemente guarnecidos,
agüenta heroicamente a pressão dos ad-
versarios. rechassando-os sempre mesmo
nas mais delicadas e perigosas oceasiões,
dando enejo á sua defesa final de mos-
trar o scu extraordinário valor.

.Bianco, o grande Kiianco do Campeo-
nato Sul-Americano de 1919, culmina en-
ire os sens companheiros.

•As cargas operadas contra o posto final
le sua phalange encontra sempre em sua
pessoa um obstáculo indestructivel. As bo-
Ias atiradas contra o posto de Primo, altas
ou baixas, violentas 011 fracas, são sempre
cortadas pelo grande zagueiro, antes de
íttingirem ao alvo final.

Diante do heroísmo coin que vèm se
portando a defesa palestrina, que absolu-
tamente não se abate, os dianteiros tomam
animo, electrizatn-se com os gritos de esti-
mulo da sua sympatliica assistência, e,
habilmente dirigidos por Heitor, tambem
iniciam uma serie dc cargas violentas,
cohcsas, uniformes, levadas a effeito por
ambas as alas, pondo cm constante peri-
go o triângulo final alvi-rubro.

Destaca-se sobremaneira neste periodo,
pelo bello jogo posto em pratica, e pela
precisão com que entra quando chamado,
o novo zagueiro Guarany, do 2" quadro,
que foi chamado a subsituir Orlando, im-
pedido dc jogar por motivo de doença.
Guarany, que ha bem pouco pratica o
foot-ball, teve hoje o seu nome consagra-
do ipara sempre, pois foi sem duvida um
dos principaes factores da inexpugnabili-
dade do ultimo redueto de seu club.

Carlito, o veterano defensor vermelho
e branco, que nestes últimos tempos pare-
cia ter entrado em declinio, jogou tambem
assombrosamente, tendo sido um optimo
auxiliar de Arnaldo, o guardião, que por-
tou-se de maneira a receber os mais fran-
cos e rasgados elogios. Arnaldo, que já
oecupa logar de destaque entre os guar-
das-meta, e a quem está destinado um
futuro dc muitas glorias, assombrou a nu-
merosissima assistência, com tiradas sen-
sacionaes nesta phase do jogo—a em que
o Palestra conseguia superar um espaço
de tempo bastante apreciável.

Logo a seguir, depois de completamen-
te rechassados os palestrinos, e novamente
articulada a linha do Paulistano, os com-
ponentes desta, tentara atacar novamente,
reclamando a attenção de Bianco e Oscar,
bem como de Primo, quc é chamado a em-
pregar-se seguidas vezes.

O Palestra tambem ataca por vezes se-
guidas, mas hão com tanta c hesão c en-
thusiasmo, como o seu adversário. As in-
vestidas palestrinas não são tão violentas,
sendo -feitas espaçadamente, patenteando
o que chamam " escapadas" os mestres
de foot-ball.

E com este caracter, sem que se regis-
trasse qualquer outro feito sensacional,
termina o primeiro periodo, ás 17 1J2,
quando o Paulistano organizava uma in-
vestida contra o posto de Primo.

O segundo tempo tem inicio ás 17 e 45,
jogando agora o Palestra contra o vento.

Logo ás primeiras entradas do Paulis-
tano, dirigidas com extraordinária habili-
dade pelo grande Friendereich, que joga
então assombrosamente, nota-se que os es-
forços dos jogadores do club do Jardim
America seriam coroados de exito dentro
de pouco.

A pressão paulistana continua dominan-
do magistralmente os seus atacantes, que
forçam Bianco e Oscar a todos 09 recur-
sos.

Em uma dessas entradas, quatro mi-
nutos depois de recomeçado o jogo, o Pa-
lestra é forçado a conceder um escan-
teio. Carneiro Leão bate a pelota magis-
tralmente, forma-se uma confusão na por-
ta da valia de Primo, e, num supremo es-
forço, Bianco manda novamente a bola a
escanteio.

Carneiro Leão repete a façanha ante-
rior; Picagli e Fabbi atrapalham-se na
rebatida, e Friedenreich, que estava a
poucos passos, atira com o balão para
dentro das redes de Primo, burlando-lhe
a vigilância c conquistando o unico ponto
do dia.

Seria de todo impossível descrever as
delirantes ovações que partiram neste
momento de todos" os cantos do vasto
campo, em gritos estridentes, calorosos,
vivando o .tetra-campeão paulista.

Dada a saida depois desse feito, os
palestrinos como que atemorizados, não
chegam sequer a passar a linha média
adversaria, e os do Paulistano estão no-
vãmente no ataque, violento, enthusiasti-
co e formidável.

Bianco multiplica e consegue deter to-
das as avançadas contrarias, o mesmo fa-
zendo os demais defensores do ultimo
posto.

A linha média do Palestra é quc não
ajuda os companheiros da retaguarda.
Picagli, como que desorientado, já não
contém as entradas de Friedenreich e
não lhe pôde atrapalhar a distribuição do
jogo. Fabbi, que fora victima dc um in-
cidente na phase anterior, tambem não
desenvolve jogo apreciável. Bertolini,
que marcava a ala esquerda do Paulis-
tano, entra a fazer jogo violento, .0 que
torna a sua acção improduetiva.

A pressão do Paulistano, sc bem que
ininterrupta e coordenada, não produz os
effeitos desejados, pois que os seus pon-
teiros rematam mal, não tendo direcção
os seus tiros, e, quando são elles bem di-
rigidos, contra o rectangulo verde e
branco, são melhor dirigidos por Primo.

iPassado esse periodo de cargas cerra-
das, que nada produzem e só registram
uma quantidade "apreciável de impedi-
mentos, marcados impenitentemente pelo
Sr. Hamphirc, o Palestra tambem investe
por espaço prolongado, fazendo mudar
completamente a feição do jogo.

Arnaldo, Guarany, Carlito e Sérgio re-
batem todas as pelotas atiradas pelos pa-lestrinos, e impedem que surtam effeito
as suas avançadas.

Pouco depois, o caracter do jogo já é
outro — eslá elle frio, como que um
pouco desanimado, isto de parte a parte,vindo tomar caracter enthusiastico nos
ultinios cinco minutos. Ahi, o paulistano
entra a atacar novamente, carregando
por todos os lados, mas o resultado final
da contagem não sc altera, terminando o
grande prelio, ás 18 horas c- 25 minutos,
com a' seguinte serie: Paulistano, 1; Pa-
lestra, zero.

Com a victoria de hoje do Paulistano,
que conseguiu marcar dois pontos a
mais na tabela do campeonato, está o
torneio deste anno empatado entre o Pa-
lestra e o Paulistano, com 30 pontos cada
um em 18 jogos. No próximo jogo será
decidida a posse do trophéo " VVashin-
gton Luis", e, vencendo o Palestra, será
elle o campeão do anno, ou, vencedor o
Paulistano, ficará o club de Friedenreich
na posse definitiva da taça e marcará en-
tão o scu s" anno de campeão paulista de
foot-ball.

sileira", e outros assumptos de gran-
de relevância para o club.

Verdun F. C. — São convidados,
por nosso intermédio, todos os sócios
quites para se reunirem em assem-
bléa geral ordinaria, no próximo dia
16, ãs 20 horas.

AVARIAS NOTAS.
O Cruzeiro P. C. convida o S. C.

Bomsuccesso para um match n misto-
so — O Cruzeiro F. C, respeitado
campeão do sul de S. Paulo, não
contente com as renhidas pugnas das
suas tardes sportlvas, resolveu convi-
dar o S. C. Bomsuccesso, para um
match amistoso, no dia 19 do corren-
te, naquella aprazível cidade, tendo
nos fornecido os aeguintes dados so-
bre a sua vida sportiva:

Foi fundado o Cruzeiro F. C, em 3
de setem ro de 1914. A sua actual dl-
rectoria está assim constituída: presi-
denta honorário, Dr. Carlos Varella;
presidente em exercicio, professor
Virgilio Antunes; vice-presidente,
Carlos ítosseti; 1" secretario, Themls-
tocles de Menezes; 2o secretario, Ma-
rio Novaes; lf thesoureiro, Euclydes
J. Ferrehia; 2* dito, Geraldo Dopreti;
director sportivo, Dr. Mario da Silva
Pinto.

Commissão fiscal: Antonio Celesti-
no Novaes dos Santos, Serafim Perei-
ra de Almeida, João Gomes, Francis-
co Lozella o Humberto Bitteti.

Supplentes: César Federici e João
Ferreira da Silva.

Captain geral, Alcides Bitteti.
Actualmente possue o club campo

prorio, cercado e arborisado.
A nova directoria do Hellenico F.

C. — Na assembléa ante-hontem rea-
lizada no valoroso premio tricolor da
segunda divisão, foi eleita a seguinte
directoria para o anno próximo:

Presidente, José Calrnon; Io vice-
presidente, Dr. Homero M. Maga-
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Ihâes.*, ,"2* vice-presidente, José Alves
Netto;.. X*. secretario, Octavio Legey;
2° dito,,Aluizio Marinho; Io thesourei-
ro, Marjo Carrão; 2» dito, Eurico
Cunha;'1? procurador, Nourival Gau-
dier, e 2o dito, Frank Sauwen.

Conselho superior: Presidente, Ar-
mando Varady; secretario, Dr. Ar-
mando Carijó, e vogaes, Max Doer-
zapff, Jorge Bailly, Dr. J. Monteiro
Soares e Lupercio. Macedo.
zSoares Mie;? tabin hrdlu aoinihn

Conselho fiscal: Dr. Oswaldo Teive
Faria Pereira, Francisco Carrão e
Eduardo Rohner.

O sportsmen Armando Varady, é
aoel.tm.ido presidente honorário do
Hellenlco A. O. — Os associados do
Hellenico A. C, reunidos ante-hontem
em assembléa geral, acclamaram o
seu ex-presidente Armando Varady,
presidente perpetuo honorário deste
club, em vista dos relevantes serviços
pelo mesmo prestados ao Hellenico
A. C.

A t,-. festo que o Civil
Sport Ci... ,;trú no domingo —
No seu campo, á rua Leopoldina Re-
go, Olaria, o Civil fará realizar uma
soberba festa sportiva em continua-
ção -ü serie constante do seu pro-
gramma.

Destacam-se no festival de domin-
go duas provas importantes, a prl-meira será entre as equipes do Ame-
ricano e do Mackonsie em disputa de
um artistico bronze, trabalho do
grande esculptor Ulysses, intitulado"Uin "beau match".

Engrandecer o valor desta prova édesnecessário, visto que todo o meiosportivo conhece de sobra o que suoan ipartidas do "Association" entre
aquelles dois queridos grêmios da 2*
divisão.

A outra prova a que alludimos 6
tambem de extraordinário valor:
Bomsuccesso x Ramos.

O Bomsuccesso representa uma
força respeitável na 3* divisão, foi
quasi o campeão desta classe da Me-tro e o Ramos, possuidor tambem deum conjunto treinado, empatou, porscore diminuto, as duas vezes que seencontrou com o Bomsuccesso para adisputa do campeonato.

Como premio, o Civil offerecerá aovencedor uma estatueta em bronze,
com relógio oscillante, côipia da peçaartistica de Goretay denominada"Rose des bois".

Haverá tambem o encontro entre
o Confiança A. Club x Botafogo
A. Club, no desempate de 11 meda-
lhas de prata.

Dedica-da á Liga Suburbana, será
disputada uma corrida em 2.000 me-
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uma esquadrilha de quatro embar-
cações, para regatas, e .contando, no
seu quadro social, numero superior a
cem sócios, para desejar ifazer parte
da União dò Sport Náutico Flumi-
nense, requer a sua admissão.

Aproveitando o ensejo, para signi-
ficar a mais. subida consideração e
apreço — Adolpho Lopes, Io secre-
tárlo — Ao Exmo. Sr. presidente da
União do Sport Náutico Fluminen-
se."

Acompanhava esse offieio a rela-
çío de sócios, em numero de 127, o
mais o seguinte quadro do embarca-
ç6ea:

Nome»

Mysteriosa
Cecy. . . .
Guanabara
•Marilia. .
Diavolina
Habréa. ,
Itâ

*m%-o
ta•3-
«1«

Canoa
tf

Baleeira

4
4

10
4'
4

1 2
a

10',2'0
9,9 5*

0,92-0,40
0,80'0,3-0

7.9C- 1,65 0,60
7,95
7,15
4,&3.
3,'50.

I.ÍO'0,45
1,28 0,60
l,22\-0,30
l,00-!-MO
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de que se preparem para as futuras
luetas, com o mesmo enthusiasmo e
fé ardente com que treinou e pro-
curou, nos dias menus felizes, orga-
nizar-se para demonstrar atê que
ponto pôde attingir um nobre e ele-
vado ideal.

Não podemos deixar de citar os
nomes dos gloriosos campeões, a
quem enviamos ns nossas rnais ef-
fusivas saudações. São elles:

Tullio Ávila, Jobel Braga, Hamil-
tor- Souza, Álvaro Dias, Adhemar
Guerra, Horacio Veiga, Joaquim
Trnvescdo, Hugo Marques, Gabriel
fle Carvalho, Euripedos 1'laisant, Al-
varo Martins. Manoel Mendonça,
Toão Brito e Rubens Travassos.

DOMINGUES
D. Xislo, o nosso collaborador de"Domingiieirns", desde domingo ul-

timo que vem privando os nossos
leitores da sua secção, sempre tra-
cada sob um ponto de vista superior,
sem politica o sem paixões.

Hontem, desse collega recebemos
o seguinte telegramma: .-"Totta — Motivos imperiosos le-
tfim-ine não mais- traçar 'íDomin-
gueiras'*.-; Espero,, não ¦ julgues esta
deliberação alguma coisa possa es-
troiiicceY nossas amisade.*! continua-
râíTTorteS." Abraços."

Eis ahi o que hontem recebemos
do nosso antigo coliabor&ilor de"Pontas de Fogo" e "Dominguel-
ras".
SAXTA CATHARINA XA COX-

FEDERAÇÃO
As demarches feitas para que ns

sociedades desportivas de Santa Ca-
thariria se filiem ã Confederação
Brasileira, estão sondo ultimadas.

Cartas particulares no.s dão nuli-
cia de quc foram propostos, em as-

sembléa geral das ditas associações,
e aceitos por unanimidade de votos,
os nomes de dois catharinonses, re-
sidentes aqui, para serem seus dele-
gados.

Um dos escolhidos é o nosso co-
nhecido collega Frederico de Diniz.
redactor da "Revista da Semana",
onde exerce as -funecões dc chronis-
ta mundano e desportivo, e o outro,
o Sr. Amantino Camara, distineto
sportsman representante, nesta ca-
pitai, de uma das mais importantes
casas commerciaes de Santa Calha-
rina.

Quanto á escolha do terceiro dele-
gado, sabemos que só será indicado
depois de mutuo accordo entre osdelegados escolhidos e a identidade
máxima em Santa Catharina.

ASSEMBIiéÁs E REUXIõES
Andarahy A. C. — O presidenteconvida todos os associados quites

para se reunirem em assembléa geralordinária, para eleição da nova dire-
ctoria, no dia 15 do corrente, na sédesocial, ás 20 horas.

Hellenlco A. C. — Para tratar devários assumptos, reunem-se hoje,
em sessão, ás 20 1|2 horas, os novos
directores do querido club da 2* di-visão da Metropolitana.

Pcdrcèulúo F. C. — O presidenteconvida os associados para compare-
cerem á assembléa geral extraordina-
ria. a realizar-se hoje, ás 20 lio-ras, á rua Jockey Club n. 42.

Brasileiro A. C. — o presidentesolicita a todos os directores parucomparecerem, amanhã, á sCde
provisória, As 20 1|2 horas, afim de
serem resolvidos, com antecedência,
as-5-umptos relativos á festa do *iw" {•
de janeiro próximo, quando ueríí
desempatada a taça "Imnrnniiá Bra- '

tros ,e entre as meninas presentesserá sorteada uma rica boneca e entreoa meninos um bom velocípede.
Corn uma partida de "basket-ball"

será encerrada a grande festa pro-Jectada peio Civil.
Os novos beneméritos do Hcllcnl-

co A. O. — Na ultima assembléa doHellenico A. C, foi conferido u titulo
de soclo benemérito aos Srs. Mario
Carrão, Homero Magalhães e Euzo
Pereira de Souza.

O primeiro toam do S. C. Botafogo
vai receber inidiillins de prutu ', Adirectoria do Sport Club Botafogo,
em um gesto muito louvável de esti-
mulo aos jogadores do 1* team, quade maneira brilhante venceu o 2° Io-
gar do torneio "Initium", promovido
pelo mesmo, vai offerecer aos mes-
mos medalhas do prata.

Pretende a directoria fazer esta
entrega na posse, da nova directoria,
havendo depois da entrega uma sue-
culento réco-réco, a todos os joga-dores.

O team vencedor" Luiz Ferreira daSilva, Oscar Silva. Antonio Fernan-
des Pinto, José Lazoskt, Berna bêGarcia, Francisco Guilherme Macha-
do, Augusto Ferreira, Jayme Fer-
nande-f, Antenor Miranda, Arnaldo
Miranda e Eduardo Rodrigues.

O back Cuntrão vnl deixar o Ama-
pa F. C. — Deixará muito em breve
dc figurar no .1° team do Amapá
F. C. o excellente íull-back Eduar-
do Cuntrão. Esta resolução tomada
pelo mesmo foi devido ao seu proxi-mo consórcio com a senhorita Rodo-
valiria Marques.

Réco-róoo no C. R. Vasco dn Ga-
mu — Estamos informados que um
grupo de sócios do Vasco da Gama
está em preparativos pára colossal
réco-réco, no dia 'il do corrente, pas-sagem do anno.

Uni novo club dc desportes — Um
grupo de rapazes, residentes nesta cu-
pitai, acaba de fundar um club de
desportes, com a denominação deS. C. Carlos Gomes. A sOüc- desteacha-se provisoriamente instalada íi
rua dos Arcos n. 72. para <múe deve
ser dirigida toda a correspondeu, ia.

1 A SOCIEDADE ELEGANTE
é convidada a visitar aGUANABARA na sua
neva e luxuoso Instai-
Isçâo para vêr como.
sem pagar exareios,

lhe é possivel vc-ur-sa
com os me; mns-finíssimos tecidos e

com a mesma dlsfncçâo
das cssjs Cf Irro.
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'A historia do sport náutico brasi-
leiro, registra hoje a passagem de
mais um anniversario de fundação
do glorioso Club de Natação e Re-
gatas, que vê, assim, completar seus
24 annos de existência.

Foi em 1896 que, sob o- enthusias-
mo de um núcleo de rapazes,, cheios
de idéas vivas e reanimadoras, num
palpitar de immoredouras esperan-
ças, apparecia mais um centro de
canoagem, disposto a honrar o tra-
balho dos seus co-irmãos de hoje —
Club de Regatas Botafogo, Grupo de
Regatas Gragoatá, Club de Regatas
Icarahy e Club de Regatas do Fia-
mengo, â obra de Luis Caldas, com-
mandante Ernesto -Midosi, Curvello
Junior e outros, cujos nomes não nos
oceorre & memória.

A data memorável de 13 de de-
zembro desse anno tem, para o mun-
do sportivo, a significação altamente
honrosa de celebrar a fundação do
Club de' Natação t> Regatas, que, ho-
je, desfralda o seu pavilhão na prl-
meira fila dos grandes triumphado-
rea.

O que tem sido a arrojada campa-
nha em que, J>or amor áo rowing.e
esquecendo tudo quanto poderia des-
animar espiritos menos resolvidos á
lucta, se empenharam, desde então,
os seus directores, vencendo todos
os obstáculos e todos os mesquinhos
Interesses de impotentes, o que de
aptidão e valor attestam os laureis
de sagração que os pulsos dos seus
remadores tSm levantado ao alto do
seu balsão de combate, sabem-no
todos os que têm cruzado o aço dos
seus gladios na mesma cruzada, em
que os "jagunços" têm conquistado
os foros de campeões.

Hoje, .que registramos esse facto,
ante o estudo biographico de sua ex-
istencia, é nosso dever rememorar
os victoriosos suecessos dos moços
marinheiros da natação que, inicia-
dos para as luetas do mar, não te-
meram jamais o arriscado concurso
das experimentadas guarnições dos
mais antigos e tímidos clubs de re-
gatas.

Era seu afan, a colheita de glorias
e, assim fortalecidos, conquistaram,
garbosos, os innumeros factos, que
adiante serão registrados para real-
ce do suas homerleas e destemidas
guarnições.

Respeitado e querido entre os
centros similares ê, actualmente, o
Club de Natação e Regatas, vigoroso
alicerce desse edificio, em que está
solidificada a vida do sport náutico
brasileiro.

Descortinado a traços largos o va-
lor desse grêmio sportivo, cuja sue-
cessão de victorias constitue galar-
dão orgulhoso, abramos os pórticos
de sua historia, com a descrimina-
ção completa e pormenorizada da
vida dessa utilissima associação
náutica, cuja data de sua iniciação
se acha hoje glorlficada e transfor-
mada nesse colosso que, á rua de
Santa Luzia n. 218, se ostenta á som-
bra do seu pavilhão bleolor.

Um grupo formado pelos mais
enthusiastas dos freqüentadores doBoqueirão, lembrou-se, um dia. de
fundar, naquelle prospero local, um
club cujo fim .fosso desenvolver o
gosto pela melhor e a mais salutar
das-gymnasticas—a natação.

Cora effeito, essa idéa teve o mais
franco acolhimento, e no dia 15 Uedezembro de 1896, era instalado, comruidosa alegria, o novel Club de Nartação, realizando, nessa occasião,
bellissimo festa, para a qual foi con-vidado o mundo official, que, com asua presença, maior realce deu áscorridas de natação, e, segundo osdados que colhemos em jornaes daépoca, serviu como juiz de salda ointegro magistrado Dr. André Cavai-cantl. hoje ministro do Supremo Tri-bunal, então chefe de policia.O programma compunha-se de
quatro pareôs de natação, dos quaessaíram victoriosos-os sócios Antônio
Soares. Miguel Seixas, Herrero Var-laz e Felicindo Dias. O club, nessaoccasião. era administrado por umadirectoria provisória, porque, até cn-tão. não tinham local certo pan assuas reuniões, e a qual era compôs-
ta dos seguintes Srs.: presidente. Al-fredo Rodrigues; 1* secretario Mi-
guel Seixas: 2" secretario, Felecindo
Dias; 1* thesoureiro, Álvaro DiasPatricio; 2° thesoureiro. Pedro Ri-beiro, e pocurador. José Paranhos.

A 21 do dezembro do mesmo annodr- 1811(1, essa din-etoria foi subsri-luidn. ficando legalnVòhfe instal-id» oclub de nntaçrio, na
dos Andi-adiif
nlioros Antônio Sui
i-i, pre-identi
guel Seira.*,- e JoSé Azeivil.,

te ja de posse *<» "barracão da Com-
panhia de Materiaes e Melhoramen-
tos o qual foi cedido pelo barão de
Miranda, aoclamado por isso presi-
dente honorário do club, por propôs-
ta do Sr. Álvaro Bastos, em Z de ju-
nho, a 17 de janeiro, dizemos, reali-
zou o club a sua segunda corrida d«
natação, com o pareô do campeona-
to para os clubs de regatas, pareô
do qual foi vencedor o Sr. Arnaldo
Voigt, do Grupo de Gragoatá. Nos
demais pareôs., foram vencedores os
Srs. Miguel Leibmann, JoSo Ratto è
Álvaro Bastos.

Em assembléa geral dé 22 de ja-
neiro de 1897, o Sr. Álvaro Dias
apresentou uma chapa composta de
oito membros para a formação da
nova directoria. Sendo submettida â
approvação, o Sr. Miguel Seixas.
apesar de dar o seu voto a favor da-
quella chapa, estranha ejse modo de
se proceder á eleição, ao que o pre-
sidente da mesa, o sócio Sr. Oscar
Lopes, responde que vai proceder
assim pelo. adiantamento da hora,
pedindo a palavra muitos sócios para
sècúndarem-h'0.

Lida a chapa ê approvada por
unanimidade, com excepção do se-
nhor Miguel Seixas,. ficando a dire-
ctoria assim constituída:

Presidente e vicé-présidente,- An-
tonio Soares e Álvaro Dias; 1' e: 2*
secretários, Pedro Ribeiro e Manoel
Colas; lr e 2o thesoureiros,' Antonio
Teixeira Pinto e Álvaro Bastos; I*. e
V procuradores, Annibal Medeiros e
José Azevedo.

Essa directoria, composta dos me-
lhores elementos da sociedade, tra-
balhou com verdadeiro denodo, au-
gariando os precisos meios parn ale-
vantar seu pavilhão, e conseguiu
realizar, no dia 13 de março do mes-
mo anno, num espaço apenas de um
mez e 21 dias, uma animada e bella
festa náutica, constante de pareôs de
natação e de dois pareôs para em-
barcações, vencendo nestes a canoa
a- quatro remos "Mareta", do Club de
Icarahy, e a baleeira a seis remos"Iciêa", do Grupo de Gragoatá, e na-
quelles, os sócios do club, - Leopoldl-
no Festas, José Alves, José Motta e
João Ratto. '

Nessa época, tendo havido séria
divergência entre um grupo' de so-
cios do Club do Flamengo e sua re-
spectivà directoria, vieram engros-
sar as (fileiras do Natação, os distin-
ctos Srs. João Lustosa, Marcilio Tel-
les, Azor Gama, Carlos e Eduardo
Sardinha, os quaes, seja dito para a
verdade histórica, foram eliminados,
pela desavença havida naquelle dis-
tineto centro de canoagem, sendo,
entretanto, mais tarde desfeita a
acta que os eliminou.

Acompanharam esse grupo, as
primeiras embarcações filiadas ao
club: "Cecy" e "Marilia".

Por occasião das festas em home-
nagem aos chilenos, o club inscreveu
esses dois barcos, conseguindo a ba-
leeira "Marilia" a victoria do pnreo
de honra "Chiie-Brasll", correndo
com as melhores competidoras da-
quella época, tendo feito a entrega
das medalhas üe ouro .1 guarniçao,
o Dr. Prudente de Moraes, então
presidente da Republica.

Diante do impulso tomado .; do
desenvolvimento a que havia attin-
gido, resolveu-so a reforma de seus
estatutos, para o que, em assembléa
de 2 de junho de 185*7, foi el-.-ita, por
proposta do Sr. José Bastos, urna
commissão composta do Sr. Joáo
Lustosa, Manoel Colas e Pedro RI-
beiro. Nessa mesma assembléa, em
virtude da nova phase que tomou o
Club de Natação, o Sr. João Lustosa
apresentou, por escripto, uma pro-
Di sta para que fos;-» ampliado o sl-u
titulo, passando a denominar-se
Club de Natação e R?gata3.

Com a reforma dos estatutos, mu-
dou-se a data da eleição da directo-
ria e, por isso, cm 3 de julho de
1897, foi eleita nova diivVoria, queserviu atê junho dc ISIIS, •• que era
constituída Jo* seguintes Srs.: An-
nibal de Medeiros e Joáo Lustosa,
presidente c vice-presid.-iite; A-iuI-
pho Lopes ç Azor Gtma, Io e 2o se-
cretarins: José Bastos e Cardoso
Porto, 1" e 2° Ihesoureiros, e João
Rato e Miguel Ueibr.iaun, l« c 2°
procuradores.

Muitas reformn.*? praticou essa di-
icctoria. que foi uma das mais arro-
jadas. porém, benéfica que o club te-
ye. devendo saliintitr.-.sé o Sr. Anni-

V*. que. lesde aquella.............. 0 tcVinz em'"• "... do clul-.. dn
¦lli,'(i •l..',li1-l(lú,

. -Il aillixonaii.,

Tendo preenchido todos os requi-
sitos necessários ã sua filiação, foi a
inclusão aceita, em l-2i de agosto des-
se anno, tendo sido os seus primeiros-
representantes os distinetos rowers
Carlos Sardinha, Pedro Ribeiro e Al-
berto Loth.

E* dessa data que se desdobra, na
canoagem brasileira, a trilha trium-
iphal do Natação, è, assim, num pe-
riodo de 24 annos, vem elle conqui-
stando trlumphos sobre trlumphos,
glorias sobre glorias, formando um
precioso rosário; digno dos maiores
encomios.

Os primeiros frutos dessas glorias
foram conquistados na estação de
1897, anno de sua filiação, conse-
guindo duas brilhantes collocações
em segundo logar, com as embarca-
ções "Marilia" e "Guanabara".

No anno seguinte conquistou duas
brilhantíssimas victorias em primei-
ro logar, com a sua baleeira a seis
remos '"Jagunça", e quatro segundos
logares, com "Cecy", "Illara" e "Ma-
rilla".

Depois desses trlumphos, com me-
lhor flotilha e guarnições experimeh-
tadas, viu novamente o seu pavilhão
coroado de lindas glorias, dentre
ellaá destaca-se a memorável provade campeonato, em que "Diva", do
Club de Regatas Botafogo, depois de
uma corrida admirável, "Cecy", em-
patando com "Dêa", em segundo lo-
gar, obrigou a vencedora a vencer
por diminuta differença.

Em "MIOO obteve, com a sua canoa
ft quatro remos "Eôlla", um bellis-
slmo primeiro logar e mais quatrosegundos ditos, com "Jupyra" "Na-
tação" e "Pa-z".

Nas grandea pugnas de , 1901 foi
u,m dos- maiores vencedores, alcan-
çando seis primeiros logares, sendo
dois com a sua esbelta "Bohemia" e
quatro com a invencível "Guanaba-
ra" (a fabrica de medalhas,- como
era appellldada), além de sete segun-
dos logares oom "Troya", "Setta",
"Walkyria", "Bohemia" e "Neva".

Foi neste anno de. 190-2 que o Na-
tação brilhou intensamente,

O seu magnífico yole "Natação",
fabricado expressamente pelo con-
struetor Dossounet e proficiente-mente dirigido por Álvaro Bastos,
patrão, e remadores Hahs Binder,
Albano Pereira, Carlos de Castro,
Guilherme Soumaine, Alfredo Mal-
donado, Joaquim Gonçalves Barbosa,
João José Teixeira e João Salgado
Gulmarãea.passava triumphantemen-
te pela- meta de chegada, conqülstan-
do a palma de campeão para a va-
lente pleiade dos afamados "jagun-
ços".

Outro parco de honra eom k sua"Tosca" vinha enriquecer o seu qua-dro de laureis, conjuntamente commais tres primeiras collocações obti-
das com "Guanabara" e' a referida"Tosca".

Com mais quatro segundos logares
com as mesmas embarcações e "Ce-
cy". completava o denodado pavilhão
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alvi-rubro o numero de nove victo-rias nessa estação náutica.
Em. virtude desses feitos do alt-a

valia, fez o Natação celebrar, no. (Tiaem que recebia o premio dos seus es-forços da Federação Brasileira das
Sociedades do Remo uma pomposafesta, cuju tradição ainda perduracomo reunião de elite.

Nos torneios de 1903 foram noveos seus triumphos, sendo'quatro em
primeiros logares, com "Cecy", "Na-
tação" e "Guanabara" e cinco emsegundo, com "Antonio Lago" "Ce-
cy" ç "Antônio Soares".

Valente entre os valentes de então,esse club continuava a sua senda glo-riosa, e, em 19i0i4, fazia-se triumpha-
dor de cinco primeiros logares e qua-tro segundos.

Coube-lhe, nesse anno, a satisfa-
ção de ver o seu habll remador Abra-hão Sãliture vencer, galhardamente,o "Campeonto do Remador", com oseu canoê "Neptuno", feito este quefazia o Natação bis-campeao do ro-*>ving brasileiro.

Já, então, esse baluarte do remoconsagrado pela fama das suas vi-ctorias náuticas, reforçava, no annoseguinte (19-0i5), o seu activo, ven-cendo seis vezes, sendo uma colloca-
ção em primeiro logar, com o seufamoso "Neptuno", q.uc, novamente
tripulado pelo Abrahão Sãliture, ap-
parecia vencedor na meta final, aodisputar o "Campeonato do Remo",
dessa estação de regatas..

Com as cinco collocações em se-
gundo logar de "NereidU", "Nata-
ção", "Marilia" e "Cecy", encerram,
os marcantes afamados, a sua lista
vlctoriosa desse anno.

Cada vez mais tenazes e avigora-
dos pelas luetas sadia» do remo, eil-os,os bravos, a vencerem, em 1917, onze
pareôs de regatas, sendo sete em pri-moiro e quatro em segundo.

Dentro essas victorias conta-se :.
prova clássica "Campeonato do R"o doJaneiro", onde a formidável guirniçâoda sua esbelta "Jagunça" cobriu-seem renhida peleja de louros mais no-tulltantes que são dados alcançar nasactuaes pugnas do remo.

Estava, assim, o Club de Nataeâo eRegatas, victorioso pela segunda' ve-nesse torneio de honra, escrnio sagra-do, onde cs nossos "canotiers" 
guar-dam religiosamente as tradições do seutriumpho.

Em 1U10 e lflll inscreveu novamen-te o Natação o seu nome, na luctaaos vencedores dessa grande provaconquistando, assim, pela quarta vezo titulo de campeão.
Não pairam somente no remo, as-glorias conquistadas pelo Club de Na-t:i'*.-'*> e Regatas.
Além desse sport, cultvam os seusa<so,.i:.,los a "natação", a "gymnas-

tica", "tiro ao alvo", "esgrima" «"water-polo", mantendo escolas optl-
mamente organizadas, cujas aulas es-
tão entregues a habilissimos profes-sores e technicos.

Tratando desse assumpto, procura-
mos com os dados que possuímos fa-
zer uma pequena referencia, com que,inferzmente, não podemos traduzir
fielmente o valor que ella encerra.

NATAÇÃO
Este sport, o primeiro por excellen-

cia, pelos benefícios que traz a sua.
pratica, e, incontestavelmente, o de
maior valor dentre os sports aquati-
cos, tem o Club Natação uma mêsse
gloriosa de rejes serviços ao desenvol-
v!mento, realizando annualmente pio.
vas de resjatenpla entre os seus sócios,
o que a principio era feito entre os re.
presentantes.dps clubs co-irmãos, pro.
va na distancii.de 1.500 metros, a quo
denominou ^Campeonato de Natação",
offerecendo ao seu vencedor aítisfca
medalha de ouro de cunho especial.

Essa pareô de honra cujo valor 6
tradicional entre os nossos afamados
amadores de natação ê um padrão ds
glorias, que por si só perpetua o valor
de uma instituição, cujo escopo seja o
desenvolvimento physico da nossa mo-
cidade.

Nessa esphera de acção muito deve a
nossa cap'tal ao valoroso club, uma
vez que até hoje proclamado como sa-
lutar e benéfico esse útil exercicio,
além das innumeras vantagens que
elle proporciona aos seus adeptos, mui-
tos dos quaes têm o peito coberto d»
medalhas nobilitantes, attestados elo-
quentes do valor desse sport e obtidas
pelos serviços prestados a náufragos.

Dessa pleiade de valentes nadadores
tem o Natação o numero mais elevado,
devido ao carinho e ao valor que elle
empresta a esse exercicio physico.

Citar Felicindo Dias, Guilherme José
Guimarães, Luciano e Aleixo Lamo-
the, Arnaldo S'mas, João Sãliture,
Paulo Pojo e especialmente o afama-
do campeão de 1902 a 1919, Abrahão
Sãliture, é dar publico testemunho dos
seus grandes feitos nesse sport tão cli-
gnificador.

E' de justiça que façamos realce da
merecida fama do que gosa o seu sócio,
já citado, Abrahão Sãliture, como o"primus" entre os campeões do nata-
ção è para isso basta citarmos os seus
innumeros triumphos conquistados nostorneios dirigidos pelo Natação e nosobtidos em S. Paulo, dados pelo Cluli
Esperto, onde tambem se fez acclamar
campeão, estendendo-so esses trium-
phos em Montevidéo, concorrendo aos
jogos olympicoü ali realzados, cobriu-
se de glorias vencendo os seus riva esestrangeiros, detentor 14 vezes docampeonato de Natação.

Afastando-se do seio doa "jagun-
çoa", onde, porém, possue o titulo dosócio benemérito, entrou para o SãoChristovão, continuando ahi a con-
quistar glorias sobre glorias, como abem pouco tempo suecedeu no campeo-nato sul-americano, derrotando fácil-mento uma turma d» bons nadadoresargentinos è uruguayos.

Distinguindo esses triumphos dentra09 muitos obtidos, o'fazemos para de-monstrar o quanto de valoroso têm osamadores jagunços nesse arriscadosport.
WATER-POLO

Embora novo este sport, possuo oClnb de Natação e Regatas memora-veis trlumphos, vencendo os cam-
peonatos realizados em 1913 o 1917
promovidos pela Federação Brasiiei*!
ra das Sociedades do Remo.

Tem fornecido jogadores seus, pa-ra formação de scratches, inter-clubs, e internacionaes, possuindo en-tre elles, o titulo de campeão 
'sul-

americano, o- que foi feito pelo extra-ordinário keeper Agostinho Sá, (Man-ganga).
Ainda agora, forneceu tres de seusmelhores wator-polo-players, para fi-

gurar nas provas òlympicas de An-vers,' os quaes, formando o scratchbrasileiro, derrotaram a 
'formidável

equipe representativa da nação ami-
ga, a França.

GVMNASTICA
E' outro titulo de valor que sc os-tonta garboso no rol dos exercicios

physicos que o Club Natação e Re-
gatas offerece aos que fazeni parte doseu quadro social.

Deve-se a origem da gymnastlca noClub Natação e Regatas ao sócio José
Guimarães, que já, em 1897, tinha
montado uma barra fixa e um par deargolas, que lho pertenciam. Foram
propagandistas acerrimos da creaçUo
desta escola, 0s Srs. José Guimarães,
Eduardo Lecouflé, Guilherme N.uss,Alfredo Cabral e Rocha Lima. Comelementos de sócios desligados daReal Sociedade Gymnastlca Portu-
gueza, foi definitivamente a escoladc gymnastica organizada em outu-bro de 1898, e instalada em dezembro
do mesmo anno, pelo Sr. EduardoLecoufléa, que a dirigiu durante anno
e meio e conseguiu, pela primeiravez, em dois mozes, após a fundação,
apresentaribrilhantemente os alumnos
na festa do 2o anniversario do club.

Mantém presentemente o club umaescola, apparelhada com todos os jo-gos necessários A gymnastlca, minis-trados pelos professores GuilhermeHerculano de Abreu, José Fontes, di-rector, e Francisco da Silva Lago,auxilar.
Os proventos dessa escola demon-straram ainda hontem, na festa reali-zada na séde do cluib, os seus alu-mnos, recebendo os mais significatl-vos. applausos da numerosa assisten-cia que ali compareceu.

TIRO AO ALVO
Acompanhando "pari passu" todosos sporti dlgnificàntes, resolveu o Na-tação instituir, em sua "garage", umalinha de tiro, destinada aos seus as-soclados, amantes desse útil exercicio.*- E da idéa passando ao facto prinii-"vo, foi, em 1905, inaugurada essa li-nha, que até hoje constitue uma dasmais divertidas distrações a que soentregam os sous.innumeros sócios.Annualmente, são promovidos di-versos torneios, c entre o grande nu-mero dos seus exímios atiradores, sa-Montam-se os Srs. José Guimarães,Anchises Macedo, José Carneiro, A.Marchosini, Pedro Ribeiro, Avelino•!¦¦ Castro, Albino Pinheiro, Josés.amberinl, Carlos Dumans, irmãosi-iuiothc e outros muitos, que consti-•..'iriam legião, se fossemos citar

ESGRTOA
Tem ainda o Natação, na creaçãadesse elegante sport. direito a um me-recido louvor.,
D» faclo, a esgrima encontrou nes-sc club a aceitação geral e as suasaulas sao freqüentadas assiduamente,

por innumeros associados.
Para dar impulso-a esse nttractivo,resulveu esse club promover diverso.-itorneios, aos quaes salientaram-sa.sempre os seus afamados amadores,ü. Campello, José Guimarães, An-chises Macedo, Aristides Castro •muitos outros.
¦liais tarde, teve o Natação a fell-cidade de attrair para o seu grêmio odistineto esgrimlsta Sr. Jullo Hof-man, que tem obtido em todos os

eiseo B-iütos e Afinihil .M.-d--ms
procuradores; vogaes; Péílrò Ríij ,'-ro, Alva:-,. Basios; José Bastos \--thur !:..-->.i ( Fd. clmio Diaâ

A 17 dt- jaueiio do anno seguin-

Secretataria do Club de Niuri«li.Reg»tas, em 27 de julho de iSit7O Club de Natação e Regatos!* ii (lii-.-.-lor. abaixo assignado
te d.* (iu;.- satisfaz a.s exigências dafundamental da União, aoresehtandQ

por
ivn-

Para I
1 Doenças do Utero I
I A -V-aucIe da Mulher I¦a ü
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(campeonatos de amadores os gran-
des triumphos, de que se ufana o
Natação, ,'¦ .

Assim, em S. Paulo o nesta cidade,
o Sr. Hofman tom vencido todas as.
provas de honra em torneios de flo-
rete, sendo, por isso, até hoje, cam-
•peão nesse sport.

Para se exalçíir o valor desse exer-
cicio, basta referir-nos aos elogios
que, aos seus cultivadores, sócios do
Natação, fez o notável professor Pau-
lo Mengnac, em sua .recente estadia
aqui. t

* •
Publicamos a seguir um resumo

completo de todas as grandes provas
conouistadas pelo Club de Natação
o Regatas, -para melhor poder a<va-
liar os sportsmen a fórmá'*ib*ri'hante
por que se vêm conduziitíip' os'; seus
representantes nas lides .n-a^tlcas:

Clássicos vencidos pe.o^Uição o
llegatiis ....

Campeonato Brasileiro do «Rema-
dor — Em 1904 e 190i5, canoes -'Ne;

,ntuno" e "Helios"; 1*911, "Helios".

Campeonato do Rio de Janeiro —

Bir, 190.2, 19017, 1910 e 1911, "Nata-

rão" e '-Jagunça".
J 

Jardim Botânico — Em 1912, 1915,
1918 o 1920, "AlKira".

Nestas provas tiraram oa segundos
logares: em 1902 e 190.3. "Cecy";

1907 "Yolanda"; 1911, "Eunice", e
191-t'e 1919, "Alalra".

Comariíindante Midosi — Em 1909
c 1911, "Geisha"; 1913, 1914 e 1916,
"Arethusa"; 1918 e 1920, "Enedina",

0 em 1919 2" logar.
Conselho Municipal — Em. 191.3,

"Neuza"; 1920, "Neuza", que obteve
*>" lo^ar em 19-15.

Pereira Passos — Em 1919. "Ita",

America do Sul — Em 1918, "Al-

alia"; 1919 e 19i20, 2» logar, "Al-

tira";
Julio Furtado — 1914. "Clotilde";

1912, 2a logar com "Isabeau".
Pareôs femininos:
Em 17 do agosto de 1912 — Re-

gatas da Federação — "Isabeau" em
2" logar.

lin; 17 de junho de 1917, "ItA" em
Io logar.

Campeonato Brasileiro de Natação
— Instituído-em 1898. pelo Club do
Natação e Regatas, passando em
1912 para a ssperintendencia da F.
B. S. R.

O Natação já venceu esta .prova 10
vezes em Io logar e quatro em 2o, re-
presentando^ assim, em l" logar, JosC
Guimarães uno. vez e Abrahão Sali-
ture novo vezes.

Wator-Polo
O Natação -é bi-campeão de *water-

polo, pois conseguiu jã por duas ve-
zes, em 1913 e 1917, levantar com
brilhantismo -o campeonato.

O Natação foi o .primeiro a vencer
os campeonatos de natação, o pri-
mieiro campeão de water-polo, o pri-
meiro a vencer o do eeigrima, que
ainda conserva; o primeiro a vencer
o de yoles a oito remo?, o .primeiro
a levantar a .primeira Midosi, o pri-
meiro a conquistar o Campeonato
Brasil, o primeiro a fornecer os pri-
nielroa reservistas â Armada Nacio-
nal, o primeiro a triumphar um cam-
•peonato de corridas a pé, o primeiro
a miandar representantes «eus acs
campeonatos mundiaes de natação,
em França, e aos jogos olympicos,
em Montevidéo, e. finalmente, o pri-
.meiro a construir uma eéde social
que honra o progresso da cidade.

Actual directoria
A sua actual directoria 6 consti-

tuida dos seguintes "jagunços", cujo
mandato serã entregue em 18 do
corrente:

(Presidente-, Alexandre Duarte da
Cunha; vice-presidente, Miguel dá
Costa Lima; V -secretario, Dr. Jorge
Latour; 2o secretario, Ariosto Pinhei-
ro Alves! Io thesoureiro. Armando
'Machado; 2o thesoureiro, Virgílio
Vieira Dias; 1° director de despor-
¦tos, David Allen; 2° director de dc-
sportofl, Plinio de Abreu e Silva;
procurador. Adriano Marohesini.

O Natação im Federação
Está actualmente representado na

Federação Brasileira das Sociedades
do Remo, .pelos associados Dr. Ro-
•berto Trom-powsky Junior e Dr. Jor-
ge Latour.

O Nalm-ão iia OonfedciavSo
O .Natação e Regatas pôde se

orgulhar de ter seu associado be-
nemerito major Aritwisto de A.l-
meida Rego, como presidente da
Confederação Brasileira de Despor-
to«s; como thesoureiro, o consocio be-
nemerito Lamartine Pinheiro Alves;
como secretários, o Dr. Roberto
Trompowsky Junior e general Ária-
tldes de Almeida Rego.

A nova directoria do Natação
Na asgòniiblêíí geni'1 realizada no

dia 10 do corrente foram eleitos os
seguintes "jagunços" para dirigir os
destinos do club no anno de 192,1,
realizando-se a sua posse no dia 18,
em sessão solemne, que será reali-
zada nesse dia:

Pará vice-.presidente, deixo «o
vosso critério.

Para 1" secretario, Manoel Spm-
doia, será reeleito.

Para 2** secretario, Eduardo Hl-
puews.

Para 1» thesoureiro, Jorge Gou-
lart será reeleito.

Para 2" thesoureiro, Lafayette
serã reeleito.

Para director dc regatas, Everardo
Cruz serú reeleito.

Commissão de syndicancia: Ma-
noel de Y.parraguirre, Sylvestre Trls-
tão e Co nra do Van Erven.

A festa eonunoirorativ» .
A directoria do Club de Natação e

Regatas, commcmorando a data de
hoje, realizará no próximo sabba-
do, 18 do corrente, uma encanta-
dora reunião dan.sante com sessão
solemne para a posse da nova dire-
ctoria.

Abrilhantará a festa uma 'banda
de musica militar e a orchestra do
mae? tro. Souto.

O traje será preto, eem excepção
de pe:-*soa.
« OLUB DE REGATAS BOTAFOGO

E O SEU PROGRESSO
O Club de Regatas Botafogo, so-

cledade que so vem impondo pelo
seu valor e relevantissimos serviços
prestados á educação physica dos
nossos jovens athletas, merecendo,
por isto, a attenção do poder legisla-
tivo qih\ não desconhecendo o quan-
to dc ulll tem a sua organização,
acaba de ser apresentado, no Conse-
lho Municipal, pelo intendente
França Leite, o seguinte projecto:

1P20 — projecto n. 377
"Dispensa o Club de Regatas Bo-

tafogo do pagamento da renda, a que
está obrigado, pela oecupação do
terreno em que se acham a sua sede
e respectivas dependências e d- ou-
trás providencias.

As commissões de justiça e de or-
çamento, attendendo ao que foi so-
licitado pelo Club de Regatas Bola-
fogo, no sentido de ser dispensado do
pagamento da renda devida pela oc-
cupaçãò do terreno de propriedade
municipal, que lhe foi concedido em
Virtude de contratos celebrados em
21*. de agr.slo dc 1905, 1.1 de novem-
bro de 1912 c 7 dc abril de 1919, e
taníbem obter por concessão e igual-

mente com isenção do pagamento da
respectiva locação a área em^frente
ã nova sedo da mesma sociedade, e
verificando rião haver inconveniente
no deferimento dessa pretensão, são
de parecer que seja approvado o se-
guinte projecto de lei:

O Conselho Municipal resolve:
Art. Io. Fica o prefeito autorizado

a dispensar o Club de Regatas Bo-
tafogo, do pagamento .da renda de-
vida pela oecupação do terreno jà
concedido pelo termo de 7 de abril
de 1919, onde se acha a sua nova
sede, o barracão 4e madeira ao lado
mandado construir, pela Prefeitura e
concedido pelo termo de 26 de agos-
to de 1905, e"a antiga casa de machi-
nas já oecupada por esse club e con-
cedido pelo termo de 13 de novem-
bro de 1912.

Art. 2o. Fica igualmente autoriza-
do a conceder ao mesmo club, tam-
bem sem pagamento de renda, me-
diante as condições que julgar con-
von lentes, a área de terreno que se
estende da frente da escada de en-
trada da nova sede o da ulo Pavilhão
Mourisco até ao meio fio

Art. 3o. Poderã o club transfor-
mar os já. mencionados barracão e
antiga casa de machinas, em novos

pavilhões para seu uso e gozo, e con-
forme as plantas que forem appro-
vadas pela Prefeitura, a euja patri-
monio serão desde logo' incorpora-
dos os ditos pavilhões.

Art. 4°. O terreno e que trata o

art. 2°, sô poderá ser utilizado como

jardim, sendo permittido ao club fe-
chal-o com gradil e portões.

Art. 5o. Os favores desta lei dura-
rão emquanto o club existir com o
seu destino actual.

Art. 6o. Revogam-se as disposi-
ções ein contrario.

Sala das sessões, 10 do -dezembro

de 1920 — França e Leite, Alberto
Beauniont, Nestor Arêas, Baptista
Pereira e Felisdóro Gaia"
RESERVA NAVAL 2" CATEGORIA

Da secretaria do commando da rc-
serva naval 2" categoria .pedem-nos a
publicação da seguinte neta:

"O capitão-tenente director da re-
serva naval da 2" categoria determi-
na aca candidatos que foram aippro-
vados nos exames dos dias 1, 3 e 7
do corrente mez, se apresentarem no
Arsenal de Marinha (commando da
reserva naval), amanhã, 14 de de-
zembro. as'12 horas, afim dc serem
Identificados. "

O CLUB DE NATAÇÃO K REGA-
TAS ELEGEU A SUA NOVA DI-
RECTORIA
Na assembléa geral ordinária rea-

lizada no dia 10 do corrente, no Olub
de Natação e Regatas, entre os 6eus
associados, para eleição da directoria
para a administração- de 1921, foram
suffragados o.s nomes dos seguintes
"jagunços":

Presidente, Lamartine Pinheiro
Alves; vice-presidente, Dr. Lafaiyette
Carvalho e Silva; Io secretario, dou-
tor Roberto Trom.powsky Junior; 2'
secretario, Caries Camipòs; 1" 'the-
soureiro. Maurício Colpaert; 2o the-
sou reiro. Ariosto Pinheiro. Alves; Io
director de -desportos.Plinio- de Abreu
e Silva; 2o director de desportos, Joa-
quim Santos Crespo e procurador, J.
VV. .Rudolf Bcrg.

Commi-ssão fiscal: Caries Medci-
ros, José G. M. Guimarães e Ar-
í nau do* Machado. ' ¦ • ¦'-¦

Comm:'À*ão de syndieancla. Nilo
Marinho, Pedro Santos, Carlos Witte,
João Francisco de Carvalho e Walde-
mar Mirandella.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS
SOCIEDADES DO REMO

Reunião do consollio
O presidente convoca *a«s represen-

tantes dos clubs federados .para se
reunirem terça-feira. 14 do corrente,
ás 20 1.2 horas, cm sessão extraor-
diniiria do conselho, afim de tratar
se da -seguinte ordem do dia: Pare-
ceres,
UMA LEMBRANÇA A SEU SOR-

TE\I>A ENTRE OS CONVH>A-
DOS NA FESTA DO NATAÇÃO
O estimado "jagunço" Luna Mello,

representante dos productos de "Wil-

lian-fi", offerecerá, nor sorte, na noi-
te de 18 do corrente, um rlqir.rt-.imo
estojo contendo finas perfumirias.

O rorteio «será feito pelos cartões
correspondentes aos números dos
chapéos.

Acha-se ein exposição, ni perfil-
- 'i Gustavo Silva, na avenida, o
;- lido estojo, confeccionado espe-
cialmente para eí-se fimi.

l*M AVISO PO NATAÇÃO AOS
SEUS ASSOCIADOS

A directoria do Club de Natação
e Regatas communica ac'3 seus con-
«¦'6'ciòg que fará realizar, no .próximo
dia 18 do corrente, uma "soirée

dansante em commemoraçao á pas-
mgem do 24° iiuiiiversario de sua
fundação

O ingresso se fará mediante a
apresentação do recibo do corrente
mez não sendo, permittido o mesmo
áouellc que não se a.presentar de
traje preto.

WATER-POLO
A ABERTURA DA TEMPORADA

O rezultado dos jogos ile hontem

Perante uma as-sisteneia bastante
animadora, realizou liontem a bedera-
cão Brasileira das Sociedades do Remo,
os jogos iniciaes do Campeonato de

Wàtèr.-Poío,
O pavilhão de regatas e a aminada

junto a este repletos de Hpprtsníe.n e

genti)iss'mas

thus'asmo,- coisa alias -esperada, devido
& falta de conhecimento que levou atê
os jogadores e o próprio juiz do jogo
principal do dia a attestar esse incon-
veniente.

Fora esses senões, as partidas teriam
se revestido de grandes emoções, o que
virá se verificar talvez nos encontros
de domingo próximo.

Confirmando as nossas previsões,
quanto ao quadro do Club de Regatas
Vasco da Gama. expendidas hontem,
dissemos:"Dos clubs acima, apenas o vasco
da Gama não conseguiu incluir o seu
nomo na lista dos victoriosos no cam-
peonato, devido, talvez, não possuir
aqui elementos sufficientes para der-
rotar os seus competidores.

Esto anno porém, com uma esqua-
dra relativamente equivalente aos
clubs co-lrmãos, se não conseguir tri-
umphar, não fará figura apagada."

E foi isto que verificamos hontem.
O Vasco da Gama prejudicado a. ulti-
ma hora do eeu melhor elemento, o
player Ângelo Gammaro, que faltando
ao seu compromisso, e deveres de ca-
valheiro, para com aquelles que tão
bem síibe distinguir entre os seus
consocios, veiu collocar-se perante os
sportsmen numa situação dlfficiüma, o
que não passou desapercebido aos di-
rectores do club e da Federação.

Não fosse isto, o Vasco teria, trium-
phado hontem, e de fôrma brilhantis-
sima, sobre o S. Christovão.

Os seus jogadores, à excepção de Vi-
ctorino Carnero, causador de um dos
goal, oceasionando um penalty, todos
se houveram perfeitamente bem. ata-
cando com mais precisão e intelllgen-
cia que o seu adversário.

O resultado do jogo, 2 x 0, é a prova
cabal do que vimos de affirmar. O
S. Christovão venceu, porém, com
grande difficuldade, e o Vasco serã de
futuro um adversário poderosíssimo.

O encontro princpal do dia, Natação
x Boqueirão, terminou com um empa-
te dç 0 x 0.

Dos quadros combatentes o do Bo-
queirão merecia bem a victoria.

Atacou muito mais, dominando ás
vezes, observando-se o valor dos seu3
jogadores.

O Natação sô não foi derrotado,
deve-se exclusivamente ão seu extra-
ordinaro keeper Mangangl, que se
apresentou em brilhante fôrma, con-
stituindo a barreira intransponível do
seu pavilhão.

Durante os dois tempos, emquanto
defendeu 19 arremessos, o seu antago-
nista produziu apenas tres.

Os juizes escalados tiveram algu-
mas falhas.

O Sr. Pedro. Santos, por condescen-
dencia, deixou dc applicar a regra de
expulsão de campo do jogadores que
abandonaram os seus logares, dei-
xando, assim, de corrigir desde o ini-
cio esse erro grave, que annota as
referidas regras.

O Sr. Jayme Guedes, bem intendo-
nado, procurando acertar, erreu di-
versas vezes, e m.uitas dessas vezes
em prejuizo de ambos os partidos.

O seu maior erro verificado, foi na
marcação de fouleS, julgando a falta
do mergulho da •pelota.

As regras, não pernUttem que o
jogador mergulhe a pelota, quando
intenelónalmiente. Este foi o ponto
principal do sou erro.

Mergulhar á pelota .cbinprehende-
se a sua immersão, como defesa ao
seu adversaria mas, nunca, a de
quando o jogador procura segural-a,
para arremessar adiante.

A Federação, indicando o Sr. Pe-
dros dss Santos pára actuar o encontro
do Vasco com o S. Christwão, devia
indicar também o Dr. J. M. Castello
Branco, para actuar o encontro Na-
tação x Boqueirão.

Tratava-so de ,um jogo importante,
para a colloeação, do campeonato, e,
uma vez que o Sr. Pedro Santos, co-
mo membro da embaixada á Anvers,
foi escorhido para actuar um dos jo-
gos iniciaes do presente certamen,
julgamos que, no minimo, per uma
gentileza, devia ser indicado o nome
do Dr. Castello Branco, como techni-
co da mesma embaixada e, como au-
tor principal da reforma das regras
em vigor. .

Não nos admiramos se, de futuro,
aquelle distineto sportsman venha de-
ciinar da honra que servirá a indica-
ção do seu nome para arbitrar jogos,
com o que também não deverão es-
tranhnr aquelles qui' conhecem e dis-
tinguem o Dr. Castello Branco, cc-
mo um sportsman de responsabili-
dade.

O resultado geral dos encontros,
foi o seguinte:

João Figueira egusto Drummond
Oswaldo Gomes.

Reservas: Flavio Vieira e Paulo
Camoulet.

Campeonato.-de 1913 — l" qua-
dros — C. Natação o Regatas —Pau-
lo Pinto, João Zagari, Alcino Moore,
Abrahão Saliture, Henrique Carlos
Morize, João Jorio e Ângelo Gam-
maro.

Reservas: Eugênio Fernandes
Vieira, Pedro Santos e Jorge Latour.

2°" quadros — C. R. Guanabara —
Rubens de Oliveira Mello, Irineu Ra-
mos Gomes, Eduardo Torres Gomes,
Décio do Amaral, Sylvio Wright Net-
to Machado, Edgard Leite Ribeiro e
Fernando Moniz Guimarães.

Reservas: Carlos Martins Rocha,
Gabriel Magalhães e Frederico Wol-
ner.

Campeonato de 1914 — Não foi
disputado por não ter reunido nume-
ro sufflclente do concurrentes.

Campeonato de 1915 — l0** qua-
droa — c. R. S. Christovão — Fran-
klin Araujo, João Saliture, Francisco
Fonseca, Abrahão Saliture, José
Motta, Alcides B. Paiva e João Jo-
rio.

Reservas: Arlindo Cunha e Salva-
dor Ferrante.

200 quadros — C. R. Guanabara—
Affonso Bastos, Deodoro Pessoa,
Américo D. Fontenelle, Ubaldino do
Amaral. Raul Well.sch, Sylvio *W.

Netto Machado e Adhemar Serpa.' 
Reservas: Armando do Rego Ma-

cedo e Luiz Paula e Silva.
Campeonato de 1916 — l" qua-

a,.os — c. R. Guanabara — Rubens
de Oliveira Mello, Irineu Ramos Go-
mes, Decio do Amaral, Johannes
Frioze, Carlos Martins Rocha, Ed-
gard Leite Ribeiro e Adhemar Serpa.

Reservas: Frartlclin Araujo, Ame-
rico D. Fontenelle e Armando do
Rego Macedo.

2°" quadros — C. R. Guanabara—
Luiz Paula e Silva, Deodoro L. da
Silva Pessoa, Raul Welllsch, Ameri-
co D. Fontenelle, Armando do Rego
Macedo, Fernando Moniz Guima-
rães o Mario dos Guaranys.

Reservas: Affonso H. de Araujo
Bastos Junior e Antônio Lima Ca-
mara.

Campeonato de 1917 — l00 qua-
dros — C. Natação _e Regatas —
Agostinho Sá, Victorino Ramos
Fernandes, Alcino Moore, Eugênio
Fernandes Vieira, Carlos Witte, «Toa-
quim dos Santos Crespo e Pedro San-
tos.

Reservas: Eugênio .Martins* Ed.
Pockstaller e J. Zagari.

2" quadros — CR. Sãó Christo-
vão — Isaac Hubaer R. da Silva,
Antônio Blondi, João Fonseca, Raul
Seidl, Antônio Rosas, Paulo La-
fayette e Mario Paranhos.

Reservas: Adhemar de Mello, Sal-
vador Gammaro e Odoljan Galvão.

Campeonato de 1918 — Inscreve-
ram-se, para disputar este campeo-
nato, oa seguintes clubs:

Boqueirão do Passeio, Guanabara,
S. Christovão, Vasco da Gama, Nata-
ção e Regatas c Flamengo, com os
V e 2" quadros.

Venceu o campeonato do Rio de
Janeiro, o C. R. Boqueirão do Pas-
seio, apôs desempatal-o com o C. R.
Guanabara, quc lograra igual nume-
ro de pontos, no final do 2** turno,
dros, triumphou o Guanabara.

Quadros vencedores:
Do C. R. Boqueirão do Passeio —

(1* quadro) — Luciano Gobitta, Ed-
mundo Castello Branco e Cicero Pai-
mer; Antônio Souza; Carlos Castello
Branco, Orlando Amendola e Cesai-
Veiga da Silva.

Reservas: Antônio Monteiro Quci-
roa e Annibal Ribeiro.

Do C. R. Guanabara — (2° quadro)
— Carlos Eulalio Lopes; José Gomes
Ribeiro e João Diniz Junqueira; Luiz
Duque Estrada de Barros; Sylvio
Serpa, Marino Tolentino e Carlos
Fabricio Silva.

Reservas: Edgardi. Duque Estrada
de Barros, Otto Morganthaler c Aris-
totoles Lima Câmara.

A classificação final dos clubs foi
a seguinte:

Primeiros quadros:

CAMPEONATO INTERNO DO
. BOQUEIRÃO

Conforme estava annunciado, rea-
lizaram-se hontem, nas agmas de
Santa Luzia, os -encontros -de cam-
peonato interno de wat^r-polo entre
os associado» do Club R. Boqueirão

1 X 1.
,Os quadros combatentes foram os

seguintes:"A Pátria" — Álvaro de O. Mene-
zes, Álvaro de Oliveira, Mario Ales-
sandro, Carlos P. Braga. Armando

I Madeira, Manoel V. Filho, Fran-
do Passeio, em- disputa da taça "Car- -"cisco c. Bricio, Octavio Lima e José

a quai terminou com um empate •â*» antes do poste final. Ahi Loisir for-

loa Villas Boas", homenagem ao 6eu
distineto presidente.

Os encontros íoram o*s seguintes
com os seus respectivos resultadcs:

"O Paiz" X "Correio da Mar-liã"
\Depoia de íima série -de lindas pha-

ses, em oue os quadros ee bateram
vigorosamente, sairam vencedores os
representantes de "O Paiz", pelo sco-
re de 2 X 0.

O quadro do -vencedor estava assim
organizado — Luiz D. Fernandes,
Henrique P. Braga, Raphael Stama-
to Sobrinho, Armando Martins, Sa-
muel Witizkowsk, Castor Rodrigues,
C. A. D. Canseco, Carlos Oliveira
Junior e Alberto Gonçalves Puga.

"A Pátria» X "Gazeta."
Foi uma. partida interessantíssima,

L. Dias.
"Gazeta de Noticias" — Ranl de

Freitas; Augusto Almeida Sobrinho,
Rogério Mello, Carlos Marques, Aris-
toteles Silva, João Antônio Matheis e
Francisco Irineu Erhardt.
"O Imparcial" X "Jornal do Brasil"
O quadro representativo de "O Im-
parcial" conseguiu derrotar o seu
leal adversário pelo elevado score
de 4 X 0.

O quadro vencedor foi o seguinte:
"O Imparcial" — Jesus Rodriguez,

Aristides Sanches, Romulo Alessan-
dro, Carlos Lara, Carlos Germano
Pribul, Antônio Rosai Alves, Vicente
Machado Junior, Jacob Lespeb, «
Felisberto Jorge Moreira.

TURF
A reunião de hontem no Jockey Club

Grandes prêmios "Prado Fluminense" e"Major Suckow"
MOONSTONE — STERLINA

-Apesar da temperatura elevada
que reinou duranto a tarde de hon-
tem, o "meeting" effeetuado no hip-
,,r,rx*r,r»n ãn S. Francisco Xavier

Vasco x S. Oliristovão

Venceu em ambos os quadros o. C.
R. S. Christovão, nos primeiros, por
2 x 0, e nos segundos, por fi x 0.

Pontos
Boqueirão '*.*, . 13
Guanabara 11
Natação 8
S. Christovão 4
Vasco da Gania ü
Flamengo 0
Segundos quadros:

Pontos
Guanabara il
S. Christovão 10
Biqúéirâó 7
Flamengo 2
A*asco da Gama 2

..,.,„. _ ....... ..enhoras c senhoritas,
apresentavam um aspecto das grandes
regatas, concorrendo assim, dc modo
•brilhante; para o bóm exito da Cesta';

Nio fosse u falta de ncommodaçoes.
sem tuna unica cadeira sequer. Imitei
qu-i:ito cdmpárecerüià ao pavi.hno te-
riam saido mais bem impressionados
c certos de comparecer aos demain jo-
go/, do campeonato.

Como não lia mal quc dure sempre,
é provável que os dirigentes da Fe-
deração, tomando em consideração
esse inconveniente, offereça ara ad-
eptos do fidalgo sport dns águas, e
mui especialmente ãs familias, que
emprestam com a sua presença real
brilho a festas como esta, melhor
accommodação. alugando para isso ca-
deiras em profusão.

De resto, outra não deve ser a at-
ti tude da Federação, uma vez que, eui-
dando uncamento da propaganda do
sport náutico, e viver para o sport,
sem a ambição de rendas os sello- ad-
dlcciouaes uos convites que distribue
entre os sportsmen pôde perfeítamen-
te cobrir ns despezas de alugue! d.1 ca-
deiras.

Deixando dc parte este usuimpto,
que melhor interessa íi iVrigcnte nau-
tica, passamos n tratar dos jogos rea-
lizados.

Estes foram em numero do quatro,
respectivamente, entre os primeiros e
segundos quadrei do Vasco da Clama
e 8. Christovão, e Natação e tloquei-
rão.

An novas regras adoptadas pela
Federação, de accordo com o.s jogos in-
ternaciouaes, foi. talvez o motivo dos
encontros transcorrerem quasi sem en-

Natação x Boqueirão
•Os primeiros quadros empataram

polo score de 0 x 0, e nos segundos i •"•*•*•' *c

quadros, venceu o Natação, por 1 x 0. j S??*5
Os quadros que se enfrentaram, es

lavam assim organlzaüos:
Vasco:
2" quadro:

Mauro
Raul — Deocleciano

C. Fonseca
Renato — Manoel — Waldemar

Io quadro:
J. Ribeiro'

Hercules — Rosa
Claudionor

Salvador — Paciência — Victorino
S. Christovão:
2° quadro:

Alfredo
Paranhos — .:oSo

Adhemar
Saivador — Silverio — Biltar

l** quadro:
Isaac

F. Fonseca — ,T. Fonseca
Abrahãi-i

Paulo — Jorio — R. Paninho»
Natação:
2° ouadro:

Satyro
Witte 2° — João

Antônio
Chicry — Floriano — Luciano

Io quadro:
Ma n ganga

Vieira — Pedro
Chocolate

T'cin<-«za — Cresp-ci — Witte
]•„-•(• -i-r-o:
'."' qüàdfo:

Fortes
Chouzal —- Olheira

Antonieo
«ranchos — Antunes — Donvtiigo-i
1" quadro:

Gobitta
Edmundo — !'•* '*'i

Orlanlfl
,T. Martins — Carlos — Nelson

HIKTORIOO DO C-OH-EnXATO E
TORNEIOS D \ CIDADE

A titulo do curiosidade, publicamos
a seguir alguns dad* ,s estatísticos, que
constituem o histórico do Campiona-
to de Watcr-Poio do Rio dt- Janeiro,
e torneio dos segundos quadros; prp-
liiovidís pula Federação Brasileira
das Sociedades do Remo.

Cuube ao Club de Regatas do )•'!;'
mengo, a introducção, entre nós, des-
se tidalgo sport das águas, ival.:..i!ido,
assim, em 1913, um torneio elimina-
torio.

Nesse mesmo ann'oi, a F.deração
Brasi!e_jra do Remo tomou a si a reali-
zação desse sport, organizando, então,
o Campeonato do Rio de Janeiro e
torneios.

Até ís. presente data, feram seus
vencedores os seguintes clubs: 1919

Torneio eliminatório dt- ÍOIP. —
C. R. Flamengo — Hugh Edgard
Pullen, Suniuel Edgard Pereira,Ale-
xatulrc Dale, Lav.iance Andrcws.Au-

O Natação c Regatas perdeu o di-
reito do concluir o campeonato dos
segundos quadros.

Campeonato de 1919 — Os clubs
inscriptõs para este campeonato, fo-
ram oe seguintes: S. Christovão,

irão do Passeio, Guanabara,
Ntttãçãq e Regatas. Internacional,

i Flamengo e Vasco da Gama, com
] primeiros e segundos quadros.

No anno passado, triumphou, no
Campeonato da Cida de. o C. R. São
Christovão, com a serjuinl.e equipo:

Isaac Hubner R. da Silva; João
Salitiire e Francisco Fonseca; Abra-
hão Saliture; João Jorio, Alcides de
Barros Paiva e Paulo Lafayette.

Reservas: Salvador Ferrante, José
Motta e Antônio Biondl.

Do torneio dos segundos quadros,
íiaiÚ vencedor o C. R. Boqueirão do
Passeio, com os seguintes jogadores:

Edmundo Fortes; Jeronymo Pinto
de Oliveira e Dragomir Chonzal;
Francisco Antunes Junior; Salvador
Amendola, Nelson Amendola o Jorge
Mattos.

Reservas: Antônio Monteiro de
Queiroz e Eilgr-nia Faria.

A classificação dvs clu.bs foi a se-
guinte, no final da temporada:

Campeonato do Rio de Janeiro: —
Primeiros quadros:

Pontos
R. Christovão  19
Boqueirão  18
Guanabara  14
Natação  13
Internacional ...  4
Vasco da Gama  1
Tornei..-, dos segundos quadros:"- Pontos
BonuMrão  20 ¦
S. Christovão  18
Guanabara  16
Arnsco da Gama  8
Natação  4
Internacional  2
O Flamengo Perdeu o direito de

concluir a temporada, tanto eom o
primeiro como com o segundo qua-
dros.
Quadro cios vem-odores do Campi-o

nato de Wator-Polo

¦ VENCEDORES

Anno
Primeiros Segundos
quadros quadros

-
113.1 Natação Guanabara

1915 | S. Cliristovão- Guanabara

1910 j Guanabara Guanabara

1917 I Natação S. Clr.isto.ão

191S j Boqueirão Guanabara

C'i:::--*wão I Bcjueiríp

l

Not.t — Em un r.r.
o cntunconalu.

podromo de S. Francisco
conseguiu regular concurrencia, no-
tando-se não só nas archibancadas,
como também na pelouse e padroch
um grande numero de turímen.

As carreiras foram disputados com
visível empenho, havendo alguns fi-
naes que mereceram appláusos."

A não ser uma ligeira irregular!-
dade verificada por oceasião da par-
tida do premio "Animação", db; q-iie
resultou percorrerem grande distán-
ela, em uma partida annulladà;'* os
animaes Marina, Marius e Estoril,
o que depois foram obrigados a^.dis-
putar o pareô, os demais decorreram
som o minimo incidente.

Ao terminar a disputa desse pre-
mio, o publico reclamou, pedindo a
restituição das apostas, não sendo
attendido pela directoria, quo agiu
acertadamente.

que deviam os apostadores era
protestar contra a ordein dada para
que esses animaes tomassem nova-
mente parte na disputa, uma vez que
já haviam corrido distancia tão
grande, mas consentir o publico qúe
tal se verificasse, sem o minimo pro-
testo, e depois reclamar contra a ya-
lidade da carreira, quo foi normal,
tornou-se uma reclamação absurda e
improcedente !

As honras do dia couberam Intei-
ras ao importante stud do distineto
sportsman Sr. A. J. Chavantes, que,,
além de levantar brilhantemente as
duas principaes provas do dia, viu
•triumpharem os tres únicos repre-
sentantes da sua sympathica jaque-
ta. Merecidas também foram,as fe-
licitações que recebeu o competente
entralneur Horacio Perozzo.pela ma-
neira por qtie apresentou os seus
pensionistas Moonstone, Sterlina e
Mysteriosa, e as que foram dirigidas
ao hábil Carmello Fernandez, que
montou os valentes representantes
da querida coudelaria. .

Medor e Parirhpeiro, montados
pur E. Rodriguez, e Prattlement,
pelo jockey Alexandre Fernandes,
conseguiram sair de perdedores no
Jockey Club, e Júbilo e Loisir com-
pletarem a série de vencedores.

O movimento das apostas attingiu
a 113:518$, e o mais que observamos
os leitores encontrarão em seguida:

Io pareô — Ferreira T^ige —1.200
metros — 2:000$ o 400$000.

MYSTERIOSA, f., castanha, 3 an-
nos, S. Paulo, por;Gerfant e Myste-
riosa, do Sr. A. J. Chavantes, C.
Fernandez, 51 kilos  Io
Príncipe, D. Vaz, 53 kilos  2°
Beduino, Le Mener, 53 kilos,., 3'
Beduina, O. Coutinho, 51 kilos. 0
Amatiá, A. Figueiredo, 49 kilos 0
Atyra, D. Suarez, 51 kilos  0
Atroz, E. Rodriguez, 53 kilos... 0
Altivo, A. Fernandez, 53 kilos. 0

Nâo correu Jarda.
Tempo, 79 2|5 segundos.
Ganho por um corpo; o terceiro

tx meio corpo.
Rateio de Mysteriosa, 18$900, e

dupla com Principe (14), 91$200.
Movimento do pareô, 7:143$000.
A partida foi rápida e optima, oc-

cupando logo a vanguarda Mysterio-
sa, pela qual passou rapidamente a
estreante Beduina.

A irmã de Argentina, seguida de
Beduino e Atyra, que também bate-
ram a pilotada de Carmello Fernan-
dez, manteve-se nessa posição até o
meio da grande recta, quando foi
atacada pot* Mysteriosa e Principe,.
que atropelaram bem no final, e
mais por Beduino e Anianã, Entre,
os cinco animaes travou-se renhida
peleja nos últimos 200 metros, atô
que Mysteriosa e Principe, mais re-
sistentes, conseguiram attingir o
vencedor, nessa ordem, batendo a
égua o filho de Gollath por 3|4 de
corpo. Beduino ficou a meio corpo,
em terceiro, derrotando Beduina
pela mesma differeuça. Anianá che-
gou em quinto, a pescoço do quarto,
na frente dc Atyra, Atroz e Altivo.

A vencedora foi criada pelo se-
nhor ,1. S. Quinta Reis, e é tratada
por Horacio Perazzo.

2" pareô—Experiência—1.200 me-
troa — 2:000$ e 400$000.

MEDOR, m, castanho, 2 annos,
Inglaterra, por Glenesky e Electric
Fuse, do Sr. J. J. Calazans, E. Ro-
driguetz, 52 kllos  I"
Machiavel. A.Fernandez, 52 kllos 2"
Bravata, C. Fernandez, 51 kilos 3o
Paradoxo, D. Suarez, 52 kilos... 0

Tempo, 80 segundos.
Ganho por cabeça; o terceiro por

pescoço.
Rateio de Medor. 26$300; dupla

com Machiavel (23), G2$500.
Movimento do parco: 10:954$000.
Os quatro potros partiram bem

emparelhadas, a.pparecendo Bravata
na frente, seguida de Machiavel, Pa-
radoxo e Medor, que se atrazára pou-
co depois da saida.

Antes da grande curva, Paradoxo
forçou e. juntamente com Machia-
vel, alcançou a ponteira, arrebatan-
do-lhe a principal posição.

Essa vantagem, porém, pouco du-
rou, pois que, uma vez Iniciada a re-
cta final. Bravata e Medor reacclo-
naram e vieram envolver-se na lueta,
que então se travou entre os quatro
adversários, lueta que semente se de-
cidlu pouco antes do poste de ohega-
da, que foi primeiro attingido por
Medor. Machiavel formou a dupla
a um cabeça do vencedor, batendo
Bravata, terceiro, per pescoço, tendo
entrado em ultimo, a menos de corpo
desta, o promettedor Paradoxo.

O vencedor foi importado pelo Sr.
.Tonathas Pereira e é tratado
José Veiga.

3o pareô—Major Suckow—1.600
metros — 2:000$ e 400$000.

JÚBILO, m.. castanho, 5 aniios,
Paraná, por Premior Diamond e Pia-
neta, dos Srs. Naylor ií Pinto, S. Al-

[.. il:.-pi '. ido i Zu^eika, A. Fernandez. 51 kllos 2"
João Ninguém, D. Vaz, 5*0 kilos. 3"

Não correu Indayá,.
Tempo 105 2|5 segundos
Ganho por vários corpos; o tercei-

ro a um corpo.
Rateio de Júbilo. -31$; dupla com

Zuleika (12), 16$200.
Movimento do pareô: 13:508$000.
Embora reduzido a tres concor-

rentes, foi interessante a disputa des-
te pareô.

O starter luetou com alguma diffi-
cuidade para fazer alinhar os tres
adversários, conseguindo, depois de
annullar uma saida, fazer novamente
funecionar o atnrthig-gate.

João Ninguém, oecupando logo a
vanguarda, abriu grande luz, collo-
cando-se Zuleika em segundo e Ju-
bilo em ultimo.

Ao terminar a recta opposta, Zu-
leika alcançou o "leader" e com elle
emparelhou antes de ser feita a ul-
tima curva, assim correndo atê o
meio da grande recta, quando appa-
receu por fora Júbilo, que bateu de
passagem os dois adversários, para
fazer seu o triumpho, por vários cor-
pos, adiante de Zuleika que, nos ul-
itiniófl metros, dominou, por um cor-
po, João Ninguém.

O vencedor foi criado pelo Sr. Car-
lo„ DIetzsch e é tratado por Ameri-
co de Azevedo.

V~ pare. Henrique Poseolo —¦
1.200 metros — 2:000$ e 400$000.

GAIRTMPEIRO, ni;', zaino, 4 an-
nos S. Paulo, por Novelty e Thêve,
do Dr. J. S. Lima Rocha, E. Rodri-
guez, 53 kilos  \°
Esbel-ta, D. Suarez. 51 kilos  í
Beduino, Ed. Le Mener, 53 kilos 3
Jacobina, J. Dias, 48 kilos  0

Não correi-_m Liquette e Atroz.
Tempo, 79 4|5 segundos.
Ganho por dois corpos; o terceiro

a um corpo.
Rateio de Garimpeiro, 13$600; du-

pia com Esbelta (23), 15$700.
Movimento do pareô: 11:073$000.
Confirmando as «suas ultimaa car-

veiras, Garimpeiro nio encontrou
difflouldade páSja, vencer este pareô.

O pilotado de Rodriguez desde a
pa.rtida se collocou na frente e assim
galopou até o poste final, que tra.ns-
poz com dois corpos de vantagem so-
bre o segundo.

Beduino, Jacobina « Esbelta, nes-
¦ta ordem, acompanharam o pon-
teiro durante toda a. carreira, mas
no final Esbelta, 'bem tocada por
Suarez, conseguiu formar a dupla
com Garimpeiro, batendo-o por um
corpo, o terceiro, que foi Beduino.

Jacobina foi a ultima.
O vencedor foi criado pelo Dr.

Linneu de Paula Machado e ê tra-
tado -por Eduardo Ferreira.

5o parco. — Internacional — 1.4»0
metros — 2:000$ o 400$000.

PRATTLEMENT, fem., castanho, i
annos Inglaterra, filha de Radium e
Fanfarrona, do Sr. B. M. de Andra-
de, A. Fernandez, 48 kilos  1"
Wilson, D. Suarez, 51 kilos  2"
ICosk, J. Escobar, 51 kilos  3o
Tucuman, O. Barroso, 49 kilos... 0
Pila, E. Rodriguez, 52 kilos  0
Papoula, A. Rosa, 43 kilos  0

Tempo, 96".
Ganho por um corpo; o terceiro a

dois corpos.
Rateios de Prattlement, 45$700; du-

pia com Wilson (23), 50$700.
Movimento do pareô, 20:5(I4$000.
Tucuman foi o primeiro a iccupar a

vanguarda, mas foi logo balido por
Prattlement e Wilson, que nessa or-
dem se collocaram emquanto Pila fi-
cava cm quarto, Papoula ém quinto e
Klosk em ultmo, muito distanciado.

Sem outras alterações, a carreira se
desenvolveu até quasi o final, quando
Kiosk, em violenta entrada, dominou
Papoula, Pila e Tucuman, mas não teve
tempo de alcançar Prattlement e Wil-
son, que nessa ordem cruzaram a meta,
conseguindo a égua um corpo de van-
tageirt sobre o cavallo inglez.

Kiosk ficou em teroero, a dois cor-
pos, seguido de Tumucan, Pila e P-
poula.

A vencedora foi importada pelo se-
nhor Henrique Joppert e è tratada por
José de Paula Mendes. -.'

xx" pareô — Anlniii*.*ão — 1.C00
metros — 2:000$ e 400$000.

LOISIR, m., castanho. 6 annos.
França, por Rire aux Ijirmes e Lai-
gneville, do Sr. Linneu de P. Ma-
chado, Ed. Le Mener, 51 kilos... I"
La Marqueza, C. Fernandez, 51 ks. 2o
Estorl, A. Rosa, 45 kilos ........ 3*
Mailna, D. Suarez, 52 kllos...... 0
Marius, J Dias, 49 kilos  0
Abiad. D. Vaz, 51 kilos  0

Não correram Va tout e Cruzeiro do
Sul.

Tempo, 102 2J5".
Ganho por vários corpos; terceiro

a. um corpo.
Rateio de Loisr 28$500; dupla com

La Marqueza (34), 23$500.
Movimento do pareô, 24:065$000.
Depois de uma partida em que se ne-

gou a sair o cavallo Abiad, o starter
deliberou annullal-a, mas Marina, que
eorria na frente, arrebentou uma das
rédeas e d*sparou, o que provocou
grande indecisão entre os outros jo-
ckey8.

Os pilotos de La Marqueza e de LoI-
sir pararam os seus pilotados, mas
os de Estoril e Marius acompanharam
a filha dc Sir"Archlbald.

Com a deliberação tomada pela dl-
rectoHa, fazendo disputar o pareô em
carreira regular, os Mis animaes, sem
protestos do publico, foram novamente
alinhados, sendo dada a partida em
boas condições, ficando, porém, logo
fora de combate o maluco Abiad, que
novamente se negou a correr;

La Marqueza manteve-se na frente
durante uns cem metros, até que Loi-
sir e Estoril a derrotaram, passando

or este então para a frente, no que foiseguido pela pilotada de C. Fernandez.
que novamente se colloceu em se-
gundo.

Na entrada da ultima recta, Marinae Marius, que corriam em quarto e
qu-nto logares. ficaram distanciados e
La Marquezfj atacou o ponteiro, ten-
tando dominal-o. o ijue conseguiu, não
^cm grande diffieulilado, cem metros

çou o galope e facilmente arrebatou a
triumpho â filha de "Inspector, dei-
xando-a a quatro corpos.

Estoril ficou em terceiro, a um cor-
po, seguido de Marina, Marius e>
Abiad..

O vencedor foi importai) pelo seu
proprietário e é tratado por Francisco
Bento de Oliveira.

7" pareô — Grande Premio Prado
Fluminense — 1.7*50 metros — Pre»
mios: 6:000$ e l:20O$000.

MOONSTONiE, m., alazão, 3 an- *.
nos, Argentina, por Mc-hari c Ma
Cheric, do Sr. A. J. Chavantes, C.
Fernandez, 54 kllos  1*
Caricato, A- Fernandez, 54 kilos 2*

Os demais inscriptõs não ,'fora.«i\
apresentados.

Tempo, 116 segundos.
Ganho 'por vários corpes.
Rateio de Moonstone, 10$80O.
•Movimento do pareô: 1:524$000
Na ausência de Las Palmas, Tu-

cuman. João Ninguém e Principe, a
carreira tornou-so um ir.atch entre
Moonstone e Caricato.

Alçada a. fita. o lindo pensionista
do stud Chavantes foi para a frente,
abrindo grande luz o assim se con-
servou até o vencedor, triumiphttndo
facilmente por vários corpos.

O vencedor foi importado- pelo se-
nhor Alberto Teixeira o ô tratado
por Horacio Perazzo.

8o pareô — Grande Premio Mnjo*
Suckow — 2.000 metros — 6:000$ e
1-.20O5000.

ST13RL1NA, f., castanho, 4 annos,
S. Paulo, nor Thoede e Arti«ane, do
Sr. A. J. Chavantes. C. Fernandea,
51 kilos  1"
Ipojtica, D. Vaz, 61 kilos  2"
Argentina, E. Rodriguez, 51 kllos 3'
Atrevido, A. Fernandez, 5-5 kilos 0
Alpha, A. Figueiredo, 53 kilos .. 0
Hygéa, .1. Escobar, 54 kilos ... 0
Garimpeiro, O. Coutinho, 50 kiloa 0
Luetador, D. Suarez, 56 kilos .. 0

Não correram Principe e João Nin-
guem.

Tempo, 132 S.|5 de segundo.
Ganho por cabeça, o terceiro a trej

corpos.
•Rateio de Sterlina, 3.30$400; dupla

com I.pcjuca (12), 8&$800.
Movimento do .pareô, 24:682*$000.
Foi, sem duvida, a mais linda sai-

da do dia. O starter conseguiu' ali-
nhar os oito concurrentes e. ao si-
gnal da casa das apostas, fez fun-
ccionar o- apparelho em optinias con-
dições.

Garimpeiro, Hygéa, I.pojuca e Atre- .
vido foram os ipriireiros a ocçupar
as principaes posições, seguidos do
Alpha, Argentina, Sterlina o cm ul-
timo Luetador.

•No meio da recta c.ppo*---ta, Alpha
e Ipc.juca tentaram melhorar as euus
colleca<;ões, mas esso esforço, foi in-
útil, pois que o ponteiro, sermre per-
seguido da velha égua paulista, re-
sàstia .bem a todos os ataques.

Ao ser ffita a grande curva, Atre-
vido e Argentina conse«guiriur. afinal
bater Hyiyéa e I.pojuca e deram I050
caca ao "leader".

Este, porém, mais uma vez, não ce
deixou bater e ainda na frente con-
seguiu fafcer a ultima curva e iniciar
a recta final.

Nessa oceasião formou-se compa-
cto bolo, do qual pmeo dcpciis ré
défitiiíçaram, em renhida liicta. Ga-
ria.peiro, Ipojuca, Hygéa, Sterlina,
Atrevido e Argentina, a.viintíijando-se
mais adiante as .pensionistas dos
studes Chavantfs c Luiidsrcn.

As duas* éguas a-vançaram com
muita coragem e completamente em-
parolhadas. assim se conservando até
próximo ao vencedor, onde a pilotu-
da do ha.bll Carmelo Fernandez pôd»
emfjm livrar ca'beça sobre a sua ad-
versaria- e triumphar «ob grande»
appláusos.

Ipojuca terminou, como se v8, em
optimo segundo, batendo -por tre*
corpos Argentina, que deixem em
quarto logar o favorito Atrevido.

Alpha foi a quinta, Hygéa a sexta,
Garimpeiro sétimo e Luetador rtutica
passou, de ultimo.

A vencedora foi criada pelo Sr. J.
S. Quinta Reis e é tratada por Ilo-
racio Perazzo.

-¦¦¦•^S
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DIOHBY-CLUB
Serão encerradas hoje, ás 17 ho-

.ras, aá ínscripçõeg complementarei,
do programma da corrida a realizar-
se domingo próximo, no hippodromo
do ítamaraty.

LAWN-TENNIS ||
HAYNE. DO FLUMINENSE F. O,

LEVANTA, BRILHANTEMENTE,
O CAMPEONATO DE 1920.
Nos courts do Fluminense F. C,'•

disputaram hontem o final do cam-
peonato dc tennis, "single", os lau-
reados players 'Sidney Pullen, do C.
R. do Flamengo, e A. Hayne, do Flu-
minense F. C.

Os affiecionados desse sport tinham
grande anciedade por conhecer o
desen lace desse match, não só pela
significação de sua victoria, a con-
quista do honroso titulo de campeão,
como também pela curiosidade na-
tural em saber qual dos dois clubs,
o Fluminense ou o Flamengo, possue
o melhor tenniaman do Rio.

Para o Fluminense, essa victoria
volu confirmar a superioridade dra
seus defensores, nesse sport, pois jã
tem conquistado outras esplendida*
victorias.

A falta de espaço impede-nos de-
talhar esse encontro, o que faremos
amanhã.

TIJUCA TENNÍS CLUB
De accordo com os arts. 43 e ll,

dos estatutos, o presidente, convida
todos os sócios para se reunirem, na
sede social, em assembléa geral or-
dlnaria, depois de' amanhã, para tra-
tar da seguiu to ordem do dia: elei-
ção da directoria e interesses sociaes.
Tpeão GyJh,

ÜKANDMS TORNEIOS
SPOKTIVOS DA

COMPANHIA NACIONAO
DE TABACCKS

SOB OS AUSPÍCIOS UL "*0 PAIZ","A GAZETA DE NOTICIAS", "O
IMPARCIAL», *'A ritmUNA" 8
OUTROS UOS ESTADOS.
Cigarrou 19 (Tres rin*u> misturas).
Co.oiiitilita 55 (Mistura flua)
Coloiiihino 66 K'H|Hirai Ia vado) d

. Fli-iiili-pfii* (Mlsinra fliin).
PlMlIito» 44 (Mistura fina).
Platinos 8K (ll»|H-ral ". »m1o).
GiuK-hn» SO (.Mlxitira tina).
OaúclMis SU (Cnimral lavado).
Guynenier (Em catift* de 100).
Luto (Finíssima mistura).
Mnrnefci Hll-ltiri' e*-*n>' 1).

GBAHDtS TORNEIOS SPORTIVOS
0A COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS .j""":
GOtr^ÔÍT

... - TORM-IO de tfn.oinjju.i.

GRANDES «IOS SPOSTIVOS
0A COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
coupoisr

- . - - l»8\Klll ItV. ItliGVIAK
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ARTES EJRTISTAS
THEATROS

O THEATRO EM LlSDOA.
Foram nomeados societários do theatro

nacional Almeida Garrett o actor José
Ricardo, com uma quota inteira; Robles
Monteiro, com q|io de quota, e a actriz

Amélia Rey Colaço, com q[o e i [3 e mais
addicional fixado para as actrizes.

I José Ricardo é o actor que o Rio mui-
to aprecia. Artista de um passado artis-

tico de valor, um dos melhores actores

cômicos portuguezes, está muito bem na

Casa de Garrett e pena é que tão tarde

se lembrasse de para lá entrar.
Os outros dois societários, Amélia Rey

Colaço e Robles Monteiro, não são ainda
nossos conhecidos e delles apenas sabe-
mos o que a critica em Lisboa nos tem
dito e do que deduzimos serem dois no-
vos, clieios de talento e de vontade.

O ministro da instrucção encarregou o
comniissario geral db governo junto do
tlieatro nacional Almeida Garrett, de ma-
nifestar aos artistas Lucinda Simões e
Eduardo Brazão o seu desejo de que con-
tinuem a fazer parte da sociedade artis-
tica daquelle theatro. ,;  ¦ 

O THIJATRO EM PARIS.
Toi resolvida a readmissão do actor

Le Bargy na Comedia Franceza. Termi-
nou assim a questão que tanto deu que
falar e que chegou a ir aos tribunáes. A
sua saida da grande scena official de
Friinça, de tão bellas tradições, causou
desgosto. E' que faltava unia figura de
relevo á harmonia de tantas obras de
tlieatro.

E\ pois, questão arrumada. Le Bargy,

que ainda não ha muitos annos admira-
mos no Lyrico, representante das mais
intensas e das mais elegantes figuras do
theatro contemporâneo, voltou á Come-
dia.

Vhominc á Ia rose ê a nova obra
de Henri Bataille, que está prestes a
subir á scena no theatro de Paris (an-
tigo Réjane). O protagonista será desem-

pehliado por André Brulé.
No drama Daniel, reappareceu na

scena parisiense Sarah Bernahardt. A

peça, pelo que dizem os jornaes, não pa-
rece ter grandes qualidades. Os dois pri-
meiros actos mantiveram o publico em
fria espectativa, mas no terceiro, ao ap-

parecer a grande trágica, o publico ova-
cionou-a delirantemente. Durante alguns
minutos choveram as flores no proscênio
c os applausos pareciam não ter fim. Se-

guiu a representação e o trabalho da cx-
traordinaria artista depressa empolgou
» platéa.

No drama a personagem morre, e nessa
scena a actriz foi sublime. Assim a- pro-
clamam os chronistas.

O trabalho dc Sarah desvaneceu as fra-

quezas da peça.
O theatro Michel vai dar a comedia

VEternel Masculin, de Roniain Coolus.
Os dois primeiros papeis são desempe-

nhados por Tarride e Jane Renouardt.

O THEATRO URASILEIRO.

Vai ser uma realidade a construcçao do
theatro brasileiro. O Sr. prefeito saneio-
nou a venda dos terrenos da avenida
Gomes Freire, em que primitivamente de-
via ser construído, para ser edificado nas
sobras do theatro de S. Pedro.'

Uma grande companhia nacional de
OrERETAS.

O empresário José Loureiro, tendo já
constituído a companhia de operetas e
revistas, que ensaia no Recreio, está tra-
tando da organização da grande compa-
nhia nacional de operetas que fará a sua
estréa em março, com a Aranha verme-
lha.

A companhia de comédias, no Carlos
Gomes.

E' amanhã a estréa da companhia de
comédias, dirigida pelo actor Marzullo,
com a representação do conhecido "vau-

deville" O homeni do gaz, qiie grande
«xito teve quando levado naquelle mes-
mo tlieatro pela companhia dirigida por
Christiano de Souza.

1 O João Ratão, no Palacio-Theatho.
• Amanhã, terça-feira, a companhia Sa-
tanella-Amarante reprisará, . certamente
que para um theatro cheio, a famosa ope-
reta poi-tugueza de Ernesto Rodrigues.
Fçlix Bcrnández e João Bastos, O João
lialão, incontestJtvelmente .0 maior süc-
«esso.da companhia cm Portugal e Bra-
Sil. . .'

«Muda presentemente, na." tournée" da
companhia a S. Paulo, foi estn opereta

.a que se representou maior numero dc
Tezes. ¦

: ¦ ilüm João Ratão.tem Amarante um dos
sc-iis melhores trabalhos. O re.todo des-
empenho está confiado a Satanella Má-
ria* Santos, Jnsefina Barco; José" Victor,
aJVaro de Almeida e Alves da- Silva.

A 10* recita de assicxatura da com-
. íanhi^'Cremilda,de-Oliveira.'

E' hoje que a companhia 
'¦ 

Cremjlda
de Oliveira realiza a sua décima recita de
assignatura. com a 

"opereta 
de' Strauss.

Sonho de Valsa, que annunciada para
sexta-feira passada, teve que ser transfe-
rida para hoje, devido ao exito alcan-
çado pela Duqueza do Bal Tabarin.

Os amadores do- gênero viennense' te-
rão hoje uma das melhores operetas do
Keni.ro com a interpretação de Cremilda,
Irene Gomes. Margarida Mártinó .Antônio
Gomes, Mathias de Almeida e Pinto Ra-
inos.

S. PF.DRO — Longe dos olhos...
S. JOSÉ1 — Quem é bom já nosce

feito.
REPUBLICA — Sonho de Falsa.
PALÁCIO — Amor perfeito.
TRIANON — O amiga Carvalhal.

VARIAS
Ainda nesta semana a companhia Cre-

milda de Oliveira dará a conhecer ao
nosso publico, a opereta hollándeza Moi-
nhas gue cantam, na qual estreará como
tenor o actor Eduardo 'Mattos, que fez
parte do elenco da companhia Palmyra
Bastos-Eduardo Brazão. .

Nos Moinhos que cantam tomarão par-
te os artistas Cremilda de Oliveira. Irene
Gomes «Martins. Antônio Gomes, Mathias
ie Almeida e Vasco Sant'Anna.**? Embarca hoje em S. Paulo, com
destino ao Rio, a cançonetista e fadista
portugueza "A Transmontana ", 

que foi
expressamente contratada pelo emprezario
José Loureiro para tomar parte na revista
Se a bomba arrebenta..., com que iniciará
os seus espectaculos, na próxima, sexta-
feira, no Recreio, a nova companhia."A.T^ansmotana"'é um numero de at-
tracçãò; c' qué tem tido o maior exito em
todas as Republicas da America dó Sul,
niio .tendo, porém, ainda, trabalhado no
Rio de Janeiro.

Unia bailarina brasileira tambem toma-
rá parte nesses espectaculos, a gentil
^ara. que dançará numeros de sensação
com o seu par, Sr. Del Mastro.

Terá ninja a revista um outro par de
b-.t.e. os bailarinos clássicos Les Demos.

*•* A Casa dos Artistas faz celebrar na
próxima quarta-feira, ás 10 horas, na

igreja da Inunaculada Conceição, missa
por alma de sua consocia Francisca Fa-
bregas.

CINEMATOGRAPHOS
AVENIDA — A ilha do terror.
CENTRAL — Condessa Doddy.
PARIS — Senhorita do outro mundo.
ODEON — Barrabás e Pedro II.
ELECTRO-BALL — Humilhação.
OLYM1PIA — Que vapor.
PATHE' — Cincas do passado.
IDEAL — No sertão africano.

avisos wm/VFiITIJVIo

Echos do grande desastre
Depois de normalizados os serviços da

Light, a cidade retomou, hontem, o seu
aspecto habitual.

Com surnreza, porém, ás 20 horas, no-
vãmente interrompe-se a energia dos
bonds, sem que, entretanto, soffresse a
illuminacão publica e particular, bem
como as casas de diversões, que conti-
nuaram a- funecionar.

A interrupção não durou meia hora,
tendo sido logo reparado o defeito veri-
ficado nos cabos de transmissão.

Isto, porém, não evitou que alguns
motoristas de automóvel, desde logo se
preparassem para explorar o publico, o
que determinou protestos populares na
Avenida -Rio Branco.

Recebemos a seguinte carta:
" Prezado senhor — Ao conhecer o al-

canoe da interrupção de energia que sof-
freram honteni as linhas da Light, logo
nos lembramos de que o nosso caminhão
dé serviço poderia dar uma pequena con-
tribuição para resolver o grave proble-
ma de transporte.

A's 16 horas, muito antes que os' do
corpo de bombeiros e os da brigada poli-
ciai, já se achava esse automóvel transpor-
tando gratuitamente passageiros entre
a Avenida e a praia de Botafogo, e con-
tinuou em tal serviço, dirigido pessoal-
mente por pessoas de responsabilidade
nesta casa, até ás 22 horas.

Não intentamos ¦ com isto, nem fazer
uma reclame nem dar lições a ninguém,
mas parece ter sido mal interpretada a
nossa resolução de transportar exclusiva-
mente senhoras, e alguém se lembrou de
levar seu protesto até aos jornaes.

Por isso estimaríamos muito a V. S.
o obséquio de deixar em vosso conceitua-
do jornal de que. se limitamos dessa for-
ma o modesto serviço que podiamos pre-
star, foi porque consideramos que. em
casos como o de hontem, são as senhoras
sempre as mais prejudicadas.

Agradecidos de antemão, aproveitamos
a opportunidade para repetirmos de
V. S. amigos, attentos e obrigados — P.
Studebaker do Erasil S. A."¦ ¦ ¦ ¦ —wto^x.

CONTAGEM DE TEMPO DE UMA
PROFESSORA

Foi sanecionada a resolução do
Conselho Municipal que autoriza o
Sr. prefeito a mandar contar, .para
todos os effeitos, o tempo de serviço
que menciona, prestado pela adjun-
ta de 1" classe D. Clotilde Augusta
Reis.

im» 11 W» Ci __»
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O PAQUETE

SeHEL
Sairá no dia 22 ão corrente, para

Este paquete foi expressamente construído para transporte
de oassageiroa de 3Í olasse, em oatnarotes oom duas, quatroe seis camas.
lJreço da passagem de terceira classe 44o$OOü,

incluindo o imposto
Para passagens e mais informações, tratar com os a«-entes

Efleglawi & C. L.
RUA DA SAUDE 29 - PR AÇ A MA U Á

TELEPI-IONES— Passagens: Norte 6671—Carga: Norte 47

"BOLETIM MUNDIAL"
Com regularidade do costume recebe-

mos o ultimo numero desta publicação.
Numero cheio e herr. informativo como

costuma ser o " Baletim Mundial".
— -i»- -_-_-_B^-C-><J>»»^r. 11*^1 i« ' ¦

SECRETARIA GERAL DOS
CORREIOS

Por portar;a de 6 do corrente,. sob
o ri. 2.192)3, foi exonerado Waldemar
Nogueira, de Carvalho do cargo dc aju-
dante da agencia do Correio de Casa
Branca, no Estado de S. Paulo, do ac-
cordo com o n. 9 do art. 

'485 
do regu-

lamento.

TRIOillSE JUÍZOS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

-- JULGAMENTOS
Além dos feitos publicados na

nossa edição de hontem, o Supremo
Tribunal Federal, na sua última ses-
são, Julgou mais os seguintes: '¦

"Habeas-corpus" n. 6.GS9 — São
Paulo — Relator, o ministro Godo-
fredo Cunha; paciente, Francisco
PianelU — Não se conheceu do pe-
dido, por não ser caso de "habeas-
corpus".

Aggravo de petição — N. 2.855 —
Espirito Santo — Relator, o minis-
tro Moniz Barreto; aggravantes, An-
golo Eudole fu Antônio e sua mu-
lher; aggravada, The Leopoldina
Railway Company — Deu-se provi-
mento aò aggrnvo para que o juiz
mande proceder íi avaliação da cau-
sa, unanimemente.

Carta testemúnhavel — N. 2.870—
Pernambuco — Relator, o ministro
João Mendes; suppiicante, o promo-
tor publico da comarca de Victoria;
suppllcados, Mario N. dos Snntos e
outros —_ Julgou-se improcedente a
carta, unanimemente.

Revisão criminal — N. 2.246 —
Relator, o ministro H. de Barros;
peticlonarlo, Nestor Augusto Praça
— Foi confirmada a sentença revis-
ta, unanimemente julgada, 

"em vir-
tuile.de preferencia concedida na-
sessão de Io do corrente. ',-

Appellarno criminal -«_ N. 843' —-
Districto Federal. — Relator,; o mi-
nistro Godofredo Cunha; appellante,
o procurador criminal; appellado,
Aquilino Lopes — Julgada secreta-
mente. 

' " -\ . ;" ..¦'¦'¦
Appellação cível — N. 3.841 —

Districto Federal, (sobre- emb-irgos)
—rJ. Relator, o ministro Viveiros de
Castro; embargante, a fazenda, na*-
cional;. embargado, o Dr. Joaquim
de .Lima 

'Pires. 
Ferreira —' Foram

rejeitados o*, embargo», 
'contratos

votos dos ministros Viveiros de' Cas-
tro, Hermenegildo de Barros, Pedro
dos Santos,.Sebastião Lacerda c Gui-
marães Natal. ••'•'•

PELAS VARAS
Unia ncçiio piiwi cobrança dò preçode mercadoria entregue e dç 

'per-

das e damnos, pela rescisão de
contrato.
Os Srs, Amaro da Silveira &.C.

venderam a Figueiredo Salazar & C.
2.000 saccos de polvilho, contçndo
90.000 kilos, pelo preço de G7Õ réis
ó kilòi o quo tudo perfaz o valor to-
tal de 60:300$000.

Em cumprimento áo contrato, a
firma vendedora, foi fazendo entre
gas parciaes da mercadoria vendida,
e recebendo logo o seu preço, porquedevia ser elle pago â. vista. Assim
aconteceu em relação a uma primei-
ra partida. Havendo, entretanto, em
abril de 11'l.S, feito a- entrega d.i se
Blinda partida, . correspondente a
l.SOO kilos,-os compradores deixa-
ram de satisfazer o seu importe.

Allegando esses factos, os senhores
Amaro da Silveira <***_ C., pelos seus
advogados, Drs. Justo de Moraes e
Herbert Moses, propuseram, peranteo juiz da 1» vara eivei, uma acção
ordinária, contra Figueiredo Salazar
& C, pedindo não so a satisfação do
preço do polvilho entregue, na im-
portancla de 1:200? como, tambem.
perdas e damnos por motivo da re-
scisâo do contrato, e que estimam èm
40:000*000.

A fnllcnclii da Companliiá Luso-
Brasileira de Óleos

A requerimento de Mattos Maia
& C, credores, por nota promissória,
no valor de 15:000?, foi ante-hon-
tem, pelo juiz da 3* vara cível, de-
cretada a fallencia da Companhia
Luso-Brasilelra de Óleos, com sede ú.
rua Francisco Graça n. 61.

Foi fixado o termo legal em 28 de
outubro,*sendo designado o dia 13 de
janeiro próximo vindouro, para a
primeira assembléa de credores e no-
meados syndicos os requerentes.

çjji

LLOYD REM
BELGA

SERVIÇO DE PASSAGEIROS
o magnífico e luxuosíssimo paquete"PAÍS DE

Com magníficas accommodn ções para passageiros de 1*, 2" e
classe intermediária; saldo u 30 rte novembro, de Antuérpia, com cs-
calas por PERNAMBUCO e BAHIA, deverá chegar no RIO DE JA-
NEIRO cm «í a !í» do corrente, e sairá no mesmo din para SANTOS,

MONTEVIDÉO e BUENOS AIRES.
Esperado, de volta, no RIO DE JANEIRO, uo dia 12 de janeiro

próximo, partirá no mesmo dia para a Europa, fazendo a seguinte
escala: BAHIA, PERNAMBUCO, LAS PALMAS, LISBOA, CHER-
BURGO, PLYMOUTH e ANTUÉRPIA.

Para passageiros e mais informações com o

LLOYD U
B_EòASIXj

AVENIDA RIO BRANCO, 19
Telephone Norte: 655

IAO
CATHÓLÍCISMO

13 DE DEZEMBRO — Snntos do
dia -r- Santa Lu/.ia, virgem mar-
tyr, advogada contra as doenças
dos olhos; Santa Ottilia, virgem;
Santa Joanna Francisca Fre-

mio. dc Chitntal, virgem, fundado-
ra du ordem da. Visitação. . .

FESTA DE SANTA LUZIA ,

Realiza-se hoje a festa compromissal
da padroeira da Veneravel Irmandade da
Virgem Martyr Santa Luzia.

O progranima é o seguinte: '
Das 5 horas até á celebração missa so-

lemnc, missas de meia em meia hora.
A's n horas, entrada da missa solemne,

officiada pelo conego Oliverio Correia de
Macedo, acolytado por diversos sacerdo-
tes,. pregando áo Evangelho o conego dou-
tor Gonçalves de Rezende.-

A parte musical, constituída por nume-
ro.a orchestra, composta de elementos do
Centro. Musical do Rio de Janeiro, e esco-
Ihida massa coral, com solos a cargo de
¦artistas de reconhecido mérito, executará,
sob' a regência do professor João Raymun-
do Rodrigues, o seguinte programma:

Marcha solemne, do maestro Emilio
Wesly; missa Santa Lucia,tlò maestro Ma-
noel Joaquim Maria; Gradual, dc «Vossa

.Senhora, do maestro Raphael Coelho Ma-
chado; Salve: Rainha, do maestro Agosti-
nhò de Gouveia, professor do Instituto
Nacional de Musi.ca; credo Santa Cecilia,
do maestro Charlei Gounoud, com aconir
panhamento de harpa . ,' •

Nd offertoriq, Cur de Maria; do mães-
tro J. Faurc; Sanlos, do maestro Charles
Gounoud. ¦ . ¦. ' »'••' - .-

Na'elevação, o Bencdictus, do mesmo
maestro (solo de soprano com coro), e
Agnus Dei, de- Gounoud.

A's 19 horas, Oiivertiira, Jilarclw so-
lenine, do maestro José Antônio de Al-
meida. leitura da nominata da administra-
ção para 1921; solemne Te-Deum, alter-
nado, intitulado S. Raphael, do maestro
Raphael Coelho Machíido.

As missas do Nutal. .

S. Em. o Sr. cardeal Arcoverde, fez
baixar o - seguinte edital da Câmara Ec-
clesiastica, sobre as festas do Natal:" Aproximando-se a festa do S. Natal,
manda-me S. Em. Revma. o Sr. cardeal
arcebispo, levar ao conhecimento dos pa-
rochos, reitores dc igrejas t capelães de
irmandades, que na noite, de Natal só c
permittida a missa conventual ou a paro-
chiai, ç não outra qualquer, salvo indulto
apostólico. Em todas as igrejas ou orato-
rios de casas de religiosos, onde se con-
serva habitualmente a Sagrada Eucharis-
tia na noite de Natal, o sacerdote poderá
rezar as tres missas ou uma unica, satis-
fazendo o preceito as pessoas que assisti-
rem,.c podendo ser distribuída a sagrada
communhão a todos os presentes (Canon
821, paragraphos 2 e 3).

Não abrogando o código as leis Iitur-
gicas (Can. 2), recomnienda S. Em. re-
verendissinia aos sacerdotes a leitura da
Instrucção da S. C. dos Ritos, de 12 de
setembro dc 1857, para os.sacerdotes quetiverem de celebrar mais de uma missa, e
que se encontra no Ritual Romano — Co-
nego Carlos Duarte Costa, secretario do
arctbispado."

DIVERSAS
' 
Nossa.. Senhora da Conceição da

Gávea.
Esta irmandade celebrou, hontem, com

todo o brilhantismo e pompa, a festa de
sua excclsa padroeira.

As 13 horas, íoi celebrada missa so-
lenuie, acompanhada de musica sob a di-
recção do maestro Luiz Pedroso, ex-
eçutando-se a " ouverturu ". Lea Courome

d'Or", de A. Hermann. seguindo-se a
missa solemne' " Corpus -Clírisli " de Th.
de La Hache, "Gradual de N; Senho-
ra" e "Credo", sendo feita a elevação
pelo 

" Sulútaris " de Luiz Pedroso.
A's 19 horas, houve "Te-elctun" e ser-

mão por monsenhor Fernando Rangel.*0 altar esteve sob a direcção dc nionse-
nhor Petra. ' .: i •'

Matriz de Irajá.

A mesa administrativa da irmanda-
dc do. S.S. Sacramento e N. S. da Ápre-
sentação, de Irajá, fez celebrar, honu-rn,
a festa da excclsa padroeira, tendo sido
obedecido o seguinte progranima: ¦

A's 7 i|_ horas, missa parochial; ás
11 i|_ horas, missa solemne, cantada; ás
18 horas, benção com q S.S. Sacramento
c cânticos sacros.

Excellente banda* de musica executou
escolhido repertório, em coreto ao lado
da igreja, onde houve leilão' de ricas
prendas.

A igreja e o coreto estiveram.profusa-
mente illuminados.

Nossa Senhora da Conceição do
titi-go de Catumby. '

Realizou-se honteni, com todo' o vu-
plcndor, a fesia da padroeira desta ir-
iiinndadc;

Foi feita a benção da torre ás 10 i|í
hor::s. A's 11 horas,'missa scleninc ce-
lelirada pelo rev. Leopoldo Antônio da
Guia, estando á parte musical a cargo do'
maestro Alfredo Ângelo, que fez execú-
tar.o progamrr.á seguinte,, com o con-
curso dc professores e dás senhoritas
MarçÃes: .'

Missa de Theod. La Hache para -4 vo-
zes. Avc-Maria de Alfredo Ângelo' para
Solo, com ècho, Crcdo-Santus, Agnus
Dei de Theod. La Hache para 4 vozes.

Sermão ao evangelho, occüpando o
tribuna o orador sacro Revdm. Assis Me-
moria; ladainha solemne ás 19 horas, fes-
tejos externos abrilhantados por duas
bandas de musica. Leilão dc prendas.
Kermesse e tombola.

A assistência a essa solemne festa foi
bastante numerosa. .

Irmandade dc S. R .-*
Dc accordo cóm a convocação feita,

toram empossados, hontem, nos respe-
iti-vos cargos, na administração 4c
1920 e 1921, dessa irmandade, os irmãos
eleitos recentemente.

A's 10 horas foram entregues pela ad-
ministração os diplomas de remidos aos
irmãos distinguidos com estes títulos.
Terminada a entrega, fez ouvir no alta
da capela a missa cantada do guardião.
i\ parte musical c o coro foram confia-
dos á professora dc musica e canto
«M.nie. Rosa Gomes de Araujo, sendo cx-
ecutados vários trechos sagrados.

A's 19 horas, foi entoada ladainha em
honra a Nossa Senhora. No adro, em co-
reto, tocou excellente bandai de musica,
tendo tido grande concurrencia as bar-
raquinhas de prendas c sortes.

A partir do dia 24 ão corrente até o
dia 7 de janeiro, ficará em férias a Ca-
niará Ecclesiastica, não havendo durante
este tempo expediente de especie alguma.
Tambem monsenhor Maximiniano da Sil-
va Leite, vigário geral, não dará audien-
cia nos dias acima, na vigararia geral doarcebispado. Os interessados deverão le-
yar 

os seus papeis ou outros negócios re-ferentes a cúria para obterem o respeeli-
vo despacho até o dia 22 do fluente.— Na capela particular da residência
do Sr. Tricarico. conhecido construetor,
á rua Grajahu', 110 Andarahy Grande',
realizou-se quarta-ícira ultima, uma bei-
lissima festa em louvor da Virgem Ma-
ria, havendo missa ás 11 horas, e Tf-

LLOYD BRASILEIRO
PRAÇA SERVULO DOURADO

Entre OnTidor o Rosário

LINHA DO NORTE UNHA DO SUL

O PAQUETE

Ceará
Sairá no di_, 15 do corrente, áa

10 horas, para, MANÁOS, esoalando
em: '

Victoria, 16 de dezembro.i
Bahia, 18 de dezembro.
Maceió, 19 de dezembro.-
Recife, 20 de dezembro.
Cabedeilo, 21 de dezembro.
Natal, 22 de dezembro.
Ceará, 23 de dezembro.
Maranhão, 25 de dezernibro.-
Pará, 27 de dezembro.
Santarém, 30 de dezembro.
Óbidos, 30 de dezembro.
Itacoa-tiára, 31 de dezembro.
Manáos, 2 de janeiro.

O PAQUETE

SÍRIO
Sairá no dia 15 -do corrente, «\s

10 horas, para MONTEVIDÉO, es-,
calando em:

Santos, 16 de dezembro.
Paranaguá, 18 ele dezembro j
Antonina, 18 de dezembro.
S. Francisco, 19 de dezembro,
ítajahy, 20 de dezembro.
Florianópolis, 21 de dezembro.
Rio Grande, 22 de dezembro.
Montevidéo, 24 de dezembro.'

ISKOGLANDS 

LINJEI
O VAPOR NORUEGÜfcZ

Em correjspondencia, no Rio Gran-
de, com o vapor "Diamantina", para
Pelotas e Porto Alegre, © com o va-
por "Rio Grande", para Jaguarão e
Santa Victoria, na Lagoa dos Patos
e na Lagoa Mirim.

carregará postu porto, c-m
mçado]. ido mez cjc Dezem-

j bro,'parà

LEIXÕES E VIGO
Pára car^iis e mais .hfdVru. |
çõi's, cem a,

SKOGLÂNDS LINJE
9 Un üan.! S

AVISO—As pessoas que queiram ir a.bordo dos paquetes, levar ou re-
ceber passageiros, deverão solicitar cartões de ingresso ja seccio do tra-
fego.

The Booth Steamship Co.
BRASIL • KAlVIQUFtOÍ-C

Estes pnqiift.a r>cebeni sómento p:i_'.'igeiros da 1? c!n*8e_

O PAQUETE INÜLEZ

sairá para ANTUÉRPIA, ROTTERDAM
e HAMBURGO, 110 fim de dezembro

Aceitando cnrgn paru jatros portos, eom baldeação.

Pur.i carga 1, trata-se oom o corretor da Companbia, Sr. Luiz Campas, á
rua Vi.comle <ie Inhaúma n. 84.

Para passagens o mais informações, com os agentes

Wilson Sons & Co. Ltd
37 AVENIDA RIO BRANCO

lelepbuo-B.- Norte t30í. 1316

37

Pululas Pequenas do Dr. Carter.
Para o Fígado

Cura Certa das Dores de Cabeça
Prisão de Ventre," Dyspepsia, Mau-estar depois das d&b*.refeições, Vertigens, Náuseas, Somnolencia, Dôr r {jgS^____Lj6idó Lado, Lingua suja, Mau, gosto ria bocea. Palli- CAífTFSffS,dez e todos os ineommodos causados pelo estado M*JI*"»_PS__«i
jbilioso do syBtema.. Fazendo isto sem perturbar A
o Estômago nem purgar os Intestinos. Nâv.^2'causam dor, oppressào ou desconforto. Algu- <S
mas doses de Pululas Peque nas do Dr. Carter jj
,para o Fígado restauram estes organs ãs suas próprias funeções e
as Dores de cabeça e todas as suas causas desapparecem. * Da mesma
forma, regulam os Intestinos e impedem a Prisáo de Ventre.
Pllliila Pequena Dose Peques» Preço Di-itimito

ÍSaiTTLEIlVER

Deum, ás 1.9, pregando monsenhor Re-
zende.

A nova e bellissima rua Grajahu' apre-
sentava, á noite, um aspecto verdadeira-
mente. inédito no Rio de Janeiro, em
ru.-is de arrabaldes' ou subúrbios, com.a
profusa 

'illuminacão eiectriea, disposta
em vários arcos em toda a sua longa cx-
tensão.

Duas bandas d* musica em dois core-
tos armados na rua abrilhantaram' o bei-
lissimo festival.

ESPIRITISMO
Realizou-se honteni a sessão publica do

Centro Fé, Esperança e .Caridade, n rua
Coronel Bernardino de Mello, 47, Nova
Iguassú', ídlando o respectivo secretario
Sr. Raul Fonseca, sobre o fumo e seus
malefícios. A'assistência foi numerosa.

•Houve tambem' grande, concurrencia na
Federação Espirita Brasileira, de Nithe-
roy, no Centro Antônio dc Padua e no
Abrigo Thereza de .Jesus.

THEOSOPHIA
— Como annunciámos, realiza-se hoje

as 17 horas, na rua Sachct, segundo an-
dar, a reunião promovida por um grupo
rfe thc'o_o'phistas, - organizadores, das
lioras Theosophicas, que se effectuarão
aos domingos.

A parte musical, a cargo de eminen-
ti.s artistas, consta dc escolhidos trechos
clássicos, fazendo-se ouvir na parte li-
teraria diversos irmãos com recitativos c
uma ligeira conferência (reprise) sobre
" A magia e o occulttsmo na musica",
pelo irmão Giovanni Leoni.

GBITUARflO
DIA 11

CE.HT_.KIO DB S. FRANCISCO XAVIWI
Julia MiiiIh Tliiideii, rua S. Ilrm 11. 102:Zuleika, filhn de Kuliens K.puu.cl 1'lnto, ru.illurSii de UbH tl. IH: AnMnio Itutellio di-Mello, rua Ferreira áv Araujo n. 18: ltiiliem.

flllio dc Luiz Ferreira dos Suntos, boulevard 28de Setembro n. 23!); Osvaldo, filho de ,loui|iiliii
Coelho, Avenida Suburbana n. 229; Corina dn
Costa Paeheco, rua Zeferino n. 27; Ala.vde.
filha de Alonso Martins, rua linchado Coelhon. 150; Antônio JosC- Itodrigue.., Asylo de Slo
Frnni-ist-o de Assi.; Manoel-de Almeida, lios-
pltnl dc S. Sebastião; Joaquim nato de Fi-
gueiredo, rua Conde do LeoiKildina n. 18; Fell-
elana Bnllj Conti, Santa Casa ; Mnrla dn 8ole-
dade, Idem: Jajine de Boúia Faleilo. rim Joilo
Alve.. n. .80; JosC Antunes, rua da Ilnrino-
nia n. 35; Deollndu da Kosa, travessa das Par-
filhas n. 12; lio. n (jiiimarães, neeroterio no-
lii-iul; Jnllo Jumiulni Dami, rua 24 da Mulo
11. 437; Maria ila (lloria. filha de Antônio Sem-
bnno Vnsrom-ellos, rua I). Delfina n. 59; Fran-
vise» Antônio do SS, nospltal do S. Sebastião;
Manoel de Souza Coelho, ldeni; Judith de Car-
ralho, Idem. ,

CEMITEUIO DE B. JOÃO DAPTISTA

Lourenç» de Carvalho Valle, Estrada Nova
da Tijuea n. 007; Itufina Cerniam, Hospital
de Alienados; Maria Chrlstiua, filha de JuliaXavier Maniucs do Couto, rua 8. FranelaioXavier n. 7!ll; JosC- Canii»s lieis, Casa deSaude 8 Sebastião; Palmyra NuueH Marinho,nin Presidente Barroso n. 141; Elia Maria, fl-lha do Dr. Miguel üuaniuo Pinto Guima-'raes, avenida lsab.1 Pinto n. 21; neitlii»fillia do Amaro de Souza César, rua Sn..Christina n. 78 A. -

: LOTERIA 00 ESTADO DE S. PAULO
Uesiimn doa premio» da 1.130* eitrae<;ilo.

10-1» loteria do plano n. 53, realizada em 10 dc
dezembro dc 1920.

. riU-MIO MAIOIl 20:000*000
24004  20:000*000

9I4D ..   3:000»0Ot>
5370 .. ;. .. .. ..' .. ...... 2:000*000

4 PIIEMIOSDE 1:000*000
20770 22032 3180(1 74727

10 PRÊMIOS DE 500*000
!»319 9707 33178 3401)3 40803

48317 50397 51700 S9149 77O30
10 PRÊMIOS DK 300*000 '

17290 81107 40205 47308 52004
00302 60499 01797' 78290 78702

25 PRÊMIOS DB 200*000
3205 4718 7812 8410 M«9

29238 31011 32097 32990 37089
38713 40002 42315 42603 47004
47821 \»500«1 52092 . 5210.'» 52397
53004 01874 02747 71210 78057

30 PREMIOS DE 100*000
.115. 1SS6 7123. . 12307 20155

219ÍI1 22330 2407Ó 20091 27U!)l)
28880 31302 .31522 31708 33070
S..R75 . 42804. 42913 ,- ,45097 402911
481)22 48033 58305 00870 07231
07762 70035 70175 73443 77207

APROXIMAÇÕES
24003 o 24005. ..'..',..  

'.'200*000

0444 c D440... ..., 150*000
5309 a 5371 .......' 100*000

DEZENAS .
24001 a 24070  100*000

9141 n 9450 .;, , 00*000
.".381 a 5370  40*000

CENTENAS
24001 a 2410».  8*000

9101 a 95(111  0*OOO
5301 a 5400  4*000

Todos os números terminados cm 64 tCm 4*
e vm 4 ti"-m 2*; ezceptuando-se ós terminados
em 04.

O fiscal do governo, Dr. J. J. Silva Pinto—
O* confessionários, J. Azeredo é C. — A au-
torlil.-ide policial, Dr. Ot-faiio Ferreiro «tfuca.

LOTEhlA DA CAPITAL FEDERAL
Resumo dos premioj da loteria da Capital

Federal, plano n. 309, extraída era 11 dc de-
zembro dc 1920.

PRÊMIOS SORTEADOS
ISlill (vendido ua Capital).. .. 50:000*000
«"«H .". .'. 0:000*000
|30IÕ3  .1:000*000

2 rilEMMS DE 2:000*000
8285 41909

0 PRÊMIOS DE 1:000*000
50191 43.162 .19146 53150 41270

UOOO
10 PRÊMIOS DE 500*000

59238 50312 344.10 2143 10930
20009 60440 13388 1042 3171

50 PREMIOS DE 200*000
590.18 10927 18092 69010 30737
18073 5181 47003 678 9176
10149 50071 34243 28943 23700
MUDO 31199 -29.18 2.1010 2026
48794 251130 30290 19615 54444
40J21 B1421 52249 13047 30050
32780 40231 7138 12817 " 29719
24129 54002 4-170(1 485(18 10873
49437 1)643 408:19 9278 ' 64Í.38
17078 11018 2.1110 57837 18270

APROXIMAÇÕES
1S01O a 1SC12 300*000
33013 • 3301.1 200*000
301.14 • 304.10 100*000

DEZENAS
1801Í ií 1S020 00*000
13011 í. 33020 40*000
_i>151 a 3CKIÍ0 80*000

T£LEP. MORTE 1876!

CENTENAS'
18601 u 18700 20*000

1,1*000
IOíiwi)

33001 n 33100..
30101 ll 30.100..

Todos os uuiu-.-ros teriiilnndos i-mi 11 lêm 1|).$
o em 1 tCm 5*; exccptuamlu-.se os termliiuCos
em 11,

O fiscal dus loterias do governo ilu l.'ni3o,
Manoel Cosme Pinto; o cltreutòr »ssijit«.'iit_'
Ür. Olgntlio; o escrlv.lo, /•'. dc Ctuiluariii.

AVIS0S ESPECIAES
MÉDICOS 4

Dr. Guedes du Muilo — Moléstias
de olhoa, ouvidos, nariz e garganta.
Das 3 ás 5 horas p, m. Consultas á
rua S. José n. 51, 1" andar. Tele-
phone 5.868, Central, Residência:
rua Dezenove de Fevereiro n. 135,
Botafogo. Telephone Sul 1.980.

Dr. Tamborim GtilinnVães — Mo-
lestiag internas em geral e especial-
mente moléstias das crla-nças. Rua
Uruguayana ii. 21; residência, rua
de S. Christovão n. 570; telephone.
40 C.

Dr. Ubaldo Vclfra—Clinico e espe-
cialista em sypliiüs, doenças vone-
reas e das vias urinai-las. Cons.: lit.
Sete de Setembro n. 81, das 3 As 5.-
Tel. C. 808. Altos da drogaria A.Í
Carvalho Sc. C.

Dr. Hilário.de Gouveia, das uni-
versidades de Paris e Heidelbei-g,
professor de clinica das doeiujas dos
olhos, ouvidos, nariz e garganta, n*
Faculdade de Medicina desta capital,
consultas diárias, das 14 ás 10 horaa.
á rua S. Josô n. 24.

Dr. Humberto de Mello—Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho»
ras e vias urinadas, Cons.: S. José
81. Das 13 ás 15 horas, ás segun-
das, quartaa e sextas-feiras. Res.:
24 de Maio 35. Tel. V. 0165

DENTISTAS
Dr. Octavio Eurico Álvaro — Cl-

rurgião-dentista, pela Faculdade de
Medicina do Rio; iiienibro.de varua
associagões scientificas, fundador da
clinica dentaria no Hospital do
Nossa Senhora das' Dores, da Mise-
Ticoi-dia,' etc. InsUlação eiectriea.-
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapl-
dos c garantidos, com hora marca-
da. Consultório e residência; rua
Vinte a Quatro de Maio n. 74. Tel.-

ANAIiYSES DE UltlNÀS, ETO.
Cesnr Dlogo, chimico analysta.-

Rua da Quitanda.n. 15, esquina da
de Assembléa. . '..

ADVOGADOS
Dr. Rmiiiplio Bocayuva Cunha —*

Escriptorio, rua do. Rosário-n. 65.;
Telephone ri; 4.342, Norte.

Dr. Rubens Mjivlmlimo Figueiredo,
advogado—Commercial, eivei e cri-
minai — Rosário, 157, Io andar—Tel.-
5,738 Norte—Das 10 ás 13 e das 18
ás 17.

Dr. Honorio Coimbra—Civel, com-
mercial. e criminal; adianta custas.-
Praga Tiradentes 87, tel. 1.440 Cen«
ti-al.-

HOTÉIS E RESTAÜR-iNTES
Hotel Avenida — O maior e mais

importante do Brasil — Avenida Rio
Branco—Magníficas accommodacões
a pregos módicos, «...censores elè-ctricos.

AKCHITECTU HA E CONSTRU-
CÇÕES

Antonlu. Jiinmr/./.l & c., soctedada
em commandita, por acgõus, com
serraria e carpintaria a vapor; ítepo.
sito de madeiras, de ferro duplo T.,
mármores, mosaicos de luxo, de ma-
deira, ladrilho, cerâmica ^ azulejos,
etc.: encarregam-se dà consti-ucgão
de edifieios publicos e prédios para
particulares, por. empreitada ou ad-
ministrãçuov

Escriptorio technico: Avenida RI*
Branco n. 144, telephone 773, Cen-
trai,, e telephone particular, do ge-rente, 7.74. Central. r

Tiram, plantas.e dão orçamento
para quaesetuer obras.
« Escriptorio commerciai e deposl-to; praia de Botafogo n. 20 (morri»
ia339 teleruh°ne Beira Mar-

FLORES E'PLANTAS
Iíoi-tulania — Casa fundada em 1»

dc janeiro de 1885 — Telephone nu-
"l«ro 1-3.2, Norte—E. CARNEIRO
LÈ.AO & c, suecessores de Fickroff,
Carneiro Leão & c. Rua do Ouvidor
_-, 77 — Chácara, rua Santa Alexan-
drlna n. 134, Rio Comprido — Se-
mentes novas de hortaliças, flores,
e agricultura — Plantas de òrnamen-
to, fruteiras, roseiras, etc. Objectos
para todos os misteres de jardlna-
eom. Gaiolas, chás da índia Ram
Lai s, Mineiro o Paulista. Alimento
para canários, pó da Pérsia, etc-Cestas, ramos e corOas de flores na»
turaes, feitos com apurado gosto.

FRUTAS E GELO
Ferreira Irmão & c. — Rua PrNmeiro de Março n. 4.

LOTERIAS
Casa Gnimárães —Agencia de }ote-

£ / T Rua ãà Rosário n. 71, esqui-na do becco das Cancelas.
DIVERSOS

Livros de leitura, de Vianna, Ko-
rZt' 

PAu'?ífarl;Barreto, Arnaldo Bar-
í-.i?^^'1^ Mao- Epaminondas e
pi! í.tO,_.de,CarvaIh0- Ferreira daRosa, Galhardo, Hilário Sabino o
it^J SUnha. e outros autores: naLivraria Francisco Alves, rua do Ou-vidor n. 166, Rio de Janefro-Rua
fehú r?nt<i 

"nc6.5- s-*Paulo-Rua dx
Minas ' 

BeI1° Ho"7-0"19

#^f|^yç* .iíi.ho.. i:i_n.
\J ALAkS. VA.-Oll «U Mtl.NUO

MIDDLETOWN CIA. DE CARROS
.Y S-KSU-Knd. ..; -HAÜSIA.M)
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HOJE HOJE
DE

PENHORES
DE

tt. OUVEIRAfQ.
1 18-RüA CHILÊ^ià

:çijLgatiJí

IMPORTANTE H»
DB

Ricas e vali«>síis

JÓIA
OURO E PLATINA

Jom brilhantes, ricos pares do bi-
Chás, adereqos, barrettes, pen-

dentes, collares de pérolas,
correntes, relógios de

ouro e muitas ou-
trás joia3 do
valor

ELVIRO CALDAS
Eseriptorio e armazém íi rua dos

Andradas n. 8 — Telephone
Norte 1.247

Plenamente autorizado
pelos Srs. D. Oliveira .& O.

VENDE EM LEILÃO

SEM 'SM-HHIi, 13BI) (MfflTE
A'S 12 HOKAS EM 1'ONTO

¦ &*?

1&-RUACHILE-1Q
todas as jóias acima ' mencionadas
pertencentes, a cautelas já vencidas
e uão resgatadas, podendo os Srs.
mutuários resgatal-ag ou reformai-
as uté á.liüra do leilão.

CATALOGO

105 ' 11 monogramnia ile ouro,
com brilhantes'o 1 cur-
rente do ouro e platina,

_ pesando tudo 21 gram-¦- mas.
11SÕ 2 ll cordão de ouro, com

passador, pesando 24
grammas.

1GII9 3 1 relógio de ouro, faltan-
do'o ponteiro, Movado.

"0X7 41 par de bichas dé ouro o
prata, com 0 brilhantes,

2:'7.'l 5 1 alfinete de ouro, com
1 brilhante de cOr..

2Ü15 6 1 brocho de ouro: e plati-
na, com 1 .brilhante,, 1 pe-
rola e pedras verdes.

2385 
' 

. T

2402 8

29G8 9

2996 10

3124 il

3125 12

3178

3201

3463

3809

3817

3506 17

3507 18

3550 19

3575.! 20

3W5 21

3G15 24

3G17 25

3632 27

.3635 28

3041 29

3G45 30

3693 31

3707 32

3712. 33

372J 34

3725 35

3727 36

3733' 37

3734 38

37G2 39

3786. 40

pe-

3804 41

42

43

.3831. 44

1 anel de ago, com 1 pe-
rola.
1 alfinete de puro, com 1
.brilhante e 1_ esmeralda.
1 medalha tle ouro," pe-
sando 10 grammas, bru-
to.
1 anel de ouro, coni 1
brilhante. . $
1 iboisa de ouro, com 2
cabueboes, pesando 1148
granímas.
1 anel de platina. . chu-
velro de brilhantes, o 1
pedra de cór.
1 ¦•bengala eoin castão de
ouro, com nionogranuiia. I
1 berloque de platina,
com diamantes o pedras.
1 corrente de ouro e. pia-
tina, pesando 21 gram-

.':más.v. -J 
jf

1 pulseira de ouro, com
brilhantes, 2 -diamantes,
pedras, encarnadas c 1
azul. -'X'if

1 botão de ouro, com 1
brilhante.
1 anel de ouro, com 1
brilhante.
1 pulseira de ouro, e 1
anel de dito, pesando 90
gram-mas.
1 cigarreira de prata,
com nionpgrainma.
1 relógio de ouro, com
mostrador estradado o
caixa arrebentada, o 1
corrente de ouro, pesan-
do 11 grammas.
1 brocho de ouro, com 1
brilhante.
1 cigarreira de prata,
cnm monogramma.
1 alliança de ouro
sando 4 grammas.
1 corrente-,,de. ouro, pe-
sando 19 granímas.
1 relógio omega, de pra-
ta, pulseira dc couro:
1 relógio de ouro, com
monogramma.
1 broche de oui'f>. com
turmalinns, faltando 1.
1 par de bichas do ouro,
•tarracha, com 2 pérolas
japonezas.
1 relógio dc prata, pul-
seira de couro.
1 colar, e 1 medalha com
1 pedra encarnada o -1
verde, pesando 6 gram-
mns.
1 alfinete de ouro, com
1 ppi-ola e 1 brilhante.
1 relógio de ouro, duas
tampas, para senhora.
1 corronte de ouro; po-
sando 9 grammas.
1 anel' de ouro, com 2
brilhantes.
1 relógio de ouro, Para-
gon e 1 corrente do ouro,
pesando 27' graiiimas.
1 anel do ouro, com 3

. brilhantes o 1 caixa para
po dn arroz, com dlnninn-

i tes e pedras, amassada,
de ouro.
1 corrente de ouro, pe-
sando .14 grammas; o 1
relógio de prata.
1 relógio- de ouro para
senhora, com mono- t
gramma, amassado, e' 1 '
chatelaine. do ouro, po-
sando 5'grammas.
1 corrente do ouro, pe-
sando 7 grammas; 1 alfi-
neto de ouro com dia-
mantes, 1 ditecom 1 bri-
lhante. 1"pérola, è£l bolsa
de prata.

.38-11 45 1. pulseira dc ouro, com
¦1 libras esterlinas, pesan-
do 45 gram mas.

SS4S -46 1 cordHO.dc ouro, pesan-'do 60 granímas, 1 meda-
.. . )K.\.i1fc ouro çom brlllian-

tes e 2 pedras do cores, e
1 relógio de cuiro para
senhora, duas tampas,
com diamantes.-

35S2 47 1 alfineto do ouro o pia-
tina, com 1 'brilhante,

.[diamantes e pedras es-
curas.

f.Sõ-l 48 1 relógio de ouro, Inter-,
nacional, 1 corrente de

~ ouro c platina, o 1 meda-
lha de ouro, estrella, coni
1 brilhante e diamantes,
pesando 24 grammas.

3f.CS 49 1 relógio do ouro, Royal.
38SG 50 1 broche de ouro com

meias pérolas, ...' 1 dito
.'• com pedras, faltando al-

gunias.
3918 51 1 corrente coni medalha,

de ouro o 1 figa com
castão de ouro, íiesando
tudo 22 gramnias.

3927 52 1 par de bichas de ouro.
com diamantes e 2 .tur-
quezas, faltando 2 dia-
mantes.

3936 53 1 caixa de ouro par.V
termômetro.

3938 54 1 par de jarras de prata.
3940 55 1 figa branca com cas-

tão de ouro.
3'i4G 56 1 anel de ouro com 1

brilhante, 1 dito com 1
brilhante solto, 1 dito
com 2 brilhantes e 2 j.e-
dras encarnadas, tulo
de ouro.

3947 07 1 porta-cartas do metul
e vidro.'3954 58 1 broche de ouro com 1
brilhante e -diamantes, <_
1 anel de ouro com 1
brilhante.

3971 59 1 corrente de oni-o com1' argola dc mola, quc-c brada, pesando 6 gram-
mas.
1 pulseira de quro, p._-
sando 10 grammas.
1 mcdallia de ouro eo--n
fita, pesando 6 grani-
mas.
1 broche de ouro com
pedras do cores c 2 bri-
Ihantes. , ,
1 colar de platina, • pc-
sando 5 grkhniias, 1 me-
dalha de eaniaph.eii o
prata, e 1 anel dc oiie.)
cóm' pèYoIas.
1 corrente de ouro, po-
sando.22 grammas.
1 corrente de ouro S',m
argola mosquetão, pc-
saiído 42 gram mas.
1 argolão do ouro eom 3
brilhantes.
1 • nnel do ouro com 1
djamante:
1 ..guarda-chuva cpin
castão' de oui-o, com mo-
nogranima- amassado, de

. i seda, usado.
41)67 09 1 corrente de platina,

pesando 5 gra minas, 1-•'botão de' ourn com 1
. ..brilhante, 1 carteira de

ooúro com canto comi
.-.¦.-^¦«^^«..escudO'(Je-ouro.- ••;-.;< .-
4080 71. í ai-golão-de ôurôtaOfn 1

¦ -.-.>.... : :¦¦¦ pedra-...-vermelha o '.'?. bri-
ihantes.

408? ,73.1 OJíoch^, .de ouro .com 2
. -.:--'- =;. pedi-as dé-.cores ei'bri-

lhante.

3991 CO

4004 GI

4007 62

<016 63

403,1 64

4045' 65

4051- 66

4054 07

4055 68.

4124 80

4134 81

4142 S2

4147. 83

4173 84

4178 85

4193 86

4197 87
4212 88

4215 89

4233 90

4251 91
4252 92

4254 93'
4261 94
4267 95

4100 74 1 relógio de. ouro, amas-
sa-do, com pequeno fie-

fei.to, . e 1. corrente (ie
ourb, "posando 25. grani-'
mas.

.4107 75 1 argolão dc ouro com
nionogratiima, i pesando

¦¦< 5' grammas. '. -

4111 76 1 anel do ouro com 1 pe-
dra de êôr.

,411,7 77 1 par de bichas de ouro
coni 2 pedras azues
e meias pérolas.

4121 79 ,1 alfinete dé ouro com
1 brilhante, 1 relógio de
nickel com pequeno de-
feito. ¦
] relógio dc -prata, pul-
seira, de couro.
1 relógio de metal e. 1
cigarreira dc prata. :.
1 anel de ouro com'. 1
brilhante.
1 medalha de onro com,
brilhantes o pedras ver-
iles..
1 f elogio do..ouro com
defeito..
1 corrente de ouro, pe-
saudo 15 grnmmas.
1 argolão de ouro com 1
pedra de côr.
1 allinnçii de ouro.
1 alfinete, de onro com
1 brilhante.
1 relógio de prata com a
corda partida.
1 botão dc ouro com 1
brilhante. ._, . .. 

'

1 relógio de metal.-
1 bengala com castão de
ouro, amassado.
1 dedal de ouro.
1 anel dc ouro.
1 alfinete de ouro com
1 pérola . circulada de
brilhantes.

4276 96 1 guarda-chuva com
castão dc ouro, amassa-
do, com letras.

4299 97 1 cigarreira de prata. 
'

4307 98 1 aMlncte de-, ouro do es-
nialtc," com 1 brilhante.

4318 99 1 medalha de ouro- com
diamantes e monogram-
ma.

4328 100 1 bolsa de prata, para
nickeis.

4331 101 1 argolão do ouro eom
1 pedra de cór, pesnndo

-____ 17 granimas.
4348 102 1 cm-rcnte de ouro, po-

sando 13 grammas.
4345 103 1 corrent©-de ouro e

•platina, pesando 8 gram-
ma.?; 1 relógio de ouro
eom ; mo^iegiRiiima, Pa-'tele. 

.
4351 104 \ alfinete,dc ouro com 1

brilhante.
4356 106 1 'iapiséiVn de ouro baixo

cum diamantes c pedras
verdes, faltando uma; 1
.par de brincos de ouro
com 2 bri Ihantes.
1 anel de. ouro" com 2¦brilhante.-i e unia pedra
de cór.
1 broche de Ouro com
diamantes, c .pertra-s ver-
des.
1 anel de ouro com bri-
lhantcs e pedra escura..
1 medalha do òul-ó com
[brilhantes:, e pedras de
cores,

4413 111 2 ped:i.eos do cordão de
ouro, pesnndo 11 grair-
mias.

•4.II6 112 1 corrente de ouro, .pc-
sando 10. grammas.

4448 113 1 corrente de ouro. pç-
i-nndo 10 gi-ani.nias, e -1
relógio de mo-tiil _

4367 Í07

4394 108

4397 109

440!8 110.

4451

44G5

114

115

44G9 1-1-6

4492 118

45*1 119

45fl'3 120

4'5.0.4 121

4505 Úi

4-5.08 123

4523 124

4533 12,5

457.1 126

4580 127

41597 12-S
460-1 129

4619 130

4023 .131

4-625 132

46.33 133

1.bengala com castão dc
ouro, amassado.
1 corrente de ouro, ipe-
sando 10 gram-n-as, e 1
relógio de dito.
1 -'relógio de -ouro com
monegramnia, em. máo
estado, è 1 corrente, pe-
sando 11 grammns.
1 par; de bichas dc ouro
con:- 2 jiedras vermelhas
e brilhantes.
1 cotar do ..ouro, arre-'
.bentado, pesando 12
gram mas.
•1 broche de euro coni
meias -pérolas. .
1 alfinete de ouro e pia-
tina com 1 pérola, dia-
•mantes é .pedras verdes.
1: colar dé ouro, pesando
5 grammas. !
1 colar e berloque de-
ouro, pesando 5 gram-
nius.
í colar, 2 medalhas de
óuró o 1 figa rte azeviche
com' castãp de ouro.
1 • relógio de nickel,
OiTiiega.
1 botão de ouro com 1
brilhante.
1 lapiseira de ouro, que-
brada, com diamantes e
.pedras vermelhas.
1 .par de jarras dc louça.
1 corrente de -ouro, pe-
sando^S grammas, è 1
relógio de ouro.
1 anel rte ouro corri bri-
Ihantes e pedras verir.e-
lhas.
1 cigarreira de prata com
raoncgramma.
1 .betsa de prata, para
nickeis.
1 Dar de botões de ouro
com letras, .pesando .6
grammas.
1 guarda-chuva com cas-
tão de ouro com aceno-
granuna, seda- ãe fei-
.tuoeo..

1 chatelaine de ouro
com brilhantes o pedras
vermelhas. , .
I broche de. ouro ,oom 1
coral, diamantes e bri-
Ihantes. '¦

1 relógio de nía^eira, |
para mesa. i| V '
1 corrente de oi^o.Jiie-
sando 18 gra.ir-masí.,,
1 par. dd .bichas dc ouro
c prata com duas pe-
dras vermelhas e frrl-
Ihantes. —' • 

,
4720 144 il; _brocfift-.de o-uro: com

brilhantes o pedras ver-
melhas.

472.8 145 1 corrente de ouro, pe-
sando 18. granímas.

4733 146 1 barrette rte ouro e pia-
tina com 1 cflinn,pheu.

4739' 147 1' argolão dc ouro com
..ir.oncgramma, jié.sundo 6
.grammus.

4753 148 1 alfinete de ouro com 2
brilhantes e 1 pedra ver-
melha.

4757 149 1 alfinete de ouro com 1
brilhante è meias pero-1
las. »

4.707 152 1 anel do ouro com 2 
'

• brilhantes e 2 pedras
verdes.

477.3 154 2 aiie.6 com .pedras, fal-,
, ' , tari'(|o uma; 1 .par de bi-

...¦''.:¦ •'• "r 
chás cónv. mieias pérolas,

, í arrebentado, e 2 figas dè
massa com caetão de
ouro.

4638 1>34

4654 135

4685 137.

4689

4690

4709

138

141

143

481G 161

4828 1G2

4835 163

4S40 Ui

4801 1S7 1 colar de ouro, pesando
6 grammas.

4803 158 1 alfinete de ouro com 1
-brilhante.

4805 lõ9 1 medalha rte ouro com
¦brilhantes, diamantes e
.pedras verdes; 1 argolão

. de ouro com 1 .pedra
azul c 2 -brilhantes, e 1
anel de ouro com 1 bri-"•lhante e diamantes;

4811 lilío 1 argolão de curo com
mosquetão de plaqüet e
argola quebrada, pesnndo
15 grammas.»
1 argolão do ouro com
monogramma.
1 segurança de ouro para
gravata.
1 corrente de ouro, pe-
sando 13 granímas.
1 corrente plaquet, 1
medalha de onro, porta-
retrato, com diamantes,
pedras vermelhas, 1 anel
de ouro com um brillian-
:te, diamantes, pedras
vermelhas. '

4847 166 1 anel dé ouro, pesando¦ 13 grammas.
4848 167 1. par. de bichas de ouro

com 2 pedras vermelhas
e dois brilhantes.

4854 168 1 corrente dp ouro, pe-
sando 20 granímas.

Í856 169 1 alliança, um anel de
ouro, 'pesando 10 grani-
mas.

4868 171 1 relógio de ouro amas-
sado.

4902 172 1 Corrente -de ouro, pe-
sn.ndo 30 gramnias.

4914 173 1 anel de ouro- cem 1
pedra vermelha e bri-
Ihantes.

496 175 1 porta extrato com
guarnição de ouro com
diamantes .fi pedras de
cor.

4934 176 1 «lllanca de ouro.
4963 178 1 pulseira, 1 berloque de

ouro, pesando 7 grani-
mas.

4969 179 1. despertador em estojo.
4998 180 1 bengala com -caetão de

ouro amassado.
50*6 182 1 alti-nete do ouro com

1 brilhante, 1 bolsa <lo
. . : prata, para nickeis, lar-

i' gola de guardanupo do
¦metal..: .

0032 185 1 porta moedas ile 011-
ro, 1 ! alfinete de dito

¦ com 1 brilhante "e 2 pe-
dras de eôr.

.5050 18(1 1 bolsa de prata.
5062 187 1 pai-de bichas de ouro e

prata com brilhantes.
5063 188 1 pulseira de couro com

relógio dô ouro. .
50CC 189 1 botão de ouro com 1

brilhajite. ,
735 191 1 par de bichas dc ouro

com 8 brilhantes.
1843 193 1 bengala com castão de

ouro com monogramma.
3945 195 1 fivela dè cinto com

.monogramnia.

4340 19G 1 medalha, de ouro, pe-
sando 5 gramnias.

4375 197 1 alfinete de ouro com 1
, pérola.

4383 198 1 anel de ouro com 1
brilhante e 1 pedra, fal-
tando uma.

4406 199 1 corrente do ouro, pesando
9 grammas.

4806 200 1 anel dé ouro com 3 bri-
Ihantes.

5126 201 1 anel de ouro com uma
pedra de cor.

5221 203 1 figa dc massa com castão
de ouro e uma bolsa de
prata.

5273 20G 1 anel de ouro com dois bri-
Ihantes, uma pedra azul e
diamantes.

50S4 207 1 relógio de metul.
50S7 20S 1 alfinete de ouro com uma

pedra o diestnantes, um par
de botões rte ouro com pe-
dras diamantes.

5092 21.0 1 par de botões de ouro
com duas pedras verdes.

5096 211 1 cordão de ouro pesando
22 (vinte e duas) grani-
mas.

5108

5110

5111

5116

213

214

215

216

514G 219

5262
5287

5298

5301

224
226

227

5303 229

230

533» 233

5351 234

5363 235

5371 236

53S1
5399

237
240

&411

5415

5417

•5432

5443

5463

1064G

2-13

244

215

246
247

250

¦251

0075 525

3609

5269

253

254

1 par de bichas do ouro
com do's brilhantes.
1 par de bichas de ouro
com 2 coraés o brilhantes;
1 monogramnia de ouro
com brilhantes.
1 bengala com castão da
ouro amassado, uma car-
teira de couto com escudo
de ouro.
1 guarda-chuva com castão
dc ouro.
1 eaneta-fnteiro chapeada.
1 alfinete de ouro com um
brilhante.
1 relógio de ouro com mo-
nogranima.
1 anel de ouro com um bri-
lhante e uma pedra verme-
lha.
1 corrente e medalha da.
ouro com uma pedra ver-
melha, pesando trinta.
grammas.
1 chatelaine de ouro com
medalha de cubre e uma ci-
•garreira de prata com Ic-
trás.
1 argolão de ouro com duas
pedras de cores.
1 pulseira de platina jcom
brilhantes e pérolas.
1 cordão de ouro, pesando
24 grammus.
1 nnel de ouro com cinco
brilhantes, um dito com pe-
«Ira escura, um relógio d»
prata e um dito de dito eom
pulseira do couro.
1 relógio do prata.
1 broche com 3 brlliantes

turmalinas, 2 pulseiras
com dois berloques, 1 me-
dalha com 1 brilhante, pe-
sando vinte e quatro grani-
mas de ouro.

relógio de ouro com mo-
nogramma.

colares de pérolas meu-
das com fecho de ouro.
1 anel para professora, fal-
tando pedras..
1 relógio de ouro.
1 par de botões de ouro com
pedras escuras.
1 cigarreira de prata es-
multada.

brilhante solto pesando
1|4 1|8, mais ou menos,

dois qulátés, umc(iiarto é
uni oitavo.
4 correntes de ouro pesan-
do cento e dezoito gram-
mas.
1 .'guarnição de pentes do
tartaruga com diamantes.
1 pai- de bichas de ouro-com
.quatro brilhantes, um dito
com- dois brilhantes dia-,
mantes e um par de africa-
nas de ouro com dámante»
e pedras vermelhas. ¦
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Resenha da semana
EOHOS DA PRAÇA

Da Revista Commercial do-Brasil, or-

tão da Associação Commercial-do Rio dc

Janeiro, transcrevemos a seguinte publi-
cação, sob os titulos: Resenha commercial
—Noticias retrospectivas de i a 20 de-

novembro de 1919:

Re.icendiam-sc, mais tuna vez, as que-
itõcs de ordem econômica e financeira,

nue eram tratadas magistralmente, mas

que não puderam ainda chegar ás deseja-
d:.í conclusões efficientes.

luitretanto, ha muitos annos, reluctam
as ;.diminstrações políticas do paiz impro-
ficiiiuiit-iite, contra a serie de deficits"
abeito-i c repetidos cm- todos os arca-
mentos.

•Mas. para a sua extineção, tem sc lan-

çado mão dos impostos que sáo multipli-
cados todos os annos, quando ao fim- de

certa tempo, bem podiam verificar e re-
conhecer' os seus resultados negativos.

Kut todo caso, tem sc feito reclamos tm
íavor da intensificação do soloi cujas pro-
diic^-ões. ultimamente; foram bastanre au<-

gmentadas; ttias foi necessária a eventuar
•lidade da guerra para dar sáid.i á super-

producção, ainda assim,, eni- condições que
não attingiram. a espectativa.

Com effeito, as rendas augmentaram,
não obstante á deplorável' reducção das
safras do café e a estagnação e crise da
borraclia, creilitando-se, conutudo, na ba-
lança do nosso interc-niibio,. uni saldo a
favor de 15. 40 milhões.

_>!<t entretanto, oa deficits subsistiram
sempre, tanto na gestão do governo geral,
como 11a d» municipal, -e assim continua-
rãp cm progressão crescente, porque não
(abemos gastar o. que tanto, nos custa a

g;.r,hsr.
Tara encaminhar a solução do proble-

nia. referente á reorganização das finan-

çrs prevalece a idéa da fundação de um
fcirico emissor; mas, sobre lastro metalli-
ca ipie, na oceasião, apresenta sérios em-
buracos.

Vimos, porém, opiniões nesse sentido,

quc solucionariam a impossibilidade de
obter a moeda em especie, actualménte, e

quc _.eri.iin de- resultado efficiente, dentro
dc poucos annos.

Trata-se de um plano que diremos em-

pirico. mas aceitável, porque o momento
actual, diante das conseqüências da guer-
ra. é todo excepcional, e não comporta
deu.r.iuis exclusivistas. - -

A.-,íiin c que, trata-se de uma emissão
d: um milhão de contos, em papel moeda,
p.-.ra o resgate de igual quantia em apo-
lie. $ geraes, respeitadas as inalienáveis

qc? .-criam subsituidas por titulos espe.-
ciaes.

l)..-s.i operação resultaria para o jover-
nn '.:111a economia de 50 mil contos por
ar. 110. que seriam convertidos cm ouro,
destinado ao reforço do lastro de um ban-
c(. c.i.iísor que seria creado.

M;.s, para obter desde logo os recursos
netalicos precisos á sua instalação, seria
lançado uni empréstimo. nosEstados Uni-
dov .-obre o café da valorização, o qual
s'cri_t pago com o próprio café, mediante
cjuregas, ou vendas do gênero, em quanti-
daitte c épocas previamente combinadas.

Seria recolhido.áo banco o saldo restan-
te da Caixa de Conversão; seriam arron-
dados vários próprios nacionaes quc con-
stituem ônus perenes psra o Estado e,-as-
sim, em.,, breve tempo,, seria realizado-o
lastro preciso para o novo banco iniciar
as suas operações c o resgate do papel
moeda.

No fim, de dez annos podiam essas ope-
rações entrar em liquidação, tanto mais
que o banco teria a faculdade de emittir-
na razão do triplo do lastro que naquelle
periodo- seria elevado de 500 mil "contos

: resultantes dos jtiro.s das apólices, .poden-r
•do o governo, em, tempo, emittir npyas
iapolices para effeitos rcproducti.vos.

Sem entrar em detalhes qu-c seriam
longos, verifica-se, desde logo, que esse
plano determina economias para o Esta-
do inestimáveis, ao mesmo tempo que rc-
organizarão definitivamente as nossas fi-
nanças internas c ainda externas. poYque
a- alta do cambio— que seria regularizada,
pelo banco—reduziria consideravelmente
o serviço dos juros da divida publica —
f. C. Soares Caldeira.

Agora que está resolvida a emissão,
para effeitos çommerciaes dc redescontos,
vem, .1 propósito- a sua transcnpção. tanto-
mais. quc a.idéa do resgate das apólices,
acaba de ser consagrada por um illustre
representante da Nação,, Dr. Albertino
Drummond. que apresentou um projecto
de lei autorizando o governo a pagar essa

[divida parcelladameníe, 
'até completo rés-

Igatç.
Nesia secção e nessa época escrevemos

nesse sentido justamente; porem, quem
escreve estas íinHa's nãò ~é 

apologista
das emissões metálicas,.preferindo a sub-
stituição dessa convenção monetária pe-
las garantias em mercadorias e 'outros

valores do Estado, coitio sejam Estradas
de Ferro, seryic.0- de navegação, alfaudc-

[gas c demais próprios nacionaes, incluiu-
do terras e-outros immoveis.

Não. podemos voltar- aos tempos das
jberáanhas!. diante das relações interna-

official da libra; esterlina dc -i$333 a
3i$5,7_!-,.. . - - - :--,•. ,.. ; .' ,, ..

Dia 11 — Os negócios constaram de
letras bancarias de- 11 i|8 a 11 s|i6 d„'Contra -.particulares' c repassadas de
tt .3jiíi.tt 11 3(8- d..,sepdo o.A-ateroffi-
ciai das libras esterlinas dc ii$2J5 a
?.'.$573- ••• • •-: ...-- --'••.-.

RESUMO
Constou, portanto, o movimento da sc-

mana dc letras -bancarias dc u 7J16 a
,u t\\ d., contra particulares c repassa-
dasdéVt g|ió a ir 3|iò d., variando o
valor official da libra esterlina dc 20$çjS3
a -i$573.- dcpreciando-3c a ii'òs's'a moeda
<le 5S "i*as8-"1":"-: •;:  ¦'¦-'¦¦ '

'ÍAliEtA »é taxas
b 00 d\i:.¦

11. 1|8 a 11 l'n'|Ã3
J'raco»:

Lo nd res
rôiiü ..

l-on.trra
feirl« 
llil.nl>... go .. ,. ..
Itnlla. .. ... .. ....
1'orti.Kal .. .. ..
Sova, Vorlt , '; i
tlcspiintia .. ... ..
Huliual  ..
.lapso- .. .. ....
Hucciu ,.. .. .. ..
Noíargn
Ilollrtililrt
BeUfie»  '.,.
Syria
l.ina.iur.M .. ',, ..

Hnhrf-ltija :
Cntr, ininco .. ..

Elo da Prata:
Buenos Aires, papel
I.Iim.i. ouro .. .. .,
Mont_.Ti.l__o

*U70 n
ú rísla

10 l::|iu k 11
»:n.-i »
|iik:i n
íu-'.-. n
*70I) .1

h*tm a
$81.'. IL
fllSO n

3$'_!00 11
1»*I.V 11

*««:. n
wm a
*«0II «
íxso a
mu ..

$,1.ià H

_?í_!10
.-HfOT.".
•línr.o

1|8
*38.-.
«11)0
-5_M.-.
$780

C$4811
«830íftôo

3$L>CO
lif3r.il

?11«(1
L'$nr,n

*J87
Í07O

1380

2*.1_tfl
5»-.»40
5?200

lüiiiis
1 onniiissu«'H, cotisi^usiçi.ès

ecniitíi própria
Saccos »íísio>, tiuvos e usados,

liiiió oafé e cereais, ania^ens, al-
¦infíxt. p r>arhaíiics. ,. ...

Caixa Pestal 865 Entl. Telegr. VAIRAO

9 Rua Municipal 9
.Huta* tttrcrtat:

tii,lritjt,t*'.
ritwdp o dia 1» . . ....
llesde o dia l» dc Julho.

timbarqueU:
Desde o (lin Io
Utt.de o dia 1° de Julho.

(,-í.iafáM:
Uuaii4adf*

Tyiw i ¦. , ,'SÍT_n> S . . .
l>j» B . .' tjm 1 • . '
TyiK. 8 . . .'l^iw 9 . . 

' 
i

1-JSaiO
IIÍ8II0
1TÍHI0
11ÍUI.0
loíun»
10$1(.<I

77.38!»
i.,i_:o.7a9

01.112
. i.os.»:i.'i

Arrobo
12|S»0
12.|1IH>
11ITOI»
1U300
tãftftO
to*ooo

Eio (Irande^
l*atos » «... ntlr»,

Minas deraes;
ralos o manias .

( ilatto Grosso:
Fato» e innutns '.

.... /:. 11800 a l$20O

 1S700 * 2$2Ó0

Preços correntes

Mercado de Fundos

icionaes de coimiu-rcio e finanças; pode¦mos, porém, nacionalizar a moeda, cuja
:regularização se tornará completa, quan-
.'do as demais nações se convencerem
.'igualmente- da inutilidade do ouro, como
base da circulação monetária quc é e ha
dc ser sempre de papel fiduciario.

I.anceni-se, pois. desde- já as bases
para essa transformação que muito cm
breve participaremos todos de seus re-
sultados fecundantes. tanto com relação
ao movimento interno, como as opera-
ções externas dc intercâmbio quc são
realizadas de facto cm papel e não cm

:our>.

Mercado de cambio
EVOLÜÇÕESj OPEKADAS

Dia 6 — Os negócios constaram de
letras bancarias de í 15I16 a 1 17j 16 d.,
contra o particular e repassado de
1 13I8 a 1 19I16 d., sendo o valor da li-
bra esterlina de 2i$9iS a zo?q83.

Dia 7 — Os negócios constaram de
letras bancarias de 1 ii|4 a 1 ij!8 d..
contra particulares e repassadas de
ii 3|S a 11 ?|i6 d., sendo o valor official
da libra esterlina dc 2i$333 .1 2i$og8.

Dia 8 — Esse dia foi de guarda, por
ser santificado, por isso não funecionou
toda a praça.

| Dia 9 — O movimento de cambiaes
constou de letras bancarias dc 1 1114 a
1 u|S d., contra particulares c repassa-
das dc 11 3IS a 11 7116 d_, sendo o valor
official da libra esterlina de 2i$3.;.i a
21 $098.

Dia 10 — O movimento de cambiaes
«-uii-.-t_.il de letras bancarias dc 11 . 4 .1
u i|8 d., repassadas contra particulares
de 11 jí 16 a 11 „'j8 d., sendo o valor

VENDAS B\ BOLSA
AfMillees geraes :

Uniformizada.., 5 ojo, ex|}.,- 111 .. ...
Dir. eiuissõea. 1017, port., 142, de

S40J 
Idoui. 1020, 175, d» 830? n .. ..
Kmp. IIJ0.Í. 3 .. .. ..

-KsUtiloucs :
Itio, de 100$, 1 o|o, 110, de l>7? a ..

- M«nU:l|iac»:
Ouro, port.", 321» .._. i.' .'.
11MM1, port., r>0O, dc- 178fT.no a ..
1!»1I, port., 3.1, do 177$ 
Idem (nom.), 23 .. .. *
11117, port.. «IO, de 170S a .. ..
NiUiero.y. 59.-de S'.* a'  ..

Acvíit-s :
Banco* :

Mercantil, 60
Compu.il.loj •

Tec. ConflaiK-a,- -',
Tec. Industrial 1'iiiupistn, 50 ,, .,
Tíí. Coroorado, 53
T«-. Pctropolitauu. 70 .. ..... .
lima» dc Santos. '.'O
M. 8. ,Ieron.rino, 400. de 80$õ00 a .'
Amerlcu Fabril, 80  .. ..
Ararami.iS. 00  -.. ....
loterias N':...'iona<.s, S00, de llfíõO a

Dt'lH'iiinrc'9 :
Docas ile Santos. 839
Indiistrlnl Campista, 110

820*000

si.-.sooo
847*000
64UIOOO

08*0(10

2:míooo
t»o*ooo
tT7*T.0O
181$U1H»
l7:t*i>on
87*1.00

260M<10

215*000
220*000
111.1*1)00
270*000
-105*000

81*JMM)
50*000
50*000
12*500

200*000
205*000

Mercado de café
MOVIMENTO GERAL

Htit,mini Baeeat

Kstru.l.i «lé Perro renlrul d» Brasil 4..078
l-lstrailn de Ferro L-opoIrtlna. .... 41.01)0
CnlKitairetii , 2.400
Hnrra dentro. . . 1.815

Mercado de assucar
MOVIMENTO DO MlCItCADO

Itntiadnt •¦ Hacr.at

Campos '... 28.154
S.-1-glpp. . . . ••'• 1.20t
Alagoas... .. 885
Pernambuco 800
Mina». . . ¦> 120

Talai. -.
M/-dl.l... Í . .
Desde o dln Io.
MMln. . . ....
Na sen.a.m. . .
Siii-las
MM.lt ....
De.íde o dia 1*.
M«dla^
! ¦• Stum:
Anterior . .. .
Actnalmente , .
! ;:" .í/otaeScti
: Qiinltdnttrni
Uranco crístur."
I:SJIMU -. ...'•i". Jacto ,• -..
tlaacarlnlio. . .
Mascaro . .

84.125
5.WT-

541.34»
5.42.7

31.740
5.290

«844
4.SI5

'S48.1T1
312.558

Kilot*. ¦
*U80 a 1720

*5U a «000
*.'.<»0 a *540
*300 *» (520

Mercado de alModào
EVOLUÇÕES UO MIOUfADO

Tot.nl . .

!¦'¦*(adu.-í l*nidón.
Knrup.i
Illo da I-.ata. .
Cubntjisrm. . . .

Total. .
tVi jf/ff ji :

nisiionlvet. . .
A termo. . . ,.,

Anterior. . . .,
Actual

5.1.173

10:520
5.1S7
2.1.1(1
I. '.'Oli

27.872

20.908
133. OOO

480.549
494. SM

Entradai;
.Natal. . ,. .
Pcrnauibuco. , ;
Haralijliu. . .
(Vuifi
Paul. .. I .
Sergipe. . . .

Total . .
Média
Desde o dln Io.
SlMiii. . . .

Saldai:
Xa semana . .
MMI.i
Desdo o dia 1
Mediu. ,.;.-'..

sioc/.-s:
Anterior . . .
Aclual . . ..

.llyotiúo:
Bort.lo 1«. - .
Ia sorte . .
Mediano. . . .
1'nllllslii. , .'

Fardai
1.193

359
727,

1.250
78

200

3.708
«26

8.045
805

3.300
Ü51

7.125
713

32.519
32.972

Águas nilneracs:

Caxau.bu'. V . ..,.,,. .
L«n.b»ry. . . ........
Salutaris . , .........
Caii.boutjlra.¦ _ '.' ...»

8 tüiúréiigò. . .. ...„..,.
' 
Aguardente: .

(«em üttò*- .". .
De Campos ,
Uo l'.irat-f. . .. ......
De Angra'.'. '.. .. ....

Álcool:
De 40 grios .. ..... ,
l)c 88 grilos .. .. 
Üe' 36 grlos ., .. .. ,,

Atfafe:. - "'-. -' ¦

Nacional .. ..... .. ....
Arroz: .

Brilhado d» 1« .. .. ..
Urlltiadi. dt i' 
lispecial .. .. 
Superior .. ..'. .. .. ..
Uotn .. .',-'.. .'. .. .. ,
Keitular
«ranço .'.',
llajado do norte
Mf'. «rro». 

"Ç 
ii 

'. 
.....

"IW0 • ' m. ••«¦••••••••••
, Baealbáo:

Dlvenas mateis .:. .. .
••leio. meiS caiu
peluèlln. . . . .........'; Banha:

P. Alegre, lata de 20 kilos
Iden. de a klloa .... ... ...
I4MU. it 1» kilo ....
IJinni lata. 4». 20 ktlak.
Itajahy, ÜtA de SO kllos
HajaiiT. um da 1(1 «lin»
Idwn. .ai» -l» i tllw ..' 4f 29 «U..a L.. «w..; •
Mineira . r_n.IL-.ta, Ula

d» 2 kllaa. . ».„...
; Batatas:

Mineira ci Pa.iII'.-tr. ........
Klo .Urande
Francesas '.. .... :. .

Brcn:

üaim'

taim a suium
82*tmo a 84HHW
34*11110 a 3li»IH.U
8210110 « 31*1100
59*1100 » 3211100

Í80 HífM

100*900 a'200*000-•j,ii.»m.(i i. 24i.«uiM>
210*000 a 230*009

250*900 I 200*000
220*041» a 230*009
100*000 a 200*000

Um Mio
*!1B0 a 1880

. «I» *«<M
48*000.a 52*990
4H|ihhi
46*600 a
41*009 «
Sii*uuo a
32*001) a
88*000 a
20*990 a•SKIMWi «
lOfOOO a

4.1*niX.
48K00
43*000
38»0«0
34*000
•10*000
28*000
25»lll|0
20*00«

"Um
129*000 á 130*009

— a «5*009
100*000 a.105*000

Vm ttia
1*959 aw¦yÊP*
1*909 a
!•_*"•» *'
I#!I5I> •
«imo *

2(000

1(9»)'
ia*»*
2(099
«Éuo»
2*150
MM»

tWHl SJOOU

Vm 
"kit."

Idem, il» 2"
.«atila — Gspeelal ..
iUhla ' — Superior...
Bom. ... 
Mineira * Paulista. . .
Itio üraude. . . .-. . .
Franct-za» . . . ......
Preto, auperlor. . . ..
Ideni, regular. . ...
Manteiga. ..

Kerozene:

18)000
8IIÍIHHI
28(11110
20*11110

28*000
211)091'
34)000

aixiioo
4ll_tiillll
31*11110'.'2(00.1

(500
*r.nii
(720

28(1)00
£1(009
88(000

Por nalza

25(000 a 26(009Amerleina , • • •••••»••

Ladrillios:

Naclonaea. . 
De Cerâmica .. .. .. ..
Usiraiiaain»

Manteiga:

Dc ^inas e E. do llio ..
S. Calliurluii.(5 e 10 kilos)

»íllho:

Amarelo  18*000 a
Urânio. .,  17*500 a
)d«scl»do. . .' ...;. . 17*500 a

Madeira dc lei:

Jlttto quita, niti,
7(900 a 15(000

21*1109 á ^(1*01.1)
88*1100 a 411*000

Um mio
4*500 a 4*0O0
3*200 a 4(100

02 kilo*
20*000
18*090-
1H*D«0

«dro 9n"
LedrOt > * m-.* è'i.4-è'mm
Peroba branca. . ,...
nutra», qualidades 

'..

. Ofc»!
De iluhaça:

Ktu hjrrll bruta... ;„ ..
Ku. laia .. .„ .. .. .. ..

De caroço de ilfudlD:

'.Nacional .. .. .. ._. ..
UMMnfelrft' ,.. 4a t*i. ,,

rolfllbo:
D» Minas. Klo a 9. Paul».
Da Parta Alegra.... ___.
D» Saate Uttbarloa .. ..

Pinho:.

Americana. . . .'. ...
Itcílna por dúzia, coac. .
ttptact.T . . .-:.,...,...
I* raaaft, 1« <H.aKdaí» .
Ideni. de 2* qualidalU ...

Phosphoros:

170*000 a

2SMW»-

1H9ÍUUI)

2W0O a
2»u«) a

8(809tim
KÚO

1)200 t 1(40»
2W0O a a(tn>,

(3»»»

(499
(4«
(4»

Por 9é \
)7«9

320)000

Mnria Olho ..
Outra» marcas

VfcemntM:

.tactaaal.. .. .
ICitrangelro ...

Queijos:

Americano, clara ..... . Wín.lonl
(dftn. '**.rt|t»« . •••«••• ^".iinn

Cimento:
_H'ir«tca»

Marca Dora. 40*(iiil> a il*m)0
Marra A.tlas. . 411(9110 a 44(0119
Outros marcai . 40(11.00 a 4l*ouo

Mina».i
Palmyra

Sal:
(calia)

•»•«••

Farelfo de trigo:
Dos I.I..U.I...» uaclmiucs .. 5*009 n 6(209
i Farinlia dc manillnca:

Piu 48
Porto Alegre, especial .. 14)000 a
Idem, (ina

285.11)0 20*000
2-1*500 20*000
22*01)0 24*009
2.8*000 29)000

Mercado de sarque
KnlvaüQ*
De 0 a 11,. .

Saidas: *

Dc 0 a 11. ..
Utoel::

Dia 11
Cotações

Jíio da Vrtan:
VaUi* e manta-.
Puras mantas

1'nrdnn Kilos
O.õ.Ó .191.300

"...170 82l.:i00

8.599 Tlij.000

l$s(..| a 2*iW9

Idem, entrellna .. ..
| Idem, peneirada .. ..

Idem, grassa
Laguna, peneirada ..
Idem, grossa 

Feijão:

Preto, superior .. ..
Idem, regular ..... ..
De cores. Porto Alegra .
Manteiga .. .. .. ..
Enxofre (CS kilos) .
Branco
Amendoim
Fradinlio. , . . ......
Mulatlnhn
Outras (pulidades , ..

Fumo:

Km corda — Especial
Idem, bom
Idem, baixo .. .. ..

E.r ír j.i :

13*000
12*000 »
11*01)0 a
9(300 a

10*000 a
:.?:«>o a

«lo»
14)300
13*309
12*109
11*300
9«>00

11*100
9(500

Pnr 00 Hlo»
24*009 1 28(000
18*000 a
22*»m. n
40*000 a
24*1100 a
18*ooo-á
33*01.-0 a
18(090 o
10*(li,|. a
14*000 a

26*900¦.".íítimi
42*000
27*000
24*099
35(000
20(000
17*1100
21*000

lill
2*000 n
I*«DO a
1*009 a

M/0
2(200
1*800
1*100

Rto Grande.
Idem. 2«
Con.ii.ii> ' dr

nnnreto." I».
Pm 16 fclíui

26*1109 * 28*000
22*0(10 a 24(000
21)000 a 23)000

Do norte, grosso.. .. ..
M..IA.. 
De Cabo Frio, grossa...
Ide m, Idem, moldo..... .
Estrancetro. . . ......

Sebo:

Do It. Urand« a fronteira
Do Matadouro e xarq. .
Do Kl» da Prat*. . . .

Tapioca:

De direrea» procedência».
Telhas:

Fran.-eus
Kaclnnaea. . . ........

• I* lata
—, 74(090

. r- 74(0#(

í.!."5> f*.
4(800 I 5*2011

10*500 a 13*999

P«l 
'

1(490 a '4(899
100(900 a 105(009

80 «Um.
9(509

Kou.imi
0(009 S 7(909' Mou.laai

10(001. . 13(U<H

Om kiiL

Buzina.
Nominal

Vm blo
$400 a

4(300

(009

Toucinho:

r>nH!M'n. • • •• ••
Dc fumelro .. ..

Vinho:

I) Klo Urande. . .
h--.tr»n(.-iro, rlrgeni
Idem. rerd» . ". .

*á a • •••«¦

Vermoath:

Italiano.. .,
Francez .. .,
l'..rnigucs (P.

Vinagre:

Brinco a • • •
TlBI» .

Cl.

1:200) i l:4i'H)
«0(090 i 580(000

Om ktío
1(31)9 • I(40|l
2(009 a 2*500

Por itartU-
7(1)1100 ¦_, 85)001

79U(U09 a T5V(990
859)000 a 790*0011
750(000 a SiMDOM

Oatta
68(900 a 00*909

78*000 a 82*990
48*909 a 52*999

Pipo
«50*000 a 790)000
950)090 • 700)000

Noticias marítimas
MOVIMENTO DO POKTO

Vapores i-ntrudos . -,

Dç Nova York e escalas, inglezes Tch*.
tiysQii. c Vejtris; carga a Norton- 'Me-

gaw &€.;'" 
".'

Dè Tampico c escalas, inglez San I.o~
renzo; carga á Anglo. Mexican; .

De Londres e escalas, inglez San Flo-1
reutino; carga á Anglo Mexican;

iDe Buenos Aires e escalas, francez
Matte"; carga a Bataille; americano .S<mi-
fa Rosalia; carga a \V. Luwry &.C.;

De Fahnoutli, inglez (galera) Alice A. ¦
Litijilti çafga a Grace & C.; ¦ ••
- De Buenos Aires e esca bu), belga Bel-
gier; carga ao Lloyd ucfya.;

Dé Caravéllas e escalas, nacional Ca-
rangolii; carga a Oliveira llull;

De Bordéos e escalas, francez Ceylan;
carga a Bataille;
j De Cabo Frio, hiatc Leão do Norte/
carga a Oliveira Hall. •¦ii

Vapores saldos
Para Buenos Aires e escalas, francês-

Mont-Kcmctict;
j; Para Antuérpia e escalas, inglez Trei
néglos;

Para Porto Alegre e escalas, nacional
Itafubà; ,. - ,

Para: Hamburgo, americano Sliannsc;'Parallat-re é escalas, francez Mallè;
Vapores esiR>rados

Buenpa Aires o esc. Tomem dl Bavaia.. 13-
Nova Vork » escs., CaMunis. 13
AiBsterdam « Mes., OclrCa .' ÍS
Uuenas Alies, Bietn. . , ;...........'.. 14
Stockolmo e cm.s., Suécia .. ... ...... 14'.
étleolk* esc».,. áaXHa ¦¦',.¦¦.. .. .'. .. .. 15
Nora Tork, AroliM 15
Rio Orando do Sul, Bvron. , . 1*,
UriTiKiol - oscs., Orlta 10
lluenos Aires ewcs.,-»i»icrara .. ..' .. II
lluenos Aires o enes., i'or_tn_u.a_. . . ...... 17',
Buenos Aires c escs,,., Tauftan. , ....... 17
Portos do sul. K. Paulo .... ........ 17
LiTFrpool, Arauto.'. , ..'...........'... 17
H»vrc o «sc». íutclla..- ..- ,t ...-...;. 18
Marselha o ases., Curdoba 19. .
Llrerpoot e «sc., ^rlimró 1»•.-
AirtBerpl__.-e-**s.,.PitI*«-'*)'tfér*'.i'.. .. 19 '
Kio'da Prata. V.mfox» .. ..' .'. .... .. 20
Buenos . Air», Itaro» 21
portos Av norte, Ptuii. .. 21 

'*
Buenos Airrs a esc, /.Ina. 22 .
Buenos Alre» e cs..-*., Arm í. .. 2Í -
Uirerpool- • escs., tfocra/c». . .......... 28

Vapores a sair- .
Barci-toi.a u Cenova, Túniato dt Baroia.
Portos do norte, Araeatt).. .'
Santos, TestriB...
Ilnvre « e»i„ italtr
Santos e Hlo Urande, Trnnyxon
liuenus Aires a fsv»., (Scjrta, . ........
Ponta dn Ar«i. Coronel
Portas do Rio Ciunde, JMapába ....
Aracajt c esc... ttotpaca
Buenos Aires c esc, Arola...
Portos do- norte. Crarú.. 
Montevidéo e escs., Birio 
Hia Grande o itio da Prata, Suécia. .. .
Bio da Prata, Halbna  ,. .
Portos do sul, ilüliniio.
CalIAo a esca., Orifo. 

'. 
MnrsrlUa e escs., Pormosa.. . ......
Liverpool e esc., Demerara
lteelfc e escs., Taqvary ..... .. .. .. .
Portos do sul, Itopcruna
Xi.m Vork u cs.-s., Vauban. 
Buenos Aires • «sc 7.mIcH«.. .........
Bmnos Aires a esí-., Cordoba..........
Buenos Aire» a esc, Arlanza
Buenos Alre» c escs., Pa»» dc Waet .. .
MarM.llt.i e escs., llntdosa ... .: .. '.,' .
S..iitIini!.pton e escs., Avon  .
Sova Vork a esc., lturo»
Suécia • esc, Lima
Porlos do norte, João Alfredo .. ., .. ,
Nora Torfc:c fcl.es.; Byroti.- i i> .iÍ-.'.VI.

IS
13
18
13
1*
14
14
14
14
15
15
15
15
1*
10
IT
17
17
1»
1«
18
1»
29
20
20
20

23
25
2»

Supá&t^ndêriC^^ /*:lz
^. ^; do ^a^dm^ítex

Stocks dos -principàes--.-género__ existea-
tes nos trapiches.'do Rio. de Janeiro, na
manhã do dia n de dezembro de 1.920.

Arroz, 40.197 saccos; feijão, 23.447
saccos; farinlia de trigo. 14.796 saccos;
farinha dc mandioca, 49.392 saccos; as-
sucar 309.296 saccos,256.-97 saccos eram
de assucar branco, 32.775 saccos dc assu-
car mascavinho, 15.006 saccos de assu-
car mascavo e 4.718 saccos de assucar
não especificado; banha 9.795 caixasj
aleodão 32.481 fardos; .xarque 8.50%
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h MM SENHORA OE PARIS -A NOTRE-DAME DE PARIS
^SL °l°

DES002STT0
Além da grande variedade de artigos em stock neste , importante estabeleci-

mento, a nossa freguezià encontrará tambem um lindo sortimento de novidades che-
gadas de Paris ultimamente, como sejam modelos das principaes casas de modas em
toilettes e chapéos, véos, roupa branca finíssima para senhoras, mesas, sedas e mui-
tos outros artigos de fantasia.

UA DO OUVIDOR, f82
SECÇÃO LIVRE

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO DE
JANEIRO - -

. '."Assemblea 
geral

E' condição indispensável para fa-
zer parte da ¦• assembiéa 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 ó titulo eleitoral
do sócio.

De accordo com os estatutos, não
poderão fazer parte . da assemblea
geral, nem ser votados para. qualquer
cargo.os sócios que forem funeciona-
rios da as60ciaçãot ou que delia cs-
tejam recebendo retribuição por ser-
viços prestados, bem como os mono-
toa e as associadas pensionistas."VICTOR RODRIGUES JUNIOR,

1° secretario
¦ —C I» W O 8»,
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS

NO . COMMERCIO DO RIO DE
JANEIRO

- (Fundada em 1880)
Edifícios próprios: & Avenida Rio

Branco 118 e 120 e Gonçalves Dias
40 '

.ELEIÇÃO DA ASSEMBLEA DE-.'
j LIBER ATI VA

Em obediência ao que eátátue o
art. 54 dós estatutos, convido' to-
iloa os Srs. consocios quites para a
assemblea geral, a ser realizada no
próximo dia 20 do corrente, segun-
da-felra, afim de elegerem os 10Q
sócios sem graduação, que, com os
graduados,' formarão a assemblea
deliberativa, que funecionarâ. duran-
te o bienriio de 1921-1922.

A assemblea se instalara ás 11 ho-
ras, formando-se as quatro mesas
eleitoraes, que funecionarâ o até ae
20 horas, hora em que se iniciará a
apuração do pleito.

VICTOR RODRIGUES JUNIOR,
1° secretario

PARTICIPAÇÕES
FÚNEBRES

ÉAMiECIMENTO

Joaquim Báptista de
Carvalho

ÍA 

fImia J. B. de Carvallio
conununlca nos sons amigos a
Infausta notícia do foUcclmcn-
fo do seu prmulo chi-fe, JOA-
QUIM BÁPTISTA DE CARVA-

UHO, vlctlimi de uni aoddento, e con-
vldii todos os parentes o amigos c pés-stMis das relações do extineto parancompauluircm o «Uinehto funebiw,
«tue ce. mllxi hoje, «iludo do Necro-
torio da Polida do Dii^içtoFfifJCfal,
puna q cemitério de S. João Bnptista,
peto (pra sc confessam agradecidos.

Leopoldina Berquó
Canella

tlfranclsc-o 

CaneUo, Julia. e
Beatriz Çanclla (ausentes),
Américo Berquó c familia, Au-
gtistf) Bcrqiió, senliora c flllio^,
Francisco Bcrquó, Ainclln. Ma-

citado de Almeida c lillias, João Rl-
beiro Fernandes Cnçllio, senhora, fl-
lhos, geiu-o é netos, mandam celebrar
depois de. amanhã, qnai-Ut-relra, 15
do corrente, 30° d'a» do .-eu fallw-J-
mento, ás 10 horas ,im> altai-mói- da
matriz da Candelária, missa; em bhT-
íiitffio da alma dc LEOPOLDINA
BERQUO' OANELLA, e para este
neto convidam seus parentes c ami-
ros, polo quo deste já se confessam
extremamente agradecidos.

Antônio Brandão

tA 

directoria do Orfcon Club
Portuguez participa aos Srs. as-
sociados o' 'fallecinuento do pre-sado consocio Sr. ANTONIO
BRANDÃO, e convida para

acompanharem o enterro, que sairá
hoje, segunda-feira, 13 do corrente,
do Necrotério Policial.

DECLARAÇÕES
OLUB DE REGATAS VASCO DA

GAMA
Assemblea geral

De ordem do Sr. presidente, con-
vido os Srs. sócios quites para toma-
rem parto na assemblea geral ordi-
nária, que terá logar no dia 13 do
corrente, pelas 20 horas.

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.

• OFFERECE-SE um casal com
pratica âe pensão, o marido para
copeiro e a mulher para arrumadei-
ra; rua do Cattete n. 107; condueta
afiançada. Telephone Beira Mar
1251.

U. V. O. CARVÃO VEGETAL E
QUITANDAS

Secretaria; largo do Machado n. 7
De ordem do Sr. presidente, são

convidados os Srs. sócios para se
reunirem -em assemblea geral, ter-
ça-feira, 14 -do corrente, ás 20 ho-
ras, para assumpto de grande Inter-
esse—O Io secretario, JOÃO PEREI-
RA DOS REIS.

ANNUNCIOS
OFFERECE-SE um rapaz coin ai-

guma pratica de escriptorio. Respos-
ta, por favor, a Paulista. Rua Theo-
doro da Silva n. 1, Aldeia Campista.

OFFERECE-SE um bom caixeiro,
para hotel ou. botequim. Informa-se
com o Sr. João Ignacio, rua dos Ar-
cos n. 60.

OFFERECE-SE3 um cozinheiro-,
escrever' para Jjão Alves; rua dos
Arcos n. 60. Píide ir para fora.

OFFERECE-&E um bom arruma-
dor do quartos; dá informações, com
o Sr. João Ignacio da Silva, rua dos
Arcos n. 60.

OFFERECE-SE uma moça para
casa de pequ. .a familia, para arru-
madeira; ladeira do Castro n. 68.

OFFEl.^CE-SE uma senhora de
meia idu.de. p..ra^um casal se. i fi-
lhos ou para .amar conta de crian-
ç -; á rua Marcilio Dias n. 8.

OFFERECE-SE uma arrumadei-
ra ou ama secca, para ca., familiar,
prestando as melhores informações,
riii rua General Pedra n. Ul.

OFFERECE-SE um perfeito cozi-
nheiro, limpo e afiançado, para for-
no, fogão, massas finas e doces, para
hotel, pensão nobre ou familia âe
tratamento. Tel. 1820 N.

OFFERECE-SE uma criada para
cozinhar, dando de sua pessoa boa
fiança,' para caça de tratamento; or-
denado, de 60$ para cima. Rua do
Riachuelo n. 78, casa 17.

OFFERECE-SE um bom empre-
gado; escrever para. Joüo Ignacio;
rua dos.Arcos n. 60.—ag% .

OFFERECE-SE uma cozinheira,
do -triyial, com uma filha de 10 an-
nos, não faz questão de fazer mais
algum serviço; para ser procurada na
rua das Laranjeiras n. 146, casa 2.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para dama de companhia, ou
para tomar conta de uma casa de um
viuvo; trata-se na rua Real Grande-
za n. 252, travessa das Mangueiras
n. 2, com D. Josephina Zorelo.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para serviços leves; rua Eva-
risto da Veiga n. 47, telephone
5310, com D. Maria.

OFFERECE-SE uma boa lavadei-
ra e" engommadeira; trata-se í rua
Carvalho de Sá'n 60. ,

OFFERECE-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 iniclaes
C. C.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para casa de familia ou pensão,
para ajudar no serviço doméstico:
não dorme no alguel; rua Evaristo da
Veiga n. 47.

OFFERECE-SE um menino do 12
annos, que sate lêr e escrever, para
qualquer serviço; prefere-se Cattete;
á rua Bento Lisboa n. 124, Cattete.

ALUGA-SE a casa da rua Lucidio
Lago n. 56, Meyer, tres quartos,
salas de visita, jantar, luz electrica,
gaz, jardim, quintal, frente duas
ruas; trata-so na mesma.

ALUGA-SE uma esplendida sala
de frente, em casa muito limpa;
avenida Mem de Sá n. 79. Telepho-
ne C. 3355.

ALUGA-SE, em casa de familia,
um quarto a um ou dois moços . do
commercio, com pensão; á rua Dois
de Dezembro n. 121, Cattete.

VENDEM-SE ternos de casimira
fina, de paletó sacco e fraque, smo-
king e casaca, a 45$, 55$, 60$, 65$
e 150$, e vestidos finos a 35$, 55$ e
95$. Liquidação. Rua Evaristo da
Veiga n. 69 e S. Luiz Gonzaga nu-
mero 132.

* tf
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fl QENERflL ELECTRIC (5. d)
previne a sua freguezià que já

tem em stock os motores
KT 5, 7'/a e15 HP
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ANTES A MORTE DO QUE 1TANTO SOFFRER 1
Dinah de Carvalho Bar-

bosa

f 

Francisco de Carvalho Bar-
bosa, sua mulher e filhos; te-
nente-coronel Carlos Barbosa,
esposa e filhas, D. Alzira Arau-
Jo e filhos, Dr. José de Carva-

lho Barbosa, esposa" o filhos e Theo-
doro Appel e esposa (ausentes), parr
tlcipam aos parentes e amigos o fal-
leeimento de sua adorada filha, neta,
sobrinha, afilhada, a menina DINÁH
DF. CARVALHO BARBOSA, e com-
municam quo o seu enterro será
hojo, ás 16 horas, saindo tia rua Jun-
queira Freire n. 21, para o cemitério
de S. Francisco Xavier.

D. Anna Cândida de Salles

tOs 

filhos, noras e netos da
finada D. ANNA CÂNDIDA
DE SALLES mandam celebrar
missa de 7o úhi de seu falleci-
mento, hoje, segunda-feira, 13

do corrente, ás 9 112 Iioras, na ma-
triz da Gloria (largo do Machado).

Carlos Pinto Basto

Í 

Esmeralda Pinto Basto e
mais parentes agradecem, pe-
nhorados, a todos que acompa-
liháràm os restos mortacs de

. seu querido pai CARLOS PIN-
TO BASTO, e os convidam para as-
eistlrem á missa de 7o dia, que terá
logar depois fie amanhã, quarta-fei-
a-a, 15 do corrente, ás 9 \í horas, no
altar-mór ila igreja da Conceição e
Boa -Morte.; cbnfeásaiado-jje desde já
eummamente agradecidos. ,

Joaquim Báptista de Gar-
valho

tA 

directoria do Orfeon Club
Portuguez communica aos Srs.
associados o " fallecimento do
piostimo.-o vice-presldento em
exercicio Sr. JOAQUIM BA-

PTISTA DE CARVALHO, e convida
para o seu enterramento, que terá lo-
gar hoje. segunda-feira, 13 do correu-
fè^sainüo o féretrõ du Necrotério Pot-
licial. ¦ .' f

e o que se ouve cle
milhares de doentes

Um indiviíno nenraetiieníeo tem inaomnias. dores de cabeçfi,
palpitações. prisão de ventre, dores no peiío, falta de ar, indispo-
«são para o trabalho, irrita bilidade. dores e enchimento no esto-
mago, gazes, falta de memória, medo de tudo e de todos. No en-
tanto, tudo isto corre, por oontá do systema nervoso. Nas senho-
ras, então, este cortejo mais se avoluma, trazendo innumeras per-
turbações no utero. ovarios e annexos, enfraquecendo estes órgãos
e dando logar a dores, corri mentos, inchações e muitos outros

soffriraentos. e a causa é senipre a mesma, systema nervoso.
Estes doentes principiam por usar. para ns dores de cabeça,

milhares de cápsulas para a prisão dc ventre pnrgativos, que,
ca^a dia mais, os enfraquecem, para o estornado elixires e appe-
ritivos, que mais lhes relaxam .-ste órgão, emfim. usam mil e
uma drogas para curai' estes symptomas, des-uiando a causa de
todo o mal.

E' por demais conhecido o t.xioma curada a cama iessa o
effeito; assim sendo, estes doentes devem tomar somente Uyna-
mog.uol — na dose de tres a qualro colheres por dia • e e,
curto lapso de tempo estes incominodos desapparecem. voltando
a naude, alqjria. boas cores, augniento de peso, socego de espi-
rito e o,itima vontadi na eterna lueta pela vida.

Em todas as moléstias nervosas o álcool ó um. veneno; no
entíi::to, a mai. '.a i'us remédios aconselhados o coutOin; o Dyna-
mogenol é um corpo phosplio-glycerinado, isento de álcool e que
os doentes tomam por prazei - - perguntai ao vosso medli-i- à;sua-
opinião sobre este produeto e elle „erá o primeiro u aconselhar-
v..

Deixai de usar drogas, tom;j somente Dynamogenol e encon-
trarei.s nelle Saude Fofça e gar.

ATiiiLIER.de vestidos, de madame '
Cappuccini. Rua da Carioca n. 6, I
sobrado. Tel. C. 36Í7.. i

TERNOS a prestações, sob medi-
da,' entrega-se na 1* prestação. La-
vradio 23'.'

OFPERECE-SE uma machina
Singer dô pespontar calçado, perfei-
ta; venda garantida; trata-se, á
qualquer hora, á rua Marcilio Dias
n. 8.

COMPRAM-SE moveis usados.mol
bllarios 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 Itauna
157, Tel. 1297-Norte.

COMPRAM-SE roupas usadas de
houiem, senhora, cama e mesa "e ta-
potes; pagam-sc mais.30.o|o do que
outras casas. Rua Evaristo da Veiga
n. 09. e rua S. Luiz Gonzaga hu-
mero 132. .

ROUPAS, penhores, compram-se
as calitt-las; pafja-so. bem. Rua Eva-
risto da Vü-lgit n..C9,. tinturaria.

p(-!o telephone, Central :

COMPRAJI-SE roupas usadas do
honii-m, pagu-iíii bem; attemlt-m-se a
chamados
334-1

n flíaíor amigo da" lavoura -
Fòrmlcicl.i Paschoal. Esc:-iptorlo,rua
Bui-iios Alrbá 120, sobrado.

Dinheiro
P.M!»RKST!MO, sobro penhores d»

jóias, moveis e tudo que represente
valor. AvcniOa Plissou ii. 29 A, ao
lado ilo Thesnuro.Nacional. Tcli-pho-
ne. Norte G-J22.

Moveis a prestações! — -
Visitem a Ciiai Sim-. .411... v nde us '

nioveií iiiii pn-(;i..- ba:u!Í3stiuus íi en-
trçtet ;irl Mn e.ni-'»- "0 "1°.
telepliiiue M-ii.i Mui 3"i1)0, nia do,
Cattete us. 7 e 9, I

V. Sa. Pode Comprar Em I JMfa
Saint Louis iSSain

OS 

FABRICANTES de Saint Louis têera estudado os problemas
de transportação e o uso de cuidado na emballagem de mercadorias
para o Commercio Exportador, deforma a offerecer toda a segu-

rança durante o trajecto ao seu destino. Os seus produetos são de cem-
fiança e garantidos a serem exactamente tal qual representados. Elles
não querem somente os seus negócios mas tambem querem V. Sa. oomo
um cliente permanente e satisfeito.

Este mercado grandioso de Saint Louis, está preparado agora para
lazer entrega de mercadorias por todas as Vias de Navegação aos Importa-
dores e Commerciantes da America do Sul, Cuba e México. Alguns dos
principaes artigos de Saint Louis» s5o:

Utensílios da Alumínio
Aut«nor<fe
PapamleTedir
AingMde bwtar* ~
Aitifon delata*
Oúnaaemalaa
PndnUaactabBkoa e nrofii
Baupas feita*
Bolsai e aaccoa
Teci daa
Artigos elertrtcos
Ohraa esmaltadas
Inatroraentos Africalra
Artigos de barra
Fcirafens
Amioe e atilas

Oleo* labrifleantea

AotanWTeia de carp
Art«oa d* nada
llnlaa o refnliee
Macblnlam* am friforUcca
Chaaaa phetograabieM
Arfalaa d* plata*AiUfaadeninUelro
Materiaes pais Estradas de ferre
Materiaes pan tdhadea
Calcada
Saboaetoi
Maeblniama para ualaaa da aeeneai
BaodsdecMeos
Malas
Saccas de riafe»
Cab 06 de arame
Artigos de raadeh.
Carras-Watoas

V. Sa. pôde poupar dinheiro e obter embarques muito mais rápidos
ee fizer as suas compras neste mercado grandioso de Saint Louis. Se V.
Sa. fizer uma contramarca nos artigos acima transcriptos dos quaes esteja
interessado, e enviar esta lista para a Câmara de Commercio de Samt
Louis, a mesma será entregue a firmas de responsabilidade de Samt Louis,
as quaes lhe remetterão preços e informações. Enderece a sua carta
parao' 

'. ' A:'A-.'
; Director New Markets Bureau

ST. LOUIS CHAMBER OF COMMERGE
St Louis, & U. A.

Descendo O
Missisafipi

Com Desthn
A V.Sa.

wãSÈÈSÈsÊ^
MASSA RAL.L.II

JPSE' POLISZOUCK
IMPORTANTE LEIXíAO r>E

JÓIAS
EMPENHADAS NA CASA DELGADO SILVA polo lallido

Hua Sete itíle Setembro à.T"^
formando um esplendido'e variado sortimento .de joalheria, relojoarla deouro e platina,, com brilhantes, diamantes e outras pedras pre-ciosas, destacando-se algum as dè fino gosto e de alto valoi-A.. DE PINHO

(ANTÔNIO FERREIRA DE PINHO)
Escriptorio, rua da Quitanda n. 81. Telephone, Central, n. 884.

Autorizado pelos Srs. Castro Araujo & C, liquidatarios da referidafaliencia,
Venderá cm leilão, segunda-feira, 13 de dezembro de 1820, sis 12 horas

(melodia), ft
Rua Sete <*e Setembro 17©

cujo catalogo será distribuído no local indicado e 110 escriptorio dò an-nuncinnte, e ns referidas joiàs poder ão ser vistas dèsdõ o dia 11Signal de 20 olo. ¦ '

LEILÃO DE PENHORES
CASAGONTHIER

Em 22 de Dezembro de 1920
„ Fundada em 1867.

Henry & Armando
4S fina Lá;: te, 47
Fa/.L-iu leilão dos penhoreu ven-

cidos e iivis:im aos Srs. mutuai-ios
que podem reformar un resgatar
us suas cautelas até a véspera d»
leilão.

VOS QUE ^SOFFRBS! .
Doenças de Pelle Manchas Vermelhas na pelleVtcios do Sangue Impigens
Borbulhas ni Cara Prisão de Ventre
Furunculos
Eczema
Psoriasis
Gomichóes

Enterites
Enxaquecas
Dyspepsia
Diabetes

Tomftft isto que é
LEVAOURA OE UVAS JACQUEMIN

Püaerosü aenuraimu áo itugue ronteiite um imiicipiu .ciuo -ju« jéstrw tudusníti micróbio» JauiuHo», d»» vias dujesllvm» causa príuriu»! j'esias enfermididâiBinrnn nçinprr ¦ L«»8dura<ft0va«.tire|mra.li. pulo l-fofassoi MCüUI!»l"L doi lifstiluto de liitestiKiicOei SiieiitiHc«s de Mal>.é>illo perto•4elt«rtct(Fituca) A LeTadur* de Ovas teuilo um liquido que «e ¦bsorte"em pieiik rermi-nlaçio. possue dez temi mal» efltrmci»üiif iuaii)uei outro Cortar estu aniiuinuo c uiamlui-o
. imiuiiiiialaitu-.iiftt itoiii vosso nome e «os^a dircrcio icas» GRANADO » O». Rue Io d» Março 14 16.18. Blo-de-Jàneiro, que lhes enviai* umfolheio et|iliciti«o

*'Venda em Iodei at Doai
, Pharmiclit 4a Republica

Trocam-se jóias
tam-M;. na joalheru A Turnmllna.
3418 

gUaya"a "' 222' Tel' Norte

Cera para assoalho
A 4$, agua-raz a- 2$SO0. oleo a

1$800 e alvaiadu a 1?800, na rua
de S. Pedro n. 1S0. Tel. N. 4810.

a nfii eu noess
MtfÉ

Erscslo Soozü
BRONCHITE

Inpito. AtÜUMt
Mmdm pilpwf

«UIBE T8MICS
MiaffffiiemtBi

lowiBtair

Piano - Violino -- Ban-
dolim

yendem-se um piano allt-mao,
quasi novo, um violino para princU
piante e ''um-bandolim-.-hespnnhoU
Barão de Mesquita 843. .

liisohiçâo, Typho,
Uremia

Nesta quadra de excessivo ca*
lor para-evitai a Insolação. o
tipho s a uremia. que quasi sem-
pre hS.o 'ataet 

convém ter o ap-
parelhn nrjiiarió e os Intestinos-
bdtn fleslntêciadose para isso não
tia melhor do que a OROFOH-
MINA. precioso antiseptlco. des-
inrectante e diuretico. muito
agradável- ao paladar. — Nas
Dhanuacias e drogarias.

Deposito: Drogaria Giffonl.
/ua 1" <le Marco n. 17. .

Quer comprar?
ou venàer jóias de todos os valo-
res, sem receio de xor enganado'.' V4
á Joalheria Valentim. íi riia. Gon-
.çaí.vês 'Kiãs n. 37, 'telephono DO**
Central,

o-
¦gf-



' 
V

%!•*>'.''

O tAIZrSEmJNDA-FEIRA, 13 DE DEZEMBUO DE 192a 1!

bociedade de Segaros lotoos sotóa ida.
^^^"•¦^•¦w^ytJMvi
»WS««YllWM^>j

NEGÓCIOS REALIZADOS s - ,;|f; l^^l
Mais JÜe^-Rs;. 3oq.o6o:qoq$ooo

E SORTEIOS PAGOS i
de R&r 25.ooo:ooo$ooo

FUNDOS DE GARANTIA E RESERVA:
Mais de Rs. 23.ooo_ioo0$ooo

EDIFÍCIO DE SUA PRGPRIEDiADE ; •
". -• ¦-.'.

^;; A*p^ Sor teto Trímèstri_tF

ultiííi éíSéíIIíI SiHliSiii
iAAMAAiMA^MVMVWW '

:...-:';?::%:-¦ ®s sorteios teem lagar
em 15^ de Janeiro, 15 de Abril, 1& de Julho e

15 de Outubro de todos os annos
125*ÂVÊNIDA RIO BRANCO, 125

 mo oe janeiro . ;;y.;V;y^l: '

$^f^00^Êà em todos os Estado» da Uiiiaõ
e na. Europa '••".'. -r*?">*¦¦;":::

'¦ *¦ ..... :'.,'-•', -, ' v ,.!^J"*->-'CÍn..*ti-'Ü'

«*:- F»EX>1F£ PROSPECTOM -m

t.. %.U-H^ãí feliei.

AS

llWVVVi/ M V-"»*^*»
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Muitos automobilistas têm perdido
tempo e dinheiro fazendo experi-
encias com pneumaticos.
Têm achado que os pneumaticos
de marcas desconhecíd-as, de preço
barato ou dè qualidade incerta, nun-
ca dão resultado.

E assim pouco a pouco esses auto-
mabiiistas «heganj á ccmditsão dè
que a Economia consiste em co«T:
prarum pTOumatico conhecido, dè
Superior Qualidade e reputação es-
tabeiecida.

Os Pneumaticos "
TESntêm uma reputação invejayeí
no Brasil! e em todo o mundo.

Em 16 do: corrente j

Mffado,SiirafC.

Rogam aos Srs. iniituai-ios re-
furiii:ii-cm, utéti i-espi-r* «1» leilAo,
•s s«i:is ««.«tutelas vencidas. '* r,

AROB; ^ASSXÇQS

DUNLOP
SEM RIVAL.

ELIXIR DE NOGUEIRA

.. I '•'¦1--

3
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Cirurgião dentista
.Tusé Gonçalves transferiu' seu

consultório denta-rlo para, o: largo da
Carioca, n. 6.

I BYNAMQ8;I

I AEG I
mmmW' '- _____¦'

¦** ~- - .

^^H __________' 
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Jf*jj _fr_\ ___* •¦" F'J I I
À_w__U__Jr A-mWWW •
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KIO DK JANEIRO

Os AKOS MAS-
aiços DUNLOP

silo. os mais procu-
-tadeg - porque* os pre*

pri otários de caminhões
têm reconheci do terem, ei-

les os mais, econômicos» Se
ainda não o» experimentasteg

pedi informações a alguém qne
delles faça nso e seijiii o seu conselho.

The Ounlop PneumatlC Íp ÜO. (South AnerJea M}
2411, Avenida Rio Branco, 245

Telephone Central 775 Telegrammas: DÍJNLOP
RIO ZMB J^^X^-JTEjJI-RO

^'^«.-'^•-''(^'¦«"«-''¦^kii-^t.-Mf^^i^^i^Wi.^^^t^rVIMAAAMrMAr^rV

E-t-tracçõea publicas: sob « .lscalização do governa federal, ús 2 i|2 horas,
• aoa tMbbddos ás 3 horaa, o» rua Vlsttiude de Itabóràlijr. 45
mw*à*m**nB*a«mÍnw*&*m^^ \**0*w

' WmV%m9mS'.mm\m-

20:00O$0O0
Por 2$400, em terçoi*

EXPERIÊNCIAS COM PNEUMATICOsJ

B am\\\_m _W _Bv fl Sm^uv/« f/u// / W

iVIa-v ^^BSi^»5** ^mm\\W//7i3Sà^v¥mimtJ^n

s\ * ^^i;;^.r-*ú«A-*!*SÍ'r *f «BS fl. Wmwf''mm *5»^SiH// '/f^^^Tv''^!!!

_M Bwj_3 __^_____B *_B__*_i_i/ / IjR_t/' <H3l
______^mt_\m_U __m_____W l U' if VUfc T^E

^___________P_________r !*______! _hH «B___!r9____Bu -TI' St*c^9f
f.^y.-v" 'vnk _II^B_^_^H 9n.V_S_______L / I «jitUnlfll I

¦i'*:..'i-* ^______fllill^___>^l__________________a «__! EiSr'_^___H_y_H

.•••a%_íL*1__r i.¦,*-^L'iiJ-/j4''' *• ''-^ •¦; fl|M|B BTOVlW^^P-K^E^B i-^^^B _ü_Éf ffIH___________*'

ilCIÜI MUI | E U "E :R A AS S IM
^^riflj ____________&. ¦jj'5^''*'

'____ Br^^_____k '¦-.;***''''¦

OÜ.OQO >&3f^

Proporcionam ao automobilista um
serviço uniforme e uma economia
permanente— pneumatico após
pneumàtíco—estação após estação

- *W" .. - .**_.

United States Rubbei fxport Co^Ud

Depois dè amanhã
297-155!.

Por 1$600, em meios

sabb^i>€umim ercmKKNTE
e extraordinária LOTERIA W
Noio plaaa—A.'9 ií hqras>:da tatde — 362-2?

Usem só os Sabonetes
SALUTAR
CABOCLO

my!';; ..«-•!*) o,!.ívjir..?r«c-,
;.A C MONTEIRO

piITO
ILEXAMDRB

0 MAIS PODEROSO TÔNICO DOS CABELLOS I
Kxtii^Ht» « «aspa eni tres dias» »jfe cabellos brancos ficam

(.ie.lQH. i\üo queima, uão nttfiirha a netle.A JIVKM'UI)K dá; vigor, mwiMlade e epewinonío ao»(iiibellos. lívilai imilaçõe , podiudo •wiiipre
JUVENTUDE

LEILÃO DE PENHORES
Leilão em 14 de dezembro íi 1920
GUIMARÃES & SARSEVERINO

5 • Tr.ive.Rsa da Theatro &•^ -
E - * -

¦ 1-A Rua Luiz de Camões 1-A *
•âas cautelas vencidas,, podendo ser
reformadas ou a-esgatudas atê a hora
do leilão.

Pelas chagas
de Christo

Uma senhora, do Idade,, doente,
pem poder trabalhar, estando quasi
jOCí.aj de catarata em ambas Oa via-
tas c sem ter meios para se susten-
ter. pedo fts pessons carido«sas, pela
(Saprada Pal«âo c Morte- d«- I-Toaso
Bonhor Je>sus Chrlet», ama «sawola;
IJii» Detty a todos recompensara; ft
I-ün Chlchorro n. 47, casa 13. A'
jWlla Aloraos, Catum-.bj:. au na reda-
fOft", <iu«3 recsbwa qualquer esmola.

Pteço, 3S000; peto M»rrwu>t SíííMK». : _*a« boas
perliiniarinsr <'ro«_;arias .. \

Deposito CASA ALEXAflflRE - M k1

©DEBILIDADE, 

NEURASTHtNIA --*
COWSUMPCAO.CHLOROSE _ mam ¦ K-.CONVALESCENÇA 

^Êà ¦ f^

|m ^^ P^ Hemoglobíno
Deschienfi

Foi? 44f tííHK em vigésimos
Eüt«B ImporUnte pltinu, a Ifin du premia mia lor, dliitribue mais :

1 do 11Mh4W»$_ t de SOteiMIS. 3 dl-4(1:0009 iU do 5:000$, SS de
5í'M»«f, «W dt? 4cU<MIÍ e IO* de SOOSOOO.

***¦***¦"*" " * '*"'"**","*^"i^*n^ririrLiT)'rijar.j'>ijijiL

D» pedidas: de bilhetes (Jo totertór «.feirem tir acompanhados de mata
700 rclst para. porte do correio e dirigidos ao» aet-ntes geraes: NAZA-
RKTH- <S a, ROA DO OUVIUOK ÍI. W, í.hIxii n. 817. End. teleg. I.OSVKIj,

. e na. casa 6V OtniMAJl**i.l«.8. rua do ItOS>ARIO n. li, esquina do Becco' das Ganceiras, Colxtt dò Correio B. t.273.

CSÈneasvL&X -a Hoar «_nl'a'9'l a«sl««*
* 

¦

KÉ^AmÊm

^mm___fí***-W

, /

if

.1'

lote remédio eoniru t«Mgf.s, bronohile», «Mthna-, tr<Miq««dâo e coqualucli*
Oo-o«eiBu4. > aocu' m%mmAxo.ü '

¦¦•¦¦'l- : 1 '-.  ::-. Òxtcr-iò ¦<

Compl«sto aortlmento da materâl photograplilco. Importação «.'—»¦
portação* para totfos os Bstadv* ío Brasil. Temi çamni**», e> «eebei portodoai oe; vapores chapas-, p&pèla e produeto^. chlmlcos dos: melhore»fabrlcariteè;, emulofes semptü*: tia* cas.. Fabrica»! d»oartõea' para pho-to -aphta. Se<çao especial: para am adores. Pte^j»:-mocácoé. Chegaramas atamadáa chapa» franceaaB: I?«srro tyio E. C.

M5, rna Séfe de SutfembrOi 145*-M tAK( 0 P; BKKTEA

VIWHOiXAROPE __ .._
Todos M Médicos proílmnsm quo este Ferro rilal do Sangue CURA SB-MPRK,

Rostituçssiide, força,bclle»»todos.Muita-superioriicarnecrôs, aos f«iTugíaoso3,oto::PAm«9i

LOT*BRIA8 X>E S. PAULO
ExtracíUeS: a* tefças" a aeitín-hir—, mirai Qiicilizáijitw d» giare-nio do Est d»'

ANA\H.Í-30rí)<M$«»«. p«i« ét»«» - \*aÍi- Oar* T-ntam-m bltheles suo
«livi.U.los cm fraeçncü. Ji,, àZEVtíkti tf•:&—eancwiiouarius—S. Paulo;

. VKNOKrcstt am -.«òa;_¦-% imkhjj ' ' -
'">-<*««>mMv>AA*.>a.»a^*«_¦__,_>¦¦¦¦ . -*.-.— *.^m .. iv^j^w^y^i^v^^^i^^^^^^^^^^^^rf^^^ ¦
EX!' l-UlKDIVABIAI.&TI.-MAFtll^O IIN Uir A,*«VO-4M:OlMtSaimte

I ?£lS!i^HÃ*^JSm^S^it í-iwato-felr». 91 d*d.«*em*Js«.-*.r«_»ettí_.I .'.0:«UO$ -50:000$. Ti»*,a am ÜÍUmiIcs nâ» d«*iUi«l«,«»_cu» f^fiwr rT

____.*^^^___L

ftlf

•GoiM.i>leta*atx«e*iit«© ourado e bonito
Hoivouio íw PKAim-vwiro '4»m)o

»*• £>..» .lepomianot; Arunja FreUaa A K - Kua *»r. «Jarim, 88 -& Pwiroi 10»

A'S RESPEITÁVEIS FAMÍLIAS

ti GONORRHEliO If
üm só frasco cura, em poucos dias. oa corrimentos, para-homens. «V

Síínhoras; O. GONOR"H15NO 6 o uiilco especifico que cura Tadicàl, qual-
quer gonorrhía. O fabricante garante o seu resultado e dâ provas. Depo-sito. rua General Pedra n. SS, pharmacia. Vidro, 3f. Remette-se nélo cor-relo; vidro, 5$00Q.

urgente
Precisa-se com dois quartos,, duaai

silas,' tanque-e ítuintal, até 150t.;POde ser Mangue, Mattoso, S. Chri--Jtovão ou Anctaxahy. Perto do bon?.
de. Resposta, por eucrlpto, 'par.-i a"
pluu-macia, Souai, Burãd de Mt«uii!i-•H 464. Tel. V.4059,

CASA

ru.*iru oi mn • 0 uio de mrca
mira r.rrai «aia.9 ;pnii«loira-

Fabrica de Movei» de Vlme

RUÍÊÍeT^ ÜE MUWZnX- 84
..?'. ^.'.V.••^l'?-~.•,^ •?'?*-*;>*.->¦'•¦••----.•:--?-.-,—¦*

(l-.utrt: tTfuitt,, e 'Jotr,alves iiLa) '

|: OPPORTUNIDiDE ÚNICA PAU 0 NATAL
Veodenrirae a vàrefo bellissitnos sbrínquèdos, como:

grandes automóveis, tre^g.^iriiá^;^^-;^.
earro& de assento, caval-fos, etc.,, á. pc-*çesrd«:imbúcasiiialtamente reduzidos.

ROA VISCONDE DE 1XABQRAHT 47, 1" anflar

£'.«'

•=;'***".

Moveis a prestações
'Isltem o grande "atock'- de mo-

le%£? J?a?a Siou' ¦ Bua * da Carioca
MWW* •*5«tr*i«»._<_RíJt..w>éeteÉcg«jr W>1»llelephdne 6.686 Central»

Moveis a prestações
Quem quizer comprar ou-, vis *»•

rfaii»: moe,, tfcVe visitar a. CASA.SION. â rua Senador Bmbt» nft tlf,IU 9 121. Telephone a. 6.2l\ Narie» './.-.*

¦è
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A" caridade publica
Jacintha S. Brandão, velha, alei-

jada e sem recurso, roga uma esmo-
la. Deus recompensará. Esta reda-
cção se presta a receber qualquer es-
portu la, \ ou rua Joaquim Pinheiro
n. 61, Parada Lucas.

MACHINAS PARA PAUTAR
e ri-ear com penn-ns. Vendem se
duas na

Papelaria Ribeiro
7q i-.üã <lo Ouvidor Tri

QUÍ-DA, 
CASPA, CABELLOS

BRANCOS—A loção Juve...
qua. será tamem! S* maravilha;
Gonçalves Dias n. 59 (Drogaria
A, Gesteira & C).

SÜSPEMSORIO i.LUEFB
(FUNDA PA-IA Q-KBBADVBA|

---¦tico, icm llg-dura-, para v_-__.icoc._-._-S,
BTEROCCi.es, etc - Ex .a-ae-i--. SINETB do
iniont-r impntiM tm caia nupénnrto. .

dt FundH. ' r\mm__,tt ^
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l.ubtji es á usada uas bilhut.rni-
1 ás 17 biras.

.-«^¦^a^g» m—ii mwá\ ODEON

\ THEATROS DA EMPREZA JOSÉ' LOUREIRO
THEATUO REPUBLICA

Companhia Portugueza de Operetas CREMILDA DE OLIVEIRA
De que fazem parte us artistas 1IAHI.V ABRANCHES e ALMKIBA CRUZ

Grande orche.tra sob a direcção do maestro Assis Pacheco

PA__ÍIC30 THEATRO

Companhia Purtugueza de
Operetas

SATANELLA-AMARANTE
Dircc.ftO musical do luaesti-o

ÁVEXCESLaO pinto

HOJE-A'8 8 3/4 —HOJE
Ultima representação da ope-

.. reta cm tres actos

O Amor Perfeito
A opereta que durante 3 horas

faz rir o.s espectadores
mais soriiiubaticos

Dinah — Mil/A SATANELLA
Diirand- KSIKVÃÜ Ali AMANTE
**S*fsf*J*JtS^V^Sftft^fi>J****&&*>*^*s0***^f*f*f*+*

9f*tft++jtf**a++tt.

Amanhi. — li-*j.is_ d. JOAO HA-
1Â0. Grande "ue..suo da'oo_upaul.ia.

.'. POLTRONA, «$000

HOJE t A's'8 3/4 -:- HOJE
-.«O* -r-éei**-* <-Le _-tss_L§ç-Jt_L-5--txxi**-«-

A opereta eu tra. aci... de Strauss, traduooão dd Áecáci'- Auiuuc.

ONHO de VALSA
FRANZI, uutavel orenção de CHÉUILDA DE OLIVEIRA

Oistrlbuição — Priuoe-a Eleua, Irene Gomes; Condessa Fredoriea, Mar-
«árida Martinò; iNiki, Pinto Rumos; Lolb.iio, Mathias de Almeida;
•M ii-hi-, G-_rlos Barros; Segismundo, Pacheco; Weudarlm, Matos; Fui, bombo, ;
Olympia'Pereira; Miiui, Arminda; Hutá, Aurora; Agustra, Austrália; Um
popular, Mattos.

Brilhante enscenação de Antônio Gomes, a cargo de quena
.. está o desempenho do papel de Joaquim XIII.

Sumptuosa iiionta_>em « I__xtraordi nario appa rato
¦ I=»oltro_rxí5*.. _Tl»<0<0«C>

AMANHÃ — SONHO »E VALSA - A SEGUIU - MOINHOS QUE
CANTAM (novidade pi-ra o: Uio).

doa iheatrus, dai 10 horus em diinte, e na casa Lopes Ferai^ides, A.euula 138, ___

{!«SSííJÍJí5«M»WttíJ«íJ^^

rHEATRO IVIUISMlOlf^AL.1
Concessionário: W. M0CT.HI — Temporada official de 1920

snr* £a _> _. Z

COMPANHIA ESPANHOLA BE COMÉDIAS 1
::: ERNESTO V9LOHES '

^¦V**V\#VV^i*S^VNi»\A

Sabbado 18 do Setembro

::::::::::: ESTRÉA::::::::
com a peça em tres actos, de FRANCIS DE CROISSET \

á^iMMMJâMâl
~ Na bilheteria do Theatro (lado da Avenida) acha-se aberta a

assignatura para seis recitas, aos seguintes pregos:¦Frisas c camarotes de 1", 40$; camarotes de 2", 15$; poltronas,
10$; balcões IcB, 5$, e balcões outras filas, -$000.

*$!«aCS9tt(KS)tttttt^^

Eiecíro-Ball-Cinema Empreza Brasileira
de Diversões

51— Rua Visconde do Rio Branco •- 51
A mais popular e querida casa de diversões

desta capital
?•VV^/S-VVVVVVSíVV^íVVvV^VVWVVNiVV

1 M. O-J E_ - Programma novo - Hl OJ E_
A BLUE BIRD apresenta a querida actriz

ZAZA PITTS em o drama

Humilhação
Cinco grandiosas partes

Ping-Pong, Bilhares e outras diversões
_f Artística e abundante illiuiiinuçi-O eleetriaa

SANOA DEZ MUSICA IVIIL-ITAR
Ao Elbctro-Hall-Cinema!

As diversões começarão ás 5 horas da tarde

''ÊfS^t^SSS!*.

Companhia Brasil Cinematographlca

3 FILMS, 3 TRABALHOS,
no programma de hoje

BARRABAS
O maravilhoso trabalho da GAU-

HOI.T dá-nos o sou 4? episódio

O sinete de ferro om braza—As no-
vas victimas de Barrabúa

PEDRO II
Um film documentário, tendo por
pivot o decreto que revogou o ba-
nimento da familia imperial, e

providenciou pela

Yolta dos despojos do Imperador
A assignatura do decreto — A dis«

eiissão no Congresso, etc, etc.

E, a pedido' de milhares de pes-
soas que ainda o querem vèr, o
maravilhoso trabalho de CHA 11-

LES CHAPLIN em

HOMBRO, ARMAS!

THEATROS DA EMPREZA PASCHOAL SEGRETO - Direcção: João Segreto i
i 
>A**^**v**i'N-''>--*>-**'*'t>-^^ fl

3. JOSÉ'
%^^^««*V'«->^<**V«i<'V,t--*'*l^>V***\>VV'*««^^

Grande Companhia N__i.in_l de Operetas e Melodramas (gênero do theotro
Chatelet. de Paris) - Direcção artistioa de EDUARDO VIE11.-. — Re-
gente da orcliestra, Paulino Sacramento. '

HOJE ••- DUAS SESSÕES -:- HOJE
_A.'ís T t&i^i. © *._-» 55Mi

A opereta victoriosa em tres aetos* **

lll PII il llll IM

Companhia Nacional fundada em 1 de julho de 1911—Direcção artistica de ISIDRO NUNES
- Regente da orchestra, BENTO MOSSURUNGA

W\ Tres sessões—A's.7,8 3 4 e 1012
A revista querida das famílias, original dos autores da moda CA1.LÜS
BETTENCOURT e CARDOSO DE MENEZES, musica de SINUO

QUEM E BOM JÂ NASCE FEITO
com o sou quadro novo de grande bilaridade

O CAFÉ' DO PINTO
A SEGUIR —Os OAíNmÁOEIKOS, burleta de J. Miranda.

musica de Paulino Sacramento.

vi
cinema moderno-A cidade perdida (3o e 4o)
**^«l^*^rVW^M^f>^AAM^rW«M«*«lM^^^M^Mr>M«M^r^^ M

THEATKO CAKLOS GOMES — iT".h^. eÍSa w^tt de th'amas eotn,eiüa3' fffg. ^ ao;wr ¦•«¦«•..'»« 
|

-•<9__M_M_»C_*<3Í

IIQUU cnnuL
Av. Rio Branco 168-Tel. 4218 C.

Emp. PINPILD1

H O J

Fohle|ri(àiniiiim)
EM

Condessa Doidy
Como tenha mns recebido solicitaçòcs de pes-
soas que ainda não assistiram este maravilhoso

trabalho da mais |io|iulai' estrella da tela
-^3E__=»_B_,.r,I_*__C<C>__- _E_I«C_»_r-3

HOJE'
PO L-A NEGRI'^r\'Á DOM IN A ÜO 1.A )

so' apresenta em mais uma modalidade do seiiuilentó do comedluntc:

CONDESSA ODDT
OU MEIO MILHÃO POR UM MARIDO

Cinco actos, em que a íiilíiurniitoostrcllii, num elegante, "travesti",
ooinimittc as mais Infantis diabruras. IIAIUIYJ-IJ-TKE, o galã preferidoda genial actriz, toma parle no dC-Ctnpculio do "fllm". %"-
Completa o program mu - SE_.I_VNA MESSTEK, n.17, informações

muiidiacs.

BREVE - O COM-UISSARTO DE POLÍCIA ' Comedia dc costume*
portugue-es, de autoria do Immortal Gervasio Lobato.

PRÓXIMA SEMANA—MjVCISTE CONTRA A MORTE.

AIV1AÍMMÃ
______a___.___-a-__-_.-.-__---_----*l

Um film que discute uma
these da mais alta relê van-

i
cia -«¦---»«« --«..«_¦

Sangue
1' W^''^ ..' rfiZ. ,

Ladrão
Um caso em que a transfu-
são do sangue contribue
para a'infelicidade de uma

 . _ -joven ------

Um film scientifico qu. dedicamos
ao nosso mundo medico

2mN*n/wtMM0MMmM*^w*mtw^N*^^N*AN**w*0*N*.

CINEMA PARIS
110JE-Um magnífico espectaculo novo.-HOJE

BRILHANTES ÊXITOS DA TELA ITALIANA 1
ORNBLLA D'ALBA, a nova e graciosa <»étoile«. na prota-

gonista da comedia de aventuras

SENHORITA DO OUTRO MUNDO
Seis Iontfos e interessantes actos de perfeita tàtóíçíji' ;', '-.":.

' *¦»¦*¦* m. m. -_..-_¦ __im^__(__i__i_.^_.í_.lm. _- fa^^^^^^^^^^^à^^^^0J0^^^^^^^^^f^^yt0^f^9^f^^^^^^9^jf^^k

Continua d-suecesso do empolgante «filtn» policial j%*?. ¦•^'^

OS LADRÕES DO GRANDE MONDO
----¦>><>-H<>«n>-H_>i*aM<__->_^^

com a èxliibiçad do 4? episódio intitulado O que custa Uin
desejo, em seis anebatadores actos.
¦A****-**V*i--**»**N****-/***«^i-«**il^^i^<^.^^

Qul.hta»felpa—¦ MAOItíTE, o inconfuadivcl arti.ta athleta,
o incsqúijcií?ílsiin|er|.rete da GABIRIA, reapparece na sua nova
e ma<_:isira|§croa(;.ão, em -V-Cíaciste contra st

SM** ;«í*í. umii(jf9fWtMI^^

O ponto pretoridò
das laiiiilias

.\v\vs\v\w

TRIANON
«açu

Proprietário:
J. II. STAFCA

Companhia Alexandre Azevedo
! >*,**<'<vs****«*«<v*''«**>'V«<'»'»>>'*'*»<\a»vsiv^

Festa artística do novel actor G EBVASIO GUIMABAES e do com-
posltor J. »-ACHADO.

Z - A's 7 3|4 e 9 3|4 -
Representações da comedia burlesca, cin tres -tetos, original du

Gonzalez dei Tori e André dc la Prata, traducção^ e adaptação de
Rego Burros:

0 AMIGO CABVALHAL!
ACTO VARIADO, em que to niain parte: D. Margarida Simões,

soprano, quç cantará a "Bailada ", da opera "Guarany", de Carlos
Gomes; Edmundo André, imita* dor; pelo Gáudio, canções nacionaes,
ao violão; Conceição Machado, "O Luar do Santa Catharina", c ver-
sos pelo beneficiado,
«^^'««V'*^^'*'"****»'»***'»'»*'»»**»»»**» »-^i-i-.-,-.-i- •i'.--_-_-r.-__vu-_r.i

Amanhã — FESTA DA FL OR. As melhores casas dc flores no
Rio exporão no vestibulo do the atro — 1» representação da peça BO-
DAS DE OURO, originai de Sim ões Coelho. Acto variado na 1* ses-
são, por crianças.

Dia 20 — A CASA DE TIO PEDRO, novo original de ODU-
VALDO VIANNA;. em que estréa a distineta actriz ABIGAIL MAIA.

CINEMA IDEAL
VNí<***_/*V*V****.>*V**\-^'"*'«í'^^ XSi»Ni«^_^^ii*,<.»»\i»V%/VV*«_«,^-*,^NA*N/«*i1/*i_A_'*VVV*<-'^'*"-*,l,i^^

HOJE • Um programma de incomparavel suecesso! * HOJE

llll

- 4____m___________^ __W ____________

j_H _í_t__^" **• S___WS___r
_jB_W_z^_____W9__\\ ____.

_______________''-fi'- 
'¦'¦'- '.^S^___ ti_KXÊ__nr<

zE__\m_W___\__\kx____^

Fazendo jús a constantes pedidos, apresentamos hojo à
maia desojaefa de todas as "reprises", interpretada pelo grande,^
e incomparavel^Williaixx Parnum
0 extraordinário trafico americano, cuja inimitável arte o con-
sagrou o maior entre as mais famosas celebridades da tOla:

II) 11 Kl
Seis aetos estupendos, desenrolados na selva virgem dos

jnhospitos sertões da mara vilhosa África, Enredo magnífico,
aventuras sensacionalissim-ís, luetas tremendas o ultra-emocio-

v
nantes !
|VVVV"*i-**VVVVVV'-r*v*WVV_v_^^

No mesmo programma apresentamos um "film" originalis-
«timo de iproducrão italiana

OS HOMENS AMARELOS
Um trabalho admirável, desempenhado, eom extraordinário

suecesso, pelos dois famosos artistas japonezes

Os irmãos Kayava
Cinco actos de venturas sensacionaes, desempenhados, su-

periormente, sobre um cuidado enredo, que muito enaltece a
moderna círiomatdgraphla ita.i-i.a.

Ainda neste program ma apresentamos a mais cômica de
todas as famosas SCNSIIIXI" CO.MEDY;

iillil F* 1 ROÇfl
-3uas partes de IncoiÚi.das gargalhadas, desenroladas ante o

piais -èngraçadissimo dos '_ií;trechos • idealizados pela inimitável
marcli Ua hiUuula.lo, Wfi

PREÇOS G' 1MUNS
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CINEMA OL.YIViF»IA
Rua Visconde do Rio Branco ii. 53 Telephone, Central, u. 5.657

HOJE — 0 mais variado e sensacional dos progranimas —HOJE
ba acreditada marca PATHE' NEW YORK apresentamos um

trabalho magnífico, interpretado , superiormente, pela aprociíHÍissima
actriz

JUNE CAPRICE
A mais graciosa o bella db todas as grandes estrellas surge, ln-

comparável, em

QUE R,4l_F»AZ
Seis actos admiráveis, desenrolados anto o mais delicado dos en-

redos.
No mesmo programma apro:

allemao, em cuja interpretação *
ordinária da grande artista

isentamos o mais applaudido "film"
sobresai a arto Incomparavel e extra-

a inesquecível protagonista do f
RI. em

M A
Seis actos de.fortes sensacõ
Ainda neste programma a

<__:_--_I •• _P* a •-<*-•
Dois actos .extraordinária».

NEGRI
amoso trabalho MADAME DU BAR-

N I A
es o admirável entrecho !
mais risível das comédias Paramount.
i-ki FAI: «C-ASi*
ente cômicos, ultra-hilariantes ! '

QUARTA-FEIRA — CORA
Eddic c Lee, da Universal, c DE
ipelo engraçadissimo Leão.

QUINTA-FEIRA — Ultimo
RÃO MYSTERIO e CARTÃO A
por Fanie AVard.

ÇÃO BEMEAZEJO, cinco actos, por
FIO A PAVIO, dois actos cômicos,

s episódios do cine-romance O BA-
MARELO, drama, em cinco actos,

Cinema üvenida
¦¦«¦^¦•¦•¦¦«^¦¦'^¦^¦¦^¦¦¦^^¦¦^^••¦¦¦•'«¦¦'•^¦¦¦•''¦«'¦•-•¦¦^

HOilE — O mais prodigioso dos artistas no mais sensacional dos"films", no gênero, já exhlbidos no Rio de Janeiro:

MOU Dl IM |
o homem que desafia a morte, que lueta na terra e no mar, para o• qual não ha cordas, nem corren tes bastantes, para dominal-o, quoenfrenta o perigo com o riso nos lábios, em

A ILHA DO TERROR
Seis actos de aventuras espantosas, sem iguaes; um "fllm" quebate o "record" do "frisson"; uma obra como jamais foi -passada

•pelo "screen" carioca. .
¦**v^^*^^^AA/VNA-«-%^*w^^vv««AiVV«VV>i_V«^^

Mais uma producçao estupenda da Incomparavel ParamountArtcru-t, pela qual Houdini recebeu uma verdadeira fortuna.

HOJE-A ILHA DO TERROR -iAO*)E
Como extra, dois actos para rir perdidamente, de principio afim, ininterruptamente

DENTISTA DE2STQOSO
Comedia Paramouut-Mac S *:*ni*U, a monopolizador.*, da garga-íiiíi Un,

BREVEMENTE — WALL ACE REID c ELSIE FERRÜSON*.om id-ois '• films", para os quaes chamamos, desde já, a atterVçáo do
publico. ¦

M QUINTA-FEIRA — TJm progirtinnla ideal! TOM MIX, o queridissimo cãvalleiro do
O TERUOlt, cinco actos, da Fox FÍlm, e W1LL1.-.AI HART, o original artista, na mais
das suas creações, ém cinco vigorosos actos.
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FRANK KEENAN
Pathé New York PATHÉ

4» A mascara impressionam

Sunshine Conisüy
FRANK KEENAN

rama intimo O HOJE
PATHE' NKW YORK apresenta o gr „cl_ 

"cTT^.Xk " 
TNa peifeição de um thmnu exalçaudo o am. r pateí-àü invencível

_*iA_N — ?

>4» ¦»»-»? «»? ?» ?» *.» 99 90 «?»

AS CINZAS DO PASSADO
I»„c^,S^Sa^^ bc-, va,, «os

v.__. Vo ge__;0 lml» erioso, .na prece muda das mãos tre nmlas dc emoção n rmnnon vvv
pre^e^r^a^aua? gg??* «S ° WB° *» H^ 

"=' ^ » —
"Poderá o homem esquecer, tcrminantcmcntc, o passado ?» •'O sentimento paterno-dcsupparecerâ, apesar do tempo ?Angustiosns p erguntas, que o vagabundo KEENAX não sabe resoonderNo fogo de artificio da mocidade que revive os ges tos de amanho1,11 fogueira ôsplendorosa dos acontecimentos do. presente radiosó surgem

A.--» CINZA*. '¦¦___»¦ *A:^_lí__i_a.íLDC>
_. se destas cinzas se levantar novas avassaladoras labaredas9KEENANr: expie unia pagina de um i-piiumcc de ódio e affeicão dc ciumes dc amorde yi..ga„ç.*a, dc proteção, chorando c rindo a,un. só .tempo, SlSS-O deverde .InsÜcciro, ou se deve se llnütar a simples protector sempre occiilto
E m:iis a liila iiatilcvSlTXRHlNE

, , »p.is ACTOS SUNSHINE FOX FILM " - •
cM*l..ít,V<.i^,.r-.ll.;..,.^>!;.;""t<'Ã ?CCn . 

!iC Pp-m-cn ¦''• aiilmacs. Convém salientar nmft^:Z^^__^__thí__^_. lT° t•,,,n•*!llst;,4l01• P «»*»s gt.lUiU.as caseiras.
&^iÒh|s pSfcy 

"ÜÍS S,"1S,"I,C <lil'*il "mil "0tíl «l*fi»^ em «ns mergulhos
•<*-<&~ae~ee~e+.* 4» 0» «.» ^^-^e--e9^e9^Am^à^^e^^^^l_ ^ tt M 4¥ #> ^^ ^

fi:


