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Ms ao Ia ra
questão tle Etipen e Malmedy

GENEBRA, 13 U.P. - (Urgente) — O go-
verno da Allemanha submetteu hoje nova
nota á Assembléa da Liga das Nações, com-
municando que recusa reconhecer a decisão
do Conselho da Liga cedendo os districtos

de Eupen e Malmedy á Bélgica.
A nota representa um desafio á autoridade da

Liga e causou grande sensação.?

A Gni-aBretanlm dormente que haja assignado um accordo com o Soviet Russo, aceres-
conta udo quo o coúnüorcio reatado—entre firmas particulares—não tem a sua protecção

._¦.«.

Os aluados insistem perante Berlim pelo
desarmamento dáSjju.ardas cívicas da Ba-
— -T viera e Prúisia Oriental — —

A Camara dos Deputados norte-americana
approva um projecto que prohibe por um
_. anno a immigração §| — — --L

, ít-'i«.

A Assembléa da ^ liga das Nações approva o projecto que instítue a
Corte Internacional Permanente de Justiça

COMMUNICADO ¦ TELEGR APHICU
de HENRY WOOD

A Cale Internaci
de Justiça

A assembléa de Genebra
adopta o projecto da |
Corte Internacional de
justiça, organizado
pela commissão espe-
ciai de jurisconsultos,
presidida pelo senhor
Elihú Root — Rejei-
ção de emendas argen-
tinas — Outras notas.

GENE ,RA; 13 (U. P.) — A
Assembléa da Lga das Nações ad-
optou hoje unanimemente o plano
do organização de um Tribunal In-
ternacional do Justiça, nos termos
esboçados pela commissão espe-
ciai de juristas presidida pelo
Sr. Elihu Root, dos Estados Uni-
dos.

O plano adoptado determina que
a séde permanente do Tr.bunal
seja em Haya, Hollanda. A Corte
comp «r-se-ha de onze juizes e
quatro supplentes o realizará as
suas sessões todos os annos a co-
rneçar do dia IB de junho, conti-
nuando os seus trabalhos até' tpr
resolvido todos os- casos ipòndenteâ.
A9 questões relativas'ao trabalho,
serilò tratadas poi- um corpo espe-
ciai, composto de cinco juizes, to-
dos nomeados pela própria corta..
Tambem os problemas de transito
o communicações o outros decor-
rentes do Tratado do Versailles, se-
são resolvidos por uma commissão
especial.

As linguas offic'aes da corte se-
rào o francez o o inglez.

A terceira commissão da Assem-
bléa da Liga das Nações, encarre-
gada da organiza<;ão do tribunal,
declarou ter rejeitado a emenda da
delegação argentina, propondo a
expulsão dos membros da Liga,
que se negarem a aceitar as (teci-
Sões do mesmo Tribunal. A com-

! 

missão considera que se as emen-
das argentinas fossem aceitas, se-
na necessário fazer novas altera-
ções na redacção actual do plano do
tribunal.

O Sr. Leon Bourgeois, presiden-
te da commissão, declarou que esta
desejava frisar que o plano origi-
nal do Sr. Hoot t'nha-sc conserva-
do tanto quanto possivel. Por esse
motivo, a commissão rejeita a pro-
posta da Argentina, de limitar a
principal funeção da cOrte ao des-
envolvimento da paz internado-
nal.

Outra das determinações do re-
gulamento da corte é que em todos
os julgamentos a corte deve ter
um juiz da nacionalidade de casa
litigante. Todas as questões serão
resolvidas pela maioria de votos:
em caso do empate, decidirá o voto
do presidente.

O numero do juizes pOde ser
mais tarde augmentado a cinco o
sois supplentes. A corte deve ser
sempre constituída por onze juizes,
o quando algum delles estiver' au-*senle será substituído por ura sup-
plante nas sessões de julgamento.

HENRY WOOD 
'

(Correspondente especial
da United Press.)

O Brasil no
estrangeiro

JANTAR NÀ LEGAÇÃO KO BRA-
SIL COM A PRESENÇA DO PRI-
MEIRO MINISTRO FRANCEZ
PARTS, 13 (A. H.) — O Sr. Ge-

orges Leygues, presidente do Conse-
lho, assistirá amanhã ao jantar que
o encarregado de negócios do Bra-
sil offerece aos officiaes do coura-
gado "S. Paulo".
AS EXÉQUIAS DOS IMPERADO-

RES DO BRASIL
LISBOA, 13 (A. H.) — Estão mar-

cadas para o dia 22 do "corrente as
exéquias solemnes que sc devem rea-
lizar antes da trasladação dos cor-
pos dos ex-imperadores do Brasil
para bordo do couraçado "S. Paulo".

O "S. PAULO" ESI ÁGUAS EURO-
PÉAS --« A EXCURSÃO DOS

OFFICIAES A' VERDUN
PARIS, 13 tA. H.) — Os officiaes

do couraçado "S. Paulo", em com-
panhia do commandante Gomensoro
e do addido commereial & cmbalxa-
da do Brasil estiveram hontem em
Verdun, onde foram recebidos com
demonstrações dc grando enthu-
siasmo.

Os officiaes brasileiros visitaram o
cemitério militar, e depositaram
flores o palmas sobre as sepulturas
dos ooldados desconhecidos. Em sc-
afuid* percorreram os principiaes

pontos da frente de Verdun, ouvindo
dos officiaes francezas a narrativa
dos grandes episódios que/ se desen-
rolaram duranto a offensiva allemã.
OS OFFICIAES DO Í'S. PAULO"

REGRESSAM A PARTS, DE SUA
EXCURSÃO AO FRONT
PARTS, 13 (A. H.) — O comman-

dante Gomensoro o os demais offi-
ciaes do couraçado "'S. Paulo", que
com elle vieram do Cherburgo, re-
gressaram hoje, da visita emprehen-
dida ao "front", ondo percorreram
em automóveis a região de Verdun,
Argonne o Reims.

Tendo se detido/ especialmente, no
Cheniin des Damos, logar ern que se
produziu a reacção victoriosa do go-
neral Gourand, om julho do 1918 e
os fortes que rodeiam Reims, thea-
tro dos combates épicos que ter
minaram pela destruição das ha-
bitações, e na sua histórica ca-
Uieclral, verdadeiro patrimônio da
humanidade, muito lamentaram os
officjaes brasileiros não dispor do
tempo indispensável a uma visita ás
regiões devastadas do norte.

A um redactor da Agencia Havas
declararam os illustres hospedes
quo traziam do todos esses logares
históricos uma impressão grandiosa
o inapagavel e que se achavam
multo gratos ás autoridades civis,
religiosas o militares das regiões
percorridas pelo sympathieu acolhi-
mento que haviam dispensado aos
seus irmãos brasileiros.

A' noite, o commandante Gotnen-
soro o os demais officiaes assistiram
ao espectaculo de gala que, em sua
honra, se realizou na Opera Comique,
ondo pelos principaes. artistas foi
cantada a "Carmen"',

O OIIEFE DO ESTADO-MAIOR I>A
ARMADA Fft&NCEZ:C BA. QÜÍ.
TfilK A OFFÍClALIRADF* DO"S: PAULO".
PARJS, 13 (A. A.) — Realizou-se

no Hotel Continental o banquete of-
fevecldo pelo chefe . do estado-nmiur
da armada ao commandante u offi-

i clues do couraçado brasileiro "Silo
Paulo!'.

A festa correu cm meio da maior
cordialidade, trocando-se brindes que
aceentuaram as sympathias franco-
biMsilciras.

A' noite, realizou-se no Alcazar
JVEté o espectaculo-reeopção que
o artista Duque offereceu aos seus
compatriotas. A essa íoáta compare-
ceu quasi toda a colônia brasileira
aqui residente.
OS REMANESCENTES DA FAMI-

LIA IMPERIAL DO BRASIL JA'
TEM OS PASSA l-OHITES VISA-
DOS PARA REGRESSAREM
PARIS, 13 (A. A.) — A embai-

xada brasileira, posta cidade, Já vi-
sou os passaportes do conde d'Eu,
do príncipe D. Pedro dc Saxe Co-
burgo e Gotha e do barão de Murl-
tiba, antigo veador do paço impe-
rial, para irem ao Brasil acompa-
nhar os restos mortaes dos ex-im-
peradoros.

O conde d'Eu e sua comitiva,
atravessarão a Hespanha c Portu-
gal, embarcando em Lisboa, a bor-
do do couraçado "S. Paulo".

A assembléa
de Genebra

APPLAUSOS A' ATTITUDE
ARGENTINA

GENEBRA, 13 (U. P.)—O Sr. Al-
bert Thomas, presidente <io "bureou"
internacional dc trabalho da Llifa
dus Nações, enviou o seguinte tele»
gramma uo Dr. Honorio Pueyrrcdon,
chefe d» delegarão argentina, n «piai
sc retirou (Ia assembléa ila Liga dis
nações:

"Eu, plena- e francamente, applau-
do a ulti tudo d» delegação da Argen-
tina cm iclirnr-.se da- assembléa da
Liga dus Nações. Acredito que a
maioria das autoridades írance/as e
lambem a maioria do pnblico fran-
cez. còinprchciidom e approvam a
acçüo dc V. Ex."

O TRIBUNAL INTERNACIONAL
DE «JUSTIÇA

GENEBRA, 13 (U.P.)—Ao apre-
sentiu-, hoje, o relatirio da 3* com-
missão da assembléa da Liga das
Nações, á conferência da assembléa,
o Sr. Léon Bourgeois, presidente da
commissão, elogiou o pki.no visando
a creação do Tribunal In'1 rnacilonal
da Liga das Nações.

"Pela vez primeira, na historia,
temos um plano completo para um
tribunal internacional", declarou o
Sr. Bourgeois. "Eliminámos todas
as difficuldades, tarefa essa que, an-
teriormente, parecia impassível de
realizar. O nosso tribunal breve-
mente será prompto para ser apre-
sentado ao mundo".

"A creação do tribunal Internado-
nal ê um traba,lho da mais alta im-
•portancia. Isso quer dizer que, de
ora avante, isto é, depois da inaugu-
ração do tribunal, as nações terão
um meio do solucionar todas as con-
troversias legaes o Jriter. aciõnáes;
sem o recurso da guerra. O tribunal
internacional será a riiaie-r garantia
da paz mundial".

GENEBRA, 13 (U. P.)--A a.s-
esembléa da Liga das Nações, hoje,
tratou do relatório da commissão do
tribunal internacional. E' muito
provável que o relatório visando a
Inauguração do tribunal seja adopta-
do e que todos os sócios da Liga ra-
tifiquem o relatório da commissão

do -tribunal Internacional antes de
setembro próximo ftuluro. Se fôr
certa essa previsão, a próxima re-
união da assembléa da Liga poderá
eleger os juizes e inaugurar a corte,
provavelmente antes dc terminar o
anno de 1921.

A elaboração final dos planos da
corto do justiça internacional ceti-
pula que nações, não sócias da Liga
das Nações, poderão adherlr á corte
internacional de justiça, e aceitar a
sua jurisdição.

Essa cláusula foi inserida espe-
cialmente afim do permittir aos Es-
tados Unidos àdherirem á corte.
AS EMENDAS ARGENTINAS SAO

RECUSADAS
GENEBRA, 13 (U. P.)—-A ter-

ceira commissão da assembléa da
Liga das Nações, hoje, rejeitou duas
moções apresentadas pela Argentina,
visando emendas ao actual plano
para o Tribunal Internacional da
Liga das Nações.

Eis as duas emendas: Primeira—
Augmentar a cinco o numero de jui-
zes do Tribunal Internacional; se-
gunda—Dispensar o prazo marcado
para a apresentação do pedidos de
revisão do plano actual da Corte do
Justiça Internacional. A commissão
resolveu marcar o prazo dc dez an-
no.s para a recepção de pedidos de
revisão do mesmo plano.
AINDA OS DEBATES EM TORNO

DA CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTIÇA...
GENEBRA, 13 (U. P.) t- O plano

visando a creação dum tribunal- in-
ternacional sob a fiscalização da.Li-
ga das 'Nações foi alvo dum grando"debate hoje, na assembléa da Liga
dai/Nãúões. .... . '.. 7:_Ulí ~7'--'-.

.--; íatiibòrtic o ipAino~-f*¦>*"aawptãdò vir-
tuàlmonte na fôrma c"-- que foi a«pre-
anotado .pela eom-miesãoi especial da
peritos internacionaes quo o elubo-
rou, oradores deploravam o facto
que á Corto de Justiça Internacio-
nal náo .poderá ser dada jurisdicção
cimtpulsoriu em certos casos.

Aciedltiiiin geralmente, comtudo,
os membros da assemlbléa, que com
o correr do tempo todas as nações
aceitarão, «em questional-a, a júris-
tlto_íò da corte. Fazem vêr quo o
Sr. Elihu Root, dos Estados Unidos,
o qtia.l maia contrib-uiu á. elaboração
do plano do tribunal supremo, con-
siderou a jurisdicçüo obrigatória da
Corto de Justça Internacional como
a. podra; fundamental do poderio da
mesma.

A terceira commissão da assem-
bléa tendo rejeitada a moção apre-
sentada pelo Dr. Pueyrredon, minis-
tro do exterior da Argentin.x, desti-
nada á tornar obrigatória a jurisdi-
cção da cflrte, — os delegados Sul-
Americanos, ospecialmento o senhor
Bianco, de Uruguay, e Dr. Ráoul
Fernandes, do Brasil, appellaram
fortemente, pedindo- «que a moção do
Dr, Pueyrredon seja re-considerada
mais tarde. O.s Srs. Loder, da Hollnri-
da; e, Lafoitaine. da Bélgica, fizo-
rn.ni tambem pedidos no mesmo sen-
tido.

Especialmente afim de permittir
que os Estados Unidos aidherlrem á
Corte de Justiça Internacional, o pia-
no adoptado estipula que paizes, não
sócios da Lig.i das Nações, poderão
ndlftrir ao Supremo Tribunal Inter-
nacional.
OS SOVTETISTAS PROTESTAM

TAMÍBF.M CONTRA A TNTER-
VENÇÃO DE UM EXERCITO DA
LIGA PARA PRESIDIR O PLE-
BISCITO DE VILNA
LONDRES, 13 (A. A.) — O cor-

respondentè do "Daily Herald", em
Riga, annuncia, nos seus despachos
telegraphicos, que o governo da Rus-
sia dos soviets remetteu uma nota
niuito enérgica á Polônia protestan-
dOi com grande vchemoncia, contra o
envio de tropas do exercito da Liga
dns Nações a Vilna. A alludida nota
declara, que essa operação servirá,
unica e simplesmente, para preparar
um novo ataque contra a Russia, que,
prevendo isso, se preparará, conve-
iiientemente, para qualquer eventua-
lidade. A nota do governo dos soviets
sustenta que a Polônia 6 responsável
pelos actos do general HolingOTvslcl,
em Vilna, e á Polônia competia cas-
tigal-o, respeitando o Tratado tíe Paz
de Riga.
O QUE DIZEM VÁRIOS MEMRROS

DA LIGA. A RESPEITO
GENEBRA, 13 (U. P.) — A ns-

semibléa da Liga. das Nações, publica
uma declararão idando os detalhes
das 18 propostas apresentadas pelo
Dr. Pueyrredon, da' Argentina, co-
mo emendas ao .plano do Tribunal
Intornacional da Liga.

Todas as propostas foram rejeita-
das pela terceira commissão da Liga.

O Sr. Bianco, de Uruguay, numa
entrevista relativa ao .plano, para o
Tribunal Internacional* diz que aa
delegações sul-americanas estão una-
nimemonte cm favor da moção ar-
gentina, destinada á tornar compul-
soria a jurisdicção da COrte de Jus-
tiça Internacional. O delegado uru-
guayo eapera que, eventualmente, a
Liga poderá aceitar a moção Argen-
tina. fazendo cumprir um regula-
mento estipulado que todas as con-
troversias internacionaes, pretencen-
tes á certas e determinad.is ca.tego-
rias, — terão quo ser subir.ettidas ao
Tdibunal Internacional afim de se-
rem solucionadas.

O Sr. Lafontaine, da Bélgica, man-
tem o mesmo pontoi de vista que o
6r. Bianco, fazendo v6r que, se não

fôr compulso. ia « a -jurisdicção do
Tribunal ImerWclònal. — qualquer
nação- terá o-dii-eito d* se declarar a
guerra, afim d* enforcar as suas ai-
lègações.

A terceira cohiinls&ão publica uma
declaração, cl 1 .en(16 que o cláusula
do plano do -Supremo Tribunal In-
ternaeiona.l, estipulando que paizes,
nilo sácios d.. Liga-pollem adherlr ú.
mes-ifta. estipula, t.içtiftem .que os dl-
tos paizes não»soe,i,òs da Liga, terão
õs mesmos,JU)-eitòs de precedência
no.Tribunal .^'aamações, sócios da
Liga -das Nnçfies. 

'-«,

F 4LA«M REPRESENTANTES DE
VARTOS PAIZES SOBRE O ES-
T \BELEOTMEXTO T> EFINITTVO
D\ CORTK INTERNACIONAL
DF, .TUSTIÇ^- . - -
G-E«\EBRA; -13 (A.* H.) — No de-

<.rrei\ d&s d£b'átes-travados hoje na
'Assembléa da. Liga (las Nações, em
-. ,-_ __ i_. li"„ -..'.i :.,„íUn,. « rp.'_

A GRA-BRETANHA E AS SUAS
RELAÇÕES COMMERCIAES COM
A RUSSLV
LONDRES, 13 (V. P.) — O Mnis-

tci.-lo das Relações Exteriores publl-
cou uma declaração especial desmen-
(Indo u noticia vinda dc Constuntl-
nopla, de ter sido assignado um
accordo entre o governo britannlco e
o soviet da Russia.

A nota necrescenta ter sido reata-
do o commercio entre firmas parti-
euíiires e que os navios inglezes se
dirigem uos portos russos.

Esse coiumercio não 6 protegido
peh» Grã-líretunlia.
IUttlPIMENTO DE RELAÇÕES EN-

TRE A HOLLANDA JS A TCHE-
CO-SLOVAQUIA?
NOVA VORK, IS (A. II.) — O cor-

res|H)inlente da Associated Press em
Haya tele . aphou d-áll dizendo que
forom rompidas as relações diploma-

torno do projecto qué instituo o Tri- | tlC]ls enü,tí ft xioiliiiiiltt e i» Yugo-Sla
bMal permanente de ..Justiça, vários ! vla
oradores se (téfiver£m"ho exame do
principio da jurisdição obrigatória,

àfpn importância- s.ffiientaram.* ' 
Entre esses oradores destacaram-

se. os Srs. todèh. Representante da
Hollanda; La Fontaíne, delegado da
Boi. ica, e Riacho. Sdo Uruguay.

O r.'legado ul-úgliayo declarou que
asfnaoões sul-americanas de ha mui-
to acariciam áT idétt. da instituição

¦ daquelle princijjlo e que a .retomarão
futuramente, esperando vir ainda a
•encontrar-se do accordo com as
grandes potências e paizes liberaes
da Europa. Acerescentou quo a Ame-
rica do Sul votaria o projecto, mas
com certas restricções, concernentes
á arbitragem'.£ io excepções que
nelle so contem á esse respeito e que
.ocaj. de perto,'. lião st? o** interesses
vltaes, como fis constituições dos pai-
zes sul-americanos

O rtelegado5Ío.'Bra. ti,'1.*. Raul Fer-
nandes, renovou,. perante a Assem-
¦btêa, n defesa n»<- fizera do principio
da jurisdição obrigatória na commis-
são organizadora do projecto.

Por -proposta deçse cliílegado, a
commissão acerescentou ab texto do
ireforldo nrojecto um dispositivo dan

A questão iriandeza
ÜM COMBATE ENTRE ESCOSSE-

ZES E SINN-FEINERS
LONDRES, 13 (U. P.) — A repar-

tlção <ia Irlanda annuncia hoje ter
recebido despachos informando-a que
houve uma. séria lueta armada entre
um destacamento de "Scotch High-
lnnders", (tropas oriundas das mon-
tanhas da Escossia". e sinn-foiners,
perto da cidade de Cloyne no Con-
dado do Cork, •flerca do. 25 kilome-
tros a sudoeste da cidade de Cork.

As tropas escossezas estavam via-
jando num automóvel militar, quan-
do foram atacadas pelos sinn-feiners,
os quaes estavam escondido'»^, rç. ;ça-
sns ao longo da estrada. Os' slnn*ífei-
ners, &.o atacarem, empregaram gra-
nadas de mão e carablnas.

Um soldado flui ferido o um sinn-
felner foi morto e diversos feridos.
As tropas escossezas luetaram doses-
perada mente e conseguiram repelllr
o ataque. Os "Scotcti Highlanders"
capturaram diverso» sinn-reiners, os
quaes foram mettidos na cadeia. Em
seguida, o destacamento de titopas da

POR QUE?
'>

Por que "A CAPITAL"
pôde Vender pelos

preços baratissimos
que tanto

causam admiração?

FORQUE
PORQUE

rec«-bo d ire cta mon te das principaes
praças do mundo.

tem contratos especiaes com impor-
tantes tabriCíiSt

do aos Estados, membros da Liga (Jjisj i5SC0Ssi-, incendiou as casas nas quaes
Nneões, que esteiam dispostos a ad-
mittir á jurisdição Obrigatória, a fa-
culdade de .fazer, seja a ratificarão
desse principio, seja, posteriormente,
a declaração do que a elle se sujei-
tam.

E^f-o dispositivo flíl aos Estados a
faculdade de escolher a jurisdição
obrigatória para todas as questões
enumeradas tio proieeto, ou. .«(«'«men-
te, para algumas dessas questões. Es-
tabeloce. assim, a possibilidade ile
designar os Estados, em face dos
quaes cada governo esteja disposto a
assumir a jurisdição mais extensa.
DECLARAÇÕES DO CHEFE DA DE-

LEOAÇÃO ARGENTINA
PARIS, 13 (U. P.) — O Dr. Hono-

rio Pueyrredon, da Argentina, commu-
n'ca que o seu paiz continuará a inter-
essar-se nas diversas organizações
subsidiárias da Liga das Nações, ape-
sar de ter-se retirado a delegação ar-
gentina da Assembléa.

A declaração do Sr. Pueyrredon foi
feita apôs uma conferência com o se-
nhor Albert Thomas, "leader" traba-
lh'sta francez e presidente do bureau
do Trabalho da mesma Liga.

O Sr." Thomas perguntou ao senhor
Pueyrredon se, embora a Argentina es-
tejá ausente da assembléa. pôde-se
contar com ella para melhorar as con-
díçõcs dos operários em todo o mundo.

O Sr. Pueyrredon respondeu:
."O Bureau Internacional do Traba-

lho pôde contar com o apoio do go-
verno da Republica Argentina. Con-
tlnuaremos à nos interessas não só
pelas condições dos trabalhadores na
Argentina, mas tambem pelas dos de
outros paizes, que estão em relações
com a Republ'ca Argentina."

os sinn-feiners tinham estardo escon
didos. obrigando a população civil a
refugiar-se nas montanhas.

Acredita-se que o ataque fez parte
da grande rebollião contra o domi-
nio britannieo, actualmente sondo le-
vado a effeito pelos sinn-feiners em
todo o Condado de Cork.

UMA DECLARAÇÃO A* CAMARA
DOS COMMUNS

LONDRES, 13 (U. P.) — Confor-
me noticias publicadas nos jornaes, o
secretario da Irlanda, Sir Hamar
Greenwood, fará, hoje á noite, na Ca-
mara dos Communs, uma declaração
imrtortanto relativa á situação irlan-
deza.

O FORMIDÁVEL INCÊNDIO DE
CORK

•CORK, 13 (U. P.) — A cidade de
Cork ainda estava ardendo hoje, dc
manhã. Os bombeiros estavam se es-
forçando para dominar as chammas,
porém roecia-sc quo o Incêndio conti-
nue a se desenvolver. Acredita-se que
as chammas, as quaes irromperam
simultaneamente em diversos logares
da cidade, foram atadas por meio de
petardos-relogios.

Centenas de pessoas ficaram sem
emprego devido' á destruição de casas
de commercio,. fabricas e estabeleci-
mentos commerciaes. Hoje calcula-se
os prejuizos cm 2.000.000 a 7.000.000
de libras esterlinas.

Á AGITAÇÃO LOOAL
DUBLIN, 13 (U-. P.) — Despachos

aqui recebidos, pi. codentes de Cork,
dizem que os ânimos estão muito

&orq
do todas

.pura *fen ij.er muito limita-se a u m pe-
! queno fuefo. ' *¦'$$&..:^ . '¦•- 'k:V-f'

dispondo de grande
tlQ capital, obtem preços

especiaes, descontan-
is suas compras^

do assassinatos quo envergonha a fé
do povo da Irlanda" -- declarou Lord
Kerr. "Não ha, na Irlanda, nem op-
pressão religiosa nem de nacic-nalida-
des. Os rebeldes irlandezes não têm
direito á sympathica de um povo ca-
tholico, livro e justo, como o são os
belgas."

OS LEVANTES DE CLOYNE
LONDRES, 13 (U. P.) — A repar-

tição da Irlanda anhuncia que, depois
da batalha entre tropas escossezas e
sinn-reiners, hontem á noite, perto de
Cloyne, no condado de Cork, as auto-
ridades militares enviaram tropas ad-
dicionaes áquella região, afim dc pa-
trulhal-a.

Não houve novos levantes perto de
Cloyne.

As desordens em Cork continuam,
apesar do facto de mu'tas tropas ad-
dicionaes terem sido enviadas áquella
cidade. Cordões de tropas foram col-
locadas em torno dos bairros Incendia-
dos e ninguém pôde penetrar nelles.
Essa providencia foi tomada afim de
evitar o saque, porque têm, nas ruas,
grandes pilhas de mobilia e outros ob-
jectos.

Accrescenta a declaração da repar-
tição da Irlanda que as autoridades
militares estão fazendo o possivel afim
do restaurar a boa ordem politica em
Cork e evitar o" irromp'mento de novos
incêndios criminosos.

Multas pessoas pediram licença para
exaltados naquella cidade, por causa i partirem do Cork, levando todos os
do incêndio quo ali lavra. Áccrescen- ; seus bens. Declararam que a vida na-

CESSAM

tam os despachos queas scenas nos
bnirros incendiados sâo indescripti-
veis. Despachos enviados por oorres-

AS DIVERGÊNCIAS EN- pondontes da imprensa declaram que

A politica européa
TRE O GOVERNO FRANCEZ E
O SR. VIVLVNI
tFARIS; 1*3 (U. P.) — Os jomaes

dizem quo, depois de uma conferen-
cia, lovada a effeito, hontem, no Mi-
nisterio do Exterior, foram elimina-
das todas as differenças de opinião
entre o governo francez e o Sr. René
Viviani.
OS SOBERANOS DINAMARQUE-

ZES A CAMINHO DE ROMA
TURIM, M (U. P.) — As autori-

dades municipaes- visitaram os via-
jantes regios (ti namarquezes, por
oceasião da sua passagem através
desta cidade, a caminho de Roma,
apresentando as boas vindas. 6 sua
magestade o rei Christiano.

ROMA, 13 (U. P.) — Espera-se
que sua magestade o rei Christiano,
da Dinamarca, chegarâ.-A. esta capi-
tal hoje, procedente; dè'Paris. •
CHEGAM A ROMA OS REIS DA

DINAMARCA •• ?-.. .
ROMA, 13 (A. H.) -^-'Chegaram

hoje de manhã a esta capital os réis
da Dinamarca, que tiveram jeçepção
magnifica. ",..'- 3$.

Na estação, os soberanos dinaniar-
quezes eram esperados..«pelo .rei Vi-
ctor Manoel e a rainha Helena, pelo
Sr. Giolitti, presidente do Conselho, e
demais membros do gabinete, pelos
representantes do corpo diplomático
c autoridades civis e militares.

As tropas da guarnição prestaram
honra, por o'-casião ií;i chegada.

O corl«j» f«.i em mdo o percurso
até o Qu"i""'i vivamente «ecla-nado
pela multidão. ..'--.-.-.•--; -

as scenas nos bairros incendiados dão
a Impressão do uma cidade nas gar-
ras de um exercito invasor, entregue
ft saque.

EXOOMMUNHAO PARA OS
REACCIONARIOS

LONDRES, 13 (A. H.) — Telegra-
pham do Cork:

"O arcebispo .Cohalan annunciou,
em plena cathedral,. quo, de ora em
diante, todo «o catholico Julgado como
participante do represálias contra as
forças da coroa, incorreria na pena
(le exeommunhâo."
UM PROTESTO DA UNIÃO CATHO-

LICA DE I/ONDRES, CONTRA AS
DECLARAÇÕES DO CARDEAL
MERCIER.
LONDRES, 13 (U. P.) — Lord

Walter Kerr, presidente da União Ca-
tholica «3a Grã BretaPha, escreveu
uma carta a sua eminência o cardeal
Mercier, da Bélgica, protestando con-
tra a carta que sua emmineVicia es-
creveu ao Exmo. redmo. Cardeal Lo-
gue, da Irlanda, demonstrando a sua
sympath'a para com os catholicos da
Irlanda.

Lord Kerr declara que o problema
irlandez nada tem que ver com a que-
stão da liberdade religiosa, e acere-
scehta que a maioria das victimas dos
assassinatos commettidos pelos sinn-
ftiners foi composta de catholicos.

"A parte mais triste de toda a ter-
rivel situação iriandeza é quo os fl ea-
ders" espirituaes irlandezes não fize-
ram nenhum esforço organizado no
sentido de pôr um paradeiro & onda

quella cidade está, actualmente, into-
leravel. As autoridades militares estão
tomando em consideração todos os pe-
didos, concedendo-os sempre que fcar
comprovada a lealdade dos peticiona-
rios para com o governo britannieo.

As tropas foram ordenadas a fuzila-
rem, á visto, todas as pessoas apanha-
dás em flagrante, entregue ao saque.

O que se passa na
Allemanha

NAS VÉSPERAS DO PLEBISCITO
/ DA ALTA SILESIA

BERLIM, 13 (U. P.)—Despachos
procedentes da Alta Silesia, dizem
que o ódio entre polacos e aliemães
augmenta .1 medida que se aproxima
o dia do plebiscito.

Os polacos aceusam os aliemães
desempregarem meios ^Ilícitos para
obrigar o publico a votkr a favor
delles. Dizem mais os polacos qüe
os seus riva-es têm escondidas 500
metralhadoras, 150.000 espingardas
e 50 canhões para iniciar uma revo-
lução, no caso em que o plebiscito
resulte a favor da Polônia.

Registraram:se vários conflictos
isolados entro polacos e aliemães.

OS ALLIADOS INSISTEM PELA
DESMOBILIZAÇAO DAS GUAR-

DAS DA BAVIERA E PRÚSSIA
ORIENTAL
BERLIM, 13 (U. P.)—Foi aqui

publicada hojo n ultima nota alliada,
recebida pelo governo allemão. A
mesma reitera a exigência alliada
para a desmobilizarão das guardas
cívicos da Bavici. e Prússia Orien-
tu)

A ALLEMANHA EM EBULIÇÃO .,
POLÍTICA?

NOVA YORK, 13 (A. A-i-^Ò' ..
correspondente da Agencia Unlver-
sal, em Berlim, desde hontem quo
envia seguidos despachos telegrcphi-
cos, annunciando forto agitação em.
todo o torrltorlo allemão.

Nos despachos hoje publicados,
diz que, em Berlim, estão novamente
fervendo os boatos de alteração, di- -
zendo-se que -estão em ebulição va-
rias perturbações políticas, que es-
tão prestes á desabar sobro o paiz.
Accrescenta que essas perturbações
têm um caracter accentuadamente
econômico.

Os annunios de paredes e as amea-
ças de paralyzaçã do trabalho che-
gam á capital allemã constantemen-
te, procedentes de todos os cantos
da Nação.

Tambem têm circulado boatosr da
possível queda, do gabinete. Dlz-so
ainda que o ministro nacional da
fazenda ameaça renunciar, se o Rei-
chstag conceder o augmento de or-
denados aos serviços civis, sem pri*
meiro considerar as suas obje-cções.*

As associações ferroviárias 'envia-
ram telegrammas aos membros do>
Reichstag, declar.indo que, em vir-
de de faltar o necessário combusti-
vol, não ha possibilidade de manter
¦o serviço dos trens, regular, como
se exige e reclama.

Os empregados doe correios . en-
ciaram notas ao respectivo ministro,
dizendo-lhe quo, se elle- não acce-
desse aos pedidos pela classe, a pa-
rede dos funccionarios e telegraphos
seria inevitável.

—«Noticias aqui recebidas telegra-
phicamente, procedentes de Berlim,
dizem que têm chegado áquella ci-
dade allemã noticias especialmente
de Munich, dizendo que a Baviera
ameava dar um golpe nos radiaes,
mudando assim a sua situação

Entretanto, a creação de um pos-
sivel governo, composto de radicaes
e socialistas na Saxonia-, inquieta
muito o governo da Al*emanha, visto
que se considera que o seu triumpho
será, certamente, segundo de tenta-
tlvas semelhantes pelos outros Esta-
do» da Allemanha, que já ha alguna
tempo têm esboçado desejo de vol-
tarem para os radlcares e constituir
governo com elementos daquell»
partido.

Os interesses
, italianos

A MESA DA CAMARA DOS DEPU-
TADOS RENUNCIA

ROMA, 13 (U. P.) — O Sr. de NI-
cola, pre-jldente da Camara dos Depu-
tadòs, e o vice-pres'dente e secretários
da Camara, apresentaram os seus pe-
didos de demissão & Camara'dos Depu-
tados, hontem & tarde. Os pedidos da
demissão foram apresentados por mo-
tivo de um engano parlamentar, com-
mettido pelo presidente de Nicola, o
qual declarou presente um "quorum"

por oceasião da convocação da Cama-
ra. Quando os votos foram re-conta-»
dos, ficou apurado não haver "quo-
rum".
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Noticias de Portasga.
AQUARELLAS DE ALBERTO

SOUZA
LISBOA, 13 (U. P.) — Serfl. inaai-

giirtula hoje, no lluséo dei Carmo, a
exposição de aquarellas do Sr. Alber-
to Souza.
UM LIVRO DE OBSERVAÇÕES

SOBRE PORTUGAL
LIS DOA, 13 (U. P.) — O cônsul

chileno, Sr. Armando Carvajal, publi-
cou um livro de estudos sobre Por-
tugal, o qual foi bom recebido pelos
críticos.

OS EXTREMISTAS NOVAMENTE
EM ACTIVIDADE

LISBOA, ia (U. P.) — Numa re-
união dios elementos extremistas, fi-
cou resolvido que os mesmos recome-
gãráò a sua actividade politica.
O.S PROJECTOS SOBRE FINANÇAS

PUBLICAS
LISBOA, 13 (U. P.) — O Sr. Cunha

Leal. ministro das finanças, exporá,
em sessão publica, argnmontos reba-
tendo os ataques feitos na imprensa
contra ios projectos do lei apresenta-
dos ;io Parlamento. Será pedido, hoje
"jesmo, ao Parlamento, a approvação

os mesmos.
APOIO PUBLICO AO GOVERNO

LISBOA. 13 (U. -P.) — Houve uma
manifestação de apoio a|o governo, ü
qual assistiram 3.000 pessoas. O.Sr.
Cunha Leal, ininistro das finanças,
falou, promettendo que as propostas
actualmente sendo estudadas, seriam
cumpridas, empregando, em 

' ultimo
caso, a violência.
VOTOS DE PEZAR PELO FALLE-
CIMENTO DO CARDEAL NETTO

LISBOA, 13 (U. P.) — As juvontu-
des monarchlcas approvaram uma
rincão de pezar pefa morte do car-
deal Netto.

O CONGRESSO ARCHEOLOGICO
LISBOA, 13 (TJ. P.) — No dia 20

do corrente mez, serS. inaugurado, em
¦Xavira, o Congresso Archeologico Na-
cionul.

À "SARMIENTO" EM LISBOA
LISBOA, 13 (A. H.) — O navio-

«seola argentino "Presidente Sar-
mlento", permanecerá quatro dias
neste flerto.

Hoje, o commandante argentino
ffez, com os officiaes do seu estado-
maior, as visitas da pragmática, ás
autoridades navaes o municipaes.

Por achar-se enfermo o presidente
tia Rep-übH-eá, nüo se realizará hoje
a recepção dos officiaes argentinos no
palácio de Belém.
IMA PROPOSTA PARA QUE O

PARLAMENTO PIQUE EM SES-
SÃO PERMANENTE.
LISBOA, 13 (A. H.)— O Sr. Cunha

Leal, ministro das tfjinançaè, apre-
sentará uma proposta para que o
Parlamento so conservo em sessão
permanente, atí- â notação do proje-
cto relativo á contribuição de regis-
tro por titulo gratuito ou oneroso.

A PHTLANTROPIA LUSITANA
LISBOA. 13 (U. P.) — A União

Continental do.s Portuguezes, da Ca-
lifornia, enviou ao presidento da Re-
publica, Dr. Antônio José de Almci-
(la, a quantia de 1.034 dollars, sendo
distribuídos por partes eguaes entre•os militares tuberculosos em conse-
¦qm-ucia da guerra e entre o Instituto
doa Mutilados do Arrotos.
AS AUTORIDADES DE LISBOA RE-

TRI BI* EM AS VISITAS DE COR-
TEZIA DO COMMANDANTE DA"SARMIENTO".
LISBOA, 13 (U. P.) — O comman-•dante da fragata argentina "Presi-

dente Sarmiento", cumprimentou o
ministro da marinha e as autoridad-a
locaes. O ministro esteve a bordo,
afim de retribuir a visita quo 3 com-
mandante fizera em nome do gta-vurno
argentino.

A suecessão
heiüenica

O PROTESTO BRITANNICO SO-
BRE A UTILIZAÇÃO PELA GRE-
CIA DA PARTE RESTANTE IX)
EMPRÉSTIMO QUE A ESTA
FOI EEITO.
ATHE,NAS, 13(U. P.) _ O minis-

tro britannico nesta capital enviou¦uma nota ao Sr. Bhallys, presidentedo, conselho de ministros da Grécia,
protestando contra a proposta uti-
lizo.t*ão, pelo governo grego, da ou-
tra metade do empréstimo de quatrobilhões de iIi-m ': riis, que os qllla-do.*; fizeram ¦:. •' •',,

Acerescoiiu, *;.i que os álliados•sanccioimr.-ini i, ¦¦.¦•uprego da primei-ra metade do .eiu-prcstimo porque na-¦qiiolln occ.ii-ião n Sr. EÍeuthêrloa Ve-ni/.;-|(.,s, o rmão jiresidente do con-
GPiiS.o de •*•( i(!:.*-••.ros da Orecia. esta-
va seguindo nina politica favorável
nos alliado.*;. ps qimr.-i. agora, reeu-
6»m formalmente sanecionar o em-
prego da segunda metade do mes-
mo.

O conselho de ministros ordenou a
eritnbolação de negociações com a
cotJifiii.*n--ão intei-r:!,*«:.->n.il- de fin*an-
ças, visando a cnmiriü-flo *ja quan-•tia do 200.000.000 Sa úr-ichma.**, em
papel moeda, stíi-1 ;•'*> substituir as
quantias repudi*f*la*f pc!;.!; nlliados. O
conselho de rrJr.i,•••.¦.. '-...ani a effei-'to a.s.su.i'**. i*.*. -u • •-.("•; ci theoria de

que os alllados, tendo consentido, ao
empréstimo, não.podem retirar a sua
autorização.
O GOVERNO RUSSO PROTESTA

CONTRA A INTERVENÇÃO AL-
LIADA NOS NEGÓCIOS INTER-
NOS DA GRÉCIA.
PARIS, 1*3 (A, A.) — Os jornaes

desta capital dizem hoje que sabem
cie fonte autorizada que o convnvissá'-
rio do povo para os negócios estran-
geiros. da Russia dos "soviets", Sr.
Tohltcherino, em nome dos mes-
moe "soviets", se dirigiu aos aluados,
iyrotestando com grande vehemencia
contra á inde-b.ita. intervenção doa
mesmos nos negócios internos, da
Grécia.
O REI CONSTANTINO FAZ A PRI-

MEIRA DECLARAÇÃO PUBLI-
OA.
LUiCBRNA, 13 (A. A.) — O rei

Constantino, da Orecia, fazendo suas
despedidas aos .correspondentes do
vários jornaes nesta cidade, fez a
primeira declaração publica sobre as
suas intenções, informando-oi-y Je -íue
não abdicará dos seus direitos ao
throno daquelle paiz.
CONFERÊNCIAS DA NOVA POLI-

TICA
ATHENAS, 13 (U. P.) — Vários

deputados resignaram os seus man-
datos dizendo ser Knpossivel para-el-
les collaiborar còm o governo actual.-
Na reunião de Santo Synodo foi ap-
provado o novo gabinete e a convi-
te do ex-rei Constantino para que
oecupe novamente o throno.

A nova phase de
Fiume

DESERÇÕES PRó-DWNNUNZIO
FIUME, 13 (U. P.)—-Foi noticia-

do que dois carros blindados, que
haviam sido usados pelas forças mi-
litares italianas, em serviço de pa-
trulhamento ao longo da linha de
armisticio, desertaram, unindo-se a
Gabriel D'Annunzio. Ao mesco tem-
po, um contingente de 80 homens e
dois officiaes tambem foi engrossar
as forças de Fiume.
A NOTA DIO ROMA CAUSA PRO-

FUNDA IMPRESSÃO EM FIUME
FIUME, 13 (U.P.)-—Chegou aqui

o deputado Ernesto Vassalo, de Cal-
tanisetla, afim de indagar a respei-
to da attitude do povo liara com a
dictadura de Gabriel D'Annunzio .e
tambom a respeito da aceitação do
Tratado de Rapallo.

O communicado official de Roma
diz que o governo da Italia recusou
definitivamente reconhecer o gover-
no da Regência do Quarnero, causou
grande desanimo aqui.
O "COGNEM-TNALMENTE, LIVRE

ROMA, 13 (U. P.)—Um despa-
cho procedente de Fiume diz que o
vapor "Cogné", que tinha sido ap-
prehendido -por Ga.briel D'Annunzio,
foi deixado em liberdade, hontem,
de tarde, o seguirá a sua viagem
para a America do Sul.

Pela diplomacia
CHEGA A' BUENOS AIRES O EM-

BAIXADOR EUGÊNIO GARZON
BUENOS AIRES, (A. A.) — Che-

gou ihonteni a esta capital o embai-
xador do Uruguay, junto do governo
do Chile, Sr. Eugênio Garzon.

O illustre diplomata, que teve uma
'recepção muito carinhosa ,por par-
te das autoridades o da sociedade
portenhas, vnh.f» acompanhado do ge-
neral uruguayo, Sr. Raninsso, que
tambem foi alvo das manifestações
que foram feitas ao Sr. embaixador
Garzon.

O restante oessoal, componente da
embaixada especial, .presidida pelo
diplomata uruguayo, já seguiu hon-
tem para o Chile.

O Sr. Unzue, cifferecerá ao Sr. em-
baixador Eugênio Garzon, um. lauto
¦banquete, na sua residência.

Amanhã, o Sr. embaixador do Chi-
le, offerecerá ao Sd. Eugênio Garzon
um almoço e o Sr. Luinez, que foi
um dos primeiros a. cumprimentai-o.
quando da sua chegada, tamíbem já
convidou o diplomata uruguayo pa-
ra um jantar intimo.

Os jornaes "La Razon" e "El Dia-
rio," dando a noticia da chegada do
dois uruguayos que neste momentf
pisam o solo argentino, publicam
tombem os retratos do Sr. Eugênio
Garzon o general Romasso, fazendo
acompanhar essas photographias, de
alguns traces biographicos dos illus-
tre rej>desentantes da Republica vi-
zinha e amiga.. *

Os pequenos paizes
O QUE VAI PELA TCHECO-SLO-

VAQUIA
PRAGA, 13 (A. A.) — As tentati-

vas de revoltas -communistas nesta- ci-
dade e de uma greve geral no interior
do paiz falharam completamente.

O presidente do conselho de mi-
nistros da Bulgária, Dr. Stamboliski,
acompanhado de profissionaes, chegou
hontem aqui, ondo demorar-se-ha 10
dias jiara estudar de perto o estado das
industrias tcheco-slovacas e estreitar
mas os vínculos das relações búlgaro-
tcheco-slovacas.

O -professor da Sorbonne, o gran-
de historiador Ernest Denis, enviou
uma calorosa carta ao presidente Ma-

ísái*yk, avaliando os nossos successòs
até então e acredita no"'futuro desen-
votvimento da Teheco-Slovaquia'. O
Cim de Praga no mundo slavo 6 col-
laborar com os yugo-slavos, ganhar os
polacos para a solidariedade e apoiar
o Rúss'à* renascida.

—¦ A)> Congresso dos Agricultores
allemães de Karslsbaâ enviou o pre-
«dente dos agrários allemães, Krepèk,
um inemorandum recoinmondando ' a
deixarem o ódio nacional e a come-
çarem uma politica de trabalho e de
juizo.

Asi as mexocasaas
O SUICÍDIO DE ÜM VELHO CAU-

DILUO
MÉXICO. 13 (U. P.) — Um. des-

pacho de Guatemala diz que o an-
tigo general mexicano Francisco
Cardenas se suicidou com ura tiro
de revolver. O general mexicano es-
condera-se, depois de assaninar o an-
tigo presidente Madero e vice-presi-
dente Suarez:
A INFILTRAÇÃO 150LSHEVISTA

NO MÉXICO
MÉXICO, 13 (U. P.) — O gover-

nador Sales Guerro, de Campeche,
telegraphou ao governo federal pe-
dindo-lhe enviar tropas federaes á
Campeche, afim, de evitar o irrompi-
mento duma revolução ibolshevista.

O governador de Campeche decla-
ra terem irro-n.pido grandes desor-
dens em nu*n erosos logares em Cam-
peche e Yucatan e acrescenta quo a
policia e tropas estadoaes não podem
dominar os arruaceiros. Foram sa-
queadas .muitas castis conmiercines
e incendiados numerosos' edifícios.

O ACCORDO TURCO-ARMENIANO
CQNSTANTINOPLA, 13 (U.. P.)—

Os nacionalistas annunciam que a
paz 

' turco-armenia, assignada èrh
Alexandropol, a 2 do corrente, modi-
ficou a linha"de limites a partir do
Karusu inferior, seguindo o curso do
Araxes, até o valle de Karachan, pas-¦nindo aos turcos a administração dos
territórios de Nackitchean. e Sha-
takhil, que ficarão sob ò protectora-
do turco atê á realização do plebis-
cito.

Parece pela comparação das datas,
que ós nacionalistas se apressaram a
concluir as negociações, afim de evi-
tar u.m golpe bolshevista contra Eri-
van. Resta saber se o "soviet" da Ar-
menia ratificará as condições acei-.
tas i>elo governo que foi deposto no
dia 3, isto é, 24 horas depois da con-
clusão da paz.
O PONTO DIO VISTA FRANCEZ

EM RELAÇÃO AOS NEGÓCIOS
ORIENTAES
PARIS, 13 (A. H.) — Em artigo

intitulado "Quando teremos a paz
no Oriente ? o "Temps". declara que
o governo francez acaba de definir
claramente a sua politica em rela-
ção aos negócios orientaes, com a es-
colha do general Pello para repre-
sentante da França em Constantino-
pia. "Se o governo envia um homem
da jiosição e da reputação do gene-
ral Pelle para represental-o na caiii-
tal ottomana 6 evidentemente com' o
fito do fazer a paz com os turcos.
Para isso, entretanto, é necessário
que a França esteja decidida a modi-
ficar o tratado de Sévres, ou polo
menos emi>regar esforços nesse sen-
tido, o que absolutamente não seria
uma humilhação, mas uma emanei-
pação, pois, o tratado não responde
ás aspirações da alma franceza."

O "Temps" mostra que a França
será obrigada a manter-se em pé de
guerra no Oriente, emquanto ficar
solidaria com as pretensões gregas,
e ,que durante esse tempo os naciona-
listas turcos gastos pela guerra ir-
so-hão tornando cada vez mais vas-
salos dos bolshevistas. "Desta manei-
ra a França sacrifica homens e ar-
mamentos. só com o fim dc que
Smyrna, Andrinopla e Gallipoli fi-
quem èob a' dominação de um
cunhado do kaiser... "

Depois de algumas outras conside-
rações, o jornal termina pcrgnntan-
do, quando se concluirá, a paz no
Oriente, tão longa e anclosamente
desejada.
A INTERVENÇÃO DAS TROPAS

FRANCÈZAS EM UM COMBATE
NA SYRIA
PARIS, 13 (A. A.) — Telegram-

mas recebidçs, hontem e hoje, publi-
cados, dizem que se verificou um
comhate na Syria, em que as trojias
francèzas tiveram relativamente
poucas baixas. Os mesmos despachos
acerescentam que um destacamento
francez foi subitamente surprchen-
dido por um forte destacamento de
tropas kemalistas, as quaes quasi
não deram tempo ás tropas france-
zas de se íjrejjararem para a defesa.
Ainda assim, os kemalistas foram
derrotados e expulsos da zona oc-
cupada pelos francezes. Na sortida
dos kemalistas, estes conseguiram
apoderar-se de alguns soldados fran-
cezes, que ficaram prisioneiros dos
turcos.

As baixas dos francezes foram de
20 homens entre mortos, feridos e
prisioneiros, sendo que as perdas dos
assaltantes foram consideravelmente
maiores, visto (jue na refrega fica-
ram mortos mais de 50 kemalistas.
OS ESTADOS UNIDOS COMO ME-

DIADORES NO CONFLICTO OT-
TOMANO-ARMENIANO
WASHINGTON, 13 (U. P.) — As

autoridades pertencentes â rodas
chegadas á presidência da Republica
predizem que o presidente Wilson
escolherá o antigo embaixador ame-
ricano em Constantlnópla, o Sr. Hen-
ry Morgenthau, como o seu repre-
sentante na commissão que tentará
solucionar as controvérsias entre a
Armênia o os nacionalistas turcos.

Movimento marítimo
LONDRES, 13 (U. P.) — O vapor"Benedict" zarpou de Liverpool a ca-

minho do Maranhão, o o "Ã'olga". de
Santos, passou por Dungeness, sabba-
do próximo.

(A situação no oriente
europeu

OS BOLSHEVISTAS PROTESTAM
CONTRA A GUARIDA QUE OS
POLACOS VfiM DANDO AOS ELE-
MENTOS ANTI-SOVIETISTAS.
RIGA, 13 (U. P.) — O Sr. Adolp

Joffe, chefe da delegação bolshevista
de paz, na conferência russo-polaca,
reunida nesta cidade, dirigiu unia no-
ta ao Sr. Tromhski. chefe da dele-
gação polaca, protestando* contra o
facto de terem encontrado refugio os
íinti-bolshevistas na Polônia.

O Sr. Joffe declara que o resto dae
forças do general Savinkoff c do ge-
neral Baalkovitch, que foram derro-
tados, estão sendo prestigiados pelo
general Zdinsgowsky, chefe do exer-
cito invasor de Vilna."O governo (\o* soviet da Russia
tornará responsável o governo dá
Polônia, de qualquer attentado "eon-
tra a Russia, que por venturaveníia
a'praticar o genera/ Zeiigowsky, de-i
vido á sua intima vincuiação com
Var-fovla", declara a nota db Sr.
Joffe. .;..*..*•'
O.S HERÓICOS SOBREVIVENTES

DO SUL DA RUSSIA
ATHKNAS, 13 (U. P.) — Chegou

a este porto um navio com 30 solda-
dos anti-bolshovistns, que foram feri-
dos na ultima campanha da Criniéa,
sob o commando do general Wrahgíél.
As autoridades gregas tomaram con-
ta dos soldados, quc são elogiàcTnS
pelo povo. pela heróica cnm'>auir'.
contra ns bolshevisUis.

A Hespanha- •
ENTRE PAREDISTAS E A

POLICIA
MADRID, 13 (U. P.)—Em con-

seqüência de um conflicto entre a
policia e os grevistas, oceorrido hon-
tem, ficaram feridos 30 trabalhado-
res. Os paredistas apedrejaram a
policia, que, ém represália, fez fogo
sobre o povo.

ftoias diversas
UM "DESTROYER" GREGO EM

PERIGO
ATHENAS, 13 (A. A-) — O"destroyer" grego "Nevkratòusa"

encalhou nas proximidades de Milo,
correndo risco do um naufrágio.

A tripulação foi posta 3 a salva-
mento.
AGGRAVA-SE O ESTADO

DA EX-KAISERINA
NOVA YORK, 13 (A. A.) -— Fo-

ram hoje recebidos nesta capital
vários despachos telegraphicos ur-
gentes, procedentes de Haya e do
Castello de Doorn, dizendo que a
ex-kaisorina Augusta Victoria, quo
ha muíto temi>o se encontra doente,
peorou consideravelmente desde, des-
de hontem, entrando esta manhã na
agonia.

Os despachos acerescentam que se
espera a todo o momento o sou fal-
lecimento.

DESASTRE FERROVIÁRIO
PARIS, 13 (U. P.) — Dez pessoas

foram mortas e 20 feridas por ocea-
sião de uma eollisão entre um trem
de passageiros e outro de carga, per-
to de Armentiers, sabbado, á noite.
O desastre aconteceu no meio de
uma forte neblina.

AS AGITAÇÕES NA ÍNDIA
.MADRES, índia, 13 (IJ..P,).-— Ir-

romperam grandes arruaças aqui,
sabbado próximo jiassado, como re-
sultado da greve dos opecarios das
fabricas, 05 quaes juntavam-se per-
to das fabricas e apedrejavam a po-
licia. Os policiaes fizeram fogo so-
bre os arruaceiros, ferindo 20 dei-
les.
"DÉFICIT" NA REPARTIÇÃO POS-

TAL YANKEE
WASHINGTON, 13 (U. P.) — O

relatório annual do dir.ector geral
dos correios, Sr. Burleson, demons-
tra tre dado um "déficit" essa repar-
tição de 17.250.00 dollars-

UM MATCH SENSACIONAL
LONDRES, 13 (U. P.) — O Sr.

Georges Carpentier, o campeão fran-
cez de box, assignou- um contrato
para um match com Joe Beckett, o'
campeão inglez, no mez de fevereiro
próximo. O match será dê 20 roiinda.

Quando os dois boxers luetaram o
anno passado, Carpentier deixou cair
desmaido o seu adversário poucos
minutos depois do ter começado o
match.
CLEMENCEAU, RESTABELECE-SE

CALCUTTA', 13 (TJ. P.) — O ç_-
presidente do conselho de ministros'
da França, Sr. Georges .Clemenceau,
restabeleceu-se da doença.que o ata-,
eara, tendo partido para Benares.
Dessa cidade, o Sr. Clemenceau, se-
guirá para • Delhi, onde ficará tres
dias.
OS ESTADOS UNIDOS QUEREM

FORMAR UM FUNDO DE RE-
SERVA PARA AUXILIO A'S
CRIANÇAS DO VELHO MUNDO
WASHINGTON, 13 (U. P.) — O

presidento Wilson publicou uma no-
ta appellando para o povo, para que
contribua para a formação de um
fundo nos Estados Unidos, para au-
xiliar ás crianças desamparadas da
Europa Central.

O presidente diz: "Para mais de
3.000.000 do crianças estão morren-
do de fome na Europa. Central c os
Estados Unidos devem ir cm sua
ajuda". . :. ... ¦ ,

•O presidonte acerescenta, ter elle
pessoalmente adoptado 30 crianças e
estar pagando as despezas das mes-
mas-

Noticias da America
DOS ESTADOS UNIDOS

APPROVAÇÃO DE UM PROJECTO
QUE PROIHBE POR 1T.M ANNO
A IMIMIG RAÇÃO
WASHINGTON, 13 (A. A.) — A

Caniiirn ilos Deputados npprovou o
projecto do Sr. Johnson prolillilndo a
Inuiiigruyão *«>r espaço de nm nnno,
UMA IMPORTANTE,

CONFERENOLV POLÍTICA
NOVA YORK, 1*3 (A. A:) — Tele-

grapham de Marion:
"Entre os Srs. Harding. que vai

assumir a presidência da Republica,
no -próximo iperiodo, e Elihu Root,
antigo secretario de Estado, houve
uma conferência, a quo os eirculos
politicos republicanos ligam grande
importância.

Aquelles dois personagens teriam,
naquella entrevista, estudado, deti-
damente, o projecto do constituição
(¦a Sociedade das Nações, e examina-
do se a actual organização da Liga
poderá ser aceita pelos Estados Uni-
dos e até que ponto se presta ao es-
tabeleclmento definitivo da ,paz mun-
alai.

A divulgação da noticia da confe-
rencia dos dois homens de Estado dá
curso, novamente, á informação, que
já circulou, de que o Sr. Elihu Root
voltará a dirigir a secretaria de Es-
tado durante a 'presidência do Sr.
Harding.

MERCADO CAMBLVL
NOVA TORK, 13 (U. P.) — Mer-

cado de câmbios: libras esterlinas,
3*115 1(4; francos, SS2 1'2,** liras,
347 li|2; pesetas. 1.292; marcos,
U13 _[2* francos belgas, C15, e flo-
rins, 3.055.

OS OEREAES EM CHICAGO
CHTCAGO, 13 (U. P.) — Mercado

de cereaes:
¦ Trigo — O mercado abriu com as

seguintes eotacõrs: dezembro,163 l'|2,
e março, 167 _|3 a 168 1|2;

Milho—Dezembro, 68 lf-4 a 6S 1!2;
mnlo, 71 a 71 1-2, e julho, 72 a
73 1|4,

' O CAFE''
NOVA YORK, 13 (U. P.)—O mer-

cado do café esteve calmo, hoje. As
cotações foram: para dezembro,
6.31; para março. 6,90; para maio,
7,2S; para julho, 7,60, e para setem-
bro, 7.89.
A CONFERÊNCIA DE

COMMUNICAÇÕES
WASHINGTON, 13'(U. P.j — Sa-

be-so que os delegados estrangeiros
que aqui vieram assistir.á Conferen-
cia Internacional de Communicações
partirão breve à seus respectivos pai-
zes, afim de consultarem os gover-
nos. Os delegados cniisi-terani iimlil
continuar a pactuai reunião da c.on-
ferepciíi, que trata ilo r<*sn1i'.'i' a que-
stão dos calfdsí.íiílcTii.-ioR quc foram
app reli e.n-1'ídns pelas.potências allia-
das e associadas, durante n guerra..

Os delegados nffirroam que n "iirto
i|rtia.mimto .dos trabalhos, emquanto

,o's delegados,lijoli-ipUam os seus go-
-yorno.i, .riãéi significa o rompimento
da fontcroncla.;.

Nn sessão desta tarde esporava-se
que 

'.«•. 
pudesse chegar á immediata

solução da questão e que a confe-
rerieia (-onèorflnséo cm RÜspondor as
suas rn-mlões provisoriamente, con-
titulando n t*(?'álizftl-ris mais tarde.

VA !'.í';.NA NOVAYORKINA
NO.VA Tf-KK, IH tu. p.) — as-''¦'."...•- .;.,»• tífifloss desceram enor-

memento no mercado desta cidade,
durante os negócios do hoje. Alguns
valores attingiram á mais baixa co-
tação do anno corrente. As acções
industriaes de corporações de aço, de
material ferroviário e das compa-
nihias de petróleo soffreram grande
depreciação.

Esse movimento é considerado
como conseqüência da depressão dos
negócios em todo o mundo.
A REOUCÇÃO DOS ARMAMENTOS

E O PONTO DE VISTA DO MI-
NISTRO DA MARINHA E DA
AMERICA DO NORTE
WASHINGTON, 13 (U. P.) — Di-

zem os jornaes que o Sr. Josephus
Daniels, ministro da marinha, é con-
trario á celebração de qualquer ac-
cordo entre os Estados Unidos, Ja-
pão e Grã-Bretanha, visando a redu-
cção dos armamentos navaes dos
mesmos,

A REVOGAÇA ODAS LEIS DE
GUERRA

WASHINGTON, 13 (U. P.) — A
Câmara dos Representantes adoptou
hoje a moção apresentada pelo depu-
tado Volstead revogando todas as leis
de guerra.

Tambem foram repellidas as leis
do "controle" da alimentação e a de
perseguição aos aproveitadores, por
171 votos contra 139.

A passagem da moção, entretanto,
nada tem de commum com a termi-
nação do estado de guerra entre os
Estados Unidos e a Allemanha.

DA ARGENTINA
BUENOS AIRES, 13 (A. A.) — O

Sr. Fcrnadez cVAvila, addido com-
mercial á legação do Fcrii, entrevia-
tado por uni redactor de "La Ra-
•zon", declarou quc o seu governo es-
tá vivamente . Interessado em incre-
inentur a. construcção de linhas fer-
réus, especialmente nas regiões dc
leste, próximas ás fronteiras do Bra-
sil, devido á grande importância cs-
trategica e cpmmçrclal quc taes vias
de commiinlcncão representam para
o pnlz.

BUENOS AIRES, 13 (A. A.*) — El
Diário informa que o ministro das finan-
cas,-Sr. Salaberry, conrmunicou a um dos
seus representantes que pôde levantar
nesta praça um empresttmo cm muito
melhores condições do que o que lhe foi
offerecido pelos banqueiros norte-ameri-
canos.

O Grêmio dos Chauffeurs resolveu
não se sujeitar ao ougni-ento de preço da
gazolina, estando disposto a declarar a'
parede, se necessário for.

O trafego de automvoei de aluguel con-
dium diminuindo.

Chegou hoje a esta capital o novo
ministro do Paraguay no Rio de Janci-
ro, Sr. Guggiari, que foi saudado pelo
Sr. Bariiari, introduetor diplomático.

O mercado de trigo continua frouxo
e os preços conv tendência para a baixa.

Hoje, por volta do meio dia, realizou-
sc uma pequena operação, que consistiu
na venda de vinte e dois saccos.

Sobro trigo novo ainda não se fez
negocio algum. '

Entraram 16.974 saccos de trigo.
Telegiaphani de Concórdia, dizen-

dp que, quando os pilotos aviadores sar-
gentos Sianjo e Fernandez, faziam, exer-
cicios, houve um aceidente em conse-
(|iicncia do qual o apparelho caiu ao solo,
ficando completamente destruído. '
'— Confirniaram-se as providencias so-

bre o transbòrdahiciito do rio araná.
.Informações recebidas de Puerto Ber-

inejo dizem que as águas do rio saira.ni
fora do leito, naquelle ponto, inundando
as povoações circumvizinhas.

As autoridades locaes pediram soecor-
ros ao governo, quc está providenciando
sobre ò.caso.

¦BUENOS AIRES, 13 (U. P.) — Com-
municam do Porto Militar a chegada da
esquadrilha japoneza commandada pelo
marinhagem dos navios imperiaes eleva-
vice-almirante ?K. Funakoshi; O total da
se a 1.345 homens. Amanhã, desembar-
cará: parte da tripulação, visitando esta
cidade. Os guardas marinha virão á capi-
tal por via terrestre. A colônia japoneza
.prepara varias homenagens a seus com-
patriotas.Realizou-se hontem a ceremonia da
collação da gráo c distribuição de pre-
mios na Faculdade de Direito e Scien-
cias Sociaes.

BUENOS AIRES, 13 (U. P.) — Os
jornaes oecupam-se da questão de Tacna
e Arica e do pedido da Bolivia de que a
revisão do tralado de 1904 seja discutido
na actüál reunião da assembiéa.

BUENOS AIRES, 13 (U. P.j — Em
transito para o Chile, chegou a esita capi-
tal o embaixador do Uruguay, que vai'1 apresentar o seu paiz nas festas comm-f-
moralivas do descobrimento do estreito
dc Magalhães.

•BUENOS AIRES, 13 (Ü. P.) — Devi-
do á greve nos campos .petrolíferos, di-
niinue sensivelmente o movimento dc au-
tomoveis, visto ser cada dia mais acecn-
tuada a escassez de naphta.

O íiiinisíro do interior chamou hoje os
representantes dos operários e da West
índia Company, afim de procurar resol-
ver a greve. .

PUNTA ARENAS, 13 (U. P.) — O
povo espera com* enthusiasmo a chegadi
da embaixada hespanhola e das outras
missões estrangeiras afim de dar inicio
:.os festejos.

A cidade aoha-se artisticamente deco-
tada e enibandeir-jíla.

BUENOS AIRES, 13 (A. A.) — Os
jornaes annunciam que chegará hoje ao
porto militar de Bahia Bianca, a esqui-
dra japoneza que anda demandado os
portos da America do Sul, coinposta dos
cruzadores Iveatc e' Asamú.

BUENOS AIRES, 13 (A. A.) — Che-
gou hontem a bordo do paquete inglez
Avon, o commerciante,.Sr. Bondul, nota-
vel comprador de lãs. O Sr. Bondtie, de-
clarou aos • jornalistas c commcrci-intcs
que o interrogaram acerca dos mercados
europeus, que actualmente ó muito diífir
cil fazer prognósticos razoáveis acerca
do mercado das lãs, devido ao estado
precário c quasi desastroso dos câmbios*.

A lã, encontra-se hoje, disse o Sr. Bon-
due. em completa baixa.

Os fabricantes europeus, comprara"i
Crand-ts quantidades a -preços, demasiados
elevados.

Os industriaes de tecidos, em logar de
efiçvlu.ir nov...s compras c fazer render
c máximo de trabalho das suas fabrica?,
jimitwn-se a trabalhar as lãs, que aindi
possuem, esperando que sc venha a regu-
Üirizar a situação cambial c o equilíbrio
dos mercados, mais ou menos repletos de
mercadorias; mas regulando a preços n-.ui-
to variados e de incerto lucro.

BUENOS AIRES; 13- (A. A.) — Os
representantes da Companhia West índia
Oil Company. declararam ao Sr. ministro
do interior, que não ha razão alguma
ç«ira se encarecer a napht.i.""Es.se moyi-
incuto qnese vem esboçando pira a clc-
(ação do produeto re.prescuü um.i mani-
festa manobra dos. especuladores, os
ipia.es, alem dc* jjossiii.-ein ainda um forie
sloeh de miplita, eslio prestes a receber
(im novo stoch. quc deverá chegar a La
Plata. dentro dc breves dias. A naphta
(juc_ sc .espera .representa um importan-
ti.-siiiio carregamento.

Bl.li.VOS AIRES, 13 (A. A.) — Os
t&fedistas dos ea-mpos designaram, a pe-
dido do Sr. ministro do interior, uma de-
legação, que deverá soluceiona-r o con-
flicto existente entre os trabalhadores e
os respectivos fazendeiros e proprietários.

P.(.;!•:VOS AIRES. 13 (A . A.) •- Um
formidável incêndio de-tniiu tparte Io
••mligo campo ds* desportes, muito conii**-
cido <• frequent idos por tod.is as socie*
dades desportivas desta e:*d!al.'

Hoje, in* designado; rni rlffudc Ho a'
Itidid.- campo lt**,* [içada ini(ii:i.*..i*l - -
Stadi"*-* Mnnirip-d, porá •¦ real:'-,¦-."•
dos dcípT.tos que nat':-:!.. í.* rfallz.v.-.

COMMUN1CADÜ Tl.LEGHAIMliCü

de HENRY WOOD , ,
0 PROBLEMA DA CHIM

Entrevista com o Dr. WeHington Koo, che-
fe da delegação chinesa na Assembiéa
de Genebra — As idéas do governo chi-
nez — A sua situação internacionaS —
O bolshevismo.
GENEBRA, 12 (U. P.) — O Dr. Wellington Koo, chefe da dele-

gação chineza fi ^Assembiéa da Liga das Nações, e embaixador da China
nos Estados Unidos, concedeu uma entrevista ao representante da Uni-
ted Press, na qual se bate pelo direito que assiste á China de desenvol-
ver o seu progresso e defender seus interesses, de accordo com os prin-
cipios democráticos actualmente em vigor em todo o mundo e sem que
lhe sejam impostas restricções por parte dou poderes estrangeiros*

"O problema chinez não é unicamente doméstico", disse o Dr. Koo,
mas de facto essencialmente internacional. O mundo deve dar-se conta
das graves conseqüências que poderão advir das actuaes condições em
que ora se encontra a China — com especialidade, diante da ameaça
do bolshevismo na Ásia.

"O mundo deve comprehender que os nossos problemas são o.s
mesmos de todo o resto da humanidade.

A China ê um paiz que abrange um território mais extenso do que
todo o da Europa, possuindo, talvez, os maiores recursos de toda classe,
incluindo o. factor humano, do que qualquer outra nação do mundo,
por cujo motivo deve-se-nos permittir desenvolver esses mesmos re-
cursos livremente para que' possam prestar reaes serviços á humani-
dado.

A China nunca tornar-se-ha uma ameaça ás nações do oqcidehle,
apesar de dispor de uma população superior a 400 milhões de almas,
constituída essencialmente por um povo industrioso e amante da paz,
que nunca fará òu pi-omoverô. a guerra sem causa justificada, pelo ta-
cto de .não ter aspirações'•imperiálistas e que apenas pede para desen-
volver os seu» recursos naturaes'iuu*á o bem geral do mundo.

Nas condições actuaes, multo facll seria que esses mesmos recur-
sos venham a cair nas mãos de um poder estrangeiro, que poderft em-
pregar para com elles qppor-se aos fins para oa quaes foi creada a
Ligadas Nações. , _

Assim assiste-nyi o direito de fazermos a seguinto pergunta:
"Será, finalmente, permittidtf á China tornar-se uma Nação in-

dependente e poderosa, apta è desejosa de contribuir para o jjrogresso
do mundo ou continuarão suas mãos atadas pelas restricções que as
demais nações lhe tem. sempre querido impor '!"

No caso em que seja permlttido .que essas mesmas restricções se-
jam impostas á China, os seus recursos naturaes tanto em homens como
em matérias pripias, tornar-se-hão òs meios nas mãos de outra poten-
cia com os quaes a paz, a felicidade e o progresso do mundo serão per-
turbados.

Por tão justas razões pedimos para a Liga das Nações acompanhai-
multo de perto, durante os próximos annos vindouros, o desenvolvi-
mento dos acontecimentos no Extremo Oriente, de modo que á China,
seja permittido tornar-se um poderoso factor para, a estabilidade da
paz no mundo.

Na China, está se formando lenta mas gradual e em seguras ba-
I ses uma democracia, da qual, dentro em poucos annos, uma magnifl-
i cente estruetura democrática ha.de forçosamente fazer desabrochar um

governo escavei em um Estado livre.
"O mundo, porém, não deve tornar-se impaciente, pois não devo

esquecer-se de que o rgimen democrático ê uma forma de governo no
Extremo oriente quc a China foi a primeira Nação que o adoptou"

HENRY WOOD

1 (Correspondente especial da United Press.)

DO CHILE
SANTIAGO, 13 (U* P*) — Entrevis-

tado o presidente eleito da Rcpubliçi,
Sr. Arthur Alessandri sobre a sua visita
ab interior declarou ser necessário ado-
ptar medidas urgentes dc caracter admi-
nistrativo. •

SANTIAGO, 13 (U. P.) — Devido ao
tremor que se sentiu anle-hoü-tcm, não ha
noticiao do interior, achando-se interrom-
pidas todas as linhas.

SANTIAGO, 13 (U. P.) — Eoi decla-
rado feriado o dia da chegada das embai-
xadas estrangeiras a Punta Arenas. O dia
14 será inaugurado o monumento dc Má-
galhães.

DO URUGUAY
MONTEVIDÉO, 13 (U. P.) — Alcan-

cou grande exilo a inauguração, hontem,
ná: Universidade, da 'Conferência Sanita-
ria Internacional.

MONTEVIDÉO, 13 (U. P.) — O dia-
rio El Pais publica ijni grande artigo so:
bre a altitude^assumidí*. *pelo Dr. Pueyrrc-
don, ministro' do exterior da Argentina,
na reunião da assembiéa da Liga das Na-
çoes, cm Genebra, declarando (|uc o esta-
dista argentino demonstrou generosidade
de pensamento e uma força de vontade
inquebrantavcl. ¦' ¦

MONTEVIDÉO, 13 (U. P.) — Muitas
pessoas pertencentes á colônia argentina
aventaram a idea de fundar uni centro
patriótico argentino. Será realizada aliia-
nhã uma reunião (preliminar, afim de tra-
tar do assumpto.

MONTEVIDÉO, 13 (U. P.) — O al-
mirante do couraçado Roma, da real ma-
rinha italiana, offereceu, a bordo daquella
unidade da armada da Italia, um lauto
almoço cm honra das autoridades navaes
uruguayas.

MONTEV.IDE'0, 12 (A. A.) — O
"Diário dei Plata" publica os princi-
pães trechos da interessante nota em
que o ministro das relações exteriores,
Sr. Buero, responde ao pedido de infor-
maejões formulado pela Câmara dos
Deputados sobre o estado dos traba-
lhos tendentes ü celebração de um tra-
tado de commercio com o Brasil.

O chanceller, depois de historiar os
trabalhos realizados para o aperfeiçoa-
mento das relações commerciaes entre
o Uruguay e o Brasil, diz que actual-
mente trata-se de completar o accordo
sobre fretes com as linhas férreas d.o
Brasil que se vão unir com a do nosso
litoral pelo porto de Quarahy, que bro-
vemente se entregará, ao trafego.

Acerescenta que não é possivel deta-
lhar todos os trabalhos feitos a esse
respeito, mas o seu resultado apresen-
ta-se agora sob os melhores auspícios
e podemos augurar que corresponde-
rão aos esforços que em ambos os pai-
zes se fazem com a mesma Inspiração
de servir. os grandes interesses do
commercio e da9 industrias dentro de
uma politica franca e honesta.

A nota do ministro termina assim:"Mas se os argumentos de inter-
«sse material puderem influir para in-
tensificação dessas negociações, pode-
rosas razões de índole mais elevada
determinaram e obrigam o prosc*gui-
mento dos detalhes das negociações,
pois evidentemente as conseqüências
que se derivam de um pacto de tal na-
tureza influem principalmente na
ajjroximação dos povos e consolidam
as suas relações directas — e nada as
torna mais fortes e indlssolventes do
que a contemplação dos actos dos seus
governos, do que aquillo que consti-
tucm respectivamente uma sentida e
mutua as-piração nacional."

DO PARAGUAY
ASSUM-PÇAO. 13 (A. X.) — Decor-

reu com muito brilhantismo o acto de
con fraternidade argentino paraguaya da
inauguração de unia placa, offerecida pe-
bs estudantes correntínos, que foi collo-
cada hontem na casa onde falleceu o
general Sarmieiito. A' ceremonia. que
revestiu uut caracter de grande affectuo-
sidade assistiram o ministro da instru-
cção publica, o ininistro plenipoteneiario
da Republica Argentina,- o director geral
dás escolas, os representantes das duas
Câmaras do Parlamento, o presidente da
Intendencia Municipal, o chefe de poli-cia..-os delegados doá centros universi-
tarios e outros. Estlv^ám tambem pré-sentes figuras mais. irsschtâtivâs da
sociedade paraguaya .,; membros-da
colônia ar-reni-ha desta capital.

Ao ser descerrada a cortina que cobria
a placai foram pronunciados vários dis-
cursos, muito calorflsos. patrióticos caf-
fectivos. pondo uma nota clara de es-
treita fraternidade entre as duas nações
•':.-fiilcis c açtigas,.

— Em cò!iscí|licncia das medidas muni-
c-p.-i.es cent ri os ••.bu-.os comme; tidos pe-lái p-.-larias. 03 padeiros a quem as allu-
M - mtr.V.,1 --.•,-.• :-;am a-.lili-niade de¦• "'.'*i sobre o corisu-

• "" '*•"'¦• dt m-Mipnlar o dão'."•*•*- -'w.v*íi coaíCgitir i}c*-_i*ucr porção

do precioso alimento, visto que todas ns
padarias sc uniram para mais .esta.'ma-
infestação de ganância, que ainda mais
justifica o acerto das medidas tomadas.
Esta resolução dos gananciosos padeiros
tomou', além de provocar geral decon-
tenlamento na população, o caracter de
um conflicto, visto que a população re-
conhece a arbitrariedade dos padeiros e
a razão que assiste á Municipalidade;
Para obstar a quc o conflicto se promtn-
cie dc fôrma mais categórica, que pôde
oceasionar sérios encontros de graves
conseqüências, o intendente municipal
propõe-se crear uma junta de suljsis-
tencias, cõm attribuições illimitadas. afim
dc resolver o problema, de collaboraçâo
com a poticia, no caso de quc seja neces-
sario o seu serviço, para impedir (piai-
quer desacato.-

— Tem causado geral indignação a
propaganda anonyma que se vem fazendo
injustamente contra o Banco Nacional.
Essa propaganda tambem é dirigida con-
tra varias casas commerciaes niuito im-
portantes. O jornal quc-denunciou-o ía-
cto diz que, autes dc ser iniciada esta
campáiíha, partiram para todos os centros
commerciaes e industriaes da Republica,
varias informações anonymas c divul-
•gando inexistentes malignidad.es, af fir-
mando que a situação econômica era
muito precário 

"e 
quc o credito das im-

portantes firmas commerciaes ãttingidas
pel-òs diffamadores era incerto e de
pouca, confiança.

A policia procura com grande activi-
dade descobrir os autores desta cavilação
criminosa, qué, apesar de toda a gente
comprchender que se trata dc um " truc "
indigno, conseguiu causar verdadeiro
alarme no meio dos cidadãos dc boa fé
do paiz e especialmente em muitas pra-
•«¦as estrangeiras. .

Ao fechar da pagina
BRUXELLAS, 13 (A. A.) — O

commandante Gomensoro, do coura-
çado brasileiro "S. Paulo", ao, deixar
as águas belgas, expediu o seguinte
telegramma: "Envio a vossa mages-
tade e a rainha, as minhas homena-
gens. Levo em meu coração affe-
ctuosas lembranças do. caloroso aco-
lhiinento que a Bélgica fez aos ma-
rinheiros brasileiros. Faço votos
pela prosperidade ele vossas mages-
tades e do povo belga.". .'

O rei Alberto respondeu, desejan-
cio feliz viagem ao eoiiiniandante e
officiaes do couraçado "S. Paulo",
dos quaes conservaria gratisslma
lembrança. Sua magestade tainebm
telegraphou ao presidento do Brasil,
Dr. Epitaeio Pessoa, recordando a
admirável impressão que guardava
de sua viagem a bordo daquelle na-
vio brasileiro.

GENEBRA, 13 (A. A.) — A dc-
legação brasileira á Assembiéa da
Liga das Nações offereceu um
grande banquete aos chefes e princi-
pães membros das demais delega-
ções.*

Tomaram parte 84 convivas, tro- %
cando-se brilhantes discursos de sau-
dação entre a delegação* brasileira
e ds seus convidados.

GENEBRA, 13 (A. A.)*—O dele-
gado uruguayo, Dr. ' Juan Caries
Blanco, íoi eleito vice-presidente da
assembiéa da Liga das Nações, cm
substituição ao Dr. Honorio rueyr-
redon, delegado argentino.que, como
é sabido, se retirou da-quella assem-
bléa.

—A commissão do Tribunal de
Justiça encerrou seus trabalhos.. O
Dr. Raul Fernandes, delegado bra-
sileiro, relator da commisião, foi
muito felicitado pelas conclusões
apresentou a respeito dos differen-
tes casos submettidos ao seu estudo.

—O almirante italiano marquez de
Magaz, membro da commissão con-
sultiva naval e militar, propoz, em
reunião da mesma, que fosse inseri-
do-em acta uni voto de felicitações
ao commandante José Maria Penido,
pela maneira brilhante por que diri-
giu os trabalhos.' 

BARCELONA, 13 (A. A.) — Fes-
tejando a posse do general Obregon.
•presidente do México,, o cônsul gcr.il
desse paiz, Sr. Zentella, e o. inspector

•dos consulados, Sr. Salinas, deram
brilhante recepção, que foi muito
concorrida. A' noito deram um baile,
que teve a assistência da alta" socie-
dado desta-cidade, ,dos membros do
corpo consular o das principaes au-
toridades hespanholas.

ROMA! 13 (A. A.) — O Dr. Deo-
clecio'de Campos foi convidado pelo"comitê" do Southern . Commercial
Congrc-s a tomar parte na commemo-
ração, que Se realizar.1 em Washin-
gton, de 1 a 3 do março do anno vin-
douro, em honra de David Lubin,
fundador do Instituto Internacionalde Agricultura, ultimamente falle-
cido.
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Náo se confirmou a esperança de
que o Senado desse andamento, na
eua sessão deste anno, ao projecto do
gaui.oso e preclaro 

"Aíeindo -Guana-
bani sobre a infância desvnlida. Jn
agora é evidente' que nada mais se
fará, nestes últimos dias dos traba-
lhos parlamentares, no sentido de in-
oonporar á nossa legislação as sábias e
generosas idéas consubstanciadas na-
quelle projecto.

Força é -reconhecer, entretanto, que
esse era um dos assumptos mais me-
receelores da attenção do poder le-
gislutivó. Trata-se, com effeito, de um
dos nossos mais urgentes e mais role-
varitçs problemas sociaes. A situação
da infância desvnlida é, entre nós, a
mais precária; Se, de um lado, a as-
sistenciá offieinl ainda atravessa uma
plisse eiue poderia ser classificada de
einbryonariu, tão deficientes são os
se*us recursos e tão fallia é a sua orga-
ni/.ação, ele outro lado as iniciativas
particulares não apresentam ' desen-
volvimento apreeiavel nem correspon-
dem ás possibilidades fle um meio
como o nosso- No tocante a esse as-
siimpto, os nossos"" progressos conti-
miam a ser de uma lentidão lamenta-
vel. Não lia, mesmo entre os que en-
tendem de repartir algumas migalhas
da sua opulencia cora a multidão dos
pequenos infelizes, uma orientação
sy.s.ematizada, que permitta tirar o
máximo .proveito de todos os gestos
clailivosos.

Por isso mesmo, o projecto fle Al-
cindo Guanabara representava uma
contribuição de inestimável valor para
a solução do problema. Fixava-se,
desde logo, em suas linhas geraes,
todo nm lúcido e formoso programma
ele assistência cffectiva e útil aos me-
noves nban-deiiiailos, desvalidos e de-
lincpientés. O Estado assumia a re-
sponsabilidafle *de uma solução, que se
adaptava pérEeitamente ás condi-
ções especiaes do nosso meio e que
tinha o merecimento de abrir o cn-
niinho paru novas iniciativas.

Infelizmente, porém, não se*rá ain-
flu desta feita que veremos realizado
o bello sonho do grande c itíolvidavel
jornalista. Nem o Congresso, nem o
gi/vcrno parecem inelimtdòs a consi-
iderar a magnitude do dever que llies
Decorre c ao qual insistem em fugir,
desapercebidos das suas graves e in-
illucUvcis responsabilidades para com
ns novas gerações, que sc vão for-
mando á sombra 'da inércia e do in-
dif_e.cntismo dos poderes públicos.

Isso não nos exonera, comtudo, de
um dever que reputriuiOs inclue-iavcl:
o de persistirmos na demonstração do
quo não é mais possivel deixar ao
desamparo, numa vnsla e populosa
metrópole eomo o Rio de Janeiro,
milhares ele crianças, que vão eonsli-
tuinelo a reserva inesgotável das pe-
niteneiarias e dos hospitaes, pur
culpa exclusiva das .classes dirigiMiles.

Numa épocti em que ha diiiliéírõ
paru grandes obrar, puramente sum-
ptuarias; numa época em fjúc a felírc
elos melhoramentos materiaes c das
iniprÒviii.açÕeis mágicas parece ganhar
cie riôvóio espirito elos nossos goVer-
nantes, é verdadeiramente incompre-
hciisive! como não se procura desviar
alguns milhares do contos para resol-
ver uin problema, cuja permanência
ceiiislitne uma vergonha parn a nossa
civilização-

Para que se avalio quanto c grande
o ntis-:o atrazo a esse respeito, basta
conhecei' o que são os nossos insti-
lutos uí'fie ia es e particulares de ns-
sisleneiia a menores de ninhos o.s se-
xos. Salvo raras -fJ.-cepçÕqs, tudo
quniito aqui e**iste é rót-rográeli), la-
c.iinosci, art.ificval. Para enela menor
nsylaelei ha. pelo monos, dez [-menores
cm l'aviii'-il(!s i|tiacs a Assistência offi-
ciai on a |iiU'Hcu].a*r nada faz. De-
vo-ses ivconhi í •¦¦* inesuici, e isso é ex-
Ireiiinineiite eloleiróso e deprim-eníe,
e|in* no Pi ':*',-' i Feilcrnl não ha es-
colas siilTic:* ¦; pára toda a popu-
bçã" iiifiiiui ;n idade escolar. Assim
é que, para unia população dc um mi-
Ihão e trezentos mil .militantes, a mé-
dia da f'ivf|iu'i)ciii èscolai* uns escolas
primárias mal atfinge cincoenta mil,
quando em Iluenos Aires, para não
citar outro exemplo, excedei de cem
mil.

Ha pouco tempo foi apresentado ab
Coií?ji*llii> Municipal nui projçetó
cretinde/i em uma fazen la niiignifica
que a PrciViíjirá possuo em (íuara-
•tiba; uma oeileiiiia para memores ahan-
«IiiiküIos, oiiiii capacidade: pnra rece-
bi-r nlé iljúis mil crianejas. Ali seria
miiiistradii aos menores o ensino pro-
fissional eni todas as suas inoelalida-
tle.-:. Não regateamos os nossos applau-
sos a essa ç> cliente iniciativa. Assi-
giialáiiiiiS; desde logo, a mn oppdrtu-
iiiilátlo e; a sua vinliilidnelo. Mas, ao
que parece, a iil»' mio irá avante. As
apçrtums finifiivi-iras da Municipali-
cladé, ijuii são einlá vez ntais oppivs-
uvas, farão com ijiie o projecto seja
ailimln para melhore'.-; dias.

'Ira. a verdade é epie não haveria
•dinheiro eom npphcàçãó mais cíoui-
jieiisadorá ¦¦ niáis louvável. A Prefei-
ium possue ilivi-rsos estabelecimentos
•le ensino profissional. An que se
Sabe, poiic-iis «fui os que apresentam
i«- iiliailns ani'iuadúi'1 s. Seria, pois, o
casii *l*.* serem ulirinis delleà !'un<lidos
.fcíiiiiií .-." o rira ni/.ação e transferidos
£_. , a ciieiii.-i i)i*.iji*--;.-i.la eni Guaiii-
i* a. V.uiiü i-*" lucráriíiín a Municipn-
lidade •• a p.iipulaçãa A Municipali-
ei uje, porque, com o [djspenüio do
mais :.i;.*;!)ias centenas de contos, re-
P'">lvei'iay uri que concerne aos seus de-
\ .*:»•- piirii '.mui os uittnicipij'3, uni dos
misses mais. delicaiiòí o palpitantes
problemas sociaes. A pnpulhçãoj pou-
<*'!¦* veria tjeVtdiitÜeiitè CMlcelilitlliados
pá ki mel' ohíí .le-riuos aiiriins milha-
i'.-_ de iii--:.... ¦--.. lioje sacrificados au
CDiiliieto d.i- elementos iutíis tlêfete-

mos esse problema, entre nós, não ca-
reeemos de copiar à-jqtig já se ensaiou,
com suecesso, em outros paizes. O ás-
sumpto já foi largamente estudado
pelos que aqui se- preoecupam com
essas questões. Pesta apenas que os
poderes fedefa-es e municipaes, con-
gregando os seus esforços, se decidam
a executar um projecto como o de Al-
cindo Guanabara, applaudido, sem re-
servas, pela critica mais exigente. B
se nem isso é possivel, então que a
Municipalidade tome a peito fazer o
¦que estiver na sua alçada.

Apro:>ima-se a data em que deve-
mos commemorar o primeiro centena-
rio da nossa, emnncipação politica.
Creiam os nossos governantes que
praticariam um acto de elevado ai-
cance social e patriótico se iricorpo-
rassem ao programma daquella ma-
gna comnlemoração uma iniciativa
immediata em prol dn solução do pro-
blema dos menores abandonados. Isso
valeria muito -mais, como affirmação
de cultura social c politica, elo qne
qualquer espectaculoso monumento,
com o qual procurássemos mascarar
cu disfarçar as compungentes misc-
.•as da actualidàde nacional.

^S%^
O tempo.
Probabilidades do tempo até as 16 horas

de hoje:
Estado do Rio (previsão geral)—Tempo,

instável, com tendência a agyravar-sc,
trovoadas; temperatura, em declinio;

Districto Federal e Nitheroy — Tem
po, instável a principio, aggravandc-se
opôs e ainda sujeito a trovoadas (i);
temperatura, embora elevada a principio,,
entrará em franco declinio.; ventos, de
noroeste e sudoeste, frescos (1), raja-
das (2).

A temperatura média da capital ante-
hontem foi 29°,7, oií 6",i acima da nor-
mal.

Escala dc probabilidadesl
1) imito provável;
2) provável;
3) algumas probabilidades.
Nota — Serviço telegraphico, nacional

e argentino, regular; uruguayo, péssimo
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O Sr. presidente da Republica assignou
mensagens ao Congresso Nacional sobre
a necessidade da abertura dos créditos es-
peciaes de 27 :CJ>53$i38, para pagamento
a Rainiro Teixeira da Rocha, em virtude
de sentença judiciaria, e 101 :ú65$2oo,
para pagamento da gratificação de 30 °|°
sobre vencimentos a eiue têm direito os
auxiliares de escripta da Imprensa Na-
cional.

Esteve confereneiando, hontem, com o
Sr. presidente da Republica, o Dr. Ferrei-
ra Chaves, ministro da marinha.

Foram recebidos hontem em audiência,
pelo Sr. presidente ela Republica, o dou-
tor Custodio Coelho e o deputado Thomaz
Cavalcanti, que tratou com S. Ex. da po-
litica do Ceará.

nos 1 mms :
A. venjiide

Ce" ti }il'iiL'l.*li

nlveiites.
.¦i.i-.i cínstá recoulte-

i-Hiii resolver-

O subsidio.
Confirmou-se hontem a informação,

que fomos os primeiros c, então, os únicos
.-1 divulgar — ha.cerca.de dois mezes —
ele tjue a Câmara iria adoptar cm .3" dis-
ciiísài' do projecto de subsidio aos con-
gressistás, na próxima legislatura, uma
emenda,, de autoria do Sr. Ephigcnio de
.Snlles, fi.saado-o em 36 contos annuaes,
pagos niènsiilincnte durante todo o anno.

Como registrámos no noticiário, a dis-
ciisàao e votação da proposição decorreram
por entre vários incidentes, animando-sc,
por vezes; os debates. Aos argumentos
contrários ao augmento respondeu uma
formidável maioria de votos.

Abstraindo da parte estrictamerje fi-
nanceira da ma.ter.ia e das razões* que sob
esse prisma a justificavam, o aspecto
mais interessante do debate ficou adstri-
cto ao aspecto constitucional da ciuestão.

. " Durante as sessões vencerão o_ sena-
dores e deputados um subsidio pecuniário
igual, e ajuda de custo, que serão fixados
pelo Congresso, no fim de cada legisla-
tura para a seguinte". O texto deste ar-
tigo __*, da Constituição, suscita duvidas
sobre uma disposição legal que manda pa-
gar o subsidio durante todo o anno. isto é,
durante as sessões e, tambem, no periodo
cm que tssas não sc realizam.

A verdade é que pela Constituição o
Congresso deveria funecionar, normalmen-
te, apenas quatro mezes no anno. No entre-
tanto, na pratica a normalidade tem, sido
de oito mezes. il como a Constituição
manda que sc reitlià o Congresso, " na Ca-
pitai Federal, independentemente dc con-
vocação, a 3 dc maio dc cada anno. se a
lei uão designar outro dia ", nada impede
que sc fixe a data de sua instalação em
1" de janeiro...

Em todo o caso, o Senado dirá da con-
stitucionalidade da proposição da Ca-
mara. emendando-a de fôrma a que sc lhe
não inquine de inconstitucional e o fará
com presteza. Aliás a lei do subsidio de
veria ser votada ao inicio da ultima ses-
sãò de cada legislatura, e não ao fim,
com o objectivo de se consignarem verbas
orçamentárias exactas para a sua fiel
execução durante a-*sessão legislativa viri-
doura, .sem necessidade ele credito» sup-
plemèntáfes.

O Sr. presidente da Republica recebeu
os seguintes iclegramniás:"Recite, 11 — Em nome do Estado
de. Pernambuco; une presentemente admi-
nislro na ausência do Dr. José Bezerra,
agradeço Rrótundainente os immenso.s ser-
viços que V. Ex. a.r.ba de prestar á nossa
terra, assignando cs decretos sobre .*; cou-
clusão das obras do porto do Recite e
prolongamento das estradas de ferro a Pe-
Irolína e Bom Jardim. e_) patriótico e ele-
vado 'governo de V. Ex, ficar:'; associ.ido
na memória dos pernambucanos á grande-
za e prosperidade de r.osso glorioso Es-
lado. Atrcnciosas saudações — Ocavio
Tavorêls, governador."" Bahia, 11 — CongraJulonie prezado
amigo grandes beneficio- cnnccelido-i a
Pernambuco, a que ir.c ligam saudosas
r.JfcofJações da nossn vida íicàcfeulícá Setí
gtsii generoso crivará no coraçèo do
povo pernainllticàito péréntij gratidão no
seu nome -¦ - Tlow.aa Guerreiro de Cas-
tro.''-

O Sr. presidente recebeu ainda tele-
graníinás de felicitações pelo mesmo mo-
tivo dos Drs. Erasmo di.* Macedo, *EuficO
de Sá Freire, Ignacio Barros (Recife) e
jòsí -Malagueta. ' •

A.s cò7nmiss5es do Senado.
A de finanças reuniil-ss IlOnlem, alrm

dos relatórios sobre orçairentoj, assignou
luais. ós parecerei f:..jrr.veJs: á abertura

do credito de 1:59851270 para pagament)
a D. Julia Martins; de 300:000$' para
promover o estabelecimento de um hos-
pitai para mulheres e crianças tuberculo-
sas. em Villa de Caldas Novas, em
Goyaz ; de 4.15 :o()6$, supplementar- a di-
versas verbas do Ministério da Agricultu-
ra, e favorável ás emendas que a Câmara
c.presentou ao projecto que manda con-
slruir, no Districto Federal, pavilhões
para mulheres e crianças tuberculosas.

Tambem esteve reunida a commissão
de marinha e guerra, <_uc relatou as emen-
das apresentadas cm segunda discussão á
proposição que fixa as forças de terra
para o próximo anno.

¦
. Iniciativa utll.

Os Srs. Octavio Rocha, Verissimo de
Mello, Josino de Araujo e outros apresen-
taram hontem á consideração da Câmara
dos Deputados uma indicação determi-
nándo sejam catalogadas, alphabetica e
systematica e chronologicamente, todas as
matérias sujeitas ao exame daquella casa
legislativa, desde a'sua primeira legisla-
tura ordinária, na Republica.

• As vantagens decorrentes dessa reali-
zação evidenciam-se á simples leitura da
indicação, pois, facilitando a consulta dos
trabalhos existentes sobre determinados
assumptos, essa catalogação será um au-
xilio preciosíssimo ao estudo das mate-
rias que reclamam periodicamente a at-
tenção dos legisladores.

Quanta vez um relator de determinada
proposiçi.o Uicta com as maiores difficul-
dades para a consulta aos antecedentes
das epiestões sujeitas ao seu exame, pela
falta de um índice systematico, por mate-
rias, dos debates c das delilierações legis-
lati vas.

E' verdade que, nesse sentido, a Ca-
inara organizou magnifico trabalho de
systematização de debates, c|ue tèm sido
dados á publicidade, sob a direcção do
Sr. Primitive. Moacyr, em uma- já longa
serie dc volumes de Documentos parla-
montares,

A organização agora, de uma synopse
geral dos. trabalhos de todas as legislatu-
ras republicanas, assigiialando, proposi-
ção por proposição, o andamento de todas
as matérias sujeitas á consideração do
Congresso Nacional, será um balanço da
acção legislativa republicana-, com ò qual
se verificará a necessidade de proseguir
na discussão de determinados projectos,
que, apesar de sua utilidade, dormem—na
expressão chavão — ao pó dos archivos.

O levantamento deste catalogo é com
plemento natural da disposição do novo
regulamento da secretaria da Câmara dos
Deputados, que não permitte archivamen
lo de matéria sem decisão final. Toda a
que, finda a sessão legislativa, não esti-
ver solucionada definitivamente, será re-
entregue ao inicio da sessão seguinte,
pelas commissões a que deva, por sua na-
tureza, ser distribuida.

Cuide o Sr. Seabra de pjomover, quan-
lo antes, a realização-dás obras que ali
se tornam necessárias, e verá que enorme
serviço lhe ficará devendo a Bahia.

O cacáo precisa de ter ão menos um
porto de embarque, com as condições mo-
dernas de um porto commercial.

Os orçamentos no Senado.
A eonimissão de finanças dessa casa

do Congresso occupou a maior parte da
sua sessão de honteni com o estudo de
matéria orçamentaria.

O Sr. João Lyra usou da palavra, em
primeira logar, para relatar as emendas
apresentadas, em segunda discussão, ao
orçamento da faztnda. S. Ex., em poucas
falavras, relatou 45 emendas, pois divi-
diu-as e.m tres grupos: 36, e|iie augmtn-
tavam vencimentos e beneficiavam fun-
ccionariòs da fazenda; quatro que davam
direitos a funecionarios, e tres que man-
davam restituir direitos {Ilegalmente co-
brados. Quanto ás, primeiras, o . relator
aohou que elles sei iam melhor contempla-
dos na reforma pelo relatar proposta;
Quanto ás segundas, o Sr. João Lyra deu
parecer favorável para que ellas consti-
tiiani projectos em separados, e. quanto ás
ultimas, S. Ex. as approvou, bem como
mais 10 emendas goveriiainentaes.

Em segundo logar, o Sr. José; Eusebio
relrtiu as emendas, apresenladas em se-
gundo turno, ao orçamento da gueira.
S. Ex. aceitou todas as emendas governa-
mentaes aiigmentando verbas e reforman-
do serviços, tudo de accordo com o go-
verno. A maioria das emendas apresenta-
das cm plenário teve parecer contrario da
comniissão. O relator declarou que etn
terceiro 'urno vai apresentar todas as
éniénilJ*!. qtie a Cnínará r.pprovou para
constituírem .projectos em separado, re-
féfentes á reorganização do Exercito.

Por ulliino. falou o Sr. Gõhiágà Jayme,
ene relatou as emendas apresentadas cm
terceira discussão ao orçamento do inte-
rior. eni numero de 155.

Quasi Iodas as subvenções a institutos
de caridade forani àpprovadas, sendo fei-
ta. porém, rcclucçáo proporcional em ca-,
da uma dellas.

O cacáo.
E' enfadonho talvez aos ouvidos dos

poderes publicos ouvir quasi todo o santo
dia o mesmo estribilho, reclamando con-
tra a falta de transportes para a produ-
cção nacional.

Mas a verdade é que se torna indispen-
savel esse constante alarido de queixas,
afim dc manter o governo sempre com a
attenção presa a problema tão urgente.

Os Estados precisam preoecupar-se se-
riamente com o assumpto, que não pôde
ser resolvido só pelo governo federal; e
ainda não ha muito um dellps, o Rio
Grande do Sul, deu a esse respeito um
brilhante exemplo, obtendo do governo
federal a encampação da rêdc ferrovia-
ria da Auxiliaire e tomando-a sob sua
administração.

Ora, ha Estados que têm certas ionas
privilegiadas pela natureza para alguns
produetos e que, cm vez de estimularem a
producção por meio de Iioís estradas e
de portos, deixam-nas entregues ú calami-
dade do abandono, etue é a peor de todas
as fôrmas da maldade humana.

Uma zona que está realmente precisada
de amparo é a do sul littoraneo ela Bahia,
região onde se encontram as mais exten-
sa, e ricas culturas ele cacáo do nosso
paiz e i;iie não dispõe de um porto com-
itierciálinènie organizado para o embar-
que das suas colheitas.

O porio de lihéos era, sem duvida, ura
bom porto, ao tempo de Cabral ou mes-
mo dc Thomé de Souza; mas não.se pôde
conceber que ainda não se tenha dotado
aquelle ancoradouro das condições de
b:iu servir ao commercio exportador de
cacáo.

-O embarque faz-se .-.té hoje dc um
modo vergonhosamente primitivo. Parece,
no entanto, que semelhante situação não
perdurará, pois já esiá publicado que o
governo du Bahia sc mostra resolvido a
apparelhar aquelle porto de todos os ele-
mciu-os que ora lhe faliam para constituir
um centro exportador de primeira ordem.

Só louvores pôde merecer ess; orienta-
ção; e nem se coniprejietideria que 110 Es-
tado da Bahia persistisse, em relação r.o
commercio exportador de cacáo, o mes-
mo desamparo tradicional

Ministério da Justiça.

Por portaria do Sr. ministro foram no-
meados: Arindo Goulart Alves e Baltha-
zar Ignacio de. Araujo, para os logares
de escreventes, juramentados do officio
dc escrivão da 7a pretoria civel desta ca-
pitai. O Sr. ministro transmittiu ao seu
collega da pasla das relações exteriores
cópia das informações prestadas, pela po-
licia de Porto Alegre, sobre o allemão
Carlos Koeler.

Transmittiu-se ao juiz federal na
secção do Paraná a carta rogatória, ex-
pcdiela pelas justiças argentinas ás da-
quelle Estado, no interesse da suecessão
de D. Domingos Barthé, para ter o cie-
vido andamento.

Ao juiz de direito da 6' vara cri-
minai, o Sr. ministro remetteu o requiri-
mento em que Maria Tavares Branco
pede perdão d oresto d apena de 15 an-
nos de prisão, a que foi condemnado seu
marido Américo João Branco, pelo Tri-
bunal do Jury desta capital.

-**> —-
Ministério do Kxterior.
O 3r. ministro recebeu um telegramma

do secretario da fazenda do Estado de
S. Paulo, agradecendo ao governo federal
os esforços feitos para o reembolso
aquelle Estado do capita! devido pela Al-
iemanha, pelos cafés paulistas retidos na
oceasião da guerra.

Esse reembolso acaba de ser feito em
Londres, aos banqueiros Schrocder. Resta
liquidar differençás de juros e de cam-
bio, para o que continuam as negociações.

O Sr.-mi.nistro recebeu tambem tele-
gramma do seu collega das relações exte-
riores do Chile, reconhecendo e agrade-
cendo a designação- do ministro Cardoso
de Oliveira, par,, embaixador especial na
ceremonia da posse do rtovo presidente
daquelle paiz.

Natal, Anno Bom... o explorações
11 grnnol.

Ahi vêm as festas de fim de anno e
com ellas os indefectíveis abusos dos ex-
ploradores do publico. As frutas, as cas-
tanhas, os perus, os 'bonbons, as flores e
outros gêneros de grande procura pelo
Natal subiram dc preço nestes últimos
dias, acompanhando a razão directa da
ascensão barometrica e a inversa da qué-
da do cambio.

Sobre as frutas, nesta capital, accessi-
veis unicamente ao paladar dos argenta-
rios, nem é bom falar. Uma dúzia de pe*-
ras, que custava o mez passado oito mil
réis, só se compra agora por dezoito mil
réis, acrescentando os vendedores que, por
mais alguns dias, valerão os olhos da
cara; c assim, as uvas, as maçãs e até a
banana, cuja abundância, para gáudio ela
pobreza, nunca desmentiu a fama de ser
a fruta da terra, acompanha a alta de
preço, ávida de melhor collocação na es-
caía hicrarchica, onde culmina como
"pomo dc ouro" a nossa manga rosa,
vendida actualmente por alguns expio-
radores sem escrúpulos a tres mil réis
cada uma...

Um cacho das deliciosas bananas maçãs,
custava 110 mercado, no máximo, de mil
e quinhentos a dois mil réis. Agora, quem
quizer coinpral-o, tem. de pagar mais do
dobro, apesar da abundância que abar-
rota os vendedores dessa fruta 1 Com os
abacaxis e melancias dá-se omesmo, mas
para aclquiril-os.-c- preciso conformar-se
com a extorsão, a menos que o conunissa-
rindo se lembre de pôr em pratica medi-
das cohibitivas, fazendo para" as frutas o
que já tem feito para úutros ijeneros.

Mas não pára ahi a ganância voraz das
guclas insaciáveis dc certos commercian-
tes. Tambeín aos gêneros de primeira ne-
çessidád.ç a exploração attingiu; os ovos,
as gallinhas c certas verduras custam
muito mais caro, como muito mais caro
custaram as velas na noite em que a ci-
dade ficou ás escuras, naturalmente sob
a justificativa da procura...

Quem quizer certificar-se da veracida-
de do que allegamos, que vá ao mercado
supprir-sc do que o quitandeiro lhe traz á
porta.

Epi outros tempos valia a pena uma
peregrinação entre ã algaravia dos carre-
g.*.dores napolitanos, a fedeníina do peixe
e os encontrões dos carrinhos de mão
para comprar mais barato. Hoje, com
transporte, a ciganagem matreira dos
vendeiros, mais acertado é ficar-se em
casa, de pijame e chinelos, esperando
pelo chim do camaló c pelo homem das
verduras.

O Sr. ministro da marinha recebeu
hontem do capitão de inar e guerra Tan-
credo Gomensoro, commandante do cou-
raçado S. Paulo, fundeado em Cherbur-
go, o seguinte telegramma: " Tudo bem ".

Ministério da Marinha.
Estiveram hontem, ás 15 horas, confe-

renciando largamente com o Dr. Ferreira
Chaves, sobre assumptos de serviços con-
cernentes aos departamentos que dirigem,
os ala jantes Pedro Frontin; chefe do
estado-maior da armada; Fonseca Rodri-
gues, inspector de marinha; Heleno Pe-
reira, inspector do Arsenal de Marinha;
Raja Gabaglia, inspector de portos e cos-
tas; Machado.Portella, inspector de en-
genharia naval; Dr. José Bulcão, inspe-
ctor de saude naval e contra-almirante
graduado Paiva Meira, director do depo-
sito naval. .

Após essa conferência, o Sr. ministro
offereceu aos mesmos almirantes uma
chavena dc chá, a exemplo do que se vi-
nha observando desde a administração do
Dr.' Raul Soares.

Apresentaram-se, hontem ás autori-
dades superiores da armada o capitão dc
fragata medico João Bergamo Barros Pa-
lacio, por haver assumido as funeções de
director da enfermaria dc Copacabana; o
capitão de corveta .medico Kufino Antu-
nes de Alencar Junior, por ter sido no-
meado para servir na enfermaria do Ar-
senal de Marinha do Pará-; o capitão-te-
nente Francisco Xavier da Costa, por- ter
dc assumir, em Santos ,0 cargo de imme-
diato do "destroyer" Paraná, em substi-
tuição ao seu collega de igual patente c
classe Raymundo Burlamaqui da Cunha,
e o capitão-tenente engenheiro machihis-
ta Isaac Tavares Dias Pessoa, pòr haver
sido nomeado encarregado das officinas
da base da defesa minada.-

Foi nomeado o. capitão de mar e
guerra José Francisco de Moura, vice-
director da Escola Naval'de tJfiSrra c
exonerado das funeções de dlriélÕr da Es-
cola Naval.

As aulas da Escola X.-,-;;! dc Guer-
ra serão encerradas ;;:n.-,,i::ã: começando
os respectivos exames, depois de aminhã.

Os oíficiaes alumnos aprc_c:i:arão :ne-
morias sobre diversos aèsutnptòs í*.*.-l!-.ii*-
cos navaes, em que dur.v.it.- o ánáo !*.-;t--
vo se tenham mais especializado.

Obteve 60 dias ele licença para cüi-
dar de sua saude o 3" ph.*.r -le-ro do pha-
rol de'Maceió, cru Al;.**.'.- iJ. pie 2.,--
mero da Silva. '.

—¦ Afim ile que o relatório do Miaiste.
rio da Marinha possa, ser apresentado na
época própria o Sr. ministro recommen-
dou a todos os chefes das repartições do
mesmo ministério as necessárias provi-
dencias, no sentido de serem enviados ao
seu gabinete, até 15 de fevereiro de 1921,
os relatórios parciaes referentes aos ser-
viços das repartições demarinha relativa
ao corrente anno.

Pequena causa, grandes efícltbs.
Um balde de água, dizem de Madrid.

salvou a vida de um homem.
Não admira. Um balde de água poderia

ter salvado uma grande cidade. Bastaria
que algum patrício, de resolução fácil, ti-
vesse atirado um balde de água sobre o
primeiro archote que ateou fogo á Roma,
para salvar do incêndio a cidade eterna.

Mas desta vez, foi simpJesmente uma
scena de iiicnagcric.

Ao entrar na jaula de uma fera, o do-
mador íoi subitamente atacado por ella, e
teria succuiubido, se o bombeiro de servi-
ço nâo o acudisse com um balde de água.

Foi mais a surpresa que o choque pro-
duzido pela duche, certamente, que fez á
fera suster-sc no ataque.

Uma fera que se preze, por mais doma-
da qur se apresente dentro dos varões de
uma gaiola, nunca espera o insulto glacial
de um balde de água fria.

Esta de que tratamos, tomando a rc-
solução pouco amável de pôr num molho
os ossos úo seu carcereiro, evidentemente
esperaria a revanche honrosa do chuço
quente ou mesmo a advertência gaitona
de um tiro dc festim — pois as firas têm
consciência do que valem vivas — mas
nunca a humilhação refrigerante de uma
pancada de água fria pelo focinho.

Recuou, então, de pura indignação por
esse tratamento desairoso para a sua qua-
lidade de animal feroz, e, assim, deu tem-
po a que o domador sc escafedesse para
ir cair, agradecida e commovidamente,
nos braços do bombeiro, que para o sal-
var, apagara, de um jacto, o fogo de sua
revolta interior.

Esta fera ha de, por fim, reconhecer
n sabedoria das applicações simples, como
um dos nossos eminentes homens de um
passado pouco remoto, o qual dizia que
não havia melhor elemento para acalmar
os ânimos exaltados, que uma boa chuva...

E assim é.

gados fiscaes e inspectores de alfande-
gas deverão; nos termos das instrucções
eni vigor,' ordenar" o enipenho total dai'
gratificações, ,porém, para os pagamentos
posteriores, ás normas indicadas."' —'¦ O Sr. ministro, de accordo com o
parecer do conselho de,fazenda, indefe-
riu o. requerimento de Moreira Barbo-
sa & C, pedindo reconsideração do &c'°
deste ministerio, constante da ordem
n. 694, do gabinete do mesmo ministério.

— Na directoria do patrimônio nacio-
nal. recebe-se até o dia 20 do corrente,
propostas para a compra de terrenos no
cáes do porto c morro do Senado..

¦— O Sr. ministro nomeou' hontem João
Castellar Montenegro para b logar ' de
agente fiscal do imposto de consumo no
interior do Ceará; Adolpho,. Hollanda
Cunha, para o de fiscal de contratos de
arrendamento na ¦ fazenda nacional de
Santa Cruz, e Joaquim- Tuiuty Seabra•Fagundes, para o de 20 official aduaneiro
da Alfândega de Maceió, e- exonerou-o
de fiscal na fazenda nacional dc Santa
Cruz.

Ministério dn Guerra,

O 2° tenente Paulo Kruger Cruz foi
transferido do 40 batalhão de engenha-
ria para a companhia de aviação, a pe-dido.

O capitão da antiga guarda nacional
Corrasso de Sampaio Torres foi exone-
rado do logar de secretario da junta
dc alistamento militar da Barra do. Pi-
rahy, sendo nomeado para substituil-o o
capilão Vicente Torres de Castro Leal,
tambem da mesma milícia.

Reuniu-se honteni, extraordinária-
mente, a comniissão de promoções do
exercito, não tendo sido, porém, apre-
sentada proposta alguma ao Sr. ministro.Serviço para hoje:

Dia á região, i" tenente Nereu" G. M.
Guerra; dia ao posto medico veterinário,
i° tenente João dos S. M. Junior; :uxi-
liar do official dc dia, amanuenss Eus-
torgio M. Lima; a 1* brigada de infante-
ria dá as guardas do'ministério, da In-
tendência da Guerra, do Hospital Central
e da Escola Militar; as patrulhas nara
o novo arsenal e á disposição do official
de dia, c os corneteiros para o Collegio
Miliiai e para o .quartel-general; n 2"
brigada de infanteria a suaria e c re-
forço para o palácio do Cattete e quatroordenanças para o quartel-general.

Uniforme, 6°.

Salve-se a borracha t
A nossa borracha é, talvez, dos nossos

grandes produetos o dc que mais se tem
falado.

Desde que mundo é mundo, ou desde
que borracha é borracha, que apparecem
reclamações e idéas para a salvação da
nossa gomma látex.

Jamais, ao que se saiba; taes idéas .fo-
ram postas em pratica.

Quando a borracha melhora de cotação,
pela virtude natural da lei econômica da
offerta e da procura, os seringueiros exul-
tam, os intermediários se alegram, o in-
dustrial manufactureiro estima — c não
se fala e mproteger o produeto esponta-
neo do extremo norte.

¦Mal, porém, chegam as crises de baixa,
apparecem os innumeros salvadores da
borracha, e as discussões se prolongam
nos jornaes, nos botequins, nas associa-
ções de classe e até (parece incrível I)
no Parlamento.

De que não resta duvida é que a bor-
racha, quer obtenha bons preços nos
mercados exteriores, quer desça a petições
de miséria, como ainda agora, precisa de
ser amparada seriamente por medidas do
governo ou não, mas medidas de effei-
tos permanentes c tomadas de accordo
com os estudiosos desses assuriiptos, que
sabem perfeitamente como evitar a dc-
preciação de um elemento dc riqueza tão
considerável.

Ainda agora, o Sr. 
'Hannibal 

Porto, quo
conhece, como poucos, a questão da
borracha, defendeu a idéa da protecção
industrial pelo warrantismo.

Essa, é, certamente, uma idéa que deve
ser estudada, pois se.c. warrantismo é o
meio mais próprio de facilitar o desen-
volvimento de qualquer producção, a mo-
dalidade dc sua applicação, neste caso cs-
pecial, c que ss precisa encontrar.

Ministério «la Fnzencta.
Na 1" pagadoria do Thesouro Nacic_.il

são pagas hoje as seguintes folhas .* diver-
sas pensões da guerra A a Z e pensõesAaZ.

O Sr. ministro remetteu ao presi-dente do Tribunal de Contas, para o nc-
cessario registro, cópia do decreto queabre a este ministério o credito especial
de 1.559:6o2$i94; papel, c de réis
25:3115861, ouro, afim dc serem pagasas dividas dc exercícios findos, relaciona-
das na fôrma da lei.

O Sr. ministro expediu hontem aos
chefes das repartições subordinadas aeste ministerio a seguinte circular:" Tendo este_ ministério providenciadosobre a destituição dos créditos riecessa-
rios para oceorrer ao pagamento,' no cor-
rente exercicio, das gratificações devidas
ao pessoal que serve nas secções de cseri-
ptiiraçâo das delegacias fiscaes e das•Ufandegas nos Estados, recommendo aosSrs. dcl.eip.los fiscaes c inspectores das..Ifandeg-ls-r-tic-só abonem taes gratifica-çoes, depois dc vcrific**rem pessoalmente
que se acham satisfeitr.s ;:s condições dò
a.rt-. ??• ":is i-'-*:tnicções do Ministério da
Fazei*..;.*,, de 2 de setembro de 1919 c quefi b-ihiiçb relativo ao mez a abonar já foi•aviado no Thesouro. * * :

I''¦"*. (Jesi.-.s normas, os Srs. chefes das
referiilas repartições ficarão pré.•i.v.r.-:;;*.
rcfponsav.cis pci:;s in:por:.-.nc:**.i ir.ij.*..-i:.-
niente abonadas ,- j

>.'"<-, oli-f:*"*' '•-,*• n.i.se de um ser-
.:.*. extraõj*. nr.MO, os iucd.ncs Srs. dele- (

Ministério ela Vlnção.
Pelo Sr. ministro foi indeferido o.ie-

querimento de José \nisio Ávila, pedin-
do prorogação dc prazo pura prestar fian-
ça e entrar no exercicio do cargo de
thesoureiro-pagador da 'Estrada dc Ferro
Central do Rio Grande do Norte, para o
qual foi nomeado por portaria de 3 dc
junho ultKno.

Ao director da Repartição de Aguas
e Obras Publicas declarou o Sr. minis-
tro ter deixado dc approvar os projectos
e orçamentos, das estações de Alfredo
Maia e Maracanã, que lhe foram presen-
tes, pelas razões constantes das informa-
ções a respeito prestajiás pela conimissãí)
de estudos de abastecimento de água. Re-
commeadou. oútrosim, o Sr. ministro que
aquella repartição provid-enciasse, afim
de que, com urgência, fossem satisfeitas
as exigências que sobre o mesnío asstuu-
pto foraiin feitas pela referida comniissão.

Ao director da Estrada de Ferro
Central do Brasil foi communicado, pelo
Sr. ministro, haver o Ministerio da F;i-
zenda remettido, para procedimento cri-
minai, ao juiz federal substituto da se-
cção do *Estado de Minas, o inquérito ad-
ministrativo procedido na mesma estra-
da, para apuração da responsabilidade do
conferente de 2* classe Antonio Gon-
çalves Maranduba.

j* O Sr. presidente da Republica assignoB
hontem os seguintes decretos:

Nn pasta dn fnzcndn:
•Sanccionando a resolução legislativa

que autoriza o governo a construir casas
para operarios e proletários e dá outra»
providencias.

Nn pasta da vlnção:
Elevando de 3:332$55g o orçamento

approvado por. decreto de 4 de dezembro
de 1918, para o aufcmento de um desvio
c construcçao de outro, na estação dé
Portão, na Estrada de Ferro dõ Paraná.

Autorizando a construcçao de uni trian-
guio de reversão na estação de Lauro
Müllér, na Estrada de Ferro D. Thereza
Christina; a correcção, no projecto da
ponte sobre o rio Traripe, e no perfil lon-"gitudinal correspondente á passa*gem dã
citado rio, da indicação da estaca da re-
ferida ponte, comprehendida nos estudos
definitivos da variante da linha férrea da
Conceição da Feira a Buranhem, da
Rede de Viação Férrea da Bahia, appro-
vados por decreto de 4 de junho de 1920;

Concedendo licenças a João Pereira de
Oliveira, conduetor de trem da Estrada de
Ferro Centra! do Brasil; Manoel Ricardo
da Silva Gomes, Washington Campos do
Amaral 1 Ignacio Syivio de Sá Freire,
respectivamente, praticante de. 2 classe,
carteiro de 3* classe e estafeta interno
da directoria geral dos correios, e José
Cesario de Mello, engenheiro-ajudante da
fiscalização do porto do Pará;

Aposentando Vietor da Costa Vieira,
continuo da Directoria Geral dos Correios;
Arthur de Oliveira Almeida, chefe dc se-
cção da administração dos Correios do
Pará, e Dorval Francisco da Costa, agen-
te de 4" classe da 2" divisão da Estrada
dc Ferro Central do Brasil.

A reforma das tarifas
Esteve hontem reunida, pela quarta

vez, a comm'ssãò especial constituída
pelo Senado para estudar a proposi-
qão da Câmara sobre a reforma das
tarifas aduaneiras.

O expediente constou de um tele-
gramma da Associação de S. Paulo,
pedindo que as novas tarifas só entrem
em vigor no mez de julho próximo vln-
douro.

O presidente disse que a ordem dos
trabalhos para hontem constava da lei-
tura dos relator'os parciaes. Lembra
aos relatores que o praso para a apre-
sentaejüo dos trabalhos termina ama-
nha, porquanto os outros dois dias
restantes devem ficar reservados ao
relator geral para organização do ipa-
recer da commissão ao Senado.

Foram lidos e depois mandados a
imprimir os seguintes relatórios: do
senador Eloy de Sou;:a — Classe 3"
(Pelies e couros) e sobre a classe 22"
(Louças e vidros); do Benador Euzebio
de Andrade — Classe lt" (Canna da
índia, bambfl, junco, rotlm, vime o
outros cipós); do senador * Adolpho
Gordo, sobre as classes 17" e 35* (Lã),
(Machinas, apparelhos, ferramentas e
utensílios diversos), respectivamente;
do senador Hermeneglldo de Moraes,
sobre as classes 27" e 29* (Metalloides
e vários metaes) (Obras de eutelaria).

O Sr. Irineu Machado propoz e a
commissão decidiu prorogar o prazo
para a apresentação dos relatórios até
o dia 18, e, sem prejuízo cios anda-
mentos dos trabalhos o prazo para
apresentação dos interessados.

O senador Lopes "Gonçalves 
apresen-

ta emendas na classe 16", ao 11, 450, na
classe 24", ao n. 676.

O presidente transmittiu á commis-
são. o convite quo recebeu dos direeto-
res das Companhias Cruzeiro, Bangú
e America Fabril, para a commissão
visitar ns respectivas fabricas.

O Sr, Irineu Machado Insistiu na
questão da contagem elo prazo.

Fil-o —- diz S. Ex. — para que de-
pois não se d'ga que concordou com.
o que se está. fazendo. O Senado en-
cerra-se diante dente dilema; ou en-
tende que devejjpprovar o projecto tal
qual veiu da Câmara, abdicando assim
do direito de emendal-o e estudal-o,
ou entende de exercer o seu direito
constitucional.

Na prlmera hypothese ê melhor
dissolver a commissão e enviar o pro-
jecto, a Câmara não terá tempo mate-
rial ipara siquer conhecer dessas emen-
das e por conseqüência o estudo con-
sciencioso do projecto por parte dessa
commissão não proerastlnurá. a decre-
tação da lei.

Ainda ante-hontem recebeu 45 reula-
mações e hontem mais 3, além disso
terá de examinar o projecto do gover-
no, da Câmara, e as tarifas actuaes, ou
no minJmo esses dois últimos.

Nao sabe, portanto, como depois de
amanhã poderá apresentar o seu re-
latorlo.

O Sr. presidente diz que 6. commis-
são falta competência para resolver a
questão de prazo. No dia 18, designado
para os trabalhos, a commissão apre-
seijtnrá ao Senado os resultados queacharem promptos, communicando-lhe
do oceorrido,. afim de que na sua alta
sabedoria resolva como entender.

O Sr. Ribeiro da Luz, director do
LáboratorJo de Analyses, deu uma ex-
posição sobre a parte preliminar,a qual foi distribuída ao respectivo
relator, senador Vespucio de Abreu.

O.Sr. presidente diz que nada ha-vendo mais a tratar, ia levantar a ses-são, convocando outra para hoje, de-
pois da 'sessão do Senado, com a se-
guinte ordem dos trabalhos: leitura
dos relatórios que forem apresentados,
discussão unica dos pareceres de ns. 1a 5. Levantou-se a sessão ás 16 horas.

AS REOTIFICAÇÕKS J>A CARTA
VA BAHIA GUANABARA

O Sr. ministro da marinha des-
ignou, spor actos do' hontem, os l00 te-
pentes Edgard de Paula Oliveira e
Eugênio Augusto Oliveira Borges Fí-
lho para fazerem parte da commis-
são incumbida' de acabar as recüfi-
cações necessárias d. construcçao da
Carta da Bahia de Guanabara, c dis-
pensou do mesmo serviço o Io te-
nente Nelson Rodrigues Bastos Coo»
lho.

UMA VISITA A* FLOTIIiHA DOS
SURMERSIVJUIS

O Dr. Ferreira Ohe.vos, ministro
da marinha, fará hoje á turdo a sua
visita, já annuncincla, ás unidades da
flotilha do submersiveis, indo, pes-
soalmente, depois, visitar, tambem, o-
contra-torpodeiro "Sergipe", quo tem
estado a serviço da Superintendência
de Navegação.

Prefeitura.
Pagam-se hoje as seguintes folhas dc

vencimentos do mez findo; guardas mu-
nicipaes, de J a Z; Escola Dramática,
Superintendência da Lavoura, Posto Cen-
trai da Assistência e diversas, dc opera-
rios da Directoria Geral dc Obras c
Viação.

-— O director dc fazenda da Munici-
palidade requisitou, para s.ervir cm sua
repartição, os funecionarios Lacerda de
Miraijda e Arnaldo Estrclla, amln<s da
Directoria Geral de Obras e Viação.

— A illuminação electrica dos logra-
douros publicos da ilha do Governador]
está, desde hontem, augmentada de mais
50 lâmpadas, de 200 velas cada uma.

O "ni_STI.OYER" "PIAUire»

A exoneração do resiiectlvo chefe do
íiiachiims — A sim partida paraSantos
Em virtude <To accidente oceorrido

nas machinas do contra-torpedeiro"Piauhy", quando de viagem do por-
to de Florianópolis' pára o do Rio
Orande do* Sul. o Sr. ministro da ma-
rinha exonerou, por * (portaria de hon-
tem, do cargo' de chefe de maehinus
de.ssc vaso de guerra, o 1* tenente
engenheiro macihirrista Jonathas C-ui-dido do Sacramento í nomeou parasubstituil-o o official de igual p;i-tentb* Genesio Gonçalves dos Santoso-"f'.au.iy"'. seiíundo telògfamiiia..•• •••bi.leis pelas altas autoridades na-••.•:¦• .1. jmrtiu hontem de Florianópolis,
com cestino a Santos, onde teve or-dem de estacionar, em substituirão
00 conti*:>.-toi*pedciro "Paraná"', queirá ;*.o Rio Grande do SuL

Mnls 11111 Invento brasileiro.

A directoria da Associação Brasileira
dc Imprensa recebeu de Nova York, da-
tado de 11 do corrente, o seguinte tele-
gramma:

" O inventor brasileiro Silveira desço-
briti e demonstrou hoje a cinematogra-
phia- sem tela, por meio de condensadores
ardentes e scentelhas electricas, que dão
relevo á imagem no espaço. As demon--
strações produziram grande sensação,
estando a imprensa cheia de referen-
cias."--* -.

A PRODUCÇÃO DE ASSUCAR
Segundei as informações solicita-

mente prestadas^pelos usineiros' á Su-
perintendencia do Abastecimento,. e
reunidas em um quadro publicado no
"Diário Official", de 10 do corrente,
a j.ró-ducçflo de assucar na presente»
suffrn, nas usinas situadas no Estado
do Rio de Janeiro, já se elevava, em
fins de novembro ultimo, a 1.259.563
saccos. Até o fim, da moagem, diver-
sas usinas contavam ainda produzir
mais 132.163 saccos de assucar.

PATRONATOS AGRÍCOLAS
A Directoria do Serviço de Povoa-

mento fará embarcar no paquete"Sirio", do Lloyd Brasileiro, a partir
no dia ,15, 45 menores desamparados,
afim de serem internados no Patro-
nato Agricola "Annitapolls".

O embarque desses menores será
presidido pelo Sr. Octavio Pacheco,
inspector interino dos patronatos
agrícolas.

Um novo livro.

Trazido pela mala da Europa, acoba-
mos de receber, revestido dos máximos
realces de arte, o exemplar de um novo
e admirável livro de sonetos do grande
poeta portuguez Antonio Correia de Oli-
veira. .

Uma nova producção do glorioso autor
das Tentações de Sam Frey Gil, dá Crea-
(ão e dc tantas outras obras primas do
lyrismo lusitano, constitue sempre un*
acontecimento literário no Brasil, onde
Correia de Oliveira, o incontestado ;*rin-
cipe dos poetas do seu tempo, conta in-
números e fervorosos admiradores.

Nos versos de ouro do Vinho akyre
(assim se intitula o poema do eminente
lyrico portuguez), canta Correia de Oli.
veira, com uma elevação e grandeza uni-
ca, qiie fazem déllc um Virgilio merldioi-
nal,. os dons preciosos do licor divino, a
alegria dionysiea .das vindimas, e, isto,
nuin arrebatado hyinno á natureza, pró-
vida, magnífica e uberrima. ,

Impressa a cores, em caracteres elzeví-
res, sobre papel mardim, com illuminaras
c pranchas hors têxte, devidas' ao pincel
brilhante dos pintores portuguezes Alfre-
do Allen, Alberto Ayres de Gouveia, An-
tonio Lima, Joaquim Lopes e Henrique
Medina, abrindo -com um prefacio, em
que luminosamente se delinea o perfil li-
terá rio do poeta, esta edição especial
deve-se aos intclligentes e conceituados
negociantes de vinhos do Porto senhores
Adriano Ramos Pinto & Irmão, Limitada,
e destina-se exclusivamente a ser distri-
buida como brinde aos seus clientes do
Brasil.

Trata-se, portanto, dc uma casa com»
mereial qué adquiriu os direitos de edição
de um original devido á penna prestigiosa
dc um grande escriptor do seu paiz, o que
é caso absolutamente virgem, para cujo
louvor todas as palavras são poucas. E o
que torna ainda mais meritoria esta arro-
jada iniciativa é o perfeito acerto da es-
colha, uma vez que Correia de Oliveira
é hoje, no presente, como o foi Camões,
no passado, o mais legitimo, o mais re-
presentativb interprete do genio lyrico
da raça. '

*

"í
' 
>'"Ji
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PAGAMENTO AOS RECENSIJADO-
. HES

Serão pagos hoje, na seda da Dire-
ctoria de Estatística, na praia Ver-
mellia, das 12 fis 16 horasj os agentes
recenseadores do districto municipal
do Meyer, devendo estes trazer'oa
seus cartões.
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S. Jo.io Ba

l

O lespúal-bencftcio pari 03 pobres di
mun/. de Xosa Senhora da Concetçai

Festas.
Revestiu-se de muita auimação a festa

tine .1 direciona do Lusitano Club offe-
irrccu 110 doiuiniío aos seus associados e a
suas. familius. '•
, A direciona foi incansável em atten-
der a t«5ÍÍ«J*yi seus convidados.

da
etçãa

c'« E.mcnlio No.o, realiza-se hoje,, ás 16
liui.is, uo sal^o nobre do Jornal do Com-
'" 

Abrilhantará a festa, dando-lhe inicio,
o i.Osso collcga de imprensa Dr. Eduardo*
Touriulio, que lera um poemeto ined-.to Uc
sua lavra. . i„,

A seguir, realizar-se-ha o concerto, de.,
-.ccordo com o seguinte-programimit

¦poíonafâ Chopin, op. 53; La Campa-
vella Faganini Liszt; uma composição
extra de H. Oswald, pela eximia pianista
Varia do Carmo M. da Silva J Concerí*»
dc Vioppi, n. 22, violino, pela senhorita
Hilda Noronha; Morte de Isolda, V\ a-
gner, pela illustre pianista M. da Silva
Poetes — A senhorita Doicitia Noronha
jwcátí-se? a fazer os acompanhamentos.:
Uma romanza; pelo notável amador
Franklin Rocha: Dor sem consolo e Xá-
cara, dc A. Nepomuceno, pela conhecida
cantora Annita I.amego.

A seguir, o programma infar.til, organi-
zado pela professora D. Lucilia Freire:
No jardim, canção, Jandyra Azevedo;
Mamai não deixa .canção, Maria de Lour-
des; fjuadros; A cantora, cançoneta, Ju-
licta Rtedj Descobrimento do Brasil, re-
citativo patriótico, Waldir Freire Peixo-
to; O valentão, cançoneta, Coraiia Fer-
rara,; Qu-ulcos; Primeiras cosas, canção,
íanúvra Azevedo.

A escola Deodoro, do 2?. districto, rea-
liza lioje, no Tlieatro Municipal, ás
sa i|- horas, um festival, com o seguir-te
prograuima:

t" parte — Distribuição de prêmios.
2" parte — A geada-, escola. Rodrigues

Alves; O almofadinha, escola Deodoro;
As violetas, escola Deodoro; Moleque sa-
bido, _¦ mixia; Geisha, escola Rodrigues
Alves; Escola na roça, escola José dc
Alencar; O poeta do sertão, escola Dec-
duro; Arco iris. escola Rodrigues Alves;
O funileiro, escola Deodoro; Saudade do
Kio Grande, escola Tiradentes; Casamen-
to na roça, 21 mixta; Dois aviadores, es-
coia Evaristo* da Veiga; Saudade, escola
Rodrigues Alves; Fado das tricanas de
Coimbra, escola Tiradentes; Di mitdsã,
escola Deodoro; c Bailado das horas, es-
cia Rodrigues Alves. ^

*
KcalízOü-e hontem a festa de encer-

ramento das aulas da escola Santa Isa-
bel, mantida -pela. Associação Promotora
da Instrucção.

O Dr. Alfredo Russell, presidente da
associação, tomou logar na mesa- dc hon-
ra. ás 14 horas, tendo a.seu lado 03 dou-
tóres P.ecego e Eduardo Correia, mem-
bros da directoria.-

Aberta a sessão pelo Dr. Russell, foram
distribuídos prêmios em dinheiro e obje-
ctos de utilidade, seguindo-se a execução
do programma literário, <pic começou pela
vibrante poesia A' Associação Protectora
da Instrucção, d& poeta patricio, iristi-
des dc Moraes. Dissc-a a senhorita Cinyra
dt- Muraes, que revelou uni talento pere-
grino.

Outros murieros se seguiram, desempe-
líliiidós por aliimnos do curso diurno e- rió-
ctuiiio, destacando-se o alumno Péres,
que disse ttm bello discurso.

A senhorita Cremilda dc Moraes reci-
tou o monólogo caipira, O Tinhoso, cm
que Aristides sc apresenta sob uma feição
nova para nós, 'como 

poeta humorístico
aprimorado. Y

O resto do programma foi executado
/brilhantemente, tomando parte «as senho-
ritas Syla Cunlia, Lccticia Progcnsano.
Cladyr Moraes e altiiiuios do curso no-
cturno.

A' mesa de doces vimos: Drs. Alfredo
Russell, Peccgo Junior, Joaquim Penha,
director do curso nocturno; Eduardo
Correia; Ataliba de Castro, director
do cur.so - nocturno da escola Senador
Correia, da mesma associação; Sras. Pe-
nh:i. Santinha Moraes, Zülifiirá Moraes,
lo^ília Mello, Rosa Cunha, senhoritás
Stella Helena Barly, litfcfiçiá Progcnsano,
Cremilda, Cinyra, Cladyr Moines e nini-
tas Outras .pessoas, cujos nomes nos es-
caparam. «*'•

Concertos.
Foi transferido pira o próximo.dia -.1.

tis .-o i|_ horas, devido o incidente da fal-
ta de energii) electrica no sabbado ultimo,
o concerni que o tenor brasileiro Marcai
Fei nandes devia realizar no saião da As-
souiiijjãò dos Empregados no Commercio.

Esta ftslu vem «despertando interesse e
terá o concurso da soprano Sra. Margari-
da S'iii«")es c dos professores Rubens de
Atiilradr, Gabriel dc Almeida. Auretiano
dc Azevedo, Mario Ptnafort c Soviano
Robert.

arli.-tico entre a Argentina e otercitmbio
Brasil.

No agape. cm fiue tomaram parte va-
rios irstellectuaes brasileiros, estiveram os
Srs. Edtikrdó Taladrid. secretario da Es-
cola de Belas Artes db páiz amigo, e o
pintor argentino Quinquela Martin.

Offerecendo o jantar, o Sr. Carneiro
Leão saudou a Sociedade Estimulo ás
Bcllas Artes, dizendo toda a impoit.11-
cia qué este gesto de aproximação arlis-
tica e mental pôde ícr para a cultura dos
•íois paizes. ao*mesmo tenipo que é nm
passo decisivo para o intercâmbio argen-
tíno-brasileiro. previsão segura de uni
«ótimo entendimento ecntineirtil.

Em seguida, o Sr. Ronald de Carvalho
brindou a Quin mela Martin como o pin-
tor rèpreseníâtJYO '-"•¦> energias novas do
co mine mu* l«iíino-a*.r.cricano.

O Sr. Eduardo Taladrid fálcu depois,
r.;:railec«'idij cm nome d.-. Sociedade Esti-
mulo das Bellas Artes, o acolhimento af-
féçtuosp e desvarreedor que receben dns
meios intelle-.ttiacs e artísticos di> Brás:!

liontem, para o.cemitério d.
ptista; - * - '..

Jo-rquiin Baptista de -Carvalho, saindo
ir-, politica du Es- Ao necrotério da policia, ás .7 horas de

\ hontem, para o cemitério de 3. João li.i-
ptista. *

Anninersanos.
O Dr. Jorge Tibiriçá faz annos hoje.
Nome tradiciona

tado de S. Paulo, republicano eminente
e acatado, o Dr. Jorge. Tibiriçá é, pelo
prestigio coin que-o cercam os seus con-
cidadãos, uma figura de inconfundível
relevo.

Na ilata dc hoje, S. Ex. receberá dc-
mo-istra(;<ks de sympathia e apreço dos
muitos que lhe admiram o caracter, a ,
intelligencia e a aeção proveitosa que
sempre soube desenvolver como homem

publico.- ,'- -~ . ..Y '.. - ¦.;¦:
.: 
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Passa hoje a data natalicia do Dr. Joa-
unim Alberto Cardoso de Mello, advo-
gado nos auditórios desta cidade.

*
Completa annos hoje Mr. R. A. Broo-

king. director da The Gourock Rope-
-.Vork Export* Company 'Limited, de In-
gl.-arerrn.

Registra-sr na data dc hoje o anni-
versario rraíàlicio do conde Modesto Leal,
senador federal pelo Estado do Rio.

Pelas escolas.

ttomenaqens.
A annunciada vesperal da Sociedade

de Concertos Symphonicos que, por mn-
tivo imperioso, foi transferida de sabba-
do. 11. terá logar quinta-feira, 16. ás 16
horas, no theatro Municipal.

Coma já é do dominio publico, o pro-
granima, organizado exclusivamente de
composições do saudoso ma«.*stro Alberto
Nepomuceno. tem sido ensaiado rigo-
rosiunente pelo maestro Francisco Bra-
ga, a quem está coufi.tda a regência.

E' de esperar que essa audição, que é
uma brilhante _0mc.niVg.e1ii á memória df
Nepomuceno, constitua mais um suceesso
para a Sociedade de :Concerto9 Sympho-
nicos, que. para a próxima semana, pro-
mette um_ ,^udíção, com utn bem escolhi-
do programma.

ttaiantes.
O Gelria trouxe-nos hontem do velho

mundo o novo ministro allemão no Bra-
sil. que vem reatar, cm nome do seu.
paiz, as normas regulares das relações
commerciaes e diplomáticas com o
Brasil.

Com S. Ex. vieraut os Srs. Rudolpho
von Btilow, conselheiro da legáção, e os
dois secretários Doukh-art von Bulow e
Meuhauseii.

O Sr. George Plelin, <|Ue se não can-
sava «le admirar é gabar por suecessivas
exclamações a belleza arrebatadora da
Guanabara, teve para com alguns brasilei-
rtfs que o interrogaram a bordo, pata-
vras de grande sympathia para com o
paiz em que vem servir. :

Tendo exercido em vários paizw da
Europa funeções consulares, passando a
servir depois no departamento dos nego-
cios estrangeiros da Aliemanha, o senhor
George von Plehn é um experimentado c
perfeito conhecedor dos interesses com-
nrcrcia.es c diplomáticos do seu paiz..

Sendo esses, em relação ao Brasil, de*
grande relevância e"dados os votos com
que foi recebido o novo plenipoteuci.irio,
para quç .1 sua aeção decorra feliz e sem
tropeços, tudo faz crer que a permanen-
ci.i do Sr, George von Plehn á testa da
representação diplomática germanieai no
Rio, será um factor de exito nas relações
diplomáticas e commerciaes entre o nosso
c o seu paiz.

— Relo mesmo vapor que traz ao Bra-V
aii o novo ministro da Aliemanha, segue
para a capital argentina o Sr. Adolpho
Paolí. que desempenhara aqui aquellas
funeções até 1917.

Muitos representantes da colônia alie-
rtiü no Rio, que foram receber o Sr. von
Plehn, tiveram opportunidade de rever o
Sr. Paoli c testemunhar-lhe as relações
de amisade e sympathia que aqui deixou;

O Sr. Paoli. que se deixou photogra-
phar era companhia do Sr. von Plehn c
dos seus secretários, acha-se um pouco.
adoentado.

— ,0 (rViVia não trptpMí armado o pa-
vilhão allemão no mastro de proa, apesar
de trazer dois ministros a bordo, devido
a estarem ainda entregues 03 negócios da
Aliemanha ao Sr. Zeppelin, ministro hol-
landez.

Foi, pois. essa a bandeira armada 110
mastro de honra.

Faz annos hoje a Sra.*D. Maria Etige-
nia de Souza e Silva, esposa do Sr. i.uiz
Bartholomeu de Souza e Silva, ex-dcp.n-
tado pelo Paraná.

Jantar es.
Ó Sr. presidente da Republica offerc-

eeu, hontein, uni jantar intimo, no pala-
cio du Caticte ao Sr. José Bezerra, go-
vei nador de Pernambuco.

Tuniaraiu parte nesse jantar, além do
Sr. EpiLicio Pessoa c o Dr. José Bezerra,
a Sra. e senhorita Epitàcio Pessoa, e o
Dr. Epitàcio Pessoa de Queiroz.

'¦* . 

*

Hontem na sua residência, no Melro-
ipole-llotel, o Sr. A. Carneiro Leão offe-
receu um jantar aos representantes da
«Sociedade Estimulo dc Bellas Artes dc
Buenos Aires, qiie aqui vieram para o in-

Partiu hontein para S. Paulo, de onde
seguirá para Santos, afim de assumir as
funeções de in-.mediato do contra-torpe-
deiro Paraitti, o capitão-tenente Fran-
cisco Xavier da Costa.*

A bordo do Avon, partem para a Eu-
ropa a 22 deste mez os barões de Saave-
dra. *

¦ Encontra-se já ha alguns dias nesta
cjdarle o Sr. Esperidino Malta de Cam-
pos. importante criador e fazendeiro em
Parintins, no baixo Amazonas.

S. S. aqui permanecerá alguns dias,
ukiniando negócios que interessam á pc-
cuaria naquella riquissima região.

Nascimentos.
Acha-se em festa o. lar do cirurgião-

dentista Oscar C. da Silva e de sua esposa
Hcrmetigarda Carvalho da Silva, profes-
sorj municipal, com o nascimento de seu
primeiro filhinho Hcrmai*.

Fez annos hontem o Sr. Alberto Roy
Marques, nosso collega dc imprensa, da
redacção do vespertino A Rua.

*
Festeja hoie o seu natalicio o doutor

Carlos Werneck,'' illustre cirurgião e pro-
fessor da Escola Normal.

*
Faz anqos hoje a senhorita Athenais

Roclia, filha do capitão José Francisco
Lopes da Rocha, capitalista desta praça.

*¦ 
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•Completa hoje mais um annivcrsario o
funecionario da Companhia de Produetos
Chimicos Sr. Ubaldiho da Silva Duarte.*

Faz annos hoje a Sra. IX Maria Terra
Blois. profesaora municipal c esposa do
Sr. Alberto Donadio Blois. funecionario
dá -* divisão da Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil.

Casamentos.
Contratou casamento com a senhorita

Ambrosina Malagtiti de Souza, filha do
Sr. João de Souza Laurindo e D. Cinzia
Mslaguti de Souza, o Dr. Ovidio César
Nascentes Coelho, delegada- de policia na
cidade do Prata, filho do Sr. Edmundo
B. Nascentes Coelho, chefe de secção
aposentado da directoria geral dos cor-
rcios.

Falleci mentos.
.Falleceu e sepultou-se sabbado. a in-

tcrcssantc menina Zuleika, filha do
Sr. Rubens Esposei Pinto, alto funecio-
nário dn casa Pare Royal.

Zttleika. que contava apenas dois an-
nos dc idade, foi sepultada no carneiro
38-?. quadro -j-i, do cemitério dc S, Fran-
cisco Xavier, sendo.sobre o feretro depo-
sitadas muitas- coroas e palmas, dentre
as quaes, notámos as seguintes:

Saudades c beijos de seus tios e pri-
mo iMcira. Lucy e Altair; Saudades dos
amiguinhos do Parc-Royal; Ultimo beijo
da majuãi;: Bembem; A' inocente Zulei-
lia. saudades de Cordolina e filhas; A ¦ mi-
nha querida c nunca esquecida filha,
saudades de scu pai;: A' Zttleikinha. sau-
dades dc Aáinha e titio Serafim; Saúda-
des de seus tios Oscar e. Celeste; :Saada>
des dé Mme. Jos<i Ortigão; A* Zuleikinha.
saudades de Glorinha e Ivan; Saudosa
recordação, de scu padrinho; Saudades
de José Nunes: Homenagem da amigui-
nlt.i Tcmiraf; Sr I lades do Fonseca; Sau-
dades de sua avó, tios e madrinha; Sau-
daides da familia. Jitahy; A' Zuleiki-
nha, -saudades eternas de sua. tia Sylvia;
paJmas das senhoritás Gasparina S. M.
Leão, Oetavio e iMagalona. Klia Rego Lo-
pes. Sra. Maria Fronteiro, Sra. Marieta
Henriques, Sra. Emilia. Sra. Arraindá
Soler. Sra. viuva. Dr. Carmo, familia Fal-
que, Sra. Carolina Pacheco, meninas
Conceição e Laura Macedo, senhorita
Dina e. menina Verinha.

Enterros.
¦Foram contratados liontem. na Santa

Casa. os seguintes enterros:
Ignacro Ferreira de Barros, saindo da

rua Assis Carneiro n. 299, ás r> %'horas
de hoje, para o cemitério de S. João Ba-
ptista ;

Annunciaía Jordão, saindo da rua Con-
selheiro Autran n. 2^. ás ir horas de hon-
tem,, para o cemitério de S. Francisco
Xavier;

Albertina Guimarães Teixeira, saindo
da avenida Pedro Ivo n. 194, ás 16 ho-
ras de hontem, para o cemitério de São
Francisco Xavier;

Josephina Coelho Pereira, saindo da
rua Pedro Américo n. 90, ás 16 % horas
de hontem, para o cemitério dc S: João
Baptista;

José Rodrigues de Freitas, saindo da
rua Jorge Rudge n. 133, ás 17 horas_ de
hontem. para o cemitério dc S. Francisco
Xavier;

Antônio Pereira Brandão, saindo do
necrotério da policia, ás 16 % horas dc

Escola Xiiciniml üe Bella* ific*.
Ilrali.-iiraiii-si. hontem. 1111 Es.-i.ln Xiii-ionnl

dò ISüilns Artr«i, o exirnie iin onilvira di* i!«'»iiie-
ti-hi ilesi-riutlvii .- iirlmuirus ipRUcuÇÜM i*' «'!»•
bnis o A ]>ersiKM'tl«,-:i (•"•¦ tiirmiil- 1* o ronctirao
il«« compôs'!;*!» do nnliiti-1'liira l.'-" svrl:). «"'iJ"-*5
reiiUmlo-i foram os- mpilafc*: JKomefHn de-.-
eri|«tivii, Flurittno nriUmiit'.', niMini-*inlo pli-nn-
iiismHc; AnniiiKio. 1'crry: «i>i:ei>v:»lt. simiiltw-
menti*. Jnjime T. 1I11 Silva Tellas,, J"*-* MnHii
Jnnlnr e Vwlio tllnruu Leite. Ul» retlruH-He lios
iejíiròipi:
_ 

¦ Itenliiít-iie liiiiaiiiiüi iti 9 l"'™". '» liri>v'J
jjnitililcn ila culíir.1 ile ueomelria desecllitiva
iHMilkaiIa, «emlo iliaiuailos todos o» i-.iuOlilatos
hucrtptos,

j Colli-ijia ilitilitr tio llio- tle .lutielrn.
Iteullzain-se lioje, íís 10 liorua, os segniiites

exiuncs briifn:
2» auiio — Tortiiírnv'!, iiliiniii.H »*• : -•«'••

•UU. 484, 53». õ.".l, ."D, ."íMll,' 6IIÍ) «Ul, OO'*.
lillõ c BVi.

2" mino — Prilin-esi, alnii.n.x n«.i 3U0, B.S,
03."".. 03«, (112, IM3. ont, (1.11!, OM, 07:1, 0.4
è «'""• „-o

2" 11 ti nn — lí-ncraiiliia, nliiiiimis ns. 1 n«»,
llSl, ONI, 683, (KM OBlí,- OílT, "UU, T«)l, i«>2,
TOS. o TO-I.

4*> nnno — Cenmelrfa, iiliuiiuos ns. : v-l. —•
25. 2t:i, 240, e STU.

Ijciilisii-sir ti-nibem linje, üs 11 ,Iioras, o ex-
ame esi-rlpt» dç nurtlisuw para o 4* 1111110.

Ileulizain-sc ainanjij. Its 10 lioras,. os se-'lí.lllltos 
exumes omes:

2a nnno — Portusmir, aliimno" n«. : .>M,
70,-., 7110, 710, 713,. 71"., 728,, 730, 734, 73S,
73!), e743. "

2o mino — Fi-nnivz, nlliiiinos us.: ll, ,*«i,
C."í, 58. 70. 394, 012, 024, 08S, 70'J, 724, e

2*> nnno — ArUlimellea. aliininiis ut-: 17,
18, 42, 50, 03, 7J, DS, 151. 300. ,«4, 71.,
e 753.

3» nnno — ArUbiuetlca. ulumiios ns. : 1-.
14. 8». 53, 72, SO, 95, 100, ttt, 11», 1Ü0.
e 130'.. ,„ .,

4*. anno — Ingloi:, alninuos ns.:- t«, tt,
59. 80. 91, 132. 134, 203, 200. 278, 2i)3, e 383.

4" anuo Historia ¦ gi-rnl (Ucepeciluntes). alu-
mnos ds,: 84, 138, 313, 35*. 380, 371», e
4ÍUS.

Ueallza-se tombem uniunljjl. ls 11 lii>r»s. o
eianw escripto «le ehorograiiliia e lilstoriii aa
l»ra>il, pnrn o fl" anno. •

; Aviso — O ponto oral pnr* iW exames «te
nmtlieni»l!i'n c silencias, serf ilaJo As 8 liotas,
na secretaria.

Nâo senti. «•Iiauiailos em prova oral, os am-
tmios «me não estiverem quites eom o collegio.

Acattçtnia th Gòmfnçrvio.
Iteallxiim-se Ik.Ji*. as provas oscriptãs jí an

niiiii-iadns liontem, c a ile nritlimetini, do enrsi
[jrciKinitiirlo nocturiHi.

Quarta-feira, 15 do «orrente, «lcverüo eouipii
rewr imrti as pf^vhã escriptas ilim* txamos de r
Ia Oi«»n», tmlon os alumiios in-scri|itüs nas ie-
çninfés maiorias:

('urso seral diurno — lleofíiapliiu, 1* ee-
rie, As 13 horas; historia natural, 4» sf-rie, As
14 Iiuras.

(.'urso Remi iioftnnu. — .MeeaiioBrnpliia, tur-
irta A, 2'-sêrl«, tt« 2(1 lioras; historia natiiml,
4« série, fis 19 horas.

ARTES E ARTISTAS

Jüsi-0'a Prciiiitniiiiria QtiUtzr üe Xovcmliro.

KcsBltniIo do« exames a aue foram salimetti-
dos o saluniiios desta escola.

Curso siippleineutar — l'ortiign«?,_ appniva-
lios «•om tUstlhoi-ilo. <w atiimuos m. : 7» e 1..-;

pU-naiiMinte. 1MH. 258. 242. 22(1, 227. 30., e
495: simplesnieiir..*. 420, 3«5,. til 1 41..

FViliieet — Apprnvaibs eom distingo, os
«UmiiKis ns. 7». e 152;. plenanicnle. 2^8*, .*-.
IOS. 227; c 495; stniiilesmente 30i, 230, 4-1»,

Arltliiiietien — ApproVudiis com illütinoeSii,
o alumiio n. 495: plenamente. 7». 420, '.'..8,

307. o 22(1: simplesmente,-4110, 198, 111, to-.
230. 227 e 242.

fllstortn natural, pliyaiea c il.lmlra — \V-

provados plenamente. 220. 79, 242. li.i e J..8:
ainiplesinente, WS, 227, 420, 495 i 307 ; repro-

Ceographla e historia do Itrasll — Approva-
,!,« .1.111 .ILstfiWíüa. ns. 132,. e 198;. pleuiimenle,
242, 258, 

'22«i, 429, 79, ''.07 e 400; simples-
me".Vi" 22T. 230, -W5, e ttt. '

Hvuiene elementar — Approvaita» plenamen-
te tis • «211 79, 242. 258. 152. T98, 230 e
495*1 Hlnipíesiuente, 227, 307. 42H. 14t e 4(18.

Curso loroplementiir — l-ortURiieí, approvailos
eom dlsflm-eiTo, o 11I11111110 n. : "2; aiinpl«*snien-
te. 98, 33(K 211. 345. 3B5. 388. e 1311; sun-

Plesiuenle. t57. 228, 283 e 110. Ileprovnilu*. 2.
Arithinetlea- — Approvados plenamente, os

ns. • 305, 72, 330, 345, » 283: simplesmente.
98. 21Í. II!»; e 157; repronidos, 

*4.

mataria «aturai — Approvados plenaineiite,
11». ; 72. 211. 98, 305, 48». 15?, "•"'• s3fl* 13°
a 388; sinii'tesmcnte, lto. Iteprovml.i*, 3.

Cooírapliia e liiítorla do Urasil -- A|*prov»-
dos 'plenamente. 72. 157, 388. 211. a, 130;
elmplesníeitle, 1W, 98, 33B, 34o, e B(.ü. B«í-

provados, 1. • _

Híerene otoníenDir — «Vpprtivaíft» plenamente,
305. o 388: simplesmeute, 98. tlO, 130-, !«.«,
221, 345, 72, 228, .130, 407, e 48». Keprova-
do*. 1. ,1

Cmlso niMio, (2«. ciasse) — ApiHw-ados.
plena mente, ns uliiinno* us. : 2.7, 4i>0. 38»,
372 251, HO, 433, 120, 335, 429. 4». tt».
Kll 1(15, 181, 25». e 291; simplesmente, 421,
15 Kit, Íl»; 339, 437,' 87, 3», 422, 182, 442,
80. 482, lOít. 274. 248 e 113.
dlstiiucrio, os aluniiios ns. : ul, 499: plena-

Curso Mn fl" «-lassei -~- Approvailos com
líieitte. 457. 202, 122, 39, 4(X!. 31», 70, 14,
75, 88, 74, 2ST..871. 488 t* 81.

Fui-ulilatíc tle liircllo do Hio tle Jaitcir.o.
IlHação para iw L-sjunesoraivs tiu hojii.
D'» niíno — Syli-lo Tàító, Ulidlo I.iwir de Me-

roí-uut, Manoel A. dã Jlello Subriulio. Xcw-tou
ila Silva Maia, Pedrn X. d-.- ViiseonrulliM Ju-
nior, Itenato Daniel «lü,l)eus c Si.tvailor Clcmen-
te de- Carvalho..

Stinpléiiieritni* — Sylvio MognlIiAes Jlartlns
Costa, SaiilV.CÓiitã Vieira. Aniiiiuiiis «lonies da
Silva, Alvim Ramos tiu Mello. .Aeeáeio.de-Alniel-
Ua, Jtniiniui (ioiiu's il» Cit milho, Kunedietu
Vatfadiireü ltibcln., e -César Valle Dainaseeoo
Ferreira. ¦¦„,

3" mino — Cauliilio Drumoiui Hlho, Ata-
lilm OalvAo Pilho-, Antônio de Samiaihi Aires,
Aeuliuildo de Arauju (Joes, Cícero Miic-hail» da

Stiuiilenienta'r-: Abdon de Linia Turres, ^'nui-
Silva, e Carlos Kicaiilo Machado,
«•lavo Toiai lialvAo. Ueiiiliiue MamdoU, João Ha-
ptbitii ds BhMcaile Costa, José Luto Martins COI-
:a«;o e iJiií Anlonio Nogueira.

*
Encnln de OtloiiloltujUt do Itio de J-ttileiio.

Serto chamados hoje, fis 8 horas, pnra ex-
ame nrntii-o oral do cltuloa odoiiloloslea, 08
aliuiiiios Edgard Luto DlMinà Kstrnda, Auto-
nio lloii..alvea ila Ciinliu, Cuias Ausosto da
Silva Usboa, .lefferson Valente, Mario lMiit»
foreira. Tiirma suiipremiHitarr José 1'errelra
Alves, Wilson 1'lnto Uiheiro, IfcltM l;ousc-
ia ila Citiiiui Álvaro ltosiuliis 1'ernaudes e
1'llnlo Moreira Senna. ,.,,..,

Re-iiltiido «Io exame de tccliuica odontologiea.
e prolhese dentaria, realrzaiia em ti do correu-
te: Virgílio I.eniiue, apii-rovado plenauieiite, nas
duas.

iiiiw m im *m>

FIÜIRAS ÍEi-VBES »J3 VEIXE
Como de costume, funccionará ho-

je, tçrça-ícira, das T ss lt horas, a
feira livre de peixe fresco da praaa
da Bandeira.

P\U\ PAGAMENTO DA DIVIDA
FMJiOTirAN-EE

O Sr. prefeito, sanccionoir hontem
a .resolução do Conselho- aue o auto-
riza a empregar, no pagamento da
divida fluctuante da Municipalidade,
correspondente aos exercícios ante-
riores até 1 St», inclusive, a. quantia
de 10.000:000*;, do produeto liquido
do emprostieno de 50.000 contos de
réis a que se refere r> decreto nu-
mero 2.223, de 23 de agosto do cor-
rente anno.

MAI» VETOS BO PREFEITO
O Dr. Carlos Sitmpaio, por acto de

hontem, vetou as cesolu«;ões do Con-
selho Municipal isentando da pr.itlca
escolar, na Escola 'de Applicação, co-
ni» preceitua o regulamento, aos dl-
plomatlo» que ao terminarem, o curso
fei sejam professores, ou provem tiro-
cinío por mais de dois annos, e a que-
autoriza o prefeito a reintegrar, no
cargo ae guarda municipal, o cidadão
Joaquim Vieira de Azoicdo Coutinho.

EXPEDIENTE DA INSTRUCÇÃO
PÜBMCA

A agua quente faz
cessar á ihdiges-

tão, acidez,
gazesj

trm tntiiMiiento simple» e cnsiMro qiie
«lá ailivios eéiiòSi raphlos! Expe-
rim«2«tc-se

AOS QUE SOFFREM
DA VISTA

Aconselha-se <» exume de
refracção aiites do uso das
lentes. A Casa Vícitass,
acIiando-HC preparada pa-
rn este liai, procede gra-
ttiita reme ao exame. Mua

Ida tjuit:*nta n. í>í».

Parece pândega—mas experimen-
to-se unia vez—o'al1ivio vem eem-
pre e vem depressa.

Quando a iiirttsestSo quasi etfou-
quece as pessoas flueu soffrem—
quaindo se adoece sú com o pensa-
mento de unia refeição, ciuando até
a indigestão de uma pequena, quan-
Jjdade de alimentos escolhidos jiro-
voca dores, acidez, arrotos, então ê
que se avalia a vantagem de conhe-
cer este simples tratamento, que
traz allivio tão rápido.

Quem deseje libertar-se de acidez
no estômago, indigestão, dores de
ca.beça e tonturas. siga hoje as- in.-
6truc(-õus abaixo indicadas,- e faça-o
regularmente depois de cada refei-
ção, todos os dias, até que os seus
incommodos de estômago desappare-
çam^—e desapparecerão em poucos
dias.

Num copo de agua qualquer, com
tres quartas pai'tes de agua quente,
deite-se uma colher de cha de Ma-
gnesia Divina, e tome-se immediata-
mente depois de cada refeição—ve-
ri£icando-se que a água seja suffí-
cientemente quente, e, com o liso da
Magnesla Divina, obter-se-hão oa
melhores resultados. Faça^se isto
regularmente por uma semana, e es-
quecerão todos o-smales do estorna-
go. Em qualquer • drogaria de con-
fiança, poderá obter-se a . Magnesla
Divina por um preço, módico.

.O Dr. Nascimento «Silva assignou
hontem os aeguintes actos:

Designando Manoela Paes de An-
drade, de 3" classe, para a 2" mlxta
do 22o districto.

Declarando sem effeito a portaria
que designou a professora de úese-
nlío Aglaia Caminha, para a escola
Rivadavia Correia.

Transferindo: Aglata Caminha, da
escoai proflssionarPa.uli> de Frontin,
para a de Bento 'Ribeiro, e Cadma S.
Mucury, desta* para aquella.

Foram despachados os seguintes
requerimentos:

Peto dir,ec,tor-geral: .  *
Ignez -Gésteh — Como requeri I

Leopordina Rodrigues — Como, re- |
quer, abenenr-se ás faltas da leir Dulr
¦ce de Abròn-^- Abonc-sé o que fOr.tle
direito, e Carmen S. Monteiro,. Mitnoel
M. de Pauía Ramos e Cecília Forisé-
ca: — Certifiquem-se.

Pelo secretario gerttr:
Ernestlna Monteiro do -Souza —

Complete-o sello e o imposto, de ex-
ped lente.

O ESPERANTO E A WGA DAS
NAÇÕES

Realizou-se domingo, na residência
de- D.. Adéle Duarte Souza, a 42" re-
un:ão do Virina Klubo, conhecida as-
sociação de propaganda da lingua au-
xiliar Esperanto.

Lida pela 1' secretaria, D. Julia
Fernandes, a acta da secção anterior,
O' engenheiro Atberto Couto Fernan-
des,. presidente da Brazilu Ligo Kspe-
rantista, 

'dsse algumas jialavras a
respeito do anniversario natalicio do
Dr. Zamenhoíf, que passa depois de
amanhã, e le\i um telegramma dc Ge-
nebra, que annuncia ter sido apre-ten-
tada uma moção assignada por 10 pai-
zes, determinando que os relatórios da
Ivga sejam redigidos em Esperanto e
aconselhando que essa língua auxiliar
seja ensinada nçis escolas de todas as
nações.

Salientou o facto de ter cabido ao
representante do Brasil, Dr. Rodrigo
Oetavio, a apresentação da moção.

A leitura do telegramma produziu
grande entliu-slasmo entre as- possoas
presentes.

Seguiu-se a parte 1'teraria, na qual
tomaram parte as senhoritás Yrany
Baggi de Araujo, Regina Nascentes da
Silva e Maria César, Sr. José M. Reis
Perdigão e meninos Arnaldo Murti-
nho, Bernardino Ferreira, Estolla Fer-
reira Beatrz Ferreira e Illta de pli-
veira Guimarães. '-f 

' 
.

Depois das dansas, foi servidy. aos
presentes uma oltavena de chá.

mmmi-Oml H» *l>

- MUSICA
O Ori'Eon-Apo-.lo. -¦

O OrCeon-ApoIlo, instituição exclusiva-
mente musical, dirigida pelo maestro
Adolpho Rosa, faz íi sua apeesentação, no
Lyrico, no próximo domingo, i«j, ás 21
horas.

A syuipathica instituição tem o patro-
cinio da.*- seguintes senhoras:; embaixo-
triz Fontoura Xavier, Carlos Ferreira de
Almeida, Marta de I.ourdes Alves* Tar«iu:-
pio de; Souza. Eduardo .Ramos. Tetrazini
Nobre Dias Vieifii, Angela Vargas-Bar:
bosa Vianna, viuva Gabriel Moss, Alber-
tina Rocha e Catharina Moss.
I O programnia com, que- o- Orfeon-
Apollo. faz a sua apresentação é attra-
ente. Abre o espectoculo com uma con-
ferencia,. pelo illustre dnanjatui-go Dr. Re-
nato Vianna, e, no intervalo da* primeira
para a segunda parte o- distiricto poeta
portuguez Ruy Chianca recitará versos.
A parte musical executada pelo Orfeon
é a seguinte:

1" parte — 1. Coro dos Peregrinos,
" Tannhauser". com orchestra. R. VVa-
g]1(,r _ 2. "Trindades", canção portu-
gueza popular — 3. Coral, Féria VII,
numero sacro, padre José Silvestre Ser-
rão t— +. "Vento de outono", fantasia
vocal, *** — 3. Oh! Piacer.!, " Hugue-
nottes "„ arranjo de A. Rosa, Meyerheer

6. Te ergo (trcniulo). sacro, arranjo
de A. Rosa, João José Baldi.' ,2» parte — 7. Coro dos Peregrinos,
"I Lombardi", conT orchestra,. G. Verdi

S. " Peu-pcu ", canção franceza, J. Co-
ton — 9. '«Que sòdade**, canção brasi-
leira, Túpynainbá — 1*0. Jéca-Tatú",
charanga da aldeia, numero .excêntrico.

' Festa literaria-wusipai..
Hoje, ás 16 horas, realiza-sè a festa

em beneficio da matriz do Espirito Santo.
programnia. esti organizado pela se-

guinte fôrma:
* parte r— Poemeto inédito, pela po«ta

Eduardo- Tourinào.
2* parte — a) concerto: Polonaise,

Chopin, op s*r; La. CamOanclla, PaganjPJ-
Liszt; uma «tomposiçãa. extrai de H. Os-
wald, pela exhnia pianista Maria Ao
Carmo M. da SiH-a;; b) concErt» de
Vioppi, n. 22, violino, pela inspirada se-
nhorita Hilda Nat-ortl.» •: Mortr tle Isolda,
Wagner, peto illustre pianista M. da Silva.
Fontes. A senhorita Dorcilia Noronha
fará os acompanhamentos; uma romanza,
pelo notável amador, Franktin Rocha: 1)
Dor sem consolo; 2) Xacara, Alberto
Nepomuceno, pela «orthccida cantara
Annita. Lamego.

3"- parte .— Programma infantil, orga-
nizadopda professor,*!* D. Lucilia Freire
— I) No jardim (canção), Jandyra Aze-
vedo} II) Mamai não deixa (canção), Ma-
ria de Lourdes; III), A cantora (canço-
nela), Julieta Rced; IV),. Descobrimento
do Brasil (recttativo patriótico), Waldir
Freire Peixoto; V) O valentão (canço-
neta),, Coraiia Ferreira; VI) Primeiras
rosas (canção), Jandyra Azevedo.

CoNCE-TOS SVMrHOKICOS.

E' definitivamente depois de amanhã,
ás 16 hora», no theatro Municipal, a ties-
peral de arte que a Sociedade <Ic Concer-
tos Symphonicos do Rio de" Janeiro an-
nunciara para sabbado ultimo, e que
transferira por motivo de foríja tuaior.
A regência da , execução do programraa,
constituído exclusivamente de composi-
ções do saudoso maestro Alberto Nepo-
muceno, a. cuja memorja a Sociedade de
Concertos presta, por aquelle meio, a sua
homenagem, está confiada ao maestro
Francisco Braga, que tem ensaiado todos
os números.

THEATROS
REPUBLICA — Soit/io de

valsa, pela Companhia Cre-
milda de Oliveira.

Noite de premiére no Republica,'é noi-
te de chuva. Com; a"de honteni, torrcncial,
á hora do espectaculo, ainda houve cora-

josos' para mais de meia casa.
O Sonho de valsa teve o agrado Ap cos-

tumer principalmeute o -° acto, que Cre-
railda enche com a sua vida e alegria,
niuito bem secundada pelo actor .Mathias
de Almeida, que representou com graça
o grotesco Lothario. Os dois artistas ti-
veram que repetir 110 referido acto* o en-

graçado dueto do flautim e violino.
Os papeis que estavam a carga de Mar-

garida Martinó, Irene Gomes, Antônio
Gomes e Pinto Ramos tiveram uma corre-
cta representação, e os restantes artistas
não desmanchavam a harmonia do con-

junto. »
A orchestra, sob a direcção do mães-

tio Assis Pacheco, teve o brilho habi-
tual. 1 .

Bons scenarios c guarda-roupa e cuida-
da enscenação.

Theatro municipal.
Embarcou hontem, em Buenos Aires,

no. vapor Formosa com destino, a esta. ca-
pitai, a companhia hespanhola decorne.
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. BRIGADA POLICIAI*

Serviço para. hoje: . '
Superior .de dia â..guarnitjão, major

TcIliJs; officipl de.dia ao quarfel-genor
ral. tenente Campos; medico Elfe dia, 24
horas, tenente Dr. Rocha; medico de
dia. 24 horas, tenente Dr. Studart;
pliai-maceutico de dia, tenente Game-
r!no; interno de dia, .tenente honora-
r^ii • ¦Moirelídé; -'ronda, tenénfe Vital;
auxiliai- do official de dia ao-.«quartel-
general, sargento Lelio.

Guardas', da Amortização, tenente
Soares; clã Casa (Ja Moeda, te-
nente Affonso, e do Thesouro, Fanseca
Carvalho.

Dia aos corpos: no Io batalhão, te-
nente Telies; no 2", tenente Guana-
bara; no 3". capitão Diirz; 4*" capitão
Barbosa Lima; rio regimento de ca-
vallaría, capitão Jlartini; , no quartel
ila Saude, tenente Mario e Silva; ho
do Andaraliy, tenente Eugênio* e no
corpo auxiliai-, tenente Paulo Telies.

Promptidão — No quartel general,
tenepte Limoeiro, e 110 regimento de
cavallaria, tenente Pasqualino. ¦

Uniforme, kalti.

CRCZ VERMELHA BRASILEIRA
Movimento do dispensado medico-

cirúrgico, no. mez de novembro ul-
timo:.

Consultas, 6.321; receitas, 295;
curativos. G.093; exames de laborato-
rio, M; operações, 2»; applicações
olaetriciis, 207; üppllcü|3ès de appa-
reilios. «J(í; massagens, 227; injecções
rjypodermicas, 34U; vaeeina contra a
vuiiula, U; ladiogiaphins, 4; radiosco-
pias, 2, e doentus internados, com
aitá.s. 2u, e com baixas, 10.

K-<ea« *mr
O capitão pharmaceutico do exer-

cito «I. P.onevenuto dt Lima teve. d
gentiKza de nos enviar um exemplar
do, f.i-u í.ovu ii-ilialho, ilviiomlnudo
"Tõtiíifileu de ••''.j^edo urina" a*-,*o-
ra i-'lil'i .«•.*.

dias, dirigida pelo actor Ernesto Vilclu-s.
A assignatura para as seis recitas que

dará 110 ther.lro Municipal encerra-se
amanhã, ás 17 horas.

A estréa está marcada para sabbado,
com" a peça em tres actos, de Fnuicis de
Croisset, El corazon manda, em que o
actor Vilches faz a 'parte de Roberto Lc-
valtier.

"O João Ratão", hoje, no Palácio
Theatro.

¦ A companhia Satanella Amarante re-
pris.a hoje a ópeteta de costumes portu-
gtiezes O João Ratão, um dos seus mais
legitinios sutícessbs, e em que o estimado
artista Estevão Amarante tem uma das
melhores «reações <la sua galeria ar-
tistica.

Socii:nAnE Brázileira de Autores'
Theatiiaes.

Com avultado numero de sócios reali-
zou-se hontein a assembléa geral ordina-.
ria para eleição de. directpres .para.iazL-
1522. • -' - ;"¦¦' 

"'-''
A's 16 horas e; 30 foi aberta a sessão

commum pelo presidente Dr. Avelino de
Andrade. O ; i° secretario leu a actá da
sessão anterior, que foi approvada sem
discussão, e depois o expediente, 'que

constou apenas de correspondência tro-
cada coin sócios c representantes dos Es-
tados.

Finda essa parte o presidente de-
clarou que estava aberta a sessão, de
-.ssembléa e convidava os sócios pre-
sentes a aoclamarem o.nüe devesse assu-
mir a direcção dos trabalhos!

Foi acclamado o sócio Azeredo Couti-
nho, que após ligeiro discurso de agia-
«iecimento, convidou para secretários os
cocios Marques Pinheiro e Riuil Peder-
i.eiras. *:.'.

Deu-se começo ao processo eleitora!
de accordo com os novos estatutçs. ain-
da não .publicados, mas já approvados, ob-
.endo-se o seguinte resultado:

Para presidente, Dr. Arthur Pinto da
Rocha, 148 votos; para vice-presidente,
Dc. Avelino de Andrade, i^8; para 2" vi-
ce-presidenle, Dr. Rupliael Pinheiro, 14C;
para secretario geral, (.'andido.CüMt.i, 146;

Para 1" secretario^ Azeredo Cuiuinho.
142; para 2" secretario, Luiz Driiiiuiioiid,
i.\(j; para thesourèiro, Dr. ManoeL da
.Silva Oliveira, 147; para procurador fis-
cal, Dr. Cyrillo ófstex, 148; para biblio-
thecario archivista. Serra Pinto, 14S;
para o conselho fiscal: D. Francisca Gon-
ziiga, 148; Dr. Raul Pederneiras, 14.1 -.
Di-. Cláudio de Souza. 146; Oetavio Quin-
t.diano, 145; Francisco Nunes, 147; c
Cândido Nazareth, 148. Para a conmiia-
sãn dc syndicancia: Gaslão Tojeiro. 14b;
Mi-juel Santos 1/7. e Freire hmioi.' 148

Proclamados Os sócios eleitos para o
biennio de 1021-1922, o presiittr.to d«-
clarou «pie, de aceurdo com 03 csfadiço.s,
convocava nova assembléa para o di.i 10
de janeiro, na qual será lido o relatório
da administração qtre findou o se\t ma.t 1-
tc c dado posse, á nova.

A FESTA DA FLOR.

O Trianon. terá: hoje o seu vestibulo
repleto dt flo-res. Os mais bellos speçiniíni
serão aü apresentados de eméritos cu'.l-
vadores.

Nas duas: sessões, pela cempanhi?. Ai,,.
xandre Azevedo, representar-se-ha pela
primeira vez , a peça em um acto. B-otkts
dc ouro, original do ensaiador daquelle
tlieatro, Simões Coelho, que, com Apol-
lonia Pinto e a estreante Branca de l.i.í,
representará* o seu novo- orgintal.

Na prim ^-a sessão haverá um ,u-;o
variado, em que tomam parte os meninos
Erix Mari» de Castro, muna conferência
escripta para e!le, pelo Dr. Avelino ile
Andrade; Margarida Antónieta Vianna,
na Boneca ,** Mario Loureiro, a modinha
Larga o bode; Maria Pereira, uma cau-
çoneta. São crianças de seis a oito annos,
dc notáveis aptidões scenic.is.

No acto variado da 2* sessão, tomam
parte Abigail Maia, Alexandre de. -Azei e-
do, Paimyra Silva., Davina Fraga. Angus-
to Annibnl. Restier Junior e ' Conchila
Sanches, ..Beir.

A nova coMi'A.vnrA do Carlos GoMr.s.
Estréa 'lioje, no Carlos Gomes, com O

homem do gas, a contipanhia de dramas e
comédias, dirigida pelo actor Francisco
Marques, da quat-faz parte Ema de
Souza.' O des opi tan te- vaiítlevik de Keroul e
Bave,. traduzido* por Caadiilo Costa, tem
agarà a novidade de novos interpretes.

O desempenho está a cargo de Francis-
co Marques, nne fará o protaiíonistu;
Ema de Souia, Iracema de Alencar.;
Hottencia Sanlos. MathiMe Costa; Odcltc
Tavares,¦ í t tia Collares; Augusto Santos.
Adelino Ferreira, Marcondes, etc, que
são os melhores elementos,

O homem do gas vai em sessões.

¦REPUBLICA — Sonho de valsa.
PALÁCIO THEATRO — O João Ra-

¦ÓARLOS GOMES — 0 homem do tjar..
S- PEDRO — Longe dos olhos.
S. JOSÉ'' — Quem ê bom já nasce

feito-. 
'

T.RIANON — Bodas de ouro e For
cansa do rei..

VARIAS
A Sociedade Brasileira de Autores

Thcatraes acaba dc receber do Núcleo dos

Autores Dramáticos, de Portugal, o si-

guinte officio, confirmando c esclareceu-
do determinação anterior, já publicada em

todos os jornaes desta capital e dos Es-

tados:
"Lisboa, 6 dê novembro dc 1920 —

Officio n.. 281 — Exmo. Sr. presidente da

Sociedade Brasileira de Autores Thea-
traes do Rio de Janeiro — Cuuipre-iiic

participar a V. Ex. que, em reunião ile

assembléa geral do- Nuçleo dos Autores
Dramáticos da Associação de Classe dos
trabalhadores de Theatro. realizada cm

4 do corrente, foi, por unanimidade ile
votos, approvada a seguinte tabela para
cobrança de direitos de autor dc peças
originaes, traducções e obras portuguezas
exibidas nos Estados Unidos do Brasil,
calculados cm moeda brasileira:

Origiuaes — Peça eni um ou cm dois
actos, 35$ cada actiy; peça em trcs ou
'mais actos, too$ooo;

Traducções — Cada «icto, ip$ooo;
Números.avulsos — (monólogos, due-

tos, canções, etc), cada numero, 3$ooo;
Números avulsos, traduzidos, um mil

réis cada numero.
Deve essa sociedade fazer cumprir esla

tahclã para todos os autores dramáticos
da A C. T. T. seus associados, resatvan-
do-se os que tenham feito contrates es-

peciaes com as emprezas e os que directa-
mente tenham dado instrucções cin con-
trario á*S. B. A. T.

Os direitos musicaès serão cobrados á

parte dos dos autores de libreto, e vão
ser julgados pelos musicistns em reunião
especial, da qual se dará conla a V. Ex.,
remettendo tambem o regulamento do
Núcleo dos Autores Dramáticos, que eslá
sendo organizado.

Saude e- fraterntilade — Manoel Pi-
nheiro Brandão, secretario."

* *' Raras vezes acontece no theatro,
o que está acontecendo com a nova com-
panhia que vai estrear 110 Recreio, ria pro-
xima srxr.i-feira.

Não ha ali um unico artista que não
esteja s;.t:sfeito com os papeis que lhe
foram distribuídos.

Esses artistas são, Fihimcna Liína,.Zá-
zá Soares ,Lcda Vieira, Zezé Cabral, Le-
cticia Flora. Margarida Velloso. Rosa Al-
ves. Célia Ntnotc, Julinha d'Olivcira,
Adelina Marques. João de Deus, João
Martins, Lino Ribeiro, J. Loureiro, Tei-
xeira Bastos. Oetavio Rangel, Pezzi, Raul
Gonçalves, Mario Barreto, Oswaldo No-
vaes.

Dizem todos que a revista é das mau
interessante, de «piantas, no gênero, se
tèm feito ultimamente.

Deve chegar hoje ao Rio a cançonetis-
ta-fadista, portugueza, A Transiitionliina,
que juntamente com os casaes Les Le-
mos. Yara.-e Del Mi.stro .constituirá nu-
meros que augmeutarão os attractivos «Ja
peça. 

' .

Sc ã bomba arrebenta... tem os sc-
guintes'quadros: 1°,.." Em honra de sua
magestade. o dollar"; 2", " Rateira 111"-
dernu."; 3°, "Fitas a trcs por dias";.4",
" Aviação Nacional ". apotheose ; 5", " Es-
cola de córte?; 6o. " O'despertar do |ia-
tiotlsino"; 7°,; "O.¦centenário do Rm-

sil", apotheose. .'...;
*»* O exito alcançado até hoje pela

operet.-i dc Abadie Faria Rosa, Loiiijit dos
olhos, assegurã-lhe ainda muitas noites
de enchente.

A Capital Federal, que a deverá sub-
stituir no cartaz do S. Pedro,, continua
a ser ensaiada rigorosamente.

Na burleta de Arlhur Azevedo cstreaai
Lais Arouca e Alzira Leão.

CINEMATO(iV,APlIOS
ODEON — Barrabás..
PATHE' — As cincas do passado.
CENTRAL — Sangue^ de ladrão.
IDEAL — No sertão africano.
OLYMPIA — Que rapac.
ELECTRO-BALL — Humilhação.

SOCIEDADE NACIONAL DE AGRI-
CULTURA

«Realiza-se hoje a sessão semana-,
da directoria da Sociedade Nacional do
Agricultura, que será presidida peio
senador Lauro Müller. '

ALTERAÇÃO DÓS JPOSTF.S DE
PARADA

No requerimento que os moradores
& rua Conde de Bomfiin dirigira iu
ao Sr. preefito, por intermédio Uu m-
tendente Nestor Arêas, pedindo paia
que os postes de parada situados «-¦"
frente aos números 2VS e 3uá lu.ss«-m
transferidos para defronta aos nu-
meros 2Ã0 e 291, o Sr. prefeito luu*
«.•OU O seu deferimento, manda tulo i!.«t
sciencia desta süà resolução á LlüUt
and Power,
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Casos de policia
Caiu do bonde

Todo o menino tem o-habito de pu-
lar no estribo do bonde e saltar quan-
do esse vehiculo está em movimento.
Oa motorneiro? e os conduetores vi-
vem constantemente ppeoccupados,
com esse habito dós üiénlnos; -'* che-
gam mesmo e recriminalros -quando «s
alcançam: Màs-esses meninos: não sé
corrigem, não ouvem os conduetores e
motorneiros e não se intimidam com' os
freqüentes- desastres de • que sáp victl-
mus os seus . contemporâneo» em
idade. "' 

"-"-. 
.

Hoje temos mais um desses désas-
tres a registrar.

O menor Coracy de Medeiros, bran-
co, com 13 annos de idade e morador
á rua Cotia n. 10, viajava hontem no
estribo do bonde n. 580, -da linha Cas-
c:uiura. e quando este vehiculo passava
pela rua Souza Barros, perdeu o equi-
librio, caindo ao solo. Foi soecorrdo
pela Assistência do Meyer, por ter sof-
frido vários ferimentos na cabeça.

As autoridades do 18° districto tive-
ram conhecimentodo ocorrido.

m > ¦ i ¦ i'i ' ¦

Appareceu o cadáver de
Virgílio

No dia 10 deste mes as autoridades
do 6" districto tiveram communiçação
do quo havia desapparecldo Virgílio da
Silva Andrade, empregado na casa
Castro, á rua Voluntários da Patr'a
n. 288, e residente á rua Caravellas
n. 102.

liontem appareceu o cadáver de Vir-
gilio na praia do Flamengo.

O infeliz rapaz tinha ido tomar ba-
nho na manhã do dia 10 é pereceu af o-
gado.

As autoridades do 6° districto' fize-
ram remover o cadáver para o ne-
croterio.

 n i ¦ > Wi '; ' ' '

Incêndio numa pensão
Prosoguiu hontem na delegacia do

4° districto o Inquérito aberto para
apurar a responsabilidade do incêndio
que na véspera redui'ra á oinzas o. 2*
andar do prédio n. 46 da rua Silva
Jardim.

Depuzeram varias testemunhas,
cujas declarações fórum tomadas por
termo.

O Dr. Ferreira Cardoso, delegado dó
4" districto, nomeou peritos para proce-
derem vistoria nos escombros e dize-
rem qual a origem do incendo os of-
ficiaes do corpo de bombeiros, capitão
Ernesto de Andrade e tenente- Êmy-
gdio Dias Vieira, que hontem mesmo
«o desobrigaram dessa missão.

A emprega Paschoal Segreto, tendo
em conta que outros prédios de. sua
propriedade, entre os quaes o theatro
S. José, não foram devorados' pelo
fogo, devido d actividade dos bombei-
ros, fez o donativo de 500^000 em fa-
vor da caixa do corpo" de bombeiros.

Essa empreza tinha o prédio s'nis-
trado seguro nas i seguntes compa-
nhias: Alliança da Bahia, Confiança,
Previdente, União dos Varegista»,
União dos Proprietários, Sagres e
Tranquillldade.

Passeio fatal

O ENTERRO DAS VICWMAS —
OUTRAS NOTAS

t Tevo uma dolorosa -repercussão, o
horrível desastre- 

'dei ¦ automóvel oceor-
rido no domingo ultimo, .cin' Campo
Grande, em que perderam a'vida.:com-
pletamente mutilados, os dois conheci-
dos negociantes João Baptista de Càr-
.valho e Antonio Brandão-,

: Òs fidespojõs das «duas infelizes victl-
mas foram examinados pelo Dr. Se-
bastião Cortes, medico lêgista-da poli-
cia, que , attestou como "causa-mòr-
tis" esmngamento completo.

D. Zulmira de Carvalho, esposa de
Jjoão Bapt'sta Carvalho, acha-se em
tratamento, em casa de seus pais, A
rua do Espirito Santo n. 53, não tendo
passado bem o dia de hontem, devido
fis dores dos diversos ferimentos e con-
tusSes que tem pelo corpo.

O ajudante de "chauffeur" Máximo
Caldeira está na Santa Casa e o abalo
soffrido foi tão grande <iue o infeliz
rapaz ainda se acha preso de grandeexcitação nervosa.

O enterramento dos dois Infelizes ne-
gociantes foi effectuado no cemitério
de S. Francisco Xavier, sendo acom-
punhados por grande numero de ami-
gos, que depositaram noa feretros mui-
tas coroas de flores naturaes.

Uma cò'ncidencia Interessante:
O alfaiate Brandão, como todo omundo sabe, era amicissimo de Car-valho, mas sabendo-o multo afoito

quando conduzia o seu automóvel, di-zia sempre aos Íntimos que só passea-ria de automóvel com elle.quando ou-tra pessoa .qualquer drigisss o carro,
porque nao queria perder a vida... Edomingo ultimo foi a primeira vez em
que o alfaiate Brandflo consentiu emir no auto de Carvalho, cora este nadirecção.

Colhido por um bonde
Na rua Coronel Pedro Alves, um

bonde atropelou o conduetor Tlieode-
rico de Souza, de 32 annos, casado e re-
sidente á rua do Mattoso n. 107. ...-, ¦-.

A victima foi soecorrida por uma
ambulância da Assistência e levada
par» o posto, sendo ahi pensados o»
ferimentos que soffreu — contusão da
coixa e perna esquerdas.ferida contusa
do couro cabellúdo e contusão do su-
percillo esquerdo.

A policu do 14° districto hão soube
da aceurrencia.

— « — « a» ,
Na Assistência

Foram soecorridas hontem no posto
central de Assistência as seguintes
pessoas, victimas de accidentes:

Giudinha Peixoto, casada, mora-
dora á rua Senador Euzebio n. 2015,
fer'da contusa na perna esquerda.Silvino Luiz da Rocha, serrador,
residente á rua Tavares n. 258, no En-
cantado, ferida contusa no polegar di-
reito.

Pedro Cardoso, operário, morador
a rua D. Geraldo n. 51, ferimentos
generalizados pelo corpo.

Antonio Martins de Souza, pe-dreiro; residente â rua Visconde AoItaúna n. lll, casa L, ferida contusa
na região frontal,

Hilda, filha de Francisco Cunha,moradora em inhaúma, ferida pontei-forme no mento.
Antonio de Freitas, carroceiro,

residente A rua D.. Anna Guimarãesn. 68, feridas contúsas nòs 2°,- 3* e 4°chirodactylos esquerdos.
.losé Miguel Bastos, horticultor,

residente em Merity fractura expostada phalange do 4o chirodactulo es-
querdo.

Sérgio Joaquim, empregado UaEstrada de Ferro Central do Brasilmorador na rua D. Francisco n. 7,lontusüo na região dorsal e no joe-ho direito.
Maria Alexandr'na da Siiva, en-gommadelm. residente no morro daFavella, queimadura da conjunetivaesquerda.
Joaquim Fernandes, estivadormorador em Nitheroy. contusão nareg.ão lombar esquerda.José de Almeida, trabalhador, mo-rador â rua Presidente Barroso n. 63,colhido por pedra na ladeira Costatiarros,
José da Silva, estivador, moradorno Morro da Conceção, imprensado

arecimento de
autos

A TERMINAÇÃO DO INQUÉRITO
O Dr. Armando Vidal. a" delegado au-xihar, terminou o inquérito instaurado

em sua delegacia, para apurar a queixaali levada pelo-advogado Raul Rocha;cojji.ttt os Drs. Hygino Bastos; .Mello e
Joao Bastos Mello, respectivamente pai efilho.

A pedido do' Dr. Hygino e com pro-curação sub-cstabclecida pelo' mesmo, e
pelo Dr. Álvaro Miguez.de Mello, assi-
griou o queixoso a carga de vista nosautos de um processo qiic corre pela2*j vara Civil. ¦

jSuccedWi. porém, ser o advogado pro-curado..mais.tarde, pelo mesmo D.-. Hy-
gino, que llie,pediu emprestados os refe-
tidos autos, para que João, seu fiilio, lhes'minutasse um aggravo.

Tempos depois, tornou Hygino a pro-curar o queixoso, à quem declarou haver
Q filho perdido os autos do processo.O casoera grave e no seu relatório quea propósito fez, encerrando o inquérito,
que remetteu para os necessários fins, ao
juiz. da 4*_ vara criminal, o-Dr. Armando
Vidal, após precisar bem todo o facto
salienta a- situação dos aceusados, fazen-
d (-... acerca... \i.s . mesmos^' cotiimehtárnos
qada lisonjeiros.

A pipa de álcool
arrebentou...

Na estação da .Praia Formosa, . caiu
houtenis de certa altura, uma pipa dé ai-
cool que, arrebentando, ''espalhou o ai-
cool pelo chão. Na oceasião chegava um
trem e da locomotiva sairam 

"algumas 
fa-

gulhas que eommunicararo fogo ao a).çoól.
Felizuieníè esse,'fogo foi logo extiticto

pelos 
'próprios empregados da Leopoldina,

não havendo, portanto, prejuízos. A poli-,
oia do.8" districto soube do facto.' ¦ .m v a» m wii i .1

Um carroceiro victima da
carroça que guiava

O carroceiro Manoel Coelho, de Oli-
veira, preto, dc 30 annos, casado, brasi-
leiro e morador á rua do Mattoso n. 181,
guiava hontem unia carroça da Limpeza
Publica, pela rua S. Cliristovão, quando ao
fazer uma curva caiu ao chão, sendo vi-
ctinia do próprio vehiculo, cujas rodas
produziram-lhe fractura incompleta do
terço médio do numero direito.

Manoet de Oliveira foi soccorrido poruina ambulância da Assistência, e depois
dos curativos necessários, foi removido
para a Santa Casa.

A policia do 10" districto te>'e conheci-
mento da oceurrencia.

Atropelamento
Na avenida Atlântica* íoi atropelada

hontem, a menor Idallna' da Silva, dc
oito annos e filha de Julia Augusta de
Mattos.

Idalina foi victima de um automóvel
que por ali passava em carreira desabri-
da. não podendo a policia do 30o distri-
cto conhecer o numero do mesmo e mui-
to menos prender o motorista.
r-j— <¦ é m» > — ...

. ps - automóveis até re-
cuando atropelam

O automóvel n. 3.958, dc que é moto-
rista Francisco Mahoel Lisboa, morador
á rua Barão de.Ubá n. 99, Casa 8, estava
hontem, á noite, parado na praça dos
Governadores.

Um inspector de vehiculos mandou queo .motorista recuasse o ' carro é, nessa
ocÇas.úó" atropelou Maria Rosa da Silva,

¦preta, de 40 anos e moradora á rua do
Cattete n. 42.," ¦< ,

iMaria Rosa soffreu escoriações da face
externa da perna esquerda.

Uma ambulância da Assistência medi-
cou a victima, que em seguida foi para
sua residência.

Deixem-no parar,'"XX primeiro!

SAIiTOD DO "BÒJmte -KM- MOVI- [
MKNTO E MACIWJCOU O PE'

' Ji'"sempre perigoso não esperar que 0
bondepáre para depois saltar. O menos
que pôde acontecer é .sujar a roupa na
poeira'dá rua"é fazer rir os passageiros
qus estão commodamcnte sentados..

E isso é o menos.
Ainda hontem, o pintor Antonio Mar-

ques, de 2$ annos dc idade,'.residente no
largo do Machado n. 19. viajava eni um
bonde da linha Lins e Vasconcellos.
Quando o vehiculo atravessava a avenida
Kio Branco, pela rua da Assembléa, An-
tonio saltou. Fel-o, porém, com tanta in-
felicidade, que caiu e o seu pé esquerdo
ficou sob as rodas do reboque. A Assis-
tencia medicou-o c o motorneiro do ele-
ctrico. não tendo culpa no "cartório",
não foi preso, v

O Oliveira manobrou o
varapáo *

A SUA VICTIMA FOI PARA A
SANTA CASA

Cotn Antonio de Oliveira, de naeiona-
lidade portugueza, as questões eram re-
«olvidas ali. no cacete... Essas coisas de
delegacia, queixas... náo eram com
elle... Só 110 cacete!
- O varapáo, para o Oliveira, é.a balança
da justiça, e como elle sempre se julga
muito-justiceiro, náo o larga das mãos.

Elle ntora lá para os lados de Honorio
Gurgel e, não se sabe como. comprou
uma briga ao seu patrão Albino Tei-
xeira. tambem ali morador.

Hontem os dois sc encontraram e o
Oliveira applicou na cabeça dò Albino o
seu enorme varapáo, impulsionado pelo
peso de seus possantes braços.

O Albino esteve" assim uns' segundos,
cae náo cae, còm os olhos a contemplar
o interior da alma; erobálançou como
palmeira ao Vçnid, "'dominando os altos
uipos da floresta espessa ", e caiu aò solo
banhado ein sangue., j .. . ,-. . .

O valentão qiiiz,' fusir,; mas por cai-
purismo delle ou felicidade da policia do
2j° districto (o que Vem à dar no mes-;
mo), foi preso em flagrante,

A victima fòi medicada; na Assisten-
cia, seudo, em seguida, recolhida ú 'Santa
Casa. '•

1— é ¦_» m ma li,— '

A demissão de um agente

Abandonaram o emprego
¦Foram- exonerados, fi por abandono dé

emprego,'o .praticante"''José Marilio de
Lima e o auxiliar de 2* classe Antonio
Lavelia, do gabinete de identificação e
estatistica. - - :' •

UMA LINHA FUNICTOi&fl

O Conselho Municipal votou hqn-:
tem, em 3° turno, o projecto n. 266,'
do corrente anno, autorizando.o pre-
feito a conceder ao .engenheiro civil
José Gurgel Dantas o :.direJto. Ae con-
atTucção, uso e cozo, pelo espaço de
50 annos, de uma linha funicular,'
destinada ao transporte de passagei-
roa e cargas, 'mediante as condições
que estabelece.'' n 

¦ tm 
'm 

mm '' fi;":.'•/.'*
POLÍTICA AMAZONENSE *

A Associação Brasileira de Impren-
sa, recebeu do Dr. Vicente Reis, re-
dactor-propriotario dò "Jornal do
Commercic.", de Manftos, o seguinte
telegramma, datado de 10 do mez
corrente;"Os thaumaturglstas estão adoptan-
do o plano' machlavelico dc implan-
tar á desordem e de atacar os seus
desaffectos e a propriedade/inclusive
a minha pessoa e o meu jornal. Rei-
na pânico é as famílias fogem. Peço
conseguir do presidente' Epitacio Ur-
Bentgs garantias para a. minha vida
e propriedade, visto a policia, devido
A crise, nãó dispor de elementos.
Saudações — Vicente 1161»."' ¦

•De accordo com a solicitação nelle
contida, a directoria da Associação^
enviou cópia ao Sr. ^presidente da'
Republica.

UMA- CONSUJ/TA RESOLVIDA

O commandante fida 3* Região ml-
Jitar consultou se ps offioiaes retor-
mados, que fazem parte de juntai»
dc alistamento miHtar, têm direito a
vencimentos decorrentes 

' 
;dò respe-

ctivo exercicio durante todo -anno, ou
somente na época em; que• funccio-
nam as mesmas juntas. í

O Sr. ministro da ^guerra, em re-
sposta, declarou quej-em face de-re- 1

ACADEMIA BRASILEIRA DK
-.: LETRAS

-. ReaUzòq-se a sessão semanal da ^Aça-
demia Brasileira de Letras, com a pre-
sença dos Srs. Carlos de Laet, Ataulpho,
de Paiva, Goulart dc Andrade, Aloysio de
Castro, Alberto.de Oliveira, Affonso Cel-
só, Âfíjinio; j?rixòto,. Antqnto Austrege-
síle, Augusto' dèLiiná, -Coelho Netto,
Dantas Barretó.l Félix Pacheco, Filinto
de Atmeidaj. Humberto de Campos, João
Ribeiro^ Làuró Muller, Luiz Murat, Ma-
rio dé Alencar, Mèdfcíros e Albuquerque,
Mij^erjCoúto' e Silva Ra.mos U})-.

Foi commuhicadaZa. .olferta -de. varlp$:
iiv.Toi, rtvistas ^'jomaes, «trtre os quaes
os-íseguiiites: —- "Livro das mais" do.
Dr.' -Ferhánde»': Figueira; " Negriaha ",

còàtos por Moufeiro Lobato; "Memórias

j4rã a história da Capitania de S. Vi-
cjEiite" por Frei Gaspar de Madre de-
ÜJus, cora um -estudo biographico e no-
tás por Affonso de Escragnolle Taunay;
":Révista da Liga" do Easmo", de 1884,
í] vários autographos de Joaquim Nabu-
co, em Bella encadernação, pelo Dr. Hen-
rique 'Coelho; "Revista Feminina", edi-
çao especial do Natal; "Revista do
Grêmio Literário Barão Homem de
Mello", de Pindamonhangaba; " Folhi-
hhii Láèmmert" para 1921; "A Repre-
sentaçãò Nacional em face da Constitui-
çâo", por Cassiano Machado Tavares
Bastos; e uHélikôn *-, versos, por Car-
lindo Lellis, da Academia Mineira de
Letras.

: O Sr,. Alberto de Oliveira apresentou á
casa úm novo livro de Alcides Flavio.
de versos, com titulo 

'" Epheinerós", e
de que leu dois sohetos,còm geráès ,ap-
plausos. O mesmo entregou uma carta. do.
Dr. Azevedo Correia', irmão dé Raymundo

J .Correia e residente em Minas, agradeccn-
do fiâ Academia a iniciativa por'ella to-
piada' de repatriar os despojos do gran-
de poeta.

O Sr. Ataulpho de. Paiva communicou
o adiantado, preparo cm aue sé encon-
tra o Diecionario bibliographico e lou-
vou os- acadêmicos, que já.responderam
as «ircuíares a; respeitoj; ÍSrs. Afranio
Peixoto, Luiz Guimarães Filho e Pedro
Lessa.

Ttátou-se em seguida das homenagens

^^^aaaaaajammm*'^

de policia
. Foi excluído da ipspectoria,^e investi-

jjação e segurança pública_ò agente F.ú:
rico Hcreulaiio Reis. por ter prestado. :ha
(i* préloria criminal, "depoimento coiitra-
rio ao que prestou m> 18" districto, por
oceasião de um auto dc flagrante.'-'

AVISO
A Joalheria OSCAR MA-
CHADO. devendo inaugu-
rar brevemente o seu novo
edificio, resolveu fazer du-
rante 15 dias grandes aba-
timentos sobre todo o seu
stock de jóias, relógios,
pra taria e objectos de arte.

RUA 00 OUVIDOR 139
1'ruvÍMurlaiuenttt •

II

Suicidio
Sempre azucrinada pelo maldito ciu-

me,. Judith Fernandes da Costa levava a
duvidar da sinceridade do esposo, o sol-
dado da brigada policial Dorvalino Fer-
nandes da Costa. E a casa da travessa
Cecília n. 4; residência do casal, andava
constantemente cm reboliço, pois^ D.p.rva-
lino. devido ás suas' funeções, não tinha
horas certas de chegar ao lar, e isso irri-,
tava a esposa, que o julgava um!'bilon-
tra..

Elles já estavam casados ha pouco
mais de um anno e-dessa união havia um
filhinho. E nem por-isso Judith deixou,
de alimentar em seu cérebro a idéa dc
acabar com a "ejtistençia, 'jior caúVá do
marido. .. j

Honteni, níáis úriía véz, p oasití' tfcvé j
uma rusga motivada pelo ciUme 'Dor- j
viàino saiu para os seus affazeres'è'Jti-
diih'ficou a' sós'com"o'filhtiiho."'

re:l,§oião
CATHOLICISMO

14 DE DEZEMBRO — Santos do
dia: S: Pompeu, bispo e oonfcssor;

fi Santo Agnello, abbade; Santo ISs-
pcildlão, bispo e martyr; Santos
Nloatdo, bispo,- e Kutrõpia, sua
irmã, o oompanheiros inartyrcs.:

' Divertws. ¦'
Realizou-se hontem, como estava an-

nunciada, a festa dá padroeira'de Vene-
raiei Irmandade da Virgem Mártyr Santa
Luzia.

foi numerosa. Após a terminação da ses*
são, ás io 113 horas, começou a sessão
esotérica do Grupo Purificação; presidida
pelo coronel Raymundo Pinto Seidl, se-
cretario geral da Sociedade Theosophica,
no Brasil.' —íía próxima quinta-feira -reunir-se-ha
o Centro Theosophico Damodar, á' rua
Barão do Amazonas n. 258, Nitheroy; sob
á'p.res.iden.cia..dó. comtnandanté Luiz Car-
doso. Essa sessão, que será publica,, come»
cará ás 20-hora». . .
\ — Reuniões theosophicas;

: Secção Nacional, reune-se na rua Sa-
chet n. 39(2), na época regulamentar e

Quer as solemnidades da Tnánhã. quer quando-convocada
as realizadas á noite, logfaram numerosa Ordem da Estrella do Oriente, reüne-se
concurrencia de fieis, mantendo-se o na tua Sachet a. 39 (2), ás quartas-feiras,
templo Tépleto" durante as solemnidades. , ^ST19, horas. ...

: E' a seguinte a nominata dos irmãos ' Loja ^ís (maçonana mixta), reune-se
e irmãs para servirem nos diversos car- 4as-feiras, as 20 i|a horas, em sua sede, a
gos administrativos da Irmandade da Vir-

JOALHE :B&I A
X marca |„. j\
prcsei»tc que V.

' '--MAss ¦

ROVA
10. itiças, é

vosso bom

no eslojo do
íi innior gaiuntia

g-osto

liaiôrârtèteü

FINAS JÓIAS
OBJECTOS DÉ ARTE

•RELOJOARIA -
:' PRATARIA, ETC. ETC,

/~ÍSPECIALÍÔADE EM ARTIGOS

PRESENTES DE FESTAS

Av. Rio Branco, 130-132

solUf:"vs anteriores, a remuneração
pelo serviço cm juntas Ao ulistamen-
to ou de revisão e sorteio 6 devida
durante o tempo em que essas jun-
tas. funeciona rem. ,.«W-n—f,W»*»-1l i.

ESCOUV DK VlíTÍÜllNAniA DO
KXKHCJTO

.: Conieçiarâo amanliiv, os exames
Vestibulares para effeito de matri-
cül(4 no próximo' unno lectivo. As'

Aborrecida com a discussão qüe tivera-j provas fi obedecerão ao- seguinte pro-
com o marido, Judith resolveu flioríetve, ; granima. .. -^ - . -
hi.çan-lomftodemii vidro de ácido phe-( .Provas, escriptas. 4U8 8 as 11 ho-lança
nicó. pol-o á- hoccá-, iti(ferimlo-lhe orcún-
;t.eiulo: Depois,7 ptftsándo que ^amtyem.pudvssc matar a criancinha que 4iiiha aos
braços, deu-lhe de mamar.

O tóxico, porém, não tardou à fazer
effeito e à tresloucada, sentindo dores
horriveis, caiu, estertorando, com O fi-
Ihinlio nos braços. Os seus gemidos c o
rhoro dá criança foram ouvidos pelos tfi-
zinhos, que entraram na casa para ver
o <|ite acontecera. Com o quadro que se
lhes deparou, então, aós ollios, trataram
elles de solicitar os soecorros dá Assis-,
tériclá do Meyer, exomniuniçar õ facto A
policia do cj" districto. * ' 2 ./'

A tiuantidade de^cneno, porém,-inge-
rida por Judith, fora lão grande que a in-
feliz veiu a suçcumbir, pouco antes da
timliulandia.chegar. .

A policia tomou conhecimento do facto
e, a pedido da familia, o cãdnvcr 

"de 
Ju-;

dilli não foi removido para o necrotério.

por barra de ferro fi, bordo de um na-
vio.

Joaquim Ferreira, residente á
rua Visconde de Nitheroy n. 140, fo-
rida incisa no dorso do annular dl-
reito.

Rodolpho Lucas Gonçalves, guar-
da-clvil, resdente á rua Ypiranga nu-
mero 44, casa X, contusão do flanco
direito.

Augusto iíeira, carpinteiro, re-
eidente na Estrada Marechal Kangbl
n. BS3, escoriações ná. face o ferida
contusa na mucosa da bochecha.

Domingos Faria, operário, mora-
dor & rua Barão de S. Felix n. 140,
contusão na perna direita.

Manoel Monteiro, trabalhador,
morador &. rua João Homem n. 21,
colhido por unia tina, na ilha d03 Fer-
rei ros.

Rolierto, filho de Manoel Henri-
qua Almeida, morador â rua D. Casto-
rina n. S-l queda em sua reaidencia.

Para o estômago, figado é intestinos — Uma vida levou o Abbade Moss acumprir o seu sacerdócio, alliviando a humanidade. Aproveitai os resultadosdessa vida de estudos. «Lede os attestados da efficacia desse maravi-Ihoso remédio.

Quasi não comia. Dores no estômago, desynteria
Por muito tempo terei presente o período verdadeiramente

tíoloroso da minha vida, em que passei quasi sem comer, obri-
gíado, pelas dores lancinante a que sentia no estômago, depois de
cada refeição, e pela dysent cria chronica, que, além de me fazer
soffrer muito, me incommo .lava, por não podfer dispor de meu
tempo. Experimentei tudo o que me foi possivel e dispunha-me
a embarcar para uma estação de aguns, nu Europa, quando, re-,
correndo âs admiráveis MDrí.AS DIGESTIVAS DO. 

"ABBADE

MOSS, fiquei radicalmente livre do meus incommodos, alimen-
tando-mc bem e a qualquer hora e sempre com a melhor - di-
gestão.

Immensamentc grato ao bom remédio, que, com a saude, me
devolveu a felicidade, peço Juntar mais estu aos muitos attesto-
rtos que proclamam suas vir tudes.

DEODATO SANTOS MAIA.

Em todas as drogarias e farmácias. Agentes: SILVA, GO-
-MES & C. Rua PrimoirO de Março n. 151, RIO.

ras:
. Dia 15 —Portugue:- e francez. .

Dia 16— Physica "e 'chlniiCa.

Di4 17 — Arlthmelica e Historia
Naturali. /. .fi' .

Dia 18 — Historia le Geograpihià do
Brasil.

Provas oraes, dás i Ss 11 horas
e ;das 13 fis, 16.:,. .

D^is 20,..2l, .22 e 23 — Portuguez.
francez, phyíjlca e cjaimica e Hlsto-
ria do Bríiàil, rpor'turmas diárias dé
18 candidatos';

JDIas 24, 27, .28. C..29 r-r Historia
ííntural, Geograíihia do. Brasil'e Atí-
thnretlca.^yorífturmas diárias dé 18'
darwlldhtos. ¦:. ":.'•«

•Nfto '.'itiavérá 'Begnndít chamada
jjêlo^qwe-aos-ílntefréssadtts "compete
protiifftr ^nformAçCeii''«a secretaria^
^a Escola- ^m" tódòs-òs <Has utete dks-
9 fis*i»'1idrtfs.-•" :' A! relkçad àõmlnál das'turmas~'das
provas oraes será publicada, na vos-
Píjrii.dó dia de exame, na portaria
da Escola.' "

O''commandante pede-nos para
lembrar a- -todos os -candidatos ' 

a
neoessidade dé' 

'ctlVarcin -da legallda-
do e exfècuçSo dos documcUtos qtie
apresentaram, afim dc que possam
cumprir nà òr'dens supferlores em
tempo, -porque os'requerimentos que
não satisfaçam 'as exigências do
R, E; V'.- E., nio ter3o andamento.
Atí o' diá 14; fts 15 horas, os inter-
easados poderão apresentar certifi-
cados dos exames em que tenham
sido approvados em estabelecimen-
tos federal de ensino secundário ou
nos equiparados; os que não o fize-
rem até essa data deverüo se su-
jeitar ús provas dos exames vestibu-
lares.

a serem prestadas aos despojos de Rai--
inundo .Correia e Guimarães Passos, fi-
eando resolvido que a Academia, incor-
porada, os acompanhará até o ceiniíi--

• rio dc S. Francisco Xavier, onde eüi-s
terão sepultura perpetua. Foi jdesejo ex-
presso das familias dos finados, como já
noticiámos, o .iinmcdiatb t.ransporiu de
hordó para o cemitério. Xc t- falará, in-
terpretando d sentimento da Academia, o
respectivo presidente, Sr; 'Carlos dç Lae;..

— Acaba de appaíecer o n. 15 da " Uc-.
vista da Academia Brasileira-; de Letras ",
datado dc outubro ultimo. Órgão offi-

-ciij da Academia acha-se a sua redacçao
a cargo dos Srs. Afranio Peixoto, Albtrío
-Faria e Mario de Alencar. '

E' o seguinte o summario do presente
tiuméroí
. .Humberto de Campos;" As modas'e os
modos np romance de Mr.cedò; paginas
recolhidas de Machado de Assis; Sema-
Ha literária; Francisco. Qclayiano;. Poe-
siás espersas; Raul .Pouipei»; As. jóias
da çòrôã (romance); Cósníe Vèlbo, (Ara-
iipe Junior); Máximas c paradoxos;
Diecionario .de BrasilcirJEnio; contribui-
<jõps; Discursos acadenlícos; Recçpção do
Sr, I-áúro Müllér pelo"Sr. Affonso Cel-
so:;_Recep,ção. do Sr.^Ataulphodé Paiva
pclo'"Sc. Medeiros e Albuquerque.

•" preiniós da Academia — Editaea.-,

Di VERSÕES

HOMENAGEAI
MUNDIAL

AO GAMVmO
Dfi TORO

Communicam-nos da secretaria do
Tiro de Guerra 525. -(de' imprensa):- O conselho deliberativo do Tiro ,dc
Guerra 525, em sua ultima sessão,
resolveu, por proposta de «earvice-
presidente, Dr. - Lyçurgo .jiamilton,
realizar um .concurso d* tiro cm
homenagem ao tenente Guilliorme
Paraense, campeão mundial d'J
volver. O concurso terá logar b
mente e será composto do pnr i
fuzil e revólver bem como d-
rias provas para a senhoras '

\ -
do

vã-

Ramòs-CluK

O espectaculo hontem realizado pelo
Rámos-Club . agradou sobremaneira.
Os dedicados amadores» do Club Re-
creativo do JacarepaguA foram mais
lima vez alvo de calorosos applausos

da distincta platéa' do Ramos-Club,
que assim demonstrou, de um modo
bem signifcativo, o apreço justo em
que tem aqueiles amadores. Constava
o festival da comedia em -dois actos —
"Exemplo a casados", de Diogo Sero-
menho, de um acto do " cabaré t" e da
comedia em um acto "Um beijo í
meia-noite".

Os papeis da comedia "Exemplo a.
casados" foram confiados & senhorita
Irene Bastos, no papel de Adela; se-
nhorita Gloria de Mello, no de Branca;
Sr. João Lobo, no de João; Sr. Ma-
noel Vieira, no de Paulo; Sr. João
Moraes; ho de Camillo, e a senhorita.
Zelia Jaccoud, no de creada. O des-
empenho foi correcto agradando so-
bremodo.

„. O acto de "cabaret" constou- de seis
números, . todos magníficos. Destes
destacamos dois, que causaram a
maior hilaridado; a sogra, represen-
tada peln aenhorita Jandyra Jl.onéral, o
o fazendeiro, pelo Sr. João Lobo. Am-
t.'0s esses doi» personagens foram de
uma felicidade, a toda prova nos seus'
respectivos papeis.

gem Martyr Santa Luzia, no anno com
promi.ssal de 1921:

Provedor, Antônio Joaquim Peixoto de
Castro (reeleito); vice-provedor, Arthur
Gerhard (reeleito); secretario, Raphael
Julio dos Reis (reeleito); thesoureiro,
Joaquim Abilio de Ascensão (reeleito);
procurador da, irmandade, Dr. Affonso da
Silva I|.-eira (reeleito); procurador dé
caridade, Casimiro Santa Maria (re-
eleito).

Definidores — Joaquim da Rocha_ Ca-
mõe$, José Ribeiro de Lemos, Simão
Fernandes de Castro, Dr. Octavio Rego
Lopes, Antônio de Almeida Torres,
Francisco Pereira Bastos, Manoel José de
Siqueira, Alberto Galdino Leal, Henrique
Passos Correia (reeleitos) ; Apollinario

-Barbosa de Oliveira, coronel Américo
d'Avila Brum e Francisco Ignacio Arial
Dig (eleitos).' Provedoras.— D. Leonor Teixeira Pei-
xoto Ae Casítt-o (reeleita); vice-provedo-
ra, D. Froderica Tranqueira da Cruz
Secco (reeleita); aias de Santa Luzia —
D. Arminda de Miranda Reis, D. JUlieta
Montencgro dé Aguiar Ribeiro, D. Ade-
laiíé Jardim'dos Reis, D. Silvana Ferrei-
ra de. Castro Gonçalves, D. Servula de
Almeida Torres, D. Maria Thereza de
Oliveira Pereira, D. Augusta Ferreira de
Almeida, D.; Rosa de Azevedo Cunha,
D. Christina Ferreira (reeleitas); D. Ma-
ria Cândida Peixoto de Castro, D. Inno-
cenciá Pereira de Santa Ma^i. D. Olinda
Santa Maria Pereira, D. Emilia da Con-
ceição Bastos e D. Margarida da Concei-
ção Bastos'(eleitas).-

—. A 24 do corrente entrara em goito
dé férias á câmara -«eclesiástica' deste nr-
cebispado, que se reabrirá a 7 de janeiro.

CIÍLTO EVANGÉLICO
Aa igrejas baptistaq - desta cidade pre-

param-se para condignamente commemò-
rarem o nascimento dc Jesus, na-rcsiier
ctiva/época. As da. rua de SanfAnpa, da
Tijuca; das Laranjeiras, e de Ricardo de
Albufiucrque, farão um .grande -passeio
c.-wnpestre pela ilha do rGovernadori cm-
harcando na barca de 7 horas. A do
Meyer festejará, nesse dia jo seu anni-
ve'rsario ás-19. horas. A de Catumhy' fará
uma festiva solemnidade á rua deCatüin-
hy n. 114. E a do Engenho de Dentro nu-'mero 112, festejará na véspera o natal <ie
Jesus.

Aprestam^se ainda as mesmas commu-
nidades para--fazer, na noite de 31 para
i" do novo anno, o chamado culto de vi-
gilia, esperando, para maior realce <ju<
compareça o maior numçro de fieis.

A estação da-Penha terá muito_bre-
vc uma nova igreja .baptista,- qué ficará
sub os' cuidados da de Bonisuccesso. Uu.t-
si todas as estações da Leopoldina pos-
suem igrejas baptistas.em plena cffervcs-.
cencia. O movimento alastra-sc por toda
a parte.

Um dós grandes gestos da corrente re-,
ligiosa, constituída pelas 

'seitas 
prótestan-

tes, é sem duvida 6 enthusiasmo com que
•elles, rias suas predicas, combatum-0 fu-
mo,- o jogo, o álcool, o desregrairicmo
physico, emfim.

E' um grande serviço prestado ao pro-
gresso humano e que sé eniquadra perfei-
tamente no-progranima de qualquer reli-
gião. E os .protestantes' intensificam, ça-
da vez mais , e por meios diversos, o com-
bate a esses vicios, não medindo saicrifi-
cios nem despezas para a propagação de
suas theorias.

Na igreja evangélica baptista. á rua
do Ypiranga n. 59, houve no domingo ul -
tiuio, escola dominical, ás 10 1J2 horas
e culto dc pregação ás 11 i|? horas, tendo
por esta oceasião o pregador falado sob
tres coisas: Thesouro, pérola c rede —1
.Ilustrando estas trcs paraholas dé Jesus,
comparando o reim dos céos; *

Xo culto das iq 112 horas o pastor
Dr. Sorcu pregou um sermão exhortando
ós crcníes a serem testemunhas dc Jesus,
e incitou a congregação aceitar a Jesus
como salvador pessoal para as siias a!-
mas. O mesmo ministrou aòs fiéis a ceia
do Senhor qué lembra os soffrimentos de
Jesus cm nosso logar, e annuncia a sua
vo"t.i.

No culto das 7 1(2 lioras Jiouvc hymnos
tocados a órgão e violino, pelos artistas
João Soreu e Francisca Somi, tendo o
coro da igreja cantado dois lindos e Í>eiu
ensaiados' hymnos.'

¦ Em fim, uni dia dc festa espiritual e vi-
sivel alegria em todos os fieis.

Todos os domingos, ás 21 i|2 lioras,
haverá pregação.

ESPIRITISMO
Haverá hoje sessão de estudos na

Federação Espirita Brasileira, sob a dire-
cção de seu presidente, com entrada fran-
ca para todos os qúe quizerem compare-
cer. O mesmo acontecerá na Federação
Espirita do Estado do Rio, á rua Coro-
nel Gomes Madiado n. 140", em Nitheroy.
•fi— O Sr. Leopoldo Cirné fez liontcm,
ãs. 16 horas,- a '.annunciada conferência
sobre a "Mulher e á renovação éspirituà-
Ijsta contemporânea". 0~ auditório.. de
cerca de 500 pessoas, enchia-o -Abrigo
Thereza Je Jesus,-á rtla Barão dé" Ibitú-
runa rii. 91', villa Isabel.
,;|— Uniçi pleiade de espiritas, entre elles
o.-... propajfandísta Giistavo Macedo (frei
Solanos),-está ' organizando o program-
ma de uma feslá de natal, da'qual consta-
rão állocuçõcs alíusivas ao dia e alguns hu-
meros de piano e violino.

¦A- festa será levada' a effeito-á rua
Archias Cordeiro h; 316, Meyer, sede da
União Espirita Suburbana.

O Centro Espirita Bittencourt Sam-
paio. dc Barra Mansa, por nosso" -inter-
médio, pede o auxilio das pessoas carido-
sas para a fundação de um-albergue para
os pobres.

Convém remetter directamente as da-
divas para o- Sr. Henrique Chrispim de
Almeida, na referida cidade.

rua Sachet n. 39 (*)• Nas segundas e
quartas-feiras a sessão c publica c nas
demais privativa. .

Loja Pythagoras, reune-se á rua Cam-
pos Salles n. 74, aos domingos, ás 9 i|a
horas. A ultima sessão do mez é publica,
as demais privativas.

Loja Orpheu, reune-ee á rua Sachet
n- 39 (2). ás. ao horas. Nas segundase
quartas segundas-feiras as sessões sãõ
publicas. Nas demais, serão privativas.

Loja Isis (maçonaria mita). Reúne-se
ás sextas-feiras, árua Sachet a. 39 Á2)>
ás 20 horas da noite.

Além dessas lojas, prestam quaesquer
esclarecimentos a respeito da theosophia
o coronel Raymundo Seidl, rua Gene-
rai Bruce n. 112; coronel José Joaquim
Firmiino, rua Carvalho de Sá n. 73. dou-
tor Juvenal Mesquita, rua Alzira Bratt-
dão n. 132; Dr. Olavo Mesquita, rua Sáo
Francisco Xavier n. 76; Dr. Abel Wal-
deck, rua Primeiro de .Março n. 66, e
tenente Albino Monteiro, rua José Ber-
airdino n. 28.

A debilidade sexual é a
maior desgraça que
pôde pesar sobre ho- * .

mens e mulheres
Não desanimeis!... Muito factl S

combater e ¦- enfraquecimento. O
COMPOSTO niBOTÍ (pti.osphato
ferruginoso orgai.too), que uçtúa dl-
rectamente sobre o systema nervoso,
ein. pouco- tempo vos restltulni a.
vJiilldade e 'saímê perdidas.Seus ef-
feitoti surprelieiulentes não são 110-
táiiòs.sò sobre oa nervos, maa tam-
Ijfcní sobre o sangue, que purifica, o
sobre, a. dyspcpiiiii, que ê facilmente
vencida, soja qual fôr a sua fôrma.

Á fórmula do COMPOSTO RI-
ROTÍ'- (!itio9|>h»to ferruglnuso orgí-
nico)'. que 6 nputuda o melhor dos
reconstituliitcs. péíos expoentes ma-
xjmos das clinicas ainericana e fran-
oéai. acompanha cada vidro, e de-
veis mostral-a a vosso medico de
oópfiaiiça, solicitundo-lhe sua opl-
ilido, que. estunioa certos, será re-
còpiimendar-vos o séu uso. A' venda
uns melhores '".pharmacias e droga-
rias.

•V TRASLADAÇÜO DOS RESTOS
MÓUTAES DOS KX-IMTEKAN-
TES
Associando-se &s manifestações pré-

paradas para a recepção, hésta capital,
dos restos mortaes dos ex^imperantes
do Brasil, a Liga da Defesa Nacional
expedu aos !nWmuròs do seu' directo-
rio central o seguinte telegramma:'"Solicito instantemente compareci-
mento vossencla sessão extraordina-
ria. Liga Defesa Nacional, sede mesma,
dezeseis horas quarta-feira. qu'nza-
corrente 

'.resòlver-se sua réprosehta-
ção condigna ceremonia piedosa desehi-
ha ique restos mortaes'ex-imperadores
ürasll. Saudações— Coelho Netto,
secretario geral."

RfiEPARTIÇAO GKRAIi DOS TELE-
GllAPIIÒS

Ao director geral dos teíegraphos
communicou a "Western Telegraph C.
iiue 

"sé 
acham Interrompidos, desde o

dia 11 do corrente, os cabos entro
Pári-Maranhão e Maranhãò-Cearâ.

Nevralgias? SABÃO KUSSO.

nhoritas. 1 Fechou a. recita a comedia "Um
O conselho resolveu ainda proro- 

' heiJ0 A me'a-noIte", cujo desempenho
gar as inscripções para us escolas (]•? íToi confiado aos amadores Zita Sarai-
soldados e d.; graduados, preveniu- ! V:>- l''''t<"- Oastos, Gloria de M«UÕ4 Ma-
do ussim uos in toi eiüiiidoi. ' hií;i OUvéirá e João Lobo.

THEOSOPHIA
Rcaliza-se amanhã, ás 20 i|2 horas, na

sede da Loja Theosophica Perseverança,
sob a- presidência do coronel José Joa-
quim Firmino, a sessão de estudos dessa
loja. para leitura e commentario da " Cha-
ve da Theosophica", livro de Blavatsky,
que serve de guia aos estudantes dessa
doutrina. A"s 19 1)2 horas, porém, fun-
ccionará o grupo de mé"ititação da Ordem
da Estrella do Oriente, sob a direcção
do coronel Raymundo Pinto Seidl.

. Sob a presidência do Dr. Abèl'\V«l-
dcclc teve logar hontem a sessão-pública
«ia Loja Theosophiica O^diéU, ""estando

repleta a sala' destinada ás conferências.
A's coTioraá, fez-se musica, executan-

do o director. artistico, professor Ibiré
Lemos, alguns, trechos ao piano; ó dou-
tor José Oiticica teve a palavra é discor-
reu acerca do movimento, social, segundo
o ponto de visla de Ahmé Bésant, prési-
dente da' Sociedade Theosophica.

— A : Loja Theosophica Pythagoras,
cuja sede é na rua Campos Salles n. 74,
realizou no domingo-mais uma sessão de
estudos, eob a presidência do Dr. Juvenal
Meirclle» dc Mesquita. A concurrencia

TüiAESE JUÍZOS
_ra:iiAs VARAS

O caso ao preço do gaz e dn elt-
ctrlcldadc

?elo juiz federal da lf vara foi d»-
-.iM-nrnndo, por despacho nos autos AA
jíterdicto prohibitorio. requerido pelfc
Àght contra a Uniào Federal, paif

«1evu«3o dos preços de fornecimento dk
jiz.ciectrlca o do-gaz, que esses autt»
deverão permanecer em cartório atfc
•ue. da secretaria do Supremo Trib»
;4l .Pederal sejam devolvidos A mesmt

'. »ra °s sutos .i-elátivos aó"' interdicjbü
^roliililtorio requerido pelo Dir. Tole»,
ino Gonzaga, com o açcórdam proffr
.ido. polo Supremo, para que, entü*
possam ser julgados os embargos o»
gostos pela União ao referido interdt
ito da Lght.
Apcsnr de menor, jú reincidente nt

crlino
Juizlo de Campos é aceusado de t«:'•irtado, no dia 9 de outubro ultimo, dL

asa de residência do Dr. RodolpK
.less, A rua Conselheiro Pereira d|
iilva n. 37, varias jóias e a importa»
_ía em dnhelro dé 1 ;U04$000, tudo nt
rálor total de 16:2541000.

dlgando-o liontem, o Dr. . Qaldli»
ilquelra, juiz da 4" vara criminal, at
^ndendo sero réo reincidente, mas It
.jxnáo tambem em conta a sua men*
idade, o condemnou .a um anno, \its\

jLSz e qunze dins de prisão cellular t
aulta de'.8 ilií;^* sobre o valor A\
.ui-to. . '

Manutenção do posse jwira uni terreno
Allegando turbação. db posse em

terreno, com todas as bemfeitorias,
qut lho foi traiií-mlltido pelo fulleci-
do barão da Taquara, Adão Ft-lippe
Gomes, morador ú Ksirada do Maça-
co n. 440, em Jacarépaguá, rt-quereu
ao juiz da 3* vara cível; um mandato
de manutenção de. posse contra Car-
lps .Gltekiere, seu vizinho, commi-
nando-lhe a multa de »:000$000.

Diz o supplicante que este seu vi-
slnho, desde agosto ultimo, o vem in-
commodnndo, com o fim.de apossar-
se dc suas terras, praticando actos
du violência que, além de. serem
um grave attentado aos direitos
roaea, que o. supplicante tom sobre o
imniovel, vêm turbar a sua posse,
que data de 40 annos.

- Processada a manutenção do posse,
foi hontem. pelo juiz, Dr. Sampaio
Vianna, da S* vara «vel, julgada pro-
cedente a posse e tornado definitivo
o mandado, com a multa de 5:000$,
em caso de violnçãú.

' Absolvido por fídu dc provas ,
-iPrcsof como autor do furto pratica-

AA ha ourivesaria da rua Haddoclí Lo"-
bofi n. 3, em 28 dc setembro ultimo,
no qual fo.ram.subtraidtis. «irias jóias,
avaliadas çm 820$i i^uk Àndrt Tava-
res foi denunciado o pronunciado n*
•4* vara- criminal.

. Por sentença de hontem, o Dr. Gal-
dino Siqueira, por falta dp elementos
probantes, o absolveu da aceusação
que lhe era intentada.

.Tavares 6 a quinta.vez que responda
pór furto de jóias, saindo-se bem des-
ta, o que faz prever voltará com ia-
tervalo do alguns dias.

,:'/;í
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FOOTBALL
Eúúí-Bali Turjf, Rowing e Outros

-'.. .'"¦;" —; 1

OS JOGOS DE DOMINGO
Campeonato de 1920

PRIMEIRA DIVISÃO
Fluiuincuse x Fltiiiicn-jo

No stadium do- Fluminense F. C
fi rua Guanabara, nas Laranjeiras,
Segundos e prímplròs quadros, aa
9,~'õ c 14,30, respectivamente.

S. Cristóvão x America
No campo do S. Christovão A. C.,

fl. rua Figueira de Mello, em Sao
Christovão. Terceiros, segundos c pri-
meiros quadros, ás 9 3|4, 14 1|2 o
16 1|4, horas, respectivamente.

Villa Isabel x Andaraliy
No campo do Villa Isabel F. C, no

Jardim Zoológico. Terceiros, segundos
e primeiros quadros, ás 9,45, 1-1,30
e 16,15. respectivamente.

6EGUNDA DIVISÃO
Carioca x Vnsco

No campo do Carioca F. C, á es-
trada D. Castorina, na Gávea. Se-
gundos e primeiros quadros, ás 14,30
c 16 1|4 horas, respectivamente.
LIGA SUBURBANA DK FOOT-BALL

(Sub-Llga da Metropolitana
Pedrcgulho x Brasil
Eclali" x Rluçhíiçlb
União x l)rnnm'tleo

Sul-Aiiiorlea x Moclesto

Notas do dia
ÀàlTAÓAO ENTRE OS POLÍTICOS

DA METROPOLITANA
Bm torno da futura directoria da

Liga Metropolitana, oa horizontes
andam turvos.

Fervilham os boatos e, nas mesas
dos cafés, nas esquinas e nas sacadas
da Liga, cs paredros eoxixam, em
propagandas dos seus candidatos.

Podemos, entretanto, affirmar,
cem receiur contestação que, não ha
ainda, um entendimento sobre esse
aseumpto.

A «ida passo surgem os cândida-
toa e, quasi todos, com poucas proba-
biiidades de victoria.

Mão seria de estranhar, porem, que
a presidencial da mais alta entidade
terrestre carioca venha a cair nas
mãos de um distincto e criterioso
spcrtman que .prende, um dos club
desta capital.

O que porém unicamente lamen-
tamns é que, cs locaes escolhidos
pelos pãrêdros, com exee.pçáo da sé-
de da; Metropolitana, são. fcçiprójirlüfl
para tal mister, visto como não é
nesses logares que devem ser eseo-
Ihldos os futuros dirigentes dc unia
entidade do- (prestigio e da força .da
Liga Metropolitana.

O CONSELHO BA ifi DIVISÃO
REUNE-SE HO.li:

Em sessão ordinária, reune-Sis ho-
Je ãs 20 1|2 horas, o conselho da
1.» divisão da. Liga -Metropolitana,
que é a autoridade cl'i ipetcnte pnra
julga.r os jogos realizados e applicar
penalidades aos irijraçtoreá daa leis
em -vigor, dando das suas resoluções
conheci mento a directoria dá Liga.

•Na reunião de hoje, além de ou-
'.ros assumptos que serão tratados, o
sonselho irá ouvir o que, relativa-
limite ao conflicto (le domingo ul-
iiiiu no campo do Fltv.i engo, ubsur-
•unim o juiz do malch e o represen-
ante do mesmo conselho.
1 SÜMVÍJA DO .TOCO MANGUEI-

RA X FLUMINENSE
Na secretaria da Liga Metropoltta-

n« deu entrada hontem a súmula do
jogo réa-?!«it'dõ domingo ultimo no
campo du campeãode 1020, entre os
clubs .Mangueira e Fluminense.

¦Nesse docu.iri.ehto. o juiz do match,
o spcrtrnan Jayr-e. Barcellos. relata
O seguinte:

"Aos 20 minutos (18 hora» 4 mi-
nutus) do inicio do 2." tempo, tive
necessidade de suspender tempoira-
rininen.te a part'ídá por se haverem
chocados violentamente os jogadores
Fernando Santos c Aturando Morei-
ra du Silva. Este, logo npóz segura-n-
do o |i'C> du jogador Fernando dos San-
tos, niggrediu-o bctii como o jugador
Sr. Francisco Bueno Netto, este com
uma bofetada.

Corri no local, pedindo calma e
tentando mesmo apaziguar os ânimos
que estavaMt. exaltados, o que me foi
impossível devido .1 invasão du caiu-
po que nessa oceasião se verificou,
o-rigiuaiido-se serio conflicto entre
populares e jogadores dc ambos os
twims. A casto foram o.s ânimos se-
rcniuliis devido a .prometa interven-
ção dt- directores dn Liga Metropoli-
tana, do Fluminense, du Flameengu e
do S. C. Mangueira', que auxiliados
pela policia conseguiram evacuar o
otini.po .

Apitei, então chamando novamen-
to os teams pedindo aos re.-.pcctiivos
paptalns a reinada dos causadores
do incidente.

Nesse momento os jogadores do
S. C. Mangueira, tendo a frente o
Sr. Emilio Leibre. solicitaram-me
eom insistência a não feltrada do
jogador Sr. Francisco Bueno Netto, o
que accc-dl, declarando porém, tra-
eer ao conhecimento do conselho
paia enérgicas providencias.

Recomeçando, .portanto o match
con- os teams completos: dei bola ao
alto ás 18 horas e 19 minutos, e ter-
minandoro.fis 18 horas e 30 minutos,
lii., de Janeiro, 13 do dezembro de
1!i:mi. — Jayme Barcellos."
FEDERAÇÃO ATHLETICA DO

ALTO COMMERCIO
A prova final do campeonato—City

A. C. x Costeira F. C.
A Clrectorià da Federação Atlile-

tie.i du Alto Commercio, reunida
limitem, resolveu fazer disputar, do-
hiliigo, a prova final do seu cam-
peuii.ito entre os campeões da divi-
sãu sabbateira e domingueira City
A. C. e Costeira F. C, respectiva-
niente.

Itésipilveu ainda a directoria con-
Vldar o.s clubs Leopoldina A. A. e
S. I). Lloyd Brasileiro, collocados
em segundo .logar nas divisões acima,
pnra disputar o jugo preliminar
áquella importante prova.

Essas provas serãu realizadas no
campo do America F. C, tendo,
nesse sentido, a Federarão solicitado
fuiia ile prestimoso club a cessão da
su.i inagnifica práqã de sport.
O PROFISSIONALISMO NA

INGLATERRA
i Dado» curiosos sobre os seus sala»

rlóís—A Association de Foot-ball da
. Ing'atòrra melhorou a situação de

seus players c ê possivel que sejn.m
modificados, por completo, alguna
preconceitos e regras deste sport,
pois todos os jogadores reqáereram
Uma revisão, quanto antes, para es-
tabelocerem um critério compartivo
com a (atuação actua'1, que sirva de
norma para os elementos novos que
sejam incorporados na pratica deste
sport.

A respeito, é interessante citar as
condições que offerecem aos jogado-
res e as condiyOes financeiras dos
mesmos.

Todos os jogadores que disputaram
os campeonatos em 1914 e 1915 (re-
cebendo o ordenado de £ 390 por
anno) foram os mais contemplados.
' Os ordenados—Os clubs da 1* di-
visão fixaram o ordenado de um jo-
gador effectivo do Io team, em
£ 500 por anno. Os clubs, porém, da
2° divisão, na maioria, não podem
supporta.r tamanho desembolso, mas
ha muitos que pagam até £ 300 por
anno.

Alguns jogadores, especialmente
aquelies que não logram obter um
logar effectivo num club da 1* divi-
são, estão registrados por diversos
clubs, podendo, assim, perfazer, um
ordenado equivalente aos efíectivos.

As peroentagons—Quanto mais an-
tigo seja o jogador, mais eille recebe.

A este, se tiver cinco annos de
bons serviç,os, pôde tocar até 30 "i"
sobre o augmento de entradas de
sócios.

Se não houver augmento de en-
tradas, elles recorrem ao fundo de
reserva, de accordo com a escala es-
tabelecid-a, que chega a £ 100 para
os que tiverem sete ou mais annos
de serviços contínuos.

Os jogadores, porém, que não te-
nham alcançado o limite estabeleci-
do, só poderão contar com o futuro,
pois, geralmente, começam ganhan-
do sete libras e dez shillings por sé-
mana.

As gratificações—Existe tambem a
gratificação para os clubs que mais
se destacam nos campeonatos.

Os clubs, cujos teams alcancem o
tiluilo de campeão, têm que distri-
buir gratificações aos seus jogado-
res, da maneira seguinte: clubs da
Ia divisão, £ 275; clubs da 2a divi-
são, £ 220; clubs da 3 divisão, £ 165;
clubs da 4 divisão, £ 110, e clubs da
5" divisão, £ 55.

Tambem existe gratificação para
os vencedores de taças, que sâo pa-
gos pela Association, á razão de dez
por cento sobre a venda das entra-
das, que são distribuídas aos 11 jo-
gadores e aos juizes.

E, assim, os jogadores podem ob-
ter grandes ordenados, incluindo- as
gratificações o as percentagens que,
porventura, possam ganhar.

Na Inglaterra, o foot-ball offerece
excellentes opportunida.des para os
Jogadores fazerem a sua indepen-
dencia.

Se os clubs offerecem tão grandes
vantagens aos seus jogadores ô com
o objectivo de obter os seus serviços
para que o mesmo possa alcançar
uma boa collocação e obter a grati-
ficação, qtie não é pequena.

O regulamento dos ordenados, que
acaba de entrar em vigor ria Ingla-
terra, ê o seguinte:

O jogador effectivo inscripto como
profissional e que tenha mais de
cinco annos de serviços na 1" divi-
são recebera £ 390 por anno, não in-
cluindo as gratificações e as percen-
tagens.

Se o jogador não tiver o tempo
que determina, o regulamento, terá
somente o augmento e gratificação
sem percentagem.

O tempo do serviço fica sujeito ao
regulamento das percentagens.

Ao regulamento das gratificações
fisa sujeita, a competência dos joga-
dores não cffectivos e que não te-
nham o tempo que determina o re-
gulamento das percentagens.

Os jogadores dos clubs da 2", 3\ 4'
e 5" divisões ficam sujeitos ao regu-
lamento desses clubs, jã approvados
pela Association.

Este projecto foi approvado por
todos os componentes da>-Associa-
tion para o bem financeiro de seus
Jogadores e do sport em geral.

FOOT-BALL COMMERCIAL
City Athletie campeão da Federação

Athletica do Alto Commercio

Raramente se terá registrado no
desporto commercial, unia partida
tão sensacional como a que sabbado
se realizou entre os teams o Leo-
poldina A. F. C. e City A. C, ambos
filiados & Federação Athletica do
Alto Commercio.

Esses clubs oecupavam, em igual-
dade de condições a vanguarda da
tabela, dependendo ,asslni, deste jogo
a conquista do cobiçado titulo de
campeão da Federação Athletica.

Vencido no turno pelo score de
3 x 0, o Leopoldina preparara cui-
dadosamente o seu team representa-
tivo, jã rcforçnndo-o com elementos
de reconhecido valor, jã ministran-
do a seus players os necessários
treinos pessoaes o de conjunto. Va-
leu-lhe isso no returno, derrotar o
seu adversário pelo score de 3x1,
empatando por essa forma o cam-
pconatao, que sabbado, afinal sc de-
cldiu

teams disputantes, aos dirigentes da
Federação e ao juiz da pugna, Sr.
Othelo de Souza, chegavam ao ver-
dadeiro delido. Era realmente uma
festa de sport, digna de ser imitada.

A pugna assim transcorreu até o
fim do tempo regulamentar — 80
minutos  que apresentou como rè-
sultado o score 2x2.

Cumprindo o regulamento, por
tratar-se de desempate de campeo-
nato, foi o tempo prorogado por mais
20 minutos, sem descanço, trocando
as equipes de campo aos 10 minu-
tos de jogo.

Coube ao City a sahida, que deu
logar a forte ataque ao goal do Leo-
poldina, sem resultado apreciável.
Bm seguida soffreu por sua vez o
City um rude ataque do Leopoldina,
tendo o keeper Álvaro particado
uma bella defesa, além das muitas
que já tinha sido autor no decorrer
da peleja.

Não havia trégua aos ataques e
defesas; o publico, por sua parte,
tremia de enthusiasmo, acclamando
os jogadores e auimando-os com
prolongados applausos.

Finalmente, decorridos os primei-
ros 10 minutos da 1" prorogação, e
trocado os campos. Nono, assenho-
reando-se da pelota, e, driblando a
defesa adversaria, consegue aninhar
a pelota na rede, sob a guarda de
Nelson, marcando o 3o ponto para o
City.

Logo apôs, procurou o Leopoldi-
na desfazer a differença,' empre-
gando para isso os mais formidáveis
esforços. A deifesa do City, porém,
jogava admiravelmente e rechassa-
va com denodo as cargas da linha
leopoldinense, entregando a pelota
aos seus '"forwards". Estes, em. mais
uma rigorosa investida, põem de no-
vo em perigo, o goal do Leopoldina,
que, por fim, não poude resistir mais
aos duros embates, sendo vasado
pela 4* vez, pór um bem dirigido
shoot de Pessoa.

Com o score, pois, de 4 x 2, favo-
ravel ao City, terminava pouco de-
pois a linda partida de desempate,
com a conquista do titulo de cam-
peão para o glorioso City Athletie
Club, da Companhia City Improve-
ments.

B' impossível descrever o louco
enthusiasmo dc que se apossaram
então os assistentes. Dezenas de
chapéos rodopiavam no ar; applau-
sos formidáveis estrugiam nas archi-
bancadas, no campo, em todas as de-
pendências emfim do aprazível cam-
po do Andarahy A. C. e, caso curió-
so — nem um rusga, nem um at-
tricto !

Um hurrah, pois, ã Federação
Athletica do Alto Commercio, um
bravo ao juiz que conseguiu desem-
penhar-se da árdua missão sem pro-
vocar reclamações,

RESULTADOS DE ANTE-HONTEM
S. C. Tijuca X Amapá F. C—Rea-

lizou-se ante-hontem, no campo do
-S. C. Flora, sito d rua Mariz e Bar-
ros, o encontro entre as aguerridas
equipes dos clubs acima, menciona-
dos. A peleja entro os segundos qua-
dros, que foi emocionante, terminou
com a victoria do Amapá, por 2X1.

Seriam 16 ii|4 ihoras, quando o
sportman Roberto Sampaio trilou o
apito, chaniando a campo as equipes•principaes, tendo o S. C. Tijuca sp
apresentado com a seguinte éleven:
Leonidio; Waldemar e Nelson; New-
ton, Olavo e Fernando; Carregai, An-
gueiro, Or.uz, Bode e Pedro. A saida
coube ao Tijuca, que, em ataque cer-
rado, transpoz a defesa antagonista,
onde Angueiro, com formidável tiro,
venceu, ,pela primeira vez, as barras
confiadas ao excellente keeper mi-
neiro. Esse feito, -passado após um
minuto de jogo, não desnorteou os do
Amapá, que deram a saida e tenta-
ram se aproximar das barras tijuca-
nas, onde foram reohassados pelos
zagueiros, que actuaram com fir-
meza.

Nessa oceasião, o match tomou o
aspecto d'e grande prélio, sendo os
ataques recíprocos. A's H6 horas e
3i6 minutos, Pedro, recebendo um
passe de Ruy, vasa, pela segunda vez,
o posto amapáense. Os "torcedores"
tijucanos exultavam de alegria, ante
os feitos dos seus sympathlcos. Ape-
sar do score, o Amapá não se inti-
midoti e continuou a ipelbjar com ar-
dor. Faltavam cinco minutos para o
termino da primeira phase da par-
tida, quando Fernando commetteu
um foul, dentro da área perigosa.

O juiz ordenou o penalty, e Varady
conseguiu, dessa fôrma, o unico goal
do Amapá. B. com o score de 2X1,
favorável ao Tijuca, terminou o pri-
meiro tempo.

Depois do descanso regulamentar,
voltaram os teams litigantes ao
ground, tendo o center do Amapá
impulsionado a pelota.

Vinte minutos após, depois de um
pelejar incessante, Ruy, com um tiro
no canto direito do goal, augmentou
para tres o score tijucano. E, com a
victoria do S. C. Tijuca, pelo score de
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Grandes reducções nos
preços de todos os

artigos
Panno felpudo para rou-

pão, larg. 1,40 mt
Roupa para banho dc mar

em sarja- uma
Cretonne para cama dc ca-

sal, mt i.
Cretonne Inglez para cama

cie casal larg. 2 ms
Morim especial para oanü-

sas, poça...  24$200
Morim Inglez ouro sobre

nimifl, CMfcstadto.... ¦ 
Volle enfcst-ulo pompndour

novidade, eórte 14$500..
Volle fantasia- cnfestndo xa-

drcz e bolas, alta moda,
eórte 20$800 òg.. •••

Puro linho enfeitado, todas
as cores, mt..,...' • •

Puro linho inglez larg. 1,20
metro. . ; . . . -. . . .

Crepon oom listras moder-
nas, corto para vestido..

Atoalhndo adamuscado para
mesa, larg. 1,50, 69500,
4$200  4$«00

ARTIGOS PARA HOMENS
Bello sortimento em gravatas, colla-

rinhos, camisas, ecroulas,
puni tos, etc.

ARTIGOS PARA CRIANÇAS
Maravilhoso sortimento de Toucas,

Camlsolas. Vcstidfaihos,
TcniJnhos, Meias, etc, etc.

Esto mez grandes abatimentos em
tédios os artigos.
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ESPECIALIDADE DA CASA

Enxoyaes completos para noivas,
com todas as peças precisas:

300$. 250$, 200$, 180$,
170$, 1C0$, 150$, 140$,
180$, 120$, 100$, 00$,
80$, 70$, 60$, 50$.

6$900

10$800

4$800

6$200

32$500

16$500

22$500

3$600

C$800

18$000

ARMAZÉNS DO PALÁCIO
DAS NOIVAS

83 RUA URUGUAYANA 8.Í
(Canto dn run do Hospício)

Telephone, Norte, 2.875 -

Cinco minutos após, França marcou
6 quarto goal. A equipe do Italia,
completamonte desnorteada, postou-
se na defesa. O juiz .puniu um foul
do 01ym,plo. Registraram-se dois cor-
ners contra o Italia, som resultado.
Jorge, a 20 jardas, eniou um forte
pelotaço ao goal do Italia, conseguln-
do o quinto goal para o seu quadro.
Olympio, por duas vezes, tendo uni-
camento o keeper em sua frente,
fíhootou mal. Nozinho, a duas jardas
do goal do Italia, shootou íóra. Ro-
drirrues fez duas optimas defesas. Sob
impetuosos ataques do Frontin, o
juiz terminou a .partida, com o se-
guinte resultado: Frontin, cinco
goals, e Italia, um. A equipe do
Frontin jogou desfalcada de Dudü e
Arthur e estava assim constituída:
Rodrigues; Pichclin e Waldemar II;"Waldemar I, Genesio e Jeronymò;

queira, Adamastor, Coelho, Lemos,
Queiroz e Moura Costa.

IReservas: Jullien, Luiz, Sailes, Ra-
bello, João I, Coelho, Julio, .Georges,
Carlos Augusto, Henrique Braga,
Cavalcanti e SA Carvalho.

Villa Isabel x Confiança F. C. —
No ca'iv.ipo do primeiro, trenam hoje
ás 16 hora6, os primeiros teams des-
tes dois clubs.

A commissão de desportos do Villa
Isaibel pede o comiparecimento dos
seguintes jogadores, fis 3*30' no cam-
po: Carlindo Costa, Jobel Braga,
José Barbosa, Nemesio Carvalhaes,
Olivia .Medeiros, Braz de Oliveira,
Alzcmiro- Guimarães, Moacyr ,de Car-
valho. Cid Plaisant, Sylvio Moreira
e Julio Cruvello- de Avillar e os joga-
dores do segundo team.

Flamengo x Vasco da Gama —
Realiza-ee amanhã, ás 16 horas, um-
rigoroso treino entre o 2." team do
Flamengo, e o 1.° do Vaeo, no camipo
da rua Pausandú.

O director sportiva do Vasco so-
licita o comparecimento dos jogado-
res abalito escalados na sede social
ás 14 1|2 horas, para uniformizados
segu'irem para o campoi

iNelson, Crue, Palamone, Palhares,
Lamego, Barreira, Leão, Antonieo,
Medina, Nico e Negrito.

iReservas: Godoy, Djalma e Dino.
Villa Isabel x Marinheiros Nacio-

naes — Amanhã, as 15,45, trenam
o. segundoi team do Villa Isabel e o
team de Marinheiros Nacionaes, no
campo do pri.rn.eiro.

A commissão de desportos do
Villa Isabel escalou o seguinte team
para esse ensaio: Henrique -Santos
Mello, Orlando Penaforte, Euclides
Conceição, João Bento Alves, Renato
Ribeiro, Cid Guimarães, João Alô,
Octaviano Cherem, Othon Plaisant,
Pedro Breves. C. Sacramento e Ed,-
gard Gonçalves.

ASSEMBLÉAS E REUNIÕES
Andara'hy A. C. — O presidente

convida todos os associados quites
para so reunirem em assembléa geral
ordinária, para eleição da nova dire-
ctoria. amanhã na sede social, ás 20
horas.

Bomsuceesso F. C. — O presidente
convida os socioe quites para reu-
nirem-se em assembléa geral extra-
ordinária 2." cònvocaçâoi hoje, na sé-
de á estrada da Penha n.' 666, para
eleição da commissão de- contas.

S. O. Everest ;— O .presidente con-
vida os associados para comparece-
ren.. á assembléa geral 3.* e ultima
convocação, a realizar-se amanhã, ás
2'0 horas, á rua Leopoldo n. 37, para
eleição da- nova directoria e interes-
ses geraes.

Brasileiro A. O. — O presidente so-
licita a todos os directores para com-
parecerem, hoje, a sede provisória,
ás 20i 1|2 horas, afim de serem resol-
vidos, ccn-i antecedência, assmptos
relativos á festa do dia 1." de janeiro
próximo, quando será desempatada a
ta.ça "Im.prensa Brasileira", e outros
assumptos de grande relevância ipara
o club.

S. O. Rio Crickct — O presidente
convida todos os associados quites,
para se reunirem e massenvblêa ge-
ral, hoje, ás 20 horas, na sede social,
rua GoiMs Carneiro n. 110, ás 19 hór
ras, para tratarem de ordem do dia
e interesses geraes.

S. C. Mangueira — São convidai-
dos todos os sócios quites para a as-
sembléa geral (2.* convocação) quar-
ta-feira, ás 20 horas, na sede social.

Ordem do dia: leitura do relatório
da directoria e eleição para os car-
gos de meiiiiibros da commissão. de
exame de contas.

ELEOTIRO F. C. — O presidente
convida todos os sócios reunirem-se
em assembléa geral ordinária, ama-
nhã fis 19 horas, ordem do.dia: :pres-
tação de contag e eleição de dire-
ctoria.

LAWN-TENMI
A. Yernon Hayne, do Fluminense, levanta brilhante-

mente o campeonato de lawn-ténnis deste anno,
da Liga Metropolitana.

A Liga Metropolitana acha-se de para-
bens pelo cnthusiastico desenrolar deste
campeonato terminado ante-hontem, pela
brilhantíssima c magnífica vitoria de
A. Vtrnon Hayme, do tricolor, sobre
Sidney Pullen, excellente representante do
rubro-negro, pelo score significativo de
6-1, 3-6, i-6, 6-2, 6-2. _ ...

Essa partida, á qual se prendia o titulo
de supremacia no torneio, não só por par-
te dos disputantes, como pelos clubs que
tão soberbamente representavam, teve lo-
gar no esplendido court n. 3, do Flumi-
nense, presenciado por uma assistência
cnthusiastica em applaudir e ovacionar os
bellos lances dos jogadores litigantes.

O primeiro set findou pela fácil vi-
ctoria de Hayne, por 6-1,'

Principia o segundo set, exercendo Si-
dney ligeiro dominio sobre seu adversa-
rio, chegando a fazer dois games a zero.
Porém, Hayne. vendo a sua desvantagem,
inicia uma serie de lobs e vollcyi lindissi-
mos, que rapidamente inutilizam áquella
vantagem obtida, fazendo dois alie em ga-
niís. Continua enthusiasticamente a par-
tida, fazendo Pullen o 30 games, logo ai-
cançado por Hayne, que, entretanto, que-
.rendo se poupar o mais possivel, perde
bolas de possivel alcance. Devido >. esta
circumstancia. 'Sidney rapidamente ganha
os tres ultimos games e a partida por 6-3.

•O 3° set, depois de um desenrolar in-
teresantissimo, em que sc verificou a
firmeza dos vollcys magníficos que Si-
dney vinha brilhantemente executando,
termina novamente pela sua victoria por
6-2. - . .

Debaixo de uma atmosphera de geral
anciedade. o 40 set se inicia, pois se
Hayne ganhasse a partida ficaria empa-
tada', e, no caso contrario, seria vencedor
Sidney. Porem, o vloroso representante
do tricolor, comprehendendo a sua respon-

acção, aproveitando muito bem da fraque-
za de Sidney nos sniatclies, obriga-o a
permanecer no fundo da quadra, veiu con.
stantemente a rede e ahi desenvolve bri-
lhantissinki actuação que logo lhe con-
quista os quatro primeiros games. Sidney
tenta uma ligeira reacção; ganha os dois
games seguintes, graças aos seus violen-
tissimos drives, bem collocados, e ao seu
optimo serviço. Entretanto, não resiste á
impetuosidade de Hayne que joga assom-
brosamcnlc. collocando magistralmente
as suas caraereristicas e terríveis cortada
e volleys colossaes. Termina o set por
6-2 favorável a Hayne, empatando assim
essa electrizante partida.

O 5o e ultimo set torna estupendo esse
emocionante match, pois do seu resultado
nada se podia adiantar devido a actuação
brilhante c impeecavel dos disputanles.

Hyne ganha o i" game; o 2" che.aa a
deuce ou 40-^0. e depois de unia serie dc
vantagens obtidas e destruídas; termina
a favor de Pullen.

O 3° game novamente é ganho pelo re-
presentante tricolor, seguindo-se o 4" e
5o por Sidney, em prodigiosa reacção.
Neste periodo chega o enthusiasmo e in-
teresse, ao seu auge.

Hayne, num- ultimo arranco, obtém o
6o e 7o games, assumindo ahi, franco do-
minio orna-se assombrosa a sua actuação
na rede, desenvolvendo jogo verdadeira-
niente scientifiço, collocando magistral-
mente as suas bollas, apesar da tenaz
resistência do seu adversário Sidney, que
joga não, menos irrcprehensivelmcnte.

Finalmente, Hayne conquista, assis,
facilmente, os dois ultimos games, ler-
minando esse set e o sensacional prelio
pela merecida e estupenda victoria de
Verhon Hayne, conquisíando não somente
para o tricolor a supremacia no tennis
como para si o glorioso titulo de campej
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sabilidade, organiza uma formidável're- de 120, do Rio de Janeiro.
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OORXIOIX E
Material pa-r» isolamento tíLe canaaras

FRIGORÍFICAS
Fabricas : 6». PAULO e RIO

JOSE' CONSTANTE & Co.
AT-enia» Filo Branco, Ql - RIO

«ua S. Bento, -i,i« - S. PAUL.O

A hora marcada, cheias as archi- i 3X1. terminou o match, continuando
dessa fôrma o valoroso grêmio de
Nelson Leite, invencível desde a data
de sua fundação. Salientaram-se,
pelo vencedor, a sua defesa, onde,
mais uma vez, brilhou o triângulo
Leonidio, Waldemar e Nelson, e no
ataquo, Angueiro, Ruy e Pedro.

Pelo vencido, apenas o triângulo
actuou com proficiência, e a linha
de halfos.

S. C. Italia F. C. — No vasto cam-
po do Cascadura realizou-se ante-
hontem o encontro entre as equipes
dos dois clubs acima.

Foi grande íl assistência de despor-
tistas ao campo da avenida Suburba-
nn, não obstante o calor que reinou
toda a tarde. A's 16 horas e 10 ml-
nutos, o arbitro, Sr. Antonio Ferrei-
ra, chamou a campo os qundros prin-
cipaes. Tirado o toss, coube 11 saida
ao Italia, cujos dianteiros levaram-
na em passes curtos até o goal ad-
versario, perdendo optima oceasião
do fazer goal. Durante alguns instan-
tes o jogo foi realizado 110 meio do
campo, visto as defesas inutilizarem
os ataques. O juiz puniu dois off-
sides, :por 'parte do Frontin. Aos 2.0
minutos de jogo, Paulo escapou pela
ala esquerda, e, a 10 jardas do goal
adversário, com formidável tiro cn-
viezndo, conseguiu abrir o score para
os locaes. Esse brilhante feito foi
muit.1 applaudldo pelos partidários
do club rubro-negro. Posta a bola no
centro e dada nova saida, o.s for-
wnfds começaram a assediar a de-
fesa contraria; França, aproveitan-
do-se de um descuido do lteeper do
Italia, com um shoot rasteiro, con-
quista o segundo goal :pará o seu
quadro. A linha do Italia organizou
um ataque ás 'barras do Frontin, e
Zezé. aproveitando um furo de PI-
chelin, marcou o primeiro e unlco
ponto para o Italia. Recomeçado o
jogo. os forwards do Frontin come-
çaram a bombardear o goal adver-
sario; o juiz annullou um outro goal
de França. Mais alguns minutos e o
jogo terminou o primeiro tempo,còm
o seguinte score: Frontin, dois goals.
c Italia, um.

Findo o descanso regulamentar,
voltaram ao campo as equipes. A li-
nha do Frontin impulsionou a bola
ao goal adversário, e, depois de duas
consecutivas defesas ito optimo ar-
queiro do Italia. Franca, còm um
«hoot fraco, marcou o terceiro goal.

bancadas do Andarahy A. C. de so-
cios c admiradores dos clubs con-
tendõrès, deram entrada em campo
as duas equipes.

Tirado o "toss", foi favorável ao
City, cabendo, portanto, ao seu ad-
versario dar a partida.

Desde os primeiros embates, re-
conheceram os assistentes o admi-
ravel equilíbrio de forças dos dois
teams, poÍ3 os ataques se revezavam
continuamente e defezas admiráveis
eram praticadas de parte a parte.

Aos 25 minutos de jogo, mais ou
menos, o juiz puniu um hands de Ca-
boré, do City, praticado na área pc-
rigosa, sendo o penalty batido por
Carlinhos, do Leopoldina abrindo
assim o score da memorável tarde
sportiva.
Nilo desanimou o City com esse fei-
to do seu adversário,- e logo de sai-
da, numa carga formidável ao goal
do Leopoldina, soffreu um dos seus
plaj'ers um foul praticado pelo back
Carlinhos, do Leopoldina, este tam-
bem na área perigosa. Ordenado o
penalty pelo juiz, foi o mesmo ba-
tido, com exito por Savia, do City,
ficando a partida empatada até o
fim do 1" half-tlbe.

Dpcorrido o descanso regulamentar,
voltaram r.:; contendores a campo,
Iniciãndó-se a 2" parte do jogo.

Cerca de 10 minutos após, Pessoa,
tambem do City. recebendo um ad-
mira vel passe de Xõnfi, marca para o
seu glorioso club o segundo'ponto,
desempatando a peleja.

Coube desta vez aos do Leopoldina
não desanimarem, proseguindo nos
«triques ao campo adversário e de-
fendendo-se com galhardia de novas
incursões quo punham cm perigo a
sua cidadella. Finalmente, 20 minu-
tos de jogo mais, c, numa "escrima-
gc" á porta do goal do City, conse-
guiu o half Raul, do Leopoldina,
conquistar o segundo ponto do seu
elub, de novo c-mapatando a lueta
formidável.

O enthusiasmo da assistência não
conhecia limites. As acelamações aos

Olympio, Nozinho, França, Jorge e
Paulo.

Do quadro do Frontin jogaram
bem Genesio, -Waldemar II, Pichclin
e França, como sempre, extraòrdlna-
rio. O Italia entregou os pontos do
2o team.

A. dos 13. Municipaes X S. C. Inglez
— Realizou-se ante-hontem o en-
contro dos dois clubs acima, no cam-
po do primeiro, á rua Engenho de
Dentro, sendo vencedor no 2o team o
S. C. Inglez, ipelo score de 4X3. Nos
primeiros, a associação, apesar de
desfalcada dos seus seis melhores jo-
gadores, consc-gulu empatar a peleja,
pelo score de 2'X2.

Os pontos da associação foram
feitos pelos seguintes jogadores do
2° team: Joaquim, dois, e Miranda,
um, e do 'primeiro, ipor Eurico Cor-
dovil.

TRAININGS
Fluminense x S. Clirlstovão —

Realiza-se amanha, no stadium, ás 16
horas, írnji rigoroso training entre os
primeiros quadros dos clufos supra-
oitadós. Para esse training a com-
missão de sports do Fluminense es-
calou o seguinte team: Gerdal, Netto,
Moreira, Lais, Sylvio, Fortes, Mano,
Zeze. Welfare, iMachado e Bacchl.

iReservas: Vidal, Othelo, Hugo,
Honorio, Affonso Joel, Moacyr, Faro,
Sailes, Junqueira, Adamastor, Ollvei-
ra, Lemos Queiroz e M. Cesta.

— Realiiza-se na quinta-feira um
treino entre os segundos quadros do
Flu.ni.inense. e do S. Christovão, tendo
sido escalado os jogadores abaixo,
cujo comparecimento a commiss'ão
de samrts solicita ,por nosso inter-
médio, ús 16 horas da tarde. Affon-
60, Joel, Moacyr, Faro, Honorio, Jun- 1 S. C. Fluminense ? — Entre as cha-

Verclun F. O. —- São convidados,
por nosso intermédio, todos os sócios
quites para se reunirei, em assem-
bléa geral ordinária, quart-feira, ás
20 horas.

LLshMi-Rio F. O. — O presidente,
convida os sócios quites -para .se reuni-
rem em assembléa geral (1.* convo-
cação) quinta-feira, ás íl horas, pa-
rai tratar-se da seguinte ordem do
dia: a) leitura do relatório; b) elei-
ção da nova directoria; c) interesses
geraes.

Lupa F. O. — O presidente con-
vida todos os sócios quites para com-
parecerem no próximo dia 20, ás 8 ho-
ras, a assem bléa geral.

Ordem do dia: prestação de contas;
eleição de nova directoria para 1921
e Interesses soiciaes.

VARIAS NOTICLAS
O campo do Engenho dc Dentro

A. C. vai ser examinado — Pela dire-
ctoria da Liga, foi dignado o esti-
mado sportsmen CarlOT Lopes, mem-
bro da commissão de foot-ball, para
examinar hoje, á tarde, o campo do
Engenho de Dentro A. C.

* O annivcr.savlo tio um rubro-negro
— Festejou hontem o seu anniversa-
rio natalicio, o joven Álvaro de Pai-
va Castro Araujo, alumno do Colle-
gio Militar, c uni fervoroso torcida
do C. R. Flamengo, campeão de ter-
ra e mar.

Um coclhoncttista que parte —
Partiu hontem, ás 8 1|2 horas, a bor-
do do navio-escola "Weneesláo
Braz"', em viagem de instrucção, o
associado do Coelho Netto A. C,
Eduardo Quadros Marques, futuro
official da nossa marinha mercante.

Qual será a novn directoria do
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COMME IL FAOT fli^urniN
du luxu

tabaco turco legitimo
Lopes Sa cite G.
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Conhece V. S. as vantagens de nossaa

Contas correntes para particulares
Com talão de cheques e

-JUROS 4 7. AO ANNO

THE ROYAL BANK OF CANADA
( Banco Real do Canadá )

AVENIDA RIO BRANCO 66 A 74

Banhos de mar em
casa

Vendem-se a 500 réis—Primeiro
de Março n. 15,1, e nas boas phar-
macias e drogarias—-Exijam a mar-
ca registrada onde se lê: "Banhos
de mar em casa". Únicos analysa-
dos e recommendados por <Mstinctos
clínicos.

pns apresentadas para a futura di-
reetoria deste, a que reúne maior
probabilidade de victoria, é a se-
guinte:

Presidente, Francisco de Mattos
Silva; Io secretario, Eugênio Duarte;
Io thesoureiro, Emilio M. da Silva;
director de regatas, Augusto Blair
Sym; vice-presidente, João Pires de
Mello; 2° secretario, Sebastião de
Oliveira; 2° thesoureiro, Weneesláo
Cordeiro; vice-director de regatas,
José da Costa; procurador, Arthur
Fróes da Cruz.

Conselho fiscal — José de Olivei-
ra Campos Junior, Ponseano Rodri-
gues c Manoel Fernandes.,,

Commissão de syndicancia — An-
tonio Ferreira, José. Antonio Gomes
Honetto c Edgard de Oliveira Cam-
pos.

Raul V. Nnnes, no Coelho Netto—
Por proposta do Sr. Ary de Almeida
Rego, o "tank" do S. Christovão
A. C. acaba de se alistar nas rodas
dos coelhonottlstas, o valoroso meia
direita Raul V. Nunes, elemento do
1° team do club do Cantuaria..

Raul, que irá formar ao lado 'de

Martins, Zézé, Carnaval, Mano e ou-
tros uma nova "Vcrdun", promette
jogar no próximo encontro do Coe-
lho Netto com o Manguinhos.

Parabéns, portanto, aos compo-
nentes do grêmio coelhònettlstas.

Uma saudação do sportsman Uljs-
ses Rcymur — .Recebemos hontem,
desse sportsman, que se acha em- Be-
lém, do Pará, em propaganda dos
seus idéaes naturistas, a seguinte sau-
dação: "Redacção de "O Paiz" —
Rio — Ulysses Reymar, iniciando os
seus abnegados trabalhos humanita-
rios, ingressando no coração do Edcn
brasileiro — Belém — saúda enthu-
Biasticamente a redacção do maior
órgão de propaganda da cultura phy-
sica no Brasil. Belém, 29-10-920."

O illustre Coelho Netto receberá
hoje, em audiência, os directores do
Coelho Netto A. c; — us directores
do Coelho Netto A. C. irão hoje, em
audiência préviamoiité marcada pelo
Illustre Dr. Coelho Netto, á residência
do nosso grande homem, de' letras.

O encontro do mávioso artista do-
"Sertão com os dirigentes do gre-
mio alvi-negro está marcado para as
20 horas.

Notas do Lapa — Este club reali-
zará, no próximo dia 26, um grande
festival desportivo-, no campo do Rio
de Janeiro, Cx rua Moraes e Silva. To-
marão parte neste festival seis clubs,
cabendo aos vencedores, como pre-
mio, ricas e custosas taças.

—O presidente do Lapa convida
todos os sócios quites para compare-
cerem-, no dia 20 do corrente, ás 20
horas, á assembléa geral, para elei-
ção da nova directoria.

—O Lapa F. C. tomará parte nos
festivaes do Sport Club Ypiranga e
Liége F. C, a realizarem-se em 2 e 9
de janeiro.

—Este mesmo club vai realizar, no
próximo mez, uma grande batalha de
confettl, na rua e largo da Lapa.—Na posse da nova directoria do
Lapa, será realizada uma "soirée"
dansante. A sede, neste dia, será or-
namentada de flores naturaes," ha-
vendo farta illuminação electrica.
Abrilhantará a festa uma íanda mili-
tar.

—A commissão do sports deste club
vai offerecer, no próximo dia 2G, ás
21 horas, em sua sedo, um esplendido
chocolate, em homenagem aos Joga-dores doste club. Haverá réco-rêco.

FOOT-BALL EM CRUZEIRO
O match entre o Cruzeiro F. C. e o

S. C. Bomsuccew*)
Rea)lizar-se-ha domingo, na cida-

de de S. Paulo, o encontro inter-
estadoal entre as equipes do S. C.
Bomsuceesso e do Cruzeiro F. C,
eornpeão do sul de S. Paulo.

As equipes, salvo modificações de
ultima hora.entrarão em campo com
as seguintes oragiiizaçõês:

Bomsuceesso—-Te.rcio (cap. ),Moa-
cyr, Nascimento, Damasio, R.iphael,
Gomes, Mtfri.no, Pacheco I, Evange-
lista, Pacheco II e Rocha Faria.

Cruzeiro—ítalo, Alcides, Agenor,
TÜuridy, Canecchia, Juanico, Sebas-
Hão, ralazzo, Silva, Basilio e Hora-
cio.

A directoria do Cruzeiro prepar.iaos seus illustres hospedes, por oc-
casião da sua chegada áquella cldu-
de, uma festiva recepção.

BASKET-BALL
TORNEIO INTERNO DO FLUMI.

NENSE F. O.
Jogos para amanhã:
1» jogo — Tupy contra Indayá, ás $

horas.
2o jogo — Tupan x Jara,

ROWSNG
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS

SOCIEDADES DO REMO
Reunião do conselho

O Sr. presidente, convoca os re-
presentantes dos clubs federados
para.reunirem-se hoje, ás 8 1|2 ho-
ras da noite, cm sessão exlraordi-
naria do Conselho, afim do tratar-
se da seguinte ordem do dia : Paro-
ceres.

COMMISSÃO DE WATER-POLO
O presidente da commissão de

water-polo convoca os membros da
mesma para reunirem-se amanhã, 15
do corrente, ús 5 horas da tarde,
para approvação dos jogos de do-
mingo.

usa one sísel
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lVrfnmsrlns llwn o produetos pliar-
mnceiitico», nacionaes e rstrniigfliros

TURF
DERBY CLUB

Para a corrida de domingo, pro-
ximo, no prado de Itamaraty, foi
hontem organizado o seguinte pro-
gramma :

Premio "Seis de Março" (1* tur-
ma) — 1.100 metros — 2:000$ —
Principe, 52 kilos; Aventureiro, 52;
Luminária, 50; Boduino, 50; Atyra,
50 e Pirata, 50.

Premio "Seis de Março" (2" tur-
ma) — 1.100 metros — 2:000$ü00
— Loulou, 52 kilos; Argonauta, VI;
Altivo, 52; Mysterlosa, 50; Amaneri,
50 e Luta, 50. ,

Premio "Velocidade" — 1.100 me-
tros — 2:000$000 — Turbulento, 52
kilos; Velasquez, 52; Medor, 52;
Darro, 52; Pila, 50; Tapoula, 50 o
Va Tout, 50.

Premio "Itamaraty" — 1.609 me-
tros — 2:000$ — Kiosk, 52 Idlos;
Abiad, 53; Oráculo, 52; Noel, 52; lo-
ehito, 52; Marius,' 52 e Tempos-
tade, 49.

Premio "17 de Setembro" — 1.750
metros — 2:Ò00$0O0 — Pitchner, 50
kilos; Mandarim, 50; Estoril, 45 e
Caricato, 45.

Premio "Internacional" — 1.710
metros — 2:000$000—Descrente, 53
kilos; Dieufórt, 50; Moscatel, 50;
Mulatinhò, 50 e Místico, 47.

Grande Premio '•Encerramento"—
1.800 metros — 5:000$0()0 — Rama-
lero, 57 kilos; Miau, 57; Skirmisher,
47; Loisih, 45 o Melrose, 45.

Premio—" Progresso " — 1.609 me-
tros — 2.:000$000 — Apollo, 53 kilos;
Maunoury,' 49; Júbilo, 49; Cravina,
48 e Beduino, 47.

yi^-Vátó-.iSBlalaCi.

V EX. PRECISA CALÇADO?
VEJA AS VITRINES DA

CASA ABRUNHOSA

GUANDUS TOHNEIOS
SPOUTIYUS DA

COMPANHIA NACIONAD
DE TABACOS

SOB OS AUSPÍCIOS DE "O PAIZ","A GAZlíTA DE NOTICIAS". "O
ÍMPAIUIAL", "A lltlIUiN.V B
OUTROS DOS liSIADOS.
Cigarros 19 (Tres flims misturas).
Coloinbliia 55 (Mistura füia).
Colomblna 06 («lapm-nl Invado).

r Fluminense (Mlstnra flnn).
Platino» 44 (Mistura flnn).
Platines 88 (Caporal lavado).
Gaúchos 20 (Mistura fina).
Gaúcho? 30 (Caporal lavado).
Guynetner (Rm caixas de 100).
Luxo (Finíssima mistura).
MliniMki. (Ml.itui;. cxnYíi! O.

DA COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS

oouFoisr
... - lOItMIO DK HIOTK.il.l-

iú uhfHMIUU
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
coupojst

. . . . TOKNKIO IM- RKGATAS
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Mercado monetário
CjVMDIO e bolsa

Movimento do cambio ' 
_

Hontem tivemos o mercado restituido
aos'seus próprios recursos, não contando
mais com empréstimos externos para fun-
ccionár com alternativas de alta.

•Dessas oscillações resultavam certas
vantagens1, porquanto os bancos tiravam
desse estado irregular o resultado que po-
diam principalmente na compra «Je letras.

Mas agóraj ao que parece, teremos o
mercado -adsfrietó á nossa situação eco-
nomica, qiie, sendo bastante critica, fará
com que prevaleça no cambio as alterna-
tivas de baixa*.

O mercado abriu sem operações, como
se fora tomado -de pânico, tanto assim
,,ue desceu i|** peitny bruscamente, para,
no correi* do dia, dar-se uma alta de
j! i d., sem interesse. .

Na abertura pretenderam os bancos
sacar a u d. mas não puderam, -decla-

riuulo-se o mercado alarmado e desceu-
dp o bancário a 10 í|2, com compradores
do particular a ionjió.

\inda cedo, porém, o mercado tornou-
ge calmo, subindo o bancário gradual-
mente a 109I16, ms|8, 1011Í16
io;,!.|. contra o particular ein*
respondente á 105

Vs operações constaram de letras ban-
carias de 101I.2 a 10 3J4. contra parti-
ciliares de io <>[iC a 107I8, sendoo valor
d.

C. tia Bcuuros :
llr.isu
Miiicrvu

Etlraiaa ic /erro :
Minas de S. Je-oiiyino .
Sal Mineira
Yictiiria K Minai. . ...

Diversas:
| llôciis (la Balila .. ..

Docas (Ie Santuá
Ditas nomliincs. 
Loterias .. 
Melliorts, 110 Mii ninlião.
Turras

Delicnturcs:

e
alta cor-

10 11I16, 10 3I4 e

America Fabril. ,'.-. .
AHiani;»
A11 tn ret ica Piiullslu-.-. .
llout 1'astoi' . . ....
1'en'cjuriu Hraliina . ..
ÜotYfltu.üu
Corcovado
Docas da Ilnlila. . ....
Docas de Santos. . ..
ilsperançu
Kilifiriid.ua
Ffot Ura
Industrial Campisla ..
__fug(?ei.se. . . . ¦ 
Progresso Industrial . .
Mercado
MaiíiiTnetiíra. . 
Melh, ein Pernambuco..
Santi) Aleixo

8(1*11(10
c,;i*5oinj

SI $11.10
(10*000
sojooii

70*000
470*000

18*00

15*009

292*990

201*000

202*000
200*000
1:10*11110
210*9111)
292*1100
103*1100
ro2*ooo
203*000
170*000'JIlll.llllC
2U7*(lllll
1113*1190
150*1100
178*000

80$0(I0
5fi*000

50*000
iii:.$iioo
402*000

12*560
55*000
13*000

290*000
200*900
207*500
200*1100
2IIS*II00
200ÇU00
100*000
134*000
200*000
200*i"J0

ínssuor
202*000
150*000

20«$000
185*1/00

100*000

BANCO PORTUGUÊS DO BRASIL

libra esterlina de 22$857 a 22$325.
Tabelas ofíiciaes

a 00 <i|o.
11 a 10I.CHulreã

l'KI'i-1

Londres
Paris
llalia ...
Portugal -•
Alleiiianba
rlili.isa .''.
Nora Ynrk ,i ¦". ..
Ilcspnalia .. .. • • •
Ju,lMo *. • • •
«11.-cia ..
Ngriieírn .. 
Hiilhtli-.l .. . • • ' •
Syria .'. .... . • •
Bélgica
Dinamarca .. .*. • •
Áustria

Sobre ta.iQ '.-

Cafí, !i"i' franco ..
Ititi tl-í Vrata :

Buenos Aires (ouro)
Ideai (papel) •• ••
MoutevIdCo

Praça* :
l'or ciibo-traiiiiiin :

I,'IU(llTH
Paris ...
Nova Yorlí .. ....
Jlalla 
tí/rln .

10

$382
a

9|I0
«85
*238
Í700
»II9*I

t*03i>
¦n-fn.ii>

*S66

r.|»
$•101

8 ü\r.

$420 1

10 13|32
.-100
$250

• $740
$100

1*000
6*71)0

*870
3*310
Í$3Í_

$(1110
2*011.1

$3'.i0
«423
$1100
$030

Rendas fiscaes
RECEBEDORIA I)E mjnas

GERAES
AiiccadnçSo do dia 18. . ..
De 1» a 13 ,...
1-Jiii isual periodo do uiinn
sado

lias-

2«:82.-,$200
231 :!K>1$000
235:!lll$700

CAPITAL...... 50.000
SÉ: Ili" i Janeiro - Piliaos eul há • Sante

EHDEREÇO TELEGBAPHICO BfiÃSlLUSQ—CAIXA POSTAL 419
Por contrato com o governo portuífues o

Banco assumiu no Brasil íiuicçôesde
Agencia Financial de Portugal

Abre c/c dç movimento, ÇC LIMITADAS CQM TALÃO DÉ
CHEQUES, c/c a prazo fixo e c c em moeda estrangeira

nas melhores condições do mercado
es v

encarrega-se de atimitiistração de propriedade
ROA DA CANDELÁRIA 24--RI0 DE JAUEIRO

Alfafa:

Nacional .. .. .. ...
Arroz:

Brilhado Oo 1" -.. ..
Brilhado d. _«  . „„.EspceUil  -tf-t-JOO a
Sutierlor
Bom  • • • •
llesular  .
Branco *, •
Bajado do norto ..-.*. .-
Mu', («rruz. ¦ ¦ • 
S.init»

Bacalháo:

Diversas marcas'.. .. .
lueiu. meia caiu . ......
1'eixelin. . . t .........

Banba:

P. Alegre, lata de 20 kiloí
Idem, do 2 kilos
I.lem. Oe t» íüo .. .
I.iii.-iiiia. laia. d» 20 kilos
Itajnliy, lata dc 20 kilos
Itiilnhj, lata He 10 alio».
Idem. lata d. 2 kiloa ..

d. 20 kilo. .... ..
Mineira v 1'auliata, lata

de 2 kilos. • .......r
Batatas:

Mineira e fniill-la .. ..
Kio Grande
-'rancozas .. .. .. .. >

üm lill» '
ÇSOil a $380

80 kllot
48$000 D2$000
43$iiu0 4S$llllll
40$000 48*000
11Ç00O 43*000
311*000 SS-fOOO
82*000 84*000
38*000 40*000
26*000 28*000
22*1100 2_*li'i(l
ÍUSOÜO 20$000

¦?/il«B

120*000 a 130*000
— a fi.l*iil!l>

100*000 a 105*0011

Pm Mio
l*!i30 2*000
1*000 1*»30
j*it.iU ISur.U
1*78(1 l$»o«
1*000 2*000
l*:iini 2*11(11
1*0.10 2(050
lttIOO 1SIISO

TELEGRAMMAS COMMERCIAES
desixichos telegraplios dos nossos correspoiHlcutcs csivoeiacs)-(Scgund»*»

MERCADOS MONETÁRIOS

OS PRODUCTOS E ÒS TÍTULOS BRASILEIROS NO
ESTRANGEIRO

TEIiEGRAMMA

Informações diversas
FINANCIAL |

*373

,-42-to
2*300
3*140

$SS0

a
a
a
lis/a

3*410
2*400
3*400

11) 112
$!ISS

0*380

ll 10 1|4
*308
li*7«0

*234
S400

IVitçn» '.

IjOiidrcs .. ..
'l'aris
Italla 
rurtiiuiii .. .
Kovtl York ..
IIi--T'illll't .. .
Uunnos Aires .
Mi.nt.-viilí-o ..

rui_.-_iiri)
Por i*ooo,

Banco do Brasil
a 00 ii|i*.

10 718
*380

3 d! n.
io mui

*38l)
$235
Í7-IO

(1*500
$815

2*350
5 •>.".(; D

Canhenhò commercial
0 Sr. C. Neejm estabeleceu-se com o

capital de 50:000$ para explorar o com-
mercio de fazendas. .'— Com o capital de 20 :ooo$, estabe-
leceu-se o Sr. J. A. Luciano, para expio-
rar ò conimercio de inoveis,

Sob a firma Luiz Fernandes Bra-
ga & C, com o capital-de 12 :ooo$, estabe-
leccram-se com o commercio de pharma-
cia os Srs. Luiz Fernandes Braga e Ario-
valdo Fonseca. '

Tendo o capital de 3 :ooo$, forma-
raín a firma Ferreira & Teixeira os se-
nhores Francisco Abel Ferreira e José
Mar * Teixeira, paia explorar o coiii-
mercio de gêneros alimentícios.

Os Srs. Guilherme'Barbosa de Ma-
cedo e Marcial dc Almeida Oliveira or-
ganizaram com o capital de 3:000$ a fir-
ma Macedo & Almeida, para exploração
de 11111 jornal.

ASSI-MISI/Í-AS GERAES
Estilo -convocadas as seguintes:
Dia 14:
Minas de carvão do Jacuhy, ás 14 lio-

ras, para reforma de estatutos e eleição
da directoria.

Dia 15:
—Industrial c Agricola do Torreão, ás

13 horas, para contas e eleições.
limpreza dc Construcções Civis, ás

13 lioras, para coutas c eleições.
Caibouifera Riograndense, ás 14

1»9J0 a 2$00O

Vm fc«o

Londres .. .
Parla .. ..
Itillhi .. ..
iyrtítgi.1 ..
Ni»va Vork ..
Motitevlttóo ..
B-lODOri Altos
Idein (ouço)
lliijimniiü .*.
Sui*--a .....
li:t;nrtiiri;it • *.
HncHii .."*..'
Noiiii'í{a ..
ijiimiiiiirca 

':'.".

.1 h [ 1 :*í . 1 .. .,
Ul-l-JlCK . .
-Holluudu ..
SyHu .. ..

ouro ... —
Cumaru Syndlcal

a 00 dias
 10 !l|4 e
 $381 e

(impei) •

C-apn uiutrtss
HniM-ariü ..

Taxas extremas
.. 10 1|2
.. 10. 12

3*375

ú 1'lsfa
10 21|32

$31)4
$220
$732

B$5S0
5*320
2*370

""*83'_

1*0:12
*«I3'Í*280

{'.IOO
ílliill

3*335
íll li

2*033
$401

11
10 13|10

t-

VAIiOIlES DnrERSOS
Os soberano*)

¦-as niueil.iü icuiilaiam íronxm, cotando--

horas, para reforma de estatutos e elei-
ções.

Dia 16:
Estrada de Ferro Victoria a Minas, ús

14 horas, para contas e eleições.
Dia 17:
Companhia C. das Docas da Bahia, ás

14 horas, para contas e eleições.
Dia 18:
Companhia Nacional de Seguro Mu-

tuo Contra Fogo,.ás ij horas, para ciei-
ção da administração, • ¦-.¦¦-

— Usinas de Produetos Chimicos, ás
14 horas, para eleição.

Dia 20 : 
'••¦¦¦ ¦!.

A Eifuitativa, em ã" convocação, ás 13
horas, para assumptos importantes.

Dia 23:
Companhia Industrial Fluminense, ás

13 lioras, para reforma dos estatutus.
Dia 26:
Trajdno de Medeiros & C, ás_i3 horas,

para prestação de contas c eleições.

processo administrativo * 
que, iniciado na

Alfândega de Santos, veiu parar no The- j
souro Nacional, sem que entretanto, pu-
dessem ser desvendados as farças e os
planos empregados pelos lesadores do
fisco, burlando a perspicácia dos iuiiccio-
narios,. a ponto de os ludibriar, tão Jiabil-
mente, que alguns delles chegaram a se
convencer de que a firma Sundt Brothers
& C, era inocente e nada tinha que veY
com o procedimento dc Antônio da Sil-
va, director da revista .SVMK-iifl Illustrada:

Mas, o que c- facto é que Antônio da
Silva serviu de capa, de instrumento para
a firma Sundt Brothers & C, lucupletar-
se"com as vantagens da lei de isenção de
direitos ao papel para a imprensa, ven-
dendo nas praças de S. Paulo e Rio esse
papel em concurrencia com outras casas
importadoras que, ciosas de sua repit-
tação. pagaram o.s direitos de importação
dc accordo com a lei. E sc uão, digne-sc
V. Ex. computar os documentos anne-xos,
provas cabaes e insopbismaveis do crime
praticado pela referida -firma Sundt Bro-
tliárs & C„ e concluirá que ella se tornou
passivelde penas, iião só constantes da
consolidação das leis das alfândegas e
•mesas . de rendas, como tambem do Co-
digo Penal, porquanto, estão perfeitamen-
te caracterizados o dolo, o crime e a
fraude. .

Um exame dc livros, que penso, deve-
rá ser feito a bem. dos interesses da ta-
zenda nacional na casa commercial Sundt
Brothers & C, dará a confirmação plena
das minhas aífirmativas e da denuncia
ora offerecida. . ......

E' notoriamente sabido, qtie uma revis-
ta do. gênero dessa denominada .Sçmana
Illustrada, não consome a quantidade de
papel retirada da Alfândega de Santos
com isenção de direitos, isto e. 44-M-4
ktlos de papel despachados em dois des-

¦ •-.--. -**,o da

limliarques:
Estudos Tuldos. . . 
Kuropn. . . . 
lllo du I'ratu
Cubotagem
Paeillco .. .. •.. ..•¦*...( • •
Cabo

Total •••••
Desde odla 1» dii.carreutc.
Desde o (lia-,l.° do Jullio. .
fitoek 110 'mercado.' . . .. •

Cotaçõct vor arrolm:
'l'yi*o l . . ¦ 
Typo 5 
T.vpo ti - ..
Tyiiò 
Tvpo 8 
Typo 0 

Tanta SBinaiial,

8.802
3.1S3

750
125

12.830
73.042

1.081.705
•101.000

12*400
12*000
11*000
11*200
10*700
10*200

kilogramma.

. Breu:
Amcrleano, claro Namlnal
Idem. «M-.tiii. , . ...... Neuiliia!

Cimento:
tnrrtcn

Marca Dot.  «JOOU a 44$000
Marca Allaa  40*000» MIO»
Outras uiarca»  «0*000 a 4t*000

Fnrcllo de trigo:
Dos ni.iliilins iiaeluna«8 .. BJ00O a B$200

Farinha dc mandioca:
-' Tof 'ÍS

Porto Alegre, espeeial .. 14*000 a
Idem, fina

$7011, por
Operaçucs u prazo

Q mercado desafie a termo regulou hon-
lem sem maior movimento, tendo fechado
completamente paralysado.

Os negócios foram apenas dc 9.000
saccas, fechadas nas condições seguintes:

- ifacs: ¦¦ Temi. Comp.
Dezembro  11*300 11*400
.lunelro (1020). . .0  11*700
1'evereiro , 11 $1180
Mnrijo '. 12*200
Abril . , .  12*1011
Halo . _  12*500

O ALGODÃO
O mercado de algodão funecionou hon-

tem cm estado fraco, mas sem alteração
apreciável. Houve regulares entregas c
as entradas foram pequenas.

Q movimento do mercado foi o se-
guinte*:

B11 Irada.:
H. 1'aulo ....
(l*érnun_buco.
Natal. _ . .
Sergipi' .-1'nr-ibpbn.

Idem, entrelliia
I Idem, peneirada ., ... ¦"•

Idem, grossa
Laguna, peneirada ... •¦
Idom, grossa ,'. .. .. •

Feijão:

Preto, superior
Idem, regular .'
Ile cores, Porto Alegra . .
Manteiga
Kniofre (88 kilos) . ..
Ilranoo ..  ¦ .
Amendoim • • • •
FnnIiíilM». . • • ••••••!•
Miilnlinlio •
Outras quaIidades . ....

18*000 a
12*000 a
11*000 a

0*300 a
10»(iOO a
9*300 a

Mio*
14*300
13*300
12*400
11*300
0$fi00

11*100
0*500

Descontos:
I/o.a J Ant. -*19

Em Londres. 8 oiczes : '
11110 0 11116 Bu|!>

Em NuTa "Xork, 3 misen :
4 3|10

Cambio sobre Iiomlres:
Sova Yuri (t. tclg.) por dollars, llbf» I

8.45.75 3.40.12 —
NoTa Torl! li vista) dillars por llbrt 1

3:45.00 3.45.87 —
Paris (ll visto) francos por libra :

. . C8.04 58.00 —¦
Lisboa (I vista) pence por mil rliaj

l|lfl T 3|1« -^
Madrid (a vista) pesetus por libra

211.05 2T.O0 .-r'
Cenova (a vista) llrus por libra :

08.50 08.25 taf

Titulos brasileiros:

Kxisteneia •¦
3.004.335

YOItK, 13
•1.075.05.
òffidiii de

* . .4eft'Hl
Fcderne-i :
Funding,

Ani.

00 :
(15- - O!-.

Novo Funding. 1111*4 :
87 57

Conversüo. 1010, 4 o|o
40 1|2 40 112

1008, 5 olo :
(10 06

1019*

77
68

.51

73

2.1)05.803
NOVA YORK, 13 — Nu Bolsa

Cafd o Assuear vigoraram boje, a ultima borli,
as scsnüites cota:.ões (le café a termo, repre-
sentando eenta por libru :

J/o-a
Kntrega em miirço 0.08
Knti-e^u em maio. . . ...., 7-HT
Kntr«üii mu Jullio 7.119
Entrega em setembro. . . . ......... 7.93
ou seja unia biibra do 8 a 12 pontos sobre o»
preços anteriores (pie foram os seguluteí:

Anterior
Entrega em marco. , ,.. 7.07
Entrega em mulo. . **,'•• 7.45
Entrega em Jollio.  7.T8
Kuterga em setembro. ............. 8.0»

Na mesma. data do nnno passado registraram-
so as «gululès cotacües .

Anno -paminort

Entrega em março . ;... M.*>
Entrega etn setembro....
Kn trega cm jullio. . . ....
Entrega em maio*. 

Vor 60 kilnt

11*650
11*9110
12*150
12**.50
12*350

21*000 a
18*000 a
22*1111(1 a
40*000 a
24*000 a
18*000 a
33*000 a
18*1100 a
10HH.U a
11*000 a

28*000
26*000
•)5$IMI!I
42*000
27*000
24*000
35*000
2Ü*OU''
I7*ll0t
211000

Fn mo:

Km corda —
Idem, bom .
I.lein, bnixo

Um foi.ia:

Especial
,r*or- Wlo

2*000 a 2*200
1S00Ò a 1*800
1*000 a 1*100

15.05
15.25
15.00

O AIjGODAO
NOVA YOllK,

liara a calrega

amarele, 1*..• • ••

Fardos

300

pactos para a applicação da impressão da (.„,„.(*. . , *,
süa tiragem, durante um anno, nté! Ora, a .ManinliSo ¦-.*.*.. .
firma Sundt Brothers & C, não sú-reti-* H"*»

Notas da Alfândega
a libra ouro, 20*800.

O.s vales-ouro
o llniien do lirnsll forneci» os vales-ouro I

maiío dc :i.*?37.*í, papel, por I* "m*0. séiido a ui6-
diu du doliiir nu semana anterior de (i*180.

FUNDOS PÚBLICOS
liontem tivemos o mercado de fundos

com muito melhor aspecto, de sorte que
esleve em crise o de cambio.

Com effeito, os negócios foram mais
desenvolvidos e ao mesmo tempo mais
viiviiidos. sendo bastante negociadas ***¦ as
apólices, tanto geraes, como municipaes
e esíniloacs.

Aléni -disso, as geraes regularam fir-
més, dando uniformizadas 8ioS e as de
kh;' e ki^ii de 846$ a 3|8.$òoo.

As esliidoae.s e municipaes não tiveram
alteração de ilifcresfè'. mas estiveram rc-
gül.irnicnle sustentadas.

Vários outros papeis foram negociados,
daiulo a llolsa melhor feição, ludo como
se encontra nas vendas e offertas adiante.

VENDAS Dj\ BOLSA
Apólices geraes:

TTuIfuniilüinii.s, oxIJiirós, 
Dh.-r.i.s emiasSes, 1917, port., 1, 3.
Idem, 1. 111

A
dou

Jdc.n. 11120, port
E.Htniiooes:

Itio. UIU*. I o|o, 1,

itluiiicipaes:
Etiipi llllll. porl., 21),

I, 23

810*000
MÜ-fOllll
848*000
SI7ÍIIII0

10 ns-fooo

ii, iuo. 150 2311*1100
286*000
1711*01)0
178*001)
170*111)11

87*.000

Jd*'i:i. iVoni., 1.10
Idem, liiiiil, i.ort., 5. iu .. ..
lilCl.:. 1111 !. port., 10. 1U, .OU
lilcn*. 11117. port., (10
iíltlieríiy, 

Aeeíjçs:
H IH(OH V

lllll.il. 11. '-'II

''<)!,i-lHTcilll. l-[r . . .... . .
Mi*i.*'Hilii, 20 ..

Copipüíthias :
*bóciis .le Snnlos, port,, 13 ..
líl.'iii. iiiim.. IS .. .. .'. • •

Debentures:
Tce, Industrial Campista, 50
Autiiretlca 1'niilista, 85 .. ..

PREGÕES DjV BOLSjV
1'cinto/oi* CoBipiador

805*000

260*000
IS2?000
2UU?00(I

i 
'05*000

4UÕ?liUU

200*0110
207-fr.UO

rtjoUiiiforinlzudnâ, 5
liii-cims cmissõpa :

1!'17 i-..rt..-
lii-.o port
Nomh.-ittvna

Apólices municipaes:
lll»I. 3 »|", port.
D(taa n.iiuiniitivus 
Emp., lüllii. nom
101-I, port., 0 c|«.
Kinp. 1000; tairt
Emp., 1917, port. 0-»|" ..
NUlicroy, Ia s£«rlo
Cauipos

Apólices estailoaes:
Í-tlflií- d» Itio, 4 "1"
Dilns de 500$, 0 "i-
Alii.u-, 1:00(1*. 5 «l». . .-. "

Aeçfics:
liancos :

r.n.-i!
<'>>).:m:f!rilil. 
Çjitíii.-orcí
Credi lo IlcaT lutfriuu-iumil.
tiuvuum '• *
llcrvuiitll
1'iirtiiíiiexa

F. th: Trehlvtf l
Aífieiicn rulirli

C*'tifi:iHi;ii -
Curcoviido
-liuiilfiiéiorii
InlIttMtrfnl LVUiHitn
M:iri'Mii-t(* 
fn^rc-Mi
l'il(......lil.-in:i
àíUll-J aív:\''

850*000
850*000

240*000
240*000
108*000

179*300
172*000
88*0011

200*000

98*000

2.-.S.50UI)

111*000
202*000
253*000

300*000
210*000

17UÍ0UI)
ísiisiiini
2>|li*llll<)
|lllj$l|llll
•JII7ÍUIKI

800*1100
28-SUUU

848*000
SiSSIHII)

23i-.Si.mil
230*1100
185*5011
178*1)110
178*0110
1711*0110

87*1100
190*000

09*300•wojqoo
875*0U0

240*000
182*000
183*000
1811*0111)

2110*11(10
245*000

295*000
220*00*0
210*090
1055U0II
17U$l)l)i)

thesouraria desta repartição arreca-
hontem, 31)9 :*:77$9o6, sendo réis

_i_: :430*j*oio em ouro, e 186:847$S*o6 em
papel.

De 1 a 13 do corrente importou a ren-
da cm. 3.792:a9-$375, c em igual periodo
do anno passado, em 3.383:205$8(>3, ha-
vendo uma differença para inais em 1920
de 409 :oS6?4i2.

— Ao juiz'federal da-2a vara civel. esta
inspectoria officiou hontem aceusando o*
recebimento da contra fé expedida por
esse juizo em 11 do correnle mez e com-
nutiiicoii qúe os 1.000 volumes de arame
farpado da marca S. M., encoinmcndados
pela firma Sam Mindlin, foram despacha-
dos mediante o pagamento dos respectivos
direitos pela firma- .-Mvares & C, aos
quaes foram já entregues 60 rolos, estan-
do o restante dn mercadoria 110 armazém
li, ifi, do cáes do porto.

Eni cumprimento da mencionada con-
tra-fé. fez o inspector sustar o deseiivba-
raço desta mercadoria nté ulterior delibe*
ração daquelli; juizo.

— O inspector da Alfândega encaini-
nhou ao Sr. ministro da fazenda a seguin
te denuncia de contrabando, contra a
firma Smidt Brotbcrs & C, feita pelo
offieial aduaneiro' Lctincio Ribas Mari-
nho:" Para V. Ex. trago a presente denun-
cia. cumprindo assim deveres que me são
inherentes na qualidade de funecionario
da fazenda e fundamentadú-me em invés-
tlgüções que promovi, conseguindo ehcç.or
a conclusão de que, o relato que faço
minuciosamente dos factos praticados por
unia finivi commercial estabelecida, nesta
capilal. e na capital dc S*. Paulo, sob a de-
iiominação de Sundt Brothers & C. é em
Christiania. na Noruega, constitue um'
crime que pela evidencia dos. factos é car
ractcristicimentc um contrabando.

E' o caso que etn:princípios deste anno
a dita firma Sundt Brothers & .C. apro-
veitando-se das vantagens da* lei que con-
cedeu isenção dos direiws ao papel im-
porlado para a imprensa, obteve despa-
chos livres de direitos e respectivos re-
gistros na Alfândega de Santos, depois do
necessário processo, paia 330.000 kilos de
papel para impressão., mas, abusiva e
fraudulentamente, aquella firma retirou,
acobertada com a referida lei de isenção,
44.144 kilos de papel para impressão, qiie
poderiam dar para a impressão da revista
Semana Illustrada, que serviu dc capa, dc
pretexto para o gozo da isenção de (li-
reitos, num periodo de tres nnnos. toman-
do-se por base o gasto, o uso do papel
dessa qualidade por outras revistas dc
grande circulação e tiragem, taes como
A Careta, O Malho, Fon-Fon e outras.

Para mais esclarecer esta denuncia e
fundamental-a com bases seguras, resul-
tado das investigações minuciosas, venho
provar a fraude, o dolo. o crime de lesão j
ao fisco praticado., pela dita firma Sundt
Uhothers & C, representada pelo seu
gerente e procurador Olegario Rocha.

E eomo qualquer allegação sem prova,
nenhum valor concretisa, antes da prova
documental que o offcreçot venho 1 im':*
rer a V. Kx. se digne determinar á'*i*.!Ío-.
ridade respectiva, a abertura de um in-
querito. iió qual sejam ouvidos os Srs.
I.uiz l.iticoln de Oliveira. Miguel Dias,
Calpurnin de Magalhães Couto. Francir.co
I.uiz Silva. Antônio Cândido Comes,
superintendente da Companliia Docas de
Sanlos: Olegario Rocha, proctirador-ge-
rente da firma Sundi Brothers ü b.i
Dr. Carvalha de Mendonça, directo* df

Docas de Sanlos; l.awcio

firma Sundt Brothers
rou' dn Alfândega de Santos essa: quan-
tidade de papel, dizendo destinado a re-
vista Semana Illustrada, como tambem
pretendia ainda retirar com o* niesmo
pretexto de. ser destinada á revista,
285.S56-kilos de papel, que sorrateira e
subrepticioineiite conseguiu a principio
registrar na Alfândega de Santos para
gozar da isenção de direitos de consumo.

Prova esmagadora do que venho affir-
mando, é a certidão inclusa extrahida. no
tabellião de registros de documentos des-
ta capital, documento que é um contrato

icujo teor demonstra clara e positivamen-
te que Sundt Brothers & C. se constitui-
ram em commandita com Silva Eulogio

.& C., e Antônio da Silva, director da rc-
vista .SVniaiia 7..**-f*-afl*(i, para o*fiin de
lesarem os cofres públicos, com o estrata-
gema nue empregaram, porquanto, nao se
explica"dc-outra íórma. o facto dc terem
Sundt Brothers & C. -contratado advoga-
do da fôrma porque o fizeram, para lhes
defender como tambem á Silva Eulogio
& C. e Antônio da Silva, director-pro-
prielario da revista .SVmann Illustrada.

Assim, requeiro a V. Ex. que seja esta
denuncia tomada por termo na forma da
lei e as diligencias necessárias eftectua-
da« desempeiihando-me tambem das obri-
gações que me competem de accordo com
o regulamento que baixou com a lei que
concedeu a isenção de direitos ao papel

Total. ._. . 
Desdo u dia Io do corrente
Hi.ldiis. . .- . -.-..*....'..;
De-dc o (lia 1» do corrente
Stock

Cotatiõts: '*. * '

0uaJt'(.a<f<!_:
Sertões
1»« sortes
Paulistas
Medianos ,'.

300
8.554

970
8.360

32.210

. Tor 10 llloí
iiou.iimc.-í

2l*3llU a 25*500
20*500 a 27.">000
22*000 a* 23*000

Kio Grande,
Idem, 2". . .
(-oinmuni, da 1* ? » • •»
Ifleiu; ia 2* . . , ......
rtiiliiu — Especial ... ...
Habll — Superior... .*•
liom. , . . ............
Mineira e Paulista. ....
Rió Grande
.Ifranrezat . , . ........
¦Preto, «upertór.* . • ....
.Idem, regalar. . ......
Manteiga. .... .....

Kerozene: »

Americano . . . ........
Ladrillios:

Nacion»-». . . .........
Ua 1'eraniie» .. •• .. ji.Estranaeirus .. .. •> ..

Manteiga:

De Minas o E. dò T.lo ..
S. Ca(li:irlnii(5 e 10 kilos)

Mll-io:

Amarelo • •»
llranco
Mesclado

Madeira dc lei:

/'Of
28*000
22*0110
21*000
18*1100
86*11110
-8$0«0
20I0OO

28*000 >
2OI00P ¦
84*000 I

15 kllot
28$0U0
2«$OOD
23*000
20*0011
40ÍIMI0
31*000
52$OOII

$560
$560
»T20•28*000

21*000
Í8$000

Pref.

nr tem
"261000 a 26*000

Jí.lr» jau* ado
. 7IO00 a 15$00U
21*009 i 26$U00

| S8$000 Ü ' 40*000

. . Pm tctto
4*500 a -1*600
3*200 a 4*400

ua tifot

Q..ASSU.CAH.,..- *.' ...
¦ Continuava esse mercado cm posição

sensivelmente frouxa, tendo aceusado em
Pernambuco nova baixa nos preços. Aqui
iião se verificou alteração apreciável,
«ias as cotações proniettiam descer.

O movimento do mercado foi o se-
.guinte:
! llnlrailas:
íCaUinqs • • .
Jfilllts. . . ....
Alugou*. . . ...
1'ermiiiilnien. .-
Sniila Callinriiiii
Sergipe.... ..

Sacoos
0.602

18*000 a
17*500 a
!7$5U0 a

Metro eu'.:.i

20*000
18*000
18*000

- Total.
Desde o dia lo do meu.

1» do meu.

para a iiii**iivu**>«. .
— Ha dias. o juiz da a" vara cível otti-.

ciou a esta inspectoria determinando que
hs mercadorias do vapor Macapá^ entrado
com avaria grossa, fossem depositadas
em vario's amiagens para .-serem visto-
riadas. . • -

Hontem, recebeu esta inspectoria. novo
officio daquelle juiz, communicando que
ouediante a quota de 7 o.|oj sejam as mer-
cadorias enli-egues aos scus donos.

Snidiii
Desde o dia

Stock:
Km trnpirlies, . . ¦
Nos armazéns geraes

Total t . .
Regularam os seguintes preços
Qiiaiiúatlci:

¦ 6.602
60.851
7.281

52.125

189.059
122.218

311.877

Vor kilog.
llranco, cristal. *6S0 a $700
3» sorte . $500 a $600
Idem. 2" jacto, . '. — —
Deiiienirns. $500 a *.*i40
.MiiscKVlnlios. . . ... $300 a $470
Mascavo, . . •-• ¦ -.- -^- .

Cedro
Peroba branca. . ..
Outra» qualidades ..

ii Oleo:
De italiaça:'

Km barril brnto... .. ..
Em la ta  .. .. ..

De caroço d» «Igodll»:

Nacional .. *>. •'. •« ••
Estra ligeiro ., ,, .. ..

Polvilho:
De Mliias, liio • S. Paulo.
Da Porto Alegra.. .. ..
Da Sinta Catharina .. ..

Pinho:

Americano,
Iíi-zina por duziu, cone. .
Spnice -..
De Pnroní, 1" qualidade .
Idem, dc 2a qualidade ...

Phosplioros:

.Marca Ollio
Outras ...arcas

Frcsnntos:

Nacional  . • •
EslTàligeiro

170*000 i

280*000
250*00»
190*000

2*600
2*600

2*800
2*800

Kilo
I»J00 I 1$400
2*000 a 2*800

Estadoaes '.

Districto Fcdcriil, 5 o|o :
50 1)2 50 12 . 79

Belln Ilorizonle, 1905, 0 o|o :
04 l|2 05 80

B. de S. Pnulo, 1913, 6 olo :
N|cotado N|coliido N|cotmli>

E. do ltlo, bônus «tivo, p n|o :
58 58 72

E. da lluliln, emp., miro, 1913, *í o|0 .
43 1|2 43 112 58

Títulos diversos:
- hojo Ai't. 101»
P.rasli It., Connuon Stock -.

2 318 2«1S 5
Brazilian T. I.iglit I'- fo- f'!?'i »>ra! '

41 í|2 -10 S|l *«(» 3|4
8. ràitlo It. Co.. Ltd., Ord.:

125 124 176
Leopoldlnu H. C, I-.I.I-. Ord. :

°8 1]2 29 t|2 48 1 I
Diuno-t loffee (*.. l.td., 7 1|2 o[o C.

0
8t. Jolin (lcl ttey Mining, Ord. :

151- 15- 17|0
ltlo Ptunr Mlll» * üranarlc». Md. f

0113 02 S0|-"London 4 Brasllliin llank. Dtd:
22 22 2_.'3|4

jlali""l!eal Inglefii, Ord. :
105 103 187

•Htnlos cslrangeli-os:
Hoje Ant. 1»1»

Emp. de üuerrn llritannleo, 5 o|o, 192»|47 :
83 83 10 1|2

Consols.. 2.1|2 o|o-.* .
44 118 44 601|2 - i. .

Rente Française, 3 olo (nn llolsa de Tarls)
57.00 57.90 00 ..BB

Bento Frau(jni'e, 5 o|o :
;, ...S5.20 65,20 88.05 ;

O CAFÉ*

SANTQfl, 13 — O mercado de café-diaponlvel
íecliou ilíals culnio, nus ilfgiiiillèa bases:

Hoie Ant. 101B
•jY,10 .1 ,. 9*000 9*200 13*500
Tipo 1 .  7*200 7*20(1 10*800

SANTOS, 13 — O mercado de cufi'' irará eo-
trega íl termo abriu estável, cotando-se todoa
os ni"zcs nns Imses do feclinmenlo nnterinr, jej
com poucos negociou. Mnis tarde mostrou-»*
o mer.iid.) rnlatlvanienl.' culnio, eom Iniixa de
75 n 100 ríls nas cotnçõjs. 0 tccllainento foi*
¦o seguinte calmo: .....

_/ora.;ta«(
lio}*

 8*075
 9*150

0*35»
. , ,..-. »*(!00

15.S2 15.83 . —

10.01 10.12 —
1 o 11 pontos, des.

ia — o merendo de nlgodilo
a prano eacerrou-fo boje em

éoudleõcs flniwfi, registraBdo-se os seguia-
tos valores, que representam cents por libra:

llojo Ant. . 191»
AlgoiIJo "Americano"

entrcgii em Janeiro
Algodio "Americano"

entrega cm mulo •
Oú seja uma baixa de

o fechamento anterior.
IjIVBKPOOL, 13 — No mercado dc algodiio

iHsponivel *a» íiiiulldailes brasileiras foram lioje
cotadas 43 décimos de pene; por libra niiil»
baixa-s, vlgoraudo os segiiinlcs Uadlos:

lloie Ant. 1919
Pernambuco "fulr" . 12.25 12.67 81.98
Maceió "fulr" . . .. «p l*i-67 31.98

O algoililo norte-anioficaiio 110 mesmo mcrcii-
do o*qi-rliuentou unia baixa du 42 declines ila
peuee por libra, entaiidu-se:-

lloie Ant. 1919
"Fullj-niidilllng" dis-,
¦poulvel  12.-B0 I-"- -0*08
I.IVKIIPOOI,, 13 — O mercado de algodão a

termo, is 12.30 |l| m„ b.Je mostra paru, o pro-
dueto niirto-americaiio nina lnilxii de 80 a 1-

ciitando-ne em nenee poi* libra:
j.tijc Ant. 1019pontos,

"Full.v-iiilddling" en-
trega cm dcz-jinbro

"Full.v-iiii(l61iiig" di-
trega om março .
PK11NAMBUCO, 13

tt.23 11.07 21.08

11.87 11.70 23.07
(0 mercado dc algodil»

nesta prsçn'esteve lioje- ao melo ilia estável
A eolaçao da 1» sorto loi por lõ kilos:

Hoje
Anterior .. ..
Anno passado*

2S*00I)
28*0111)
40*009

1.000
90»

2B.70O
20.700
26,7o*.

As entradas foram:
lioje * •
anterior
Anno passado '¦ • • •• •

¦Ori seja pai*, a safra:
HoJÓ !'.';; ..'..'.'
Anterior • • •' • • • • " '
Aiilio iiuasmlo *¦

Sondo a existência desto produeto calculada
"*','  7.000
Hoje .. a .. •• •• «• • * , * * •',..,. Q 

IftftA-iterlor.. -' SAnno imssadi
A nllima exportação de nlgodio eonlieeida »

de 600 fardos.
O ASSCCAH

PEUNAMlirCO, 13 — S3o us sejjiiiiitos aa
colações .«leliio. de assuear, lioje, por 10

$3511-a
*350 1
$300 a

$400
$400
$100

Por vé
$709

320*000
2*ll09

íllllll
$830

POI 1(1(0

4*800
10*500

71*000
74*000

Kilo
g 5$200
a 13*i)u0

lCentros diversos
o cace:

Eram mais animadoras, ¦ hotitem. as
condições do nosso mercado dc, café que
abriu c funecionou sob a impressão dc
altenlalivas favoráveis da l?olsa dos. Es-
tados Unidos. -'

: Tambem verificou-se um movimento

pctivÕ de negocio-3. pois. havia _ ao que
porecc maiores necessidades dé comprar.
lEni vista disso melhorou o typo 7 o

|M$20Ò. por arroba, tendo o mercado sc
Iconservailo bem collocado fc firme. Foram
negociadas *na abertura ,i.7-5i saccas e no
;correr do dia mais 5.*!i, no io.tal de 4*. 29'*.
:contra 6.500 de véspera. ...

O mercado fechou fraco e quasi para-
lysado.

Em Santos, entraram .W-X7- saccas,
foram embarcadas 27.000 e não houve
saidas, ficando em deposito 2.905.S0.-,
saccas. Cctau-se o ty.po 4 a i)$2o.-i ç o 7
a 7S200 poç 10 küos. tendo passado, por
Jundiahy, com destino a Sanlos 4(1.000
saccas.

Em Kova York a Bolsa aceusou 110
fechamento anterior uma :*'ri de 3 a 5
pontos nas opções e na abertura de hoii-
tem uma baixa de 8 -a 12 pontos.

Movimento do cafó
O movimento üstutistíeo do mercado hontem

foi o seguinte:"Entrada*:
Kstnida dé Keno Central do llrasil 1.P72
Estrada ílu Ferro Leopoldirm. .'.. 7.^*74

, Via niaritima 8110

CEIUOAES aioioos

Funccionava firme o .mercado desse
produeto, cujos preços conservavam ten-
dencias de alta.
Colácõci: 1'or 50 l.llos

FiiIiú mimoso .' 23*0110
I-iili.i pnnlfknvcl, 17* a . 18*000
1-1,1.-1 piwiin.avcl 10*000
K-ili.l especial. 14*000
ÍÍ'ilbil.'çuii!iiillin. 12ÍDIH)
,\i*ar,itu ...* '•¦ ¦¦'¦ ¦¦ 3S*ÍÚO0.
_'ii!*á do nrtpa 3S*000' OulriiD; jicinrtis:'.' 

'. . Kiü'J.
nextrliiii .... 1.-.260.
l-'eciila lina -.-.-..< j...;. .. i- .. .- **600*
l.'ei'iilil 2.i'.-'o.*'ie  .. Í500

-¦¦.¦U_-S-l.\ VP. T-ífCO
¦O -mercado dcsSe produclo 

'funecionou:
..liontem ' inalitradu e com ds prtços cm
estado* dt- ¦ íirnii-z.i.*Os picçQS foram os

Queijos:

Dezembro. ,
.Ttmelro. ,
Fevereiro. .
Marco '. .' •
Maio. . . .

Vendas.
Dezembro. ¦
Janeiro. . .
Fevereiro .
Mu rijo. . .
Maio. . .-<

Veadas.

Dezembro. . •
.Iniieiro
Fevereiro. . .
Murro
ilalo

i Vendas. .
SANTOS, 13

latistlco lioje
"Entradas :
L-mlinrqiies
Despiirlnubis
b*a idns:

Hojo
íiiált.
In.-ilt.
TnniT.
iimit.
lualt.

nada

 13.0.00' 
Antrrlnr

 0*050
.,;..... 9*230

 9*150
 9*075

 7.0000
J'nra üoiiíilnfilc

Ani. ÍÒ1B
SJ200 11*575

kltus:

nzliins su|iei*lor
llraaco cristnl
Denicriiras ..
3a sorte .. • •
SOIIICIIO- .. . •
llrutos seccos**.

Ustlnas superior
llranco cristal
Denicruras ..
3» siirté • • • •
Homeuos .. ..
Brutos seccos .

9*1-75 10*950
9*175 10*523

nada 52.000
K" o seguinte o movinicuto es*

com os respectivos confrontos :
llvjo

flm
¦Minas..
Pulmyra

Sal:
(caixa.)

1*600
109*000

3*800
105*000

06.732

30.000

13.090

nada

Ant.
89.372

27.001)

,",9.099

n ii du

1010

13.398

23.900

16.000

nadil

o 1"

e 1«

ei'

J/ojo
11*200

8*11110 .
Siem eotiKMo

8*C0O
7*(till>
4*200

Anlerior
11*200

. 8*700-
Som Cotilüiló

8*3110
7*500
4*200

Anuo pa«»ui!i)
13*300
13*000
«ilação
11*100
9*590
7*600

Sem

Urinas superior
Branco cristal .. ...
Deiiicrnras
3* sorte .. ..' • • •>
Smm-no**:
Brutos seccos 

As entradas foram;
Hoje • • 

"'•"'•'¦

Anferliir
Ando passado* Ou seja para a safra:
Uoje ..
Anterior
Anno passado ,._..-.. -, , ,

Sendo n existência deste produclo calculada

?!*.*; ... 881.400ll0> -*-.- . 371-500Aiitçrlor •' 180.300
Anno iiaasndo • ¦ "

A ultlmu exportuçilo do. nssiinir conhecida 1
Ulc 11,500 saccas pura diversos porlos.

30.400
11.500
10.100

1.070.000
1.045.000
412.100

l***- *,.•:• Mt.m.n.' .
\1* qiiniiil:nl'.'.'M iir.í.iid ídv.
Scuióiiíía . .

seguintes:
Por II

•17*l)00 i
.' 40*111)11 i

4MÕÚB :
¦17*91.10 ;

k:ioi
•17*300
411*5119
45Í.-IU')
¦17*590

proeeiliíiicios.

Total ,.
| l)e-de o dia 1" do corrente.
I Mf-dia. *. . ...*
I li.-*de f> diu 1" de jullio, .
, .Médill

1(1.210
87.035

7.3(13
331.1115

S.SU2

O XAV.Q .'IO

Fünecionou o m.r.-.ido desse
hontem. s^m r.iaior niiovimeiilo.
os preços ainda. b:*st:*.me fi'.*..i'.:-s.

Os preços íoram'os seguintes:
Procçdcii-itoa: .-..•¦ . . , . ..

Jiló tlu Pratn:
l'!it.-,:i e mantas .... ..
Vúras ímintas 

•,'!o aromlc:
Valos o mantas
1'ilins inonlas .. ......

illntu ilfráCi:
Coiifõriiie a iiiiuliiliiil*. . ¦ •

produeto
mas com

Kilo

2*100 a 2*300

1*SII'.I a 2*200
1?.SD0 a 2*200

1*700 a 2*203

Oo norle, grosso
Alnb*
De 1'oibo Frio. grosso...
Idem, Idliiií, moido
PNlríiiieHrn. . . ......

Sebo:

Oo II. Orando e fronteira
Do .IniiKl.mn. eaurq. . ¦
llr. Iil.._*l.. Prãla. .,' .- ,'.

Taiiioen:

I).* diversas
; Tellnis:
l-VltUrfZM.I. • •
N;ii-iou;ir-4. . •

Toucinho:

De liiuiciio .. ,.
Vinltu:

D- Ulo llrun.le. . .
l'-stnni'-.'rir.. »iri;t'n»
[il_.ni. rcllU' . .

Vcrinoiiih:

it.-lli.llio
Franeez .. ..
l-.*,iiui:iier il'.

Vinagre;

-Branca! ... i.
1'ui.o .. vi : •.-

60 kilot
11*300

Noiiilnn!
6*000 o 7*000

,-ji.ii.inai 
'. '•

10*011" > 13*091

Din ,:llt
4S309

'Nullll'.!...

Vm '.*'
$-100 il *60i)

landcz Gelria, inglez Garryvalc, c france**:
Ccylan. .

Vapores osiicrudos
Buen.i sAires c tist-t. .Tufiiafffi til .Viifold. -'
Xin-a Ynrk o c<cs., 'Ciniiornu, . :..-....
Iluenos Aires, «iríii'.Novu Vorl!, brtplipi. . ..'
[Sfòckolnío. -i tscsr, .imolar ; .:'¦:¦
fiileela o- c-i.-s., i;.l.'í..«l
[Xovn--. Vot-H» ...11til,us. .,.........,..•-,..
iliio Cirande do Sul, CJjion. . ...........
.Ujlvcrpool D- tses.i -Oril'1. -. .-......'.'..
¦Iluenos Aires o eses., l't„mtmi'ilnMios Aires o eses.,. 1'aalinii;'.. :..*..*:*•"Llvi-rpobl, Arttnlt

Movimento do
porto

caes do

1:2IIH*
5011*090

l ;4('l'";
nsoíiiúii

Chi kilo
!(*'liili n 1*400
2*909 a 2*509

l*Ot íittrrit

íll*llll(i .. 8SJIIIII
7II|I*IIUU o 7ftllfllül' I llueno*. Aires
0.MIÍUII0 n 7IHIS0OU 1 Suuiliainptou
1511*1100 a 8119*0' ¦•'

IlaVri! »' eses.*- Littcilti., .-. - ¦;¦ ,•¦¦¦¦
Rruiacllin o eses., Voriliilia
a.iveipiii.l e esc. Arlan:n
.'.iiiiierpia o eses.. J'o;m tle 11'ucit..,. ..
Itio (!a Prata, •.•tfcii-loi.il .. ...* 
lliien.is .Aires ii -srt".', Iitiiitrtiiti. . .
r.in-tio*-. Aires, lltti-oii...........;
!l'.,rlos da imrle, 1'aui
Jluen.is Aiix-s" o *csc, Lima .'
IlUP.ns Aires e eses., jtvón
Itio Oiaiid'-' do Hui, rciiinir.i.n.

'.r.ivcriioni a eses., Sncrntrit. . 
Portos do sul, K. i'mi/o
Iluenos Aires e oscs.,* tltlriti. 

eses., ítitnti Veulana.
eses., IliijliUintt 1'ritlt;.

ÜUIX17

().).
58*9(10 a

73*000 a
48*090 a

011*000
$2*000
52*000

¦>ipo

650*000 a 700*000
630*090 a 700*000

Vapores a sair

Compa ii li
2211*111111 | 

'frinilade. 
procurador de .'\iitonio da Sil

¦•niisiiili! ' 'a' própHelarió da regiila Sániaiu Illus
[•T.içícjo j Iriidfi, alem .dos

—* jque liveram pr.r'.e acu.i e
limc.-i.ii„rios d.-, [acendo

UábaUiu-d UO

CHUZ& LEM08
imilIliSS 4\S, CIHISIÜIl;!," I".

e v, nia |.ri.>'ri'.i.
Suei-os v-isii», iiiivos e 'i-.iiii(>í.

pina mie e jiiicne-s, 'íi.iii«eiia, ii-
..íiiifu ¦¦ im ,):i<ot.iia<

Caixa Poslal 665 End. réíígr. VAIRAO

9 Rua Municipal 9

Preços correntes
Águas iiiinenu-.:

Cnsfiintiii'. • • •
|_ji.ii.í::ry. . , ..
.Slllllla lis . . • ••

I 
'.niihiiijuiTll. 

. .
a I...IK-....... . - .

Aguiifilciite:

De Caiiliio. .
IM' IMiat.V.
Dj Angra ..

Álcool:
De 10 cráos
lie 3$ líráiis
De BI? üiiius

s 87*900 a4 32JHII0 a
31*11(19 3
32*11911 il

, 30*0>I0 "

1 34 .
U8MOÍ0
3IÍÍIII0
3li*liin.
34*iH!0
32*900

4SO li/roa

190.-5000•.'a.(í..-ii.
210*9911

200*000
.•liíll.HI
230*000

2.".0$00n a 200*000
2211*060 a 230*000
109.099 a 209*000

Noticias maritimas
.•3IOVIM15JÍTO DO TORTO

Vapores entrados
De Xova York e escalas Tulady, carga

á Companhia Kxprcsso Federal;
De Aiuslerdaiu e escalas hollandez Cel-

rui, carga a Martinelli;
DivVckohatna e rscabs. japonez Pena-

tiy-Miirít, carga a portou Megaw & C.
Do sul, americano Wcst-Coriiin, carga

á ordem ;
De Londres, inglez Erimér, carga ao

Lloyd Kcal Belga.
Vapores saldos

Para Nova Orleans, inglez Thcsf-its;
Para Buenos Aires C escalas, inglez

Ff.liij, nacional Aniczonas. i.mcricano
Salvalioii Lais, inglez San Lorenso, hul-

Santos e Kio Cirande, Tniiij/soii. . ....
Buenos Aires o eses., Uctriu. . 
Ponta da Arca, Cortinei. 
ÃricaJO e eses., ílolpano -- • •*• •• •
Ilareelona e lienovn, Tonium ili Saroia.
S-intos e Itio flinnde, Tenuldiiii
nio (iiaml.J do SOil N/cpíicn. . . 
Portos do «io Orando, IMopabii
Ilecife o oscs., lltiubu.
niieiins Aires e ese., .-icolin
Portos'do norte, Ocmii
Montevidéo e eses.,'Sino .... .. •• •
Itio Grande e Kio da Prata, Buccia. .. i
Kio da Prata, -lalíioo
Portos do slll, liati'1011 •••:*
Calláo o eses., Orita. 
Marselha c eses., Formosa
líceife c eses., Taquarv
Portos do sul, Iluperuna. . 
Nova York o csea., Voaton. . .......
Mucio a eses., Itapuliy. 
Porlos do sul, Itaberá
Buenos Aires o esc. íiiilclío
Iluenos Aires o esc, Cortloba
nuopos Aires a esc., Arlan.a
Ilueuos Aires e eses., Paus dc H'ars ..
Marselha e eses., llcnilotta
Liverpool a eses., Daw.rnra
Portos do norte, Aracaty
Leixões u Hauiliurp)', Qrocntòft
Suiitlinmptou e eses., .Irou
Nova York c esc, -furou
Suécia u esc. Uma -;...
Porlos do norte, João -W/.i.o .. .. ..
Novn York e eses.. Bj/rou
Bordfos e eses-, iSíctru VctiVttiit
Sto-koliii'» ti MÒM.5 '/'fi :^.
Uni;,!.. Aires o I; ç.,, -.'/ ji l'.*.'(/e.

' Achaói-se- atracados ao cáes do porto,
em serviço de carga e descarga de mer-
cadorias, os vapores e embarcações sc- ¦

cuintes:
Embarcações: diversas; armazein n. i.

. Vapor nacional Ibiapaba, dcjcarrogan-
ilo c-nvão.-arnmzcm n. 2.
i Chatas diversas, com carregamento do
!í.i,in-,.armazéni;a''. 2- .
\ Chatas diversas, com carregamento do
Sirio, armazenv 2, -, 'j- 

í- . -*£v '¦ 
v\r,,

: 
"y-Apór americano. Robut Good i ello,-.-,_

dèsíarfcgando carvão, nrmftzom. n. 3-
I Chatas diversas, com carregamento :do
West Nõská] armazém __c mixto 4-

i Chatas diversas com carrcgamen.o flo
Shcridan, armazém f e mixto 2.

Chatas diversas, com carregamento do
Rio' dc la Plata (armazém mixto n. 8), ar-

: mazem n.- 4. *
Vapor hespanhol Supres I (armazém

mixto 4), armazém 4.
'Chatas- diversas, cosi carregamento do ,

Soaláier (armazém mixto 8) armazém "

•Clratas diversas com carregamento do
Amiral Villarct de Joycitse, (armazém
mixto 2), armazem 5-

Vapor inglez Monancsses, descarregan-
do ciinento.no armazém 3, armazém 6.

Chatas diversas com carregamento do
Western Herc, armazém 7 e mixto 8.

•Chatas diversas com carregamento do
Lord Orniand. A cevada descarregada 110
armazém 3 ( armazém mixto 4) anna-
zem 7-

¦Chatas, diversas com. carregamento do
Ansaldo Savoia I (armazém mixto S)
armazém 7.

Chatas diversas recebendo minério, ar-
mazeiii 8.

Chatas diversas, com carregamento do
_*1ii0í> (armazem mixto n. 8), armarem
n. 9. . ?

Chatas diversas com, carregamento uo
Sari:, armazém 9 e niixto 8; a farinha de
trigo descarrega no armazém 3,

Chatas diversas, com carregamento do
West Miinlic», armazém 9 e mixto 8.

Vapor americano S-iinc., descarregan-
do carvão, palco 10.

Chatas diversas, com carregamento do
Paiicras, armazem 11. 10.

"^ Chatas diversas com carugaijicillo do
jl{c./it;*:-'*;'*7. armazém. n>,

14
14
11
14
tá
15

15
111
17
17
17.
18^
J9
19
19
20
211
21
21
OO

22
21
211
1*7
2 i-i
28
31

13
11
14
14
14
14
15
15
15
15
13
15
15:
16
16
17
17
18
18
18
18
10
10
20
20
20
20
20
20
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AVISOS MARÍTIMOS

SKOGLANDS LINJE

_,.tf. '.

O VAPOR NOilüEGUEZ |

Hiinin
carregará neste porto em
meados do mez de Dezem-
bro, para

LEIXÕES E VIGO
—m

Para cargas e móis informa-
ções, com a

SKOGLANDS LINJE
S Rua Municipal 9

TELEP. NORTE 1876

¦ Vapor anierlcanno American Star, pa-
teo ii, descarregando material para a
Estrada de Ferro Central do Brasil.

Vapor americano Sunshnnc, armazém
ii, descarregando oieo.

Vapor francez Ceylan, armazém 15.
Chatas diversas, com carregamento do

labor (armazém mixto 2) armazem nu-
mero 15 ,

Vapor inglez Troneglos, recebendo car-
gc, armazém 11. 11.

Chatas diversas com carregamento do
Geltiér, armazém 16 e mixto 4.

Chatas diversas com carregamento'do
Keresaspa, armazém- 16 e pateo 8.

Vapor inglez Veslris, armazém 17.
Armazém iS, vago.
Praça Mauá, vago.

SLvBIlL^ÓEJ«>—-•

LEILÃO
DB

PENHORES
Esta repnrtlçlo expedira malas pelos seguin-

tes paquetes ;
Uoje:

Thespír, pnra Vletorla, S. I-meiit e Nova Or-
Iram, recebendo Impregna atê 'ns 12 horas,
objectos para registrar até nt. 11, cartas para
o iaterinr atí a» 11 1|2, ideni, idem com por-
to duplo at6 as 13, e cartas para o exterior até
m 13.

Aauitoinc, parn Hnkar, 1-j.s Palmas e Mar-
Keille, recebendo impressos atC as 10 lu.ras, obje-
tos para registrar atí as 0 u cartas para o
exterior ntfr as 11. ,.

Gp.ria, para Ssmtos, Montcrldéo e Buenos Al-
res, recebendo Impressos atí as 13 horas, obje-
ctos pura reslstrnr atí as Ili. cartas para o ia-
terior até as 13 1)2. Idem Idem, eom porte du-
pio atí as 14, e cartas para o exterior até <U
14 lioras. . , „

Amazonas, para S. Francisco, ltio Grande.
Montevidío e Buenos Aires, recebendo Impressos
nté as 12 horus, objeclos para registrar atí »b
11, cartas para o interior até as 12 1|2, idem,
Idem cnm porte duplo até as 13, e cartas paru
o exterior até as 13.

.r

WILHEUSEN LINE
Linha regular de cargueiros Norueguezes

13RAS1L-JNEW YORK

TAURU8
Cam regrará na 1' quinzena rte «Janeiro

THODE FAGELUND
Carregará na *3? quinzena de Janeiro

T
Carregará na 1? quinzena de fevereiro

RQUBADOR
JETHOU

Guimarães & Sanseveríno

Travessa do Theatro n. 5
(ANTIGO 1 C)

V :'f' E

Rua Luiz de Camões n. 1
Ricae jóias de ouro e platina com e

seni brilhantes e outras pedras
preciosas, prata de lei, boa

relojoaria, correntes de

ouro e platina, cor-
does, ete.

ELVIRO CALDAS
Escriptòrio e armazem á rua dos

Andradas n. 8 — Teleplione
Norte 1.247

Devidamente autorizado
VENDE EM L1EIL1AO

HOJE
Terça-feira 14 do corrente

Ao meio dia
a'

Travessa do Theatro n. 5
(AMIGO 1 Cl

li

Rua Luiz de Camões n. t
as ricas Jóias pertencentes a caute-

las já vencidas c não resgatadas,

cujo catalogo eerá distribuído no lo-

cal do 'leil&o.

ÍI, B.—As jóias serão vendidas

no estado em que se acharem.
Conforme o seguinte

CATALOGO

70 189176

77 189488

78 1«1085

79 189747

80 156883

Carregará na tí.' quinzena de Fevereiro

6. Iil k Co. Ul
65, AVENIDA RIO BRANCO, 65 Teiephone Norte 240

Liverpool, lirasil and ttwsr flate &mm

UNHA LAMPORT & HOLT
O PAQUETE

HERSCHEL
Sairá no dia 22 do corrente, para

189746

188850

187205

188126

187975
1874-59

11 187668
12 188928

85 187415

86 187315

Este paquete foi expressamente ooostruido para transporte
de nasaageiros de 3Í olasse, ..em camarotes com duas, quatro
e seis jiiinas.
Preço da passagem de terceira classe 44S^OOO,

incluindo o imposto
Para passagens e mais informações, tratar com os agentes

Norton Megaw & C. LD
RUA DA SAUDE 29- PRAÇA MAUÁ

TELEPHONES—Passagens: Norte 6671—Carga: Norte 47

LLOYD BRASILEIRO
:p:r«a_.qa servulo dourado

.'Ej-n.t.re ouvidor o F*o«_.Bnrto
LINHA DO NORTE

O PAQUETE

Ceará
Sairá no dia 15 do corrente, ás

10 horas, para MANÁOS, cscalamdo
Cm:

Victoria, 16 de dezembro. ¦ .
Bahia, 18 de dezembro.
Maceió, 19 de dezembro.
(Recife, 20 de dezembro.
Cabedello, 21 de dezembro.
Na.tal, 22 de dezembro.
Ceará, 23 de dezembro.
Maranhão, 25 de dezembro.
Paru, 27 dc dezembro.
Santarém, 30 de dezembro.
Óbidos, 30 de dezembro.
Itacoatiára, 31 de dezembro.
Manáos, 2 de janeiro.

AVISO—As pesaon que queiram

LINHA DO SUIi

O PAQUETE

SÍRIO
Sairíl no -dia 15 do corrente,

10 horas, para MONTEVIDÉO,
calando em:

Santos, 16 de dezembro.
Paranaguá, 18 de dezembro.
Antonina, 18 de dezembro.
S. Francisco, 19 de dezembro.
Itajahy, 20 de dezembro.
Florianópolis, 21 de dezembro.
Rio Grande, 22 de dezembro.
Montevidéo, 24 de dezembro.

áa

Em correspondência, no Rio Gran-
de, com o vapor "Diamantina", para
Pelotas e Portu Alegre, e com o va-
por "Rio Grande", para Jaguarão e
Santa Victoria, na Lagoa dos Patos
e na Lagoa Mirim,
ir a bordo dos paquetes, levar ou ro-

o* bor passageiros, deverão solicitar cartões de ingresso ja secção du tra»
fego.
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Sobre i Portugal, Ilha»,
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da, França, Inglaterra e
Nova York.
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. ntiiiH.lutamente.

CAMBIO
Víh.Ij. e o .inpr:. neilr

Unica con-
cessionária do
afamado ape-
ritivo diges-
tivo:
"FEBHET

RRANOA"
Avenida Rio Branco IO0 e Wf-

1 187733 1 colar de ouro, com 1
berloque.
1 alliança de ouro, pe-
sando 7 grammas.
1 pulseira de ouro, com
pedras, pesando 12 gram-
mas.

4 188556 1 colar de ouro, pesando
8 grammas.
l' botão de ouro, com 1
brilhante.
1 par de bichas de ouro.
com 2 -brilhantes.
1 bolsa dc praia.
1 anel de ouro, com 1
brilhante e 2 pedras.

9 189220 1 relógio e 1 coríente de
prata.

10 187623 1 anel dc ouro, com 2
brilhantes e 1 pedra.

chatelaine de ouro.
alfinetes de ouro, com
brilhante, diamantes e
pedras..

13 1880O8 1 anel com 1 brilhante e
diamantes.

14 187490 1 jogo de botões dc ouro,
pesando 8 grammas.

15 187184 1 par de bichas de ouro,
com 4 brilhantes.

16 187693 1 relógio de prata.
17 189817 1 anel de ouro, com 2

brilhantes e 1 pedra.
18 188574 1 colar o medalha e X

figa de ouro.
19 187324 1 anel de ouro, com pe-

rolas.
20 191000 1 alfinete de ouro, com

brilhantes e 1 pérola.
21 189403 1 rologio de prata, Ome-

ga.
22 188587 1 alfinete de ouro, com

1 brilhante, 1 diamante e
3 coraes.

23 188704 1 pulseira de ouro, pe-
sando 33 gramima».

24 189796 1 broche com pedras o 1
medalha com 1 dita, tu-
do de ouro.

25 191001 1 anol de ouro, com 2
pedras e brilhantes, fai-
tando 1, para advogado.

26 189136 1 colar o medalha, com 1
brilhante, e 1 cruz, tudo
de ouro, pesando 9 gram-
mas.

27 191002 1 relógio de metal, Ome-
ga.'28 191014 1 anol de ouro, com 2
brilhantes e 1 pedra;

29 187116 1 medalha de ouro, moe-
da, pesando. 11 grammas.

30 191015 1 par de bichas dc ouro,
com 4 brilhantes.

31 188432 1 bolsa de prata.
32 188723 1 par de'bichas de ouro,

com brilhantes.
33 187182 2 grampos do tartaruga

e ouro, eom 4 diamantes
e 2 pedras.

34 187989 1 pulseira com 3 brilhan-
tes, e 1 anel com 1 pe-
dra o 2 diamantes,- tudo
de ouro, pesando tudo. 15
grammas.

35 191016 1 anel de ouro, com bri-
lhantes c 1 pedra.

36 188120 1 relógio de metal, El-
gin.

37 187271 1 colar e medalha de
O.uro, com esmalte, pesan-
do 10 grammas.

bolsa de prata.
anels de ouro, com 2

brilhantes.
40 187508 1 par de bichas de ouro,

com brilhantes, diaman-
tes e 2 pedras.

41 191025 1 corrente de ouro, pe-
sando 26 grammas.

42 189173 1 alfinete de ouro, com
1 brilhante.

43 189718 2 anéis de ouro. com 5
brilhantes e 1 pedra.

44 191031 1 relógio de ouro.
45 188557 1 botão de ouro o platina,

com 1 brilhante.
46 2 pulseiras de ouro, pe-

sando 19 grammas.-,.
47 187776 1 anel de ouro, com dia-

mantes e 1 pedra.
48 189275 1 relógio de ouro, 1 cor-

rente de dito, com pedras,
pesando 15 grammas, e 1.
bolsa de prata.

50 188350 1 anel de ouro, com 1
brilhante.

51 191254 1 anel de ouro, com 2
brilhantes e 1 pedra.

52 187758 1 relógio de ouro -e 1
corrente o medalha da
ouro, pesando 43 gram-
mas.

53 187341 1 anel.de ouro com 2
brilhantes e 1 pérola.

54 18S46S 1 colar e coração de nu-
ro coni 3 brilhantes, pc-sando 20 granimas.

91 188149
92 189440

38 187424
39 191024

55 1879G0.1 anel de ouro com 1
brilhante e 1 jogo de

botões de dito cem 2
brilhantes.

56 191047 1 rplogiodo ouro para
senhora. -

57 187335 1 par de bichas de ouro
com 4 brilhantes.

68 191051 1 broche de ouro com
brilhantes e diamantes.

69 187111 1 relógio de ouro.
60 191053 1 anel de ouro c platl-

• na com brilhantes. .
61 190054 1 corrente dupla de ou-

;;.- ro, pesando 29 grammas
: e 1 íiga de coral e ouro

com 1 diamante.
62 191062 1 broche de ouro com 1

brilhante diamantes e
pedras.

63 175452 2 botões de ouro com 2
brilhantes.

64 188201 1 pulseira de ouro com
pedras, e pérolas, pesan-
do 22 grammas.

65 187232 1 anel de ouro com 6
brilhantes e 1 pedra.

66 191072 1 relógio de metal,
Omega.

67 189141 1 cigarreira de prata.
68 187979 1 anel de ouro com 1

brilhante.
69 191074 1 relógio de metal.
78 189810 1 barrete com brilhan-

tes, diamantes e 1 pe-
dra, 1 anel com 1 bri-
lhante, 1 dito com 1 pe-
dra e brilhantes, faltan-
do 3 e 1 corrente com
pedras, pesando 20
grammas, tudo de ouro.

71 168900 1 coração de ouro, pe-
sando 21 grammas.

72 188208 1- botão de ouro com 1
brilhante.

73 1846.69 1 jogo de botões de ouro,
moedas, pesando 1 1
grammas.

74 187034 1 corrente e medalha de
ouro, moeda, pesando 64
grammas.

75 189921 1 anel de duro e platina
com brilhante, 1 pérola,
pedras, para professora.
1 cordão dc ouro, pesan-
do 26 grammas.
1 alfinete dc ouro com
diamantes o pedras.
1 relógio de ouro, chro-
nometro Royal.
1 par de bichas de ouro
com 2 diamantes.
1 anel de ouro com 1
brilhante.

81 191087 1 relógio de ouro para
senhora.

82"189052 1 berloque de ouro e
platina, com 1 pérola,
1 pedra e diamantes.

83 18562Í 1 par de bichas de ouro
com 2 brilhantes.

84 188995 1 relógio do prata e 1
corrente de ouro, pesan-
do 12 grammas.
1 anel de. ouro com 1
brilhante.
1 relógio pulseira de
ouro.

87 188657 1 pince-nez de ouro.
88 191096 1 colar e 1 broche de

ouro com 3 diamantes,
pesando 10 grammas.

89 1S753C 1 alfinete com 1 bri-
lhante e 1 diamante e
1 anel com 1 pedra e 2
brilhantes, tudo de ouro.

90 189-365 1 colai- de pérolas, fe-
cho de ouro e prata com
diamantes.
1 bolsa de prata.
1 broche de ouro com 1
pérola, pedras e dia-"mantes.

93 190094 1 relógio de ouro La
Maisonnettc e 1 corrente
de dito, pesando 33
grammas.

94 19.0045 1 alfinete de ouro com
dfamrantes o 1 imitação
de .pérola.

95 18'8i9"3'4 1 (botão, do ouro co.m 1
, brilhante * 1 corrente

de ouro e platina, pesan-
do 22 gram maa
1 relógio, de ouro, .pul-
seira fita. '*.
1 colar e medalha de
ouro com 1 pedra.

98 18888-4 1 anftl de ouro com 5
ibrilhántes e 1 .pedra.

99 191121 1 relógio de metal e 1
corrente de ouro pesan-
do 17 grammas.

100 28860tl 1 anel cem 3 brilhantes
v e 2 ditos com 2 ditos, tu-

do. de o-uro.
101 191167 1 anel .cóm..brilhante e

1 cordão pesando 43
grammae. tudo de ouro.
1 relógio de ouro pul-
seira, de ouro.
1 par de botões de ou-
ro "libras esterlinas", pe-
sando. 18 grammofl.
1 "bolsa de prata.
1 anel de ouro e platina
com- 1 re_5>me<ralda © 2 bri-
lhantes, para medico.
1 relógio .de ouro.

corrente de ouro. pe-
sando 8 grammas.

108 188925 1 anel de ouro com 1
brilhante.
.1 relógio de ouro Ome-
ga, para senhora.

brilhantes soltos pc-
eando 1 kilate, 1|2 menos
1.32.

111 188073 1 relógio e 1 corrente
pesando 10 gramunas, tu-
do de ouro.

112 191.1.32 1 par de bichas dç ouro
com 4 brilhantes e dia-
mantes.

113 1.88899 1 figa de ouro, pesando
25 grammas.

114 188,388 1 relógio de .prata Orno-
ga. -

115 179596 1 par de .bichas do ouro
com 6 brilhantes.
1 relógio de ouro.
1 corrente de ouro. pe-
sando 7 grammas.

118 187894 1 anel. de ouro com
1 diamante e 2 pedras.

119 188092 1 par de bichas de ou-
.ro com diamantes e 4
.pedras. . .

1.20 1-61684 1 anel com 1 brilhan-
te. 1 dito com 3 di-
toa, 2 ditos com. 2 .pedras
de .brilhantes e 1 dda-
mante, todo- de ouro.

121 1871.20 1 relógio d© ouro Ome-
ga.

12-2 1.8.86-10 1 cordão de ouro pesan-
do 23 grammas.

123 191H7 1 bolsa de .prata.
124 189319 1 relógio com 6 diaman-

tee Omega, ipara senhora,
o 1 .cordão com berlo-
ques pesando 47 gram-
mas.

12.5 187279 1 anel de ouro e [platina
com 2 brilhantes e 1 pe-
dra.

126 1911,54 1 broche de ouro com 1
pérola e brilhantes, fal-
.tando 2.

127 1-8903S 1 relógio Ae ouro P. Phi-
¦ lippe & C, pai-a senho-

-.rá. ';' '
128 191151;,l-anei de ouro com pe-

, *»'dfa.

129 1S85GÍ 1 .paseador de ouro. e 1
corrente de ouro e pia-
tina, pesando 18 gram-
ir.as.

130 1S719S 1 par de bichas de ou-
ro com brilhantes e 2
'brilhantes soiÚob, pesan-
do 1 kilatè, menos 1|32.

131 210C13 3 guarda chuva castão
ouro e 1 dito idem pura
senhora.

132 188439 1 álibi de ouro com 2
brilhantes o 1 pedra.

147 189911
148 189391

149 187736
150.188625

96 .1-9(10198

97 18807Í

102 189.397

103 1'8'7-617

104 1168958
1.0.6' 191167

106 187461
107 191125

10.9 189842

110 191:117.1

116 188560
117 L91134

133 189400 1. relógio de ouro-Ome-
¦-, '.-''•;"' ¦ ga e 1 corrente.' pesãn-

•~.- do 1.1 grammae, tudo de
ouro.

134 ¦ .1875-2.3 1 pulseira de ouro, pe-
sando 16 granvaiats.

135 1817656 1 anel de ouro com 1
brilhante.

136 188737 1 relc-gio dc-ouro, pulsei-
ra de ouro.

137 19117.5 1 bolsa de metal.
10iS 1873&3 1 relógio de nickel Ome-

ga.
139 1-59374 1 cordão de ouro, pesan-

-..', ,do.2-5 grammas.
1.40 186091 1 anei com 1 brilhante.
142 188765 1 cordão de ouro, pesan-

.do 28 grammas;
143 189235 I broche moeda. 1 anel

cotm 1 pedra e 1 par de
.. bichas com 2 pérolas.

144 189645 1 relógio de ouro e 1
corrente de dito, .pesando
9 grammas.

145 1S76-39- 1 anel de ouro com 1
[brilhante e diamantes
faltando 1.

1.46 18-94)17 1 colar cem 2 medalhas
1 figa de ouro. e 1 me-
dalha com esmalte, pe-
sando 10 grammas.
1 relógio de metal.
1 corrente e medalha de
ouro co.ni' 5 .brilhantes,
pe.«ando 2-7 granunas.
1 bolsa de prnta,
1 anel de ouro com 1
pedra e .brilhantes e 1
(tito de ouro e platina
com 3 brilhantes e dia-
mantei-'. s

151 1189014.4 1 bengala de madeira,
castão de prata.

162 1892-40 1 dita castão de ouro.
153 18889.6 1 guarda chuva castão

de ouro.
154 ,191182 1 revolver.
165 191191 1 dito Smith & Wcsson.
156 19*292 1 revolver.
167 191194 1 dito Smith & Weeson.
158 187479 1 bengala de junco, cas-

tao de ouro.
159 189463 1 guarda chuva castão

de prata.
160 187177 1 dito castão de ouro.
161 188819 2 castiçáes de prata pe-

sando 497 grammas.
162 191205 1 bolsa de metal. . '

163 191207 1 .binóculo guarnecldo de
madreperola.

164 189568 1 guarda chuva castão
de ouro, para senhora.

16.5 1893'55 1 bengala de madeira,
castão de*ouro.

166 200121 1 cautela da Caixa Eco-
no.mica n. 15.152'.

167 199978 '2 ditas ns.. 1-3.954 e
13 95-5

168 193042 1 dita n. 29.3il5.
169 200149 1 dita n. 14.944,
170 197214 7 ditas ne. 18.477

21.494, 24.000, 18.746,
,27.175. 2(8.940 e 2.S19.

171 18952'5 1 -revolver Smith &
Wesson.

17'2 191.20.9 1 .bolai, de prata.
173 1900*59 1 caixa de prata para

pô de arroz,
174 209409 2 cautelas da Caixa

Econômica ns. 8.0>20 e
12.986.

175 200.562 2 ditas ns. 1.6,305 e....
12.61i7.

176 -2030,57 1 dita n. 33.-620.
177 199977 2 ditas ns. 2KI.727 e...-

2.5.986.
178 189085 2 (bolsas de prata.
179 187'185 2 bengalas de junco

coim castão de prata.
180 187.313 1 concha, 12 colheres de

prata, .pesando 182 gram-
mas. 6 garfos e 6 facas

¦ com cabos de dita.
lSCt 193940 11 ca.uteia da Caixa nu-

mero 31.677.
182 — 1 dita n. 28.650.
183 20I3M5 1 dita n. 27.*58.
185 187584 1 car.Mra de couro

.guarnec;da de ouro com
2 diamantes e 3 pedras.

186 187367 1 colar com 1 figa e 1
coração de ouro, com- 1
brilhante, pesando 29
.grammas.

187 187081 1 corrente de ouro, pe-
sando 26 grammas.

188 187172 1 anel com 2 brilhantes
e 1 pedra e 1 jogo de
botões com 2 pedras e 2
diamantes, para- punhos,

f tudo de ouro.
190 168526 1 pulseira, 1 alliança e

1 cordão, tudo de ouro,
pesando 114 grammas.

191 191211 1 broche de ouro çom 1
brilhante e 2 diamantes.

193 187543 1 cordão de ouro, pe-
sando 17 grammas.

194 187612 1 relógio de ouro, para
senhora.

195 188962 1 anel com 3 brilhantes
e 2 pérolas e 1 jogo de
ibotfies-moedas, tudo de
ouro.

196 189508 1 reloèio de ouro, para
senhora.

197 191288 1 cordão de ouro com
pérolas, pesando 19
grammas.

198 787446 1 anel de ouro com 1
pedra, e brilhantes.

199 188907 1 relógio de ouro.
200 189023 1 anel de ouro comi 3

brilhantes e diamantes.
201 186830 2 allianças e 1 anel de

ouro com 1 pedra, pe-
sando 24 grammas.

202 188189 1 relógio de prata.
203 188497 1 botão de ouro com 1

... 
'• brilhante.

204 191230 1 rosário de ouro, pe-
sando 10 grammas.

205 189687 1 anel do ouro com 1
brilhante e 1 pedra.

206 187240. 1 colar e medalha e 1
anel de ouro, pesando 19
grammas.

207 191241 2 pares de bichas com 4
pedras, 1 alliança e 1
anel, tudo de ouro.

208 188602 1 relógio e 1 broche de
ouro com 1 pedra.

209 191244 1 alfinete de ouro com
3 diamantes c 3 pedras.

210 190030 1 corrente e medalha de
ouro com 1 brilhante.

211 187825 1 relógio de nickel.
212 189605 1 coilar, 2 cruzes c 1

conceição, tudo de ouro,
pesando 17 grammas.

213 191247 1 berloque de cobre com
1 brilhante.

214 188319 1 lapiseira de ouro, pe-
sando 32 grammas.

217 188026 1 broche de ouro com 3
- brilhantes e 1 diamante.

218 18827G 1 cordão e berloque de
ouro, pesando 11 gram-
mas.

219 189771 1 broche de ouro com 1
diamante e 2 pedras.

220 189€96 1 alfinete de ouro com 1
brilhante.

221 188508 1 par de bichas com 2
pedras e 1 anel. com, 2
brilhantes, tudo de ouro.

222 189579 1 relógio de ouro, para' 
senhora.

223 189G20 1 broche de ouro com 4
diamantes e 1 pedra...

224 188784 l.jogo de botões de ouro,
moedas, para punhos,
pesando' 10 grammas.

225 188096 1 anel de ouro com 2
brilhantes e 1 pedra.

220 1874S6 1 colar e 2 berloques de
ouro, pesando 8 gram-
mas.

227 187021 1 relógio de ouro, para
senhora.

228 189260 1 jogo de botões de ouro,
co-m 6 brilhantes, pnra
punhos.

229 189411 1 relogio-puiseira de me-
Ul.

237 188269

238 188668

239 189396

241 182903

244 187913

245 188372

247 189101
248 187631

23»-188141-1 anel de ouro, com bri-
'-.;¦..-. lhantes e 1 pedra, para

dentista.
231 188727 1 jogo do botões de ouro,

com 2 pedras.
¦>32 1S7620 1 rologio de metal, Ome-

ga, e 1 corrente dc pia-
1uet' j„

233 189673 1 colar de ouro e meda-
lha de dito, pesando ti
grammas.

234 189894 1 par de bichas de ouro,
com 2 pérolas o 2 dia-
mantes. '

235 188498 1 botão de ouro, com 1
brilhante.

236 189937 1 rologio de metal, Ome-
ga. . " . ; -
1 colar o medalha aô
ouro, .pesando 7 gram-
mas.' . .
1 anel de ouro, com 1
pedra.
1 corrente de ouro, pe-
sando 20 grammas.
1 corrente do platina,
com pérolas, pesando 20
grammas.

242 178331 1 corOa de ouro, pesando
21 grammas.

243 189340 1 colar de ouro, com 1
figa do azeviche, pesando
7 grammas.
1 relógio ae prata, para
serohora.
1. anel de ouro, com 1
brilhante.

246 187740 1 cordão de ouro, pesan-
do 15 grammas.
1 anel de aço e ouro.
1 relógio de ouro, para
sen'hora.

249 189278 1 alfinete de ouro, eom
1 brilhante.

260 189014 1 cravação de platina o
oure, qom 1 pedra e bri-
lhantes.

251 189896 1 anel de ouro, com 1
diamante.

252 189970 1 colar de ouro, com 1
berloque.

253 1899G3 1 alliança de ouro,
254 187864 1 cortador para charu-

tós, guarnecldo de ouro,
com 4 pedras e diaman-
tes.

255 189748 1 anel de ouro, com' 1
brilhante, diamantes e 1
podra.

26(5 188114 1 colar e medalha, com
1 pedra, ,e 1 par de bi-
chás, com 2 ditos, tudo
de ouro.

257 190079 1 relógio de ouro-, para
senhora.

.258 188652 1 colar com 1 medalha,
com 1 diamante, e 1 par
do bicha*, com 1 pedra,
tudo de ouro, pesando 9
gramiwts.

259 187974 1 anel de ouro, com 3
pedras.

260 189105 1 medalha de ouro, com
1 brilhante. - -

261 187003 1 colar com 3 berloques
de ouro, com 1 diaman-
te, e 1 figa de osso e 1
dita de coral, pesando
tudo 15 grammas.

262 1S9G93 1 par de bichas de ouro,
com 2 pedras.

263 189919 1 corrente, com 3 berlo-
ques do ouro, pesando 10
granrmas.
1 anel de ouro.
1 par do bichas de ouro,
com 2 diamantes c 2 pe-
dras.

266 189925 1 colar do ouro, com 1
figa de azeviche.
1 chatelaine de ouro.
1 pulseira de ouro, com
1 beric-que.

2G9 188340 1 alfinete dc ouro, com
1 pedra.

270. 187137 2S moedas diversas, de
prata o nickel.

271 187208 1 chatelaine de ouro, com
1 bevloque de prata.

272 191252 1 guarda-chuva, . com
castão de prata.

273 191180 1 bolsa dc prata

"IlfustraçSo
Brasileira'1

O grande acontecimento literário
e artistico desta semana está sondo
o terceiro numero da "Illustração
Brasircira". Desde que reapparoceu,
em setembro ultimo, essa revisui
magnífica, grangeou a admiraçüo
unanime de todos os que, -entre nós,
se preoecupam de bellas letras o
bdllas artes.

Com uma escolha muito nobre no
seu texto! com um gosto inexcedivel
na disposição da parte typographica
e das gravuras,—cada numero novo
da "Illustração Brasileira" é um eu-
cíi-nto para os olhos e para o espirito.

A edição, agora posta á venda,
traz, ria. ppgina dupla, os retratos do
D. Pedft) He D. Thereza Chrlstlna,
impressos a duas cores, num tom <ia
ouro velho, e que, só elles, valeriam
«. edição, se os não acompanhassem
chronicas, contos, poemas e estu.ios
dos nossos mais finos escriptores. o
desenhos e reproducções de quadros
e estatuas-de pintores e esculpto-.es
admirados pelo Brasil inteiro.

______~ms

LOTERIA ÜA CAPITAL FEDERAL
Benimo tios-prêmio» da loteria dn Capital

Fclcrul, i.liu.o d. 3D9, extraída cm 13 il,. J>
zou.i.ro de 1920.

PRÊMIOS SORTEADOS

39S71 (vendido em Julí de Fora) 20:000$..(IO
15777  3:000J00O

3 rRHMIOS DE 1:200*000
24705 35281 Úiio
10 PRÊMIOS DE 300?000

21530
7090

1008T
33S30

85033
10105

38030
12972

3I.I2S
1574T

42 PRÊMIOS DE 120J00O

18219 82.139 10309
34780 11I00X 1S7T0

9338 .31420.. 1.1353
21H06 22911 ..W70
27130 2(17(19 H7770
19085 • .11)0.10 21111-13
16420 20973 177(17
22000 - 391100 0381

O fiscal das loteria», «lo governo do DulSo,
lfonofl Cosmo Plnío — O director assistente,
J. C. de Oliveira Kosario — O çscrlvilo,'!-'. _.',_
Cantuaria.

3893 10121
15300 22288
30497 22950
87770 30512
25972 240
0241) 550
14790 280R9
12026 20548

AVüSOS ESPECSAES

264 187254
265 189S01

267 188929
268 187429

SECÇÃO LIVRE

O ESPECIFICO DA PRISÃO DE
VENTIIE

O grande numero de remédios
propostos contra a prisão de ventre
mostra que estes não têm uma
acção constante; têm, com -eifeito,
uma acção phyeiologlca, differente,
que não convém senão a certos ca-
sos bem determinados.

Ha X° só um que, pela sua acção
complexa, pôde convir a todos cs
casos; fi a Oaecurine Leprlnoe, que
actua com effeito como cholagogo e
estimulante das fibras intestinaes;
destróe assim- as causas da prisão de
ventre accidental ou habitual.

Toma-se uma ou duas pílulas de
Cascarine Leprince no meio da re-
feição da noite.

FAI/TAM 17 DIAS

As pessoas que desejarem entrar
para a Associação dos Empregados
no Commercio do Rio de Janeiro de-
vem entnegar as suas propostas jã,
pois a isenção de jola só vigorará
até 31 do corrente.
Diploma  5Í0OO
Mensalidade 3$000

MÉDICOS

Dr. Guedes de Mello — Moléstias
de olhos, ouvidos, nariz e garganta.
Das 3 ãs 5 horas p. m. Consultas ã
rua S. Josó n. 51, 1° andar. Tele-
phone 5.808, Central, Residência:
rua Dezenove de Fevereiro n. 135,
Botafogo. Teiephone Sul 1.980.

Dr. Tamborim Guimarães — Mo-
lestias internas em geral e especial-
mente moléstias das crianças. Rua
Uruguayana n. 21; residência, tua
de S. Christovão n. 570; teleplione,
40 C.

Dr. UbaWo Velsa—Clinico e espe»
cialista em -jyphilis; doepças vonu-
reas e das vias urinarias. Cons.: li.;
Seto de Setembro n. 81, das ;i ás 5.
Tel. C. 808. Altos da drogaria A.-
Carvalho & C.

Dr. Hilário de Gouveia, das unU
versidades de Paris e Heidelbcrg,
professor de clinica das doenças dos
olhos, ouvidos, nariz o garganta, na.
Faculdade de Medicina desta capital,
consultas diárias, das 14 ãs 16 horas.
6. rua S. José n. 24.

Dr. Humberto dc Mello—Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho»
ras e vias urinarias. Cons.: S. Josí
81. Das 13 ás 15 horas, ás segun-
das, quartas e sextas-feiras. Res.S
24 de Maio 35. Tel. V. 6165.

DENTISTAS

Dr. Octavio Enrico Álvaro — CÍ-
rurgião-dèntista, pela Faculdade do
Medicina do Rio; membro de variaa
associações scienüfi.cas, fundador da
clinica dentaria no Hospital de
Nossa Senhora das Dores, da Mise-
ricordia, etc. Inst.Jação electrica.',
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapi-
dos e garantidos, com hora marca-
da. Consultório e residência; rua
Vinte a Quatro de Maio n. 74. Toi.:

ANALISES DE URINAS, ETC.
César Diogo, chimico analysta,-

Rua da Quitanda n.
de Assemblêa.

16, esquina da

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO DE
JANEIRO

Assemblêa geral -

E' condição Indispensável para fa-
zer parte da assemblêa geral, no
próximo dia 20, segunda-feira, estar
quite com a associação, visto o re-
.clbo do mez ou o certificado de qui-
tação representar o titulo eleitoral
do soclo.

De accordo com. os estatutos, não
poderão .fazer parte da assemblêa
geral, nem ser votados para qualquer
cargo.os sócios quo forem funeciona-
rios da associação ou que delia -es-
tejám recebendo retribuição por ser-
viços prestados, bem como os mono-
res e as associadas pensionistas.

VICTOR RODRIGUES JUNIOR,
Io secretario

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO DE
JANEIRO

(Fundada em 1880)

Edifícios próprios: & Avenida Rio
Branco 118 c 120 e Gonçalves Dios
40

.ELEIÇÃO DA ASSEMBLÊA DE-.
LIBERATIVA

, Em obediência ao que estatue o
art. 54 dos estatutos, convido to-
dos os Srs. consocios quites para a
assemblêa geral, a ser realizada no
próximo dia 20 do corrente, segun-
da-feira, afim tle elegerem os 100
soelos sem graduação, que, com os
graduados, formarão a assemblêa
deliberativa, que funceionará durari-
te o blennio de 1921-1922. / .

A assemblêa se instalara ás 11 ho-
ras,^ormando-se as quatro mesas
eleitoraes, que funecionarão até as
20 horius, hora em qúe se iniciará a
apuração do pleito.

VICTOR RODRIGUES JUNIOR,
l- secretario
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ADVOGADOS
Dr. Raniipho Bocayuva Cunha -*

Escriptòrio, rua do Rosário n,- 65.i
Teiephone ri;. 4.342, Norte.

Dr. Rubens Maximiano Figueiredo,
advogado—Commercial, eivei e cri-
minai — Rosário, 157, Io andar—Tel.-
5.73S Norte—Das 10 ás 13 e das 13
ás 17.

Dr. Honorio Coimbra—Cível, com-
mercial e criminal; adianta custas..
Praça Tiradentes 87, tel. 1.440 Ceu*
trai.

HOTÉIS E RESTAURANTES
Hotel Avenida — O maior c mais

importante do Brasil — Avenida IUo
Branco—Magníficas accommodações
a preços módicos. Ascensorcs ele-
ctricos.

ARCHITECTURA E CONSTRU-
CÇÕES

Antonio Jniiiiiizzi & C, sociedadS
em cominandita, por acções, com
serraria e carpintaria a vapor; depo-
sito de madeiras, de ferro duplo T.,
mármores, mosaicos de luxo, de ma-
deira, ladrilho, cerâmica o azulejos,

etc.: encarregam-sò da construcção
de edifícios públicos e predios para
particulares, por empreitada ou ad-
ministração.

Escriptòrio technico: Avenida Rio
Branco n. 144, teiephone 773, Cen-
trai, e teiephone particular, do ge-
rente, 774 Centrai.

Tiram plantas e dão orçamento
para quae.s.:iucr obras.

Escriptòrio commercial e deposi-
to; praia de Botafogo n. 20 (morro
da Viuva), teiephone Beira Mar»
1.339.

FLORES E PLANTAS
Hortultinlii — Casa fundada em 1* .

de janeiro de 1885 — Teiephone nu-
mero 1.352, Norte—E. CARNEIRO
LEÃO & C., sucoessores de Fickroff,
Carneiro Leão &' C. Ruá 'dò Ouvidor
n. 77 — Chácara, rua Santa Alexan-
drina n. 134, Rio Comprido — Se-
mentes novas de hortaliças, flores
e agricultura — Plantas de. ornamen
to, fruteiras, roseiras, etc. Objectos
para todos os misteres de jardlna-
gem. Gaiolas, chás da índia Ram
Lal's, Mineiro e Paulista. Alimento
para canários, pô da Pérsia, etc.
Cestas, ramos e coroas dc flores na*
turaes, feitos com apurado gosto.

FRUTAS E GELO
Ferreira Irmão & -O. ~ Rua Pri»

meiro de Março n. 4.

LOTERIAS
Casa Guimarães —Agencia de lot»

terias — Rua do Rosário n. 71, esqui-
na do becco das Cancelas.

DIVERSOS
Livros dc leitura, de Vianna, Ko-

pke. Pulggari-Barreto, Arnaldo Bar-
reto, Abilio Mac. Epaminondas •
Felisberto de Carvalho, Ferreira d*
Rosa, Galhardo, Hilário Sabino •
Costa e Cunha e- ontros autores: na
Livraria Francisco Alves, rua do Ou-
vidor n. 166, Ri' 'lo Janeiro—Rua
de S. Bento n. Ri. • ->nuio—Rua OX
Bahia n. 1,o_.j, i ., Horizonte
Minas.
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O PAIZ-TERCA-FETRA, 14 DE ÜEZEMDRO DE 1920

iiiStíOTOB DA CAPITAL
FEDEUAL'

\ Oompanltia The I-íio
de Janeiro «Oitjy 1'mprove-
iiivnts previne aò *-iil>iíeo

que pelos seus contratos
com o governo federal
e regulamentos em vigor
só ella poderá executar

quaesquer oúrás «lé. es«»-o-
tos-, mesmo as nriilicioiines
on extraordinárias sobre
as suas canalisaoões e
tamt>ein alterar ou recon-
ôtruir as já existentes.
X^revine mais tpie os in-
íráetores estão sujeitos
j.elo*. mesmos c<>í.ír:itos e
instrucções á demolição
inimeililita das obras exe-
Ctiiadas e multas.

ÒÊTJB Dl* REGATAS VASCO JDA
GAMA

Assemblêa geral ordinária

SECJpNDA CONVOCAÇÃO

I,0 ordem do Sr. presidente, con-
lido- os Srií sócios «íuites para to-
márem parte na assemblêa geral or-
limaria, que serfi realizo da. pelas 20
lioras do «lia 16 do corrente, era se-
gunda convocação.

Ordem do dia: eleição da directo-
j-itv para 1921 e interesses sociaes.

ltio ile Janeiro, 16 de dezembro
fle -<j20—-JL. FRÓES CRUZ, 2o se-
crjétarlo;

PARTICIPAÇÕES

OFFERKCJE-SÍ3 uma moça com
prática de ama secca e honesta, para
casa -de familia; travessa Pepe n. 34;
Botafogo.

OFFERECE-SE uma senhora para
cozinhar em uma poquena pensão;
cartas neste jornal, com as Iniciaea
O O

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.

Fcbrãca de tecidas ds
algodão

.. , .»- . ^. • - * ¦ * *• ¦* ¦' * * - *¦

• No. Interior, a, um dia de-viagem,
precisà-se de um gerente technico,
que ten-h^i.desenvolvido- ,-tino. admi-
nistrativò, seja. econômico o queira'
progredir; nestas concll«ji5es, pôde-se
pííèVeçer grandes" o reaes vantagens
e us nwlhores referencias. "E' éx-
püsádó apresentar-se quem não es-.
teja nas condições acima o não offe-
reÇa prova de absoluta -idoneidade. :
Caixa dd correio n. 2.148.

OFFERECE-SE um menino de 12
annos, que sale lêr e escrever, para/
qualquer serviço; prefere-se Cattete;
á rua Bento Lisboa n. 124, Cattete.

DBVERSOS
ALCGA-SE, em Copacabana, uma

casa mobilada; Informações, tele-
phone Ipanema 1721.,

ALUGA-SE uma cozinheira; á. rua
da Passagem n. 257, Botafogo..

lMbepmw - m^^g^m ''"'i—'i
iflilio em 14 de dezembro fle 1920 I £\ U\M RADA ÃfTflvtk 1
GUIMARÃES & SÂNSEVERINO 1 

^^/í^ vd*Í*^ I

das cautelas vencidas,- podendo ser M \ >*^^^ Üreformadas ou resgatadas até a hora B -\ l ]fc§ f§m^íSy. I A MftlSRESlSTEWTE E R MA15 ECQNOmÇft. W I

COMPRAM-SE moveis usados.mo-
bilarios completos ou avulsos, «iual-
quer quantidade, pianos, louças, ma-
chinas de costura e' cofres de fetro;
pagam-se bem; negocio decidido com
brevidade; ft rua Visconde de Itauna
157, Tel. 1297-Norte. .

JPJROFESSORA — Ensina pprtu-
guez, francez, Irtglez e plano; infor-
mações, A rua Barão de Ubá n. 17.

ATÉLIÉR de vestidos de madamè
Cappuccini. Rua'da Carioca n. 6,
sobrado. Tel. C. 3*17.-
.<¦¦¦!¦¦ rn i i.i m ¦ Th*? '" * *' """"" *?',. f'""•"

TERNOS a prestações, sob medi-
da, entrega-se na 1" prestação.. La-
vradlo 23.

Leopoldina pefquó
CaneBla

A: Eriuu-Jsco Coiiolln; JiiHa e
íX? líiatiiz C-niiella (ausentes),

|a Aiiu*i*l«:o Horquô e famiila, Au-
JJ. gusto 

"Ucrqnó, senliorn c filli«>*i,
o» FninçÍRco Bciniuó, Aiiiollsi M**-

(-,w.ilo líc ÀiiiHílda c íiilins, .Toão IU-
beiro Fchianilos Coelho, senhora, fi-
lhos, genro c netos innitdani celebrar
simanliã, «íuarlii-feira, 15 «lo cor»
rente, 80" «Ha do se« fullecl-
nuiiu», ás 10 l>oras ,n«> altar-mor da
muni/, da <!a iniciaria, missa, em suf-
fragio ll» nlmii «Ie LEOPOEDINA
ItEKQUO' ÜANEIilíA, e pára <*tc
neto convidam seus pai-enles e anil-
gos pelo «ine «le.stlc já sc confessam
CAtifinameme ugrnUcciilos. . . .

MLLE. RUFFIER, professeur de
français, d'histoIre, de littêrature et
dé diction. $'adresser, 10, rua Sa-
chet, au ler. êtage, ou 32, Desem-
bargador Isidro, Fabrica, 4050 V.

Carlos Pinto Basto
Esmeralda Pinfo Basto e

mais parentes agradecem, pe-
nhorados, a todos que acompa-
nharam os ret-tos mortaes do
seu querido pai CARLOS PIN-

ló B-VSTO, e os convidam para as-
sistirem fi missa do 7" din, que terá.
logar, amanhã, quarta-feira, 15 du
corrente, Aa »H- hu>"!is' *10 al"
tar-mór da Igrej-.i da Concuiçào e
Boa .Morte; confeds-indo-sc .dctsdft ja
summainente agi-adeciilos. •

ata
AMNUNC30S

OFFERECE-SE um rapaz com ai-
guma pratica de escriptorio. Rèspos-
ta por favor, a Paulista. Rua Theu-
doro da Silva n. 1, Aldeia Campista.

OFFERECE-SE um bom caixeiro,
para botei ou botequim. Informa-se
com o Sr. João Ignacio, rua doa Ar-
cos n. '60. . ' '

OFFERECE-SE um cozinheiro;
escrever para João Alves; rua dos
Arcos n. 60. Podo ir para fóra.

Bexiga, Rins, Pro-
stata, trutlira,

Dinthesé trica e
ArthrUisiiio

A UR0l'0ltMlNA, praoiuso anti-
septicu di-aiiilBctinto e «liurutiuu,
iiiuiK-agralitviil 'iu |iulmliir,cur:i u m-
sulTnilíiiciii i-enui, às ejraÜ'ius;j)>'alilii»,
iiti|iliritti?, p/uiu»iiu|.lirites, unillirilea
aliriiuic<is, aailmiri- (fã lidJign. inllani-
lnil.;íio >ln pniilHlu. KviUi iitffnto, a
iir«iuin( *i»i \iil*ie<;«ie*i iiiliifttnau*-;« do
afipurUlhci nrm ,rin. I)i«.-)iivi- .-uareiaf
e «w ouiculo* i;:ieiil«) un8i> •> nratos.

Ntls plitiriiiiicms e.'-irugvia». Do*
puíiU ; Utui-ariik Ijilluui — Uun f ri.
meiro de Mir"i;«; a. 17.

Ao coração de ouro
5 ROA ÜADDOCK LOHO 5

Ksit ai.iino <; oouC0i'ua'lo -j-,tnl)'}l8-
cimooio previne «o- «ou* anni(,« e
(reguei*» que >eui leiiipr,,- mn va-
riuilo -.oriitneino iie oUa itò -joro du
lei, cimi u séiti brilinuiias, qu» ruiulo
poi pra«'«'*- h*»r»ti-«Hiniòi.

Relógios dos priu*ipae3 fabricantes
Objecioi «ic iitúiii'è láiiiuua. Coa»

ciirie iuifls e reiogios eoiu ptírlBiyuo
e gUriunia.'

Cumpre viiro, pra** e britliantei.

A. B; de Almeida

OITERECE-SE um bom arruma-
dor de quartos; dá Informações, com
o Sr. João Ignacio da Silva, rua dos
Arcos n. 60.

OI 'PERECE-SE um casal com
pratica do pensão, o marido para
copeiro e a mulher para arrumadei-
ra; rua do Cattete n. 107; condueta
afiançada. Telephone Beira Mar
1-iõl.

OFPERECE-SE uma moça para
casa dê pequ»ia família, para a-.ru-
madeira; ladeira do Castro n. 68.

H^MKtTIPAÇÕÍr^
Jm antiia» • recantos ^H
¥ TOSSII. SftONOHlTES 1
I «do radioaimaDU ouH*Ofta 1

I SOLUÇÃO I

OM'!...'0CE-SE umá senhora de
meia IcJ-de, p..ra um casal se. i fl-
lhos ou para .ornar conta de crian*
r : á rua Marcilio Olas n, 8.

OFFIJREUE-SE um perfeito cozi-
nheiro, limpo e afiançado, para for-
no, fogão, massas finas e doces, para
hotel, pensão nobre ou familia de
trata mento, Tel. 1820 N.

OFPERECE-SE uma criada para
cozinhar; dando do sua pessoa boa
fiahça, para casa de tratamento; pr-
denado, de 60$ para cima. Rua do
Riachuelo n. 78, casa 17.

PAUTAUBER6E
. gua dá

PULMÕES ROBUSTOS
itoanta a» torça», abri o apptut*
tecca <U teerrvçôes • pr»o(n* a

TUBERCULOSE
L. PAUTAUBEHQB

COURREVOlt* PARI»
t to»,, •• *»»nt>ltl„

Moveis a prestações
Quem quizer comprar mi-.-uls ba*

ríatlsi mos, deve visitar a CASA
SION, á rua Senador Euzebio na 117.
II ¦ « 111. Telmlione n. 5.2 '. Norte.

OFFERIÍCE-SE uma cozinheira
flo trivial, com uma filha de' jo aa-
nos, não faz questão de fazer mais
nl gum serviQo; 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 do 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 lavudei-
ra o engommaaeira; trata-se & rua
Carvalho de Sá n 60. , .

Moveis a prestações
'Islteta o grande "atoeis",, de-, mo»

veis da Cisa Sion. Rua da Carioca
n. 39. Entrega na V nrestatjao. 20T
Telephone 5.586 Central.

Moveis a prestações
Visitem a Casa Sion, que rende oe

moveis por preços baratissimos e en-
tregn na primeira entn>'- **fo 20 "l*.
telephone. Beira-Mar 3.790, rua do
Cattete ns. 7 e 9.

Cera para assoalho
A 4$, agua-raz a 21900, .oleo a

1Í800 e alvaiade a 1J800, na rua
de S. Pedro n. 180. Tel. N. 4«10.

misamti^mumKiãtssB^mmam^mt^mmm ..«

LOTERIA 00 ESW DO RIO
Sjstema dc urnas o cupberas - Fisçaliaada pelo

fio verno du Kstadu
E3jactrac«çõeí3 ás 13 lioras

HOJ EI Sexta-jteira

20 000$ 15000$
Inteiro, 1$200 - Meio, OOO réis

x_«ot1eeíía. x>«o 3MATAX_
S>cxta-i'ciiii, ^4 de dezembro de 1 OQQ --

50-000$000'Inteíro> 3#000;
quinto, OOO réis

VENDÈ-SE -BlVt TODA PARTE
Coneession;iriaCO!lll»AXHlA IXTEHRIWAnEFLUSIlKKlMSE

Una Visconde do Itiu Uruucu 4518 - RIIIUEROV

QUEDA, 
.CAS1»A, CABD5J.OS

BRAXCQ$--r'Ã . IpçãO' JÚve...
quie sera tamem! 8" maravilha;
Gopçalveà Dias n.- 59 (Drogaria
A. ¦•Qéstòira & C).

— ^.Vi»'-- -
2 ~h;-.:- ,...

Empréstimo de doz© mil e quinhentos contos de reis em apo-
iices nominativas ou ao poriairilorj vencendo o \aro$rü^
por cento(7°|o)pagosnesía Capitule no Estado, nos primeiròs áíjas das mezes
de Abril e Outubro ie cada anno, com o resgate total em^iHtatà^

T-iTf^rirrr^.'".

: . Ò ESTADO B'Ò RIO ÒRANDS DO SUL, cuja situação financeira ú «las melhores

e'iriai3 prosperas un Foik*nn;iio Brasileira, em virtude 'tia autorização legislativa u. 257,

•do 1" dus novemhro ultimo fuVilo.eniitlc p presente empréstimo, cujo produeto é destinado
'EXCLUSIVAMENTE á réorjjraiiização c mellioramentos -das Estrn-das-de Ferro «:1a Cora-

pasrnie.Auxiliaire, enciimpadas pelo governo federal e. arrendadas ao ESTADO DO RIO

GRANDE DO BVL, pelo decreto n. 1-1.222, de 18 de julho do corrente anuo, appare-

lhando-as, para nietlioi; altemler íis imperiosas necessidades do eiiormis:-i'niio surto eco-

nom ino. do ESTADO, pejo gniiide desenvolvimeivtó -da. producção pastoril, agrícola e

induslrial. ' •

As receitas «lo ESTADO têm sido sempre progressivas e superiores íis despezas

eífeütiiadas- A receita «le 1!U!>, orçada em 22.5-11:000$, foi arrecadada, na importaneiii

dc 32.401 ;H5(í$(j40, ou seja um aiigmento de 44 o|o,-solire as previsões orçamentarias.

Coiupiiraihis ns receitas de 1915 o do 1919, o aiigineiito verificado foi de 14.434:499$,

corres|ii>iulemlo a um airnscimo de 80,07 o|o.

Aa .despezas têiii siMo sempre correlahis. mas deixando grandes saldos. Assim; a

despeza de 1919 loi Ac. y!28(i:l:.3.-r7S0, venl'ii'aiido-se um saldo de 12.175:222$Sü0, por

cuja contii foram esecutados l.hil»:iHios ctraiu-dinariòs e feitas acqnisiçÕes diversas, re-
*sultando 

aiuda um saldo lii)iiiilo, incorporado ao pa trimonio do Estado, de 7.507:157$840.

A pi-Jilueção açnciija, que foi; em 1915, de 520.541:000$, altiiigiii, em 1919, u

660.718:000$, apesar de gniiuleiiionte prejudicada, no seu escoamento, pelo defieietite e

detVituoso systcniíi ferroviário.

A ríífiitón pastoril, sempre .crescente, é definida pelos algarismos;seguintes: gado
Imviiio, *'8.9'J9500", ti... valor de 924.200:0í)0$; ovino,'-'•'¦-'l.823.(iQ0'', no valor de

94-091:200$; sumo, ¦'4.9W7.000", nu valor de .148.455.:000$; caprino, "US^OO'", no

valor de 1.4'4Õ:0(IO$;ea\*:i.Har,"l;524.0ÜO", no valor de 89:700:000$, c munr, "388.000",

ao. wiíor de 42.4-13:000$000. ' . '.'..,

As oxiwrtiiçcies passaram de 92.509:000$, em 1910, para 21^.572:-t43$l.l0-, em

1919, «'pri-çspondetido a um augàwuto de 133,53-ojo.'<<: •

O ESTADO, até a presenh* data, mm lem nenhum empréstimo externo. A sua
'divida, consolidada, ititcrnu-piijiel, é apenas da iiu-porfaneia total de Ô;Ü89:Ü0»$, pelos

saldos dos seguintes empréstimos, é-ui cfrculacao: em apoiiprafife.í^^QJE-^^^**^^^!^^;

6 o|o, 4946:100$000. ' 
'• ". fy\ •

Em virtude do contrato reeem-assignado com o governo do ESTADO, os. Baiicos

.Portuguez do -Brasil e Pelotense offerecem- á subscripção, ipubüca,nsi apoliçeg. da^r^-

sente emissão nas coiídições abíiifó:., • "'_•• ¦ ; ; , ; j.jí!:s: y
A importânciaílo empréstimo 

"ncfiial 
é de 12:500 :(J00$ noniinaes, dividWos-';em'

apólices de UM COÍÍTO de réis cada uma, NOMINATIVAS ou "aò PORTADO^'" /

E^es'titulos terão os juros anuuaes de BETE ;Jpor cento (7^ o|ó|, -pagos-'ipor se>

mestres vencidos nosprimeiros dias dos mezcs; de abril e outubro» de cada auno,'u69t»

capital o no Estudo, sem nenhuma despeza ou imposto para os i seus .portadora.';
• As amortizações serão feitas durante TRINTA (30) atmos-de nlodb a fiijàí rcegft

tado e extineto naquelle prazo. Essas amortizações serão igualmente pagas, nesta «apita?

e no Estado, livres de quaesquer despezas. !

As apólices agora emittidas lerao o juro do presente semestre, INTEGRAL-

MENTE jiago em os primeiros dias de abril, próximo futuro

De accordo com o contrato assignado com o governo do Estado, será mantido, per

manenlemcnle, nesta capital, o serviço áe transferencias para- os titulos NOMINATI*

VOS, a cargo do representante' do Estado, Banco Pelotense.

Pelo mesmo contrato, o governo obriga-se à obter a immediata admissão desses

titulos á cotação oCficial na Bolsa desta capital.- , , •

O preço.da emissão é de NOVENTA e OITO"pbr cento (98 o|o), ou novecentos e

oitento mil réis (9801) por conto de réis nominal, pagos de uma só vez, no acto da

subscripção, nos Bancos PORTUGUEZ do BRASIL e PELOTENSE (113, rua da Qui

tanda), contra um retibo provisório, «jue será. proximhmente trocado pelos titulos deli-

nitivos, já em preparo.
No acto da süb.*rtpçãp deve ser declarada-a preferencia para as apólices NOMI-

NATIVAS on ao PORTADOR. *

As listas (Te subscripção são encontradas naquelles Bancos acima' mencionados «

;no eseriptorio do Cò^et-n; Official JüLIO COSTA PERÊIÉA: (sala 9 do edifieio da

BOtSA, riia Gónerai:Câmara).

A subscripção publica abrir-se-lia ás 11 lioras da**iiTO^^^^^^}W0ríe^

mez c* eucerrnr-se-lui -liigü qüe seja íiúingidò o lumtedõ empréstimo.

Rio de Janeiro, ii de Dezembro de i920.

Pelo liamro VOWVVGUJM Uo IÍIÍASIL

*&*AV

l'«Io Banco PELOTENSE

0 Director = VISCONDE DE MORAES. 0 Director = PL0T1N0 A. DUARTE

0 Corretor Official = JULIO COSTA PEREIRA. -

A verdadeira lenda de Fausto jÜr^v

FLIIII Fj
kiiiiiiiiiiiitiiiiiitnn In!
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
Receitam-no os médicos das dtico partes do mundo,-tonifica,-
ajuda as digestões e abre o appetile. Cura as moléstias do

WAGOe
INTESTINOS

ê dor de estômago, a dyspepsia, as azias, vomites,
indigestão, eólicas, diarrhéa, dysehteria, é ó anti'
septico. Cura asdiarrhéas das creânças.

Únicos Agentes para ò Brazil: GRANADO * Cia,
;..; Rua Io do^ Março, 14, RIO-DE-JANEIHO

m

O licor de juventude! Por vida íuiiiha
E' O QUINIUM LABARRAQUE!

O uao do Quinium Labarraque na
doso do um cálice de licor, depois de
cadii refeivüo, «3 quanto basta para
re-iubflecvr, «leiitro de |o«co tempo,
oa fori.-us dos doentes por mui» esgo-
tadas «jaú estejam, e para curar segu-
nuueute e «em abalo as moléstias de
languiüez e de anemia as mais sn-
tigos e mais reliuliies a qualquer outro
remédio. As mais teuazes lebres des-
apparecem rapi«laii»-iitc tonwudo-se
este heróico mcdieiiixciito. K) Quiuiaiu
Laburrnq-je é iuii,bem soberano para
impedir para sempre que a mcletiiu
volte.

Km presença das numerosas curas

em casos desesperados, obtidas com o
emprego do Qoiuíuiu Labarraque, a
Academia do Medicina de 1'nris uão
liesiiou em approvar a formula deste
preparado, rarissiiua distineção o que
recommei.díi este-prodoeto .1 coiitiauya
dos doentes ile todos ós pai/c9. Netibum
outro vinlio tônico foi honrado com tal
approvação, ¦

l'or isso, ts pessoas fracas, debili-
tadas pelas moléstias, pelo trabalho ou
pelos excessos;. os adultos tateados
pulo mui rapi.lo crcsciiueuto; as in«-
ninas que cosiam a se formar e. a se
dõítíiivolVer-; as senhora» pari das; us
velhos. etilraqaecidos pela idade: o*

anêmicos «levem tomar vlnliu de Qui*
oiuiu Labarraque. É p.'irti.*iii.iruirti.te
reeouin.eiidado parn os coiuhUílnjuIos.
Afl.a»se o Quti.iuui Lao^rraque ciu
toda* a» pl.arni.tci.is.

üepinito: Casa Frére, rua Jacob
n. IU, eui 1'aris.

. p. jj. _ O vinho dc Qninium babar,
toque éfrancamcii te amargo ao pnluãnr,
vias ê bom lembrar qi, t a própria guina
é jM/ifo amarga: eis por qne o uinargo
du tiirho de Qainiauí è a melhor «yu-
rantia Tta grande qmntid'idc de guina
que con leia, e pur canscqimnciii, d,, swt
efficacia.;

AjlJJ AJjvJIjN Anta «doer èr
S. Ilcnto 3.

Indicado nas CEPHALALGIAS, ENXAQUECAS, NEVRAL- ""'"- »*;
GIAS. DORES DE DENTES. RHEUrt ATISBÜO, etc, etc. •? ^nn.bn. ui <¦ si.

i^iG. aa-esaaawasgBBii -. ^-t

Loteria ío Bio Grande
Unira qae diatribne 75 "/,, erb prêmios

PAGAMENTO IMMÉDtATjO E INTEGRAL

Loteriado IVsxtsxl
Sexta-feira, /2*4 de dezembro de 1920

l.ooo:ooo$ooo
Inteiro;. »OO^OOa—Vigésimo.. I íí$OÜO

JOGAM 19 MILHAHES
j-%^-yt-^vru\run/v*w*^*vv*t^^ *' À Vossa sorte está nò

Loterias, commissões e descontos
B.HJI. C. BKIKÃO, vx-gercat-* d» Cana Uaúe.hm

li oa Kodriggo Silva n. W, esquina dàK. -*>. Jonc, 86

i 65.XA ; l-OSIAL üil«« -Tel. C. 2.".Stt — K««l. Tete. Campeão - .

.," : i Bio de •Taaelro
•ísas nii ii¦ li—t —— MirMinwriMMMwmni^nMBWwi

i.'M

"* '¦•'''¦'ií

¦
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|0 O PAIZ-TERÇA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 1920

anco Nacional
, Oi^W^AVSA

sueiro
Rua ila Alfândega n.° 28

RIO DE JANEIRO

End. ieies. "BRAS1LNAC"

TELüPAi. N'JiãÈ 31Ü7
Capital  2.000:000$000

Fundo dc reserva *OI»:.V«S*.í$000

Opera em todos os negócios
. bancários,

recebe em guarda títulos,
dinheiro em conta cor-

rente e effectua
cobranças em todos os

Estados do Brasil.

JÓIAS finas, objectos do onro, praia
ii fantasia de gosto, na impor-
tancia de 350$. a prestações
de5-$000 semanaes. m%\!9***

cv*an*
çeS'a**1 V 05*?

to*

ríténte n. 5S

Sorteios nropriof

RUA DO OUVIDOR 113
Teleiihiiiie. Norte, u. U.280

JOALHERIA AGUIAR
Esta casa não tem agentes nem filiaes

AVISO
i-cndo-so effectuado, hoje, o ultimo sorteio

do 1° Club, nio convidado» todos os
Kxmo*. Srs. sócios presta mistas, que nao fo-
rnm sorteados neste Cltili, a virem escolher
as jolas ou objectos do onro, prata e fantazia
a' nue tflui direito, atê a Importância «le
35U5Ü00, no "stock" existente ua joalheria
&culnr<

Com assignaturas de distinetas senhornB c
cavnllieiros, ile familias do mais elevado des-
taque social, quo multo nos honram, os Clul.s
Aeuiar" nio organizados com 200 soclo» cada
club, sorteados em 70 semanas.

RbViili.iidii cl<is sori.eins de hoje
1» OLUB—-Foi sorteado o N. 139.
Ho ULiUH—Foi sorteado o N. 151.
3° ÜMIM—Foi sorteado o N. 1!7.
40 Obllll—Foi sorteado o N. 111.
!>o C1.UK—Foi sorteado o N. 144,
Ki» «le Janeiro, 13 dc dc2cn1l.ru ile 1020.

O fiscal üo Koverno Dr. í/osuniiu/i de Oliveira.

Iteccbem-so assiirniitlíras |.ara o 0° club.
J. 1'UKHIKA UK AGUIAR.

' -VOGA-I
Continua ven-

dendo com exce-
peio nal desconto
do

I
seu bello sorti-
mento de Vesti-
dos, Chapéos e
outras novidades
que acabani de
ctie^ar de Paris.

161 (Dt 00 OUVIDOR 107
mmmmmmmmmmmmmMmmmsm1
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AUUliAJi «ll CRÔNICA?
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H(]r«t tutu* para «calmai <ú iriw..sj
^b»i> «toltnt» vi» 'emui tt inMart.ii i u>

inata ss i Noticia franc » oadtdti
Valida poi «aloi

MRI8. 30, Rut dei Pranci BourgeoU 10
• «a» prluôliiuiii Phsrr.is.-lss

Quer comprar?
ou vender" jóias de todos os valo-
res, sem receio de ser enganado? Vá
á Joalheria, Valentim, fi, rua. Gon-
çalves Dias n. 37, telephono 994-
Central.,

RUA. 2
Teleplione -- Norte I OtS3

RSG I

NTO
ERY C

, 30
Caixa postal 1 .CviO

'EI

Importadores de todos os typos de machinismos
Ma o Iii «as para fabricação cie meias —

— JVIaofuirtas para
ras automáticas

IVIaterial para Estradas de Perro
Machinas para *r»a lina ria

fabricação cie gçelo — Ser

IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA
ÍMANENTE:

-TORNOS-SERRAS DE"g-XJIJSTüA-STBS 
trans-

PORTA VEIS - MOTORES - BOMBAS, ETC, ETC.
TALH AS — BALANÇAI

FITA-MACACOS'

TGxraurc-s*.

Cirurgião tíeiatisfa
José Gonçalves transferiu seu

consultório dentário pura o largo da
Carioca n. C.

NERVOSOS. CANSADOS
AGITADOS ou ANCIOSOS

Belfaora-se-lhes
considera ve 1 me d te o estado com

VERONIDIÊ
AHTlSPMSmOOWO IDEAL

Remédio ínoffensivo
que nilo produz avezamento. |
Approvado puia inspeiitorin Ourai

de Ilrgieno de Rio de Janeiro.
EMHUSSEMENIS «LBfcHI UUIüSUN

% 167, Aue de Bfrvrea. Parla
¦ TODAS AS PHARMACIAS

Trocam-se jóias
Compram-se, vendem-se v concer-

tom-se, na joalheria A Turmallna,
rua Uruguayana n. 222, Tel. Norle
0-118.

A'S RESPEITÁVEIS FAMÍLIAS
OPPORTOIiíOADE MM U ii M

Vendem-se a varejo bellissimos brinquedos, como:
grandes automóveis, trtns, animaes,

carros de assento, cavallos, etc, a preços de fabrica
aitamente reduzidos,

ROA VISCONDE DE ITABORAHY 47, Io andar

LÂMPADAS
econômicas

AEG
THEATRO MUNIClPALilfi
Conoesslon.rio: W. MOCCHI —

• Temporada olficial ile 1920
vAAA.*A«« —UV<MWM>

AfibA IHGLEZA BITTE4C0URT
é ntíl na convalescença das moléstias"

agudas, como tônico e estomacal

PHflRílflCIfl BITTENCOURT
lir, UDA URUUUAYA.NA, 111

LEILÃO DE PENHORES
CASA GONTHIER

Em 22 dc Dezembro de 1920
Fuiidada~envI8G7

fleury & Armando
45 Sai li ás te, 47

Taxem leilá» ilus nurilibi-eji ven-
cidos e avisa iii aos .Nrs. intidiarins
q-'<- |i«ul<-iii rc I'» rin ar ou resgatai-
as suas cautelas alé a véspera do
leiiâ». i-

tWm HESPANHOLA OE COMÉDIAS
ERNESTO VILCHES

Sabbauo,18 de Setembro
•*'mm

«tom a peça em Ires actos, de
I KWCIS DK CUOISSEI

El corazon
manda

AMANHÃ .ne ira-lo a .issignatiiru
. r:i seis recitas, aus soginiiies prr-

çós;l'c'i/»a o caiiiato'o3 do 1?, 40$: oaiim-
i-ou-a ilo fe, .15$;. poltroims, IOS; bnl-
nóes A é lí, 5$, o li-iicõcs outras lilns,
¦líUUO. ¦

Electro-Ball -Cinema Empreza Brasileira |
de Diversões

SI ~ Rua Visconde do Rio Branco - 51
A mais popular e querida casa de diversões

desta capital

5T--Programma novo-HIO»
A BLUE BIRD apresenta a querida actriz

ZAZA PITTS em o drama

Ihaça
Cinco grandiosas partes

Ping-Pong, Bilhares e outras diversões
Artistica e abundante illuniinaçào eleetríca

ANDA DE MUSICA MILITAR
Ao Electro-Hall-Cinema!

Ás diversões começarão ás 5 horas da tarde

sj&gsís&ssfEa; sanBSBaâGssãoamas^^ . k—
THEATROS DA EMPREZA PASCHOAL SEGRETO-Direcção: João Segreto

S.JOSE'
. iiiiipauh.il "\a<-i uni fun .ml oui ¦ ile

julho iu l!)l 1 — l>iriK.;ã ar'i8tioii ilu
ItilüRO MJN1-.S - Itogeiito .Ia cr-
ohcitrii, Ui.NIO MOSSUIIUMIA.

|HOJE Tres sessões HOJE
A's 7, 8 3/4 o IO 1/5!

A rtívisw querida dis fiimlliiw, uri-
ginal iuí mtoré: «Ia uiu.l.i CAU LOS
1ÍKITICN- llUltl' o OABUilS ) DU

ill-JN -ZI-.S, miiMoiilo Sl.NllO

QUEM £ BOM
JÁ NASCE FEITO

^MAVll^/VS'VSAAA/lAIVVV^^«VSA^VVS/VS

t-.oiu o seu (|ii:«(lr«> novo de
gi-ande biluridsidu

O Café do Pinto
No dia lü - OS ('AfttiACCIUOS,

Imru-ia d ,T. Mirauda,musici dc Pan-
lin. Saor.iiiieiitu.

ORO
üiand. i . ni(. atua Nnoion. I uo <'pt-

r ti, e M ludr.iin.3 (noiu.r d.itli.atru
( lumui, dn Pi r-j —Dii<'0çS6 urtis-
li-a dü líDlÍABliO ViKIKA — li -

güiit d. or^h-itia, PAULINO SA-
Cli À MIS NTO.

WWVSAM/V

HOJE Duas sessões HOJE
A's T 3/4 c » 3/4

A operoia victoii.^a em tro» aotos

LONGE OOS
OLHOS...

BieVaiiieiiti! — A Cupiial Federal.
^^V^V»*WW

A cidade

CiN!M*iooE'tNO--;:r
(31.1 e -i?) e O poder do' Annun-

cio (li. Wiiblibui-ii...

Oi0.LR(L.O.3 0<
Cuiiipaiitiiii de Uráinas e fome ii s dii-igiüa piil. no or rSÍAACIM o .MAIl/M.I.O.

¦ ia qu I fuá puno Kll HA l»K SOt/V
s*****m+mi**s****m***>****m*****j*

HOJE3 A.s 7 S/-4 e 954 ÜOJE3
DUA-S SEÜsíaÔES DUAS

TÍ S T1 If TÍ A J: cóiiipaihiu co:n o lii.aii.intj vaalovillo. -
"',J*1 etu tiMs a» o.s «le KEK,0.\VI3 o IlAllUK'.

traduzi 10 por CANUÍDO (JO TA,-¦¦.:.

PUOTaGONISTA -FHA*\CISCO MAll/IJI.I.O
Distribiiú-ãii - l-fvn » Cl. tild.-, liíiiiíit» de Sou/.a: Suzaiuia i liab.V, Ira-

o-ma du Al«ui3ur; .Iu ia, siubiva-, II ri-nm. Sant .s; l-ali.-l Chnbal, Mi-.lhild.: o.ta;
Çlaria-if-j gjveniiiito •• livai Ode.t 1'nViiivs». Victori., i; v i-nanto du Cio ildc, Zi-
zinha Mi cedo; .-. g hiiu.hIj, o Ikhii.-ui do gaz, Pranèlsèli IKiir/.ullo; üruobio
Cliabal, M. Col ar m; Lml miirfr, n<iroci.inco dn fazuidu-, Aiiguiiu S ut ;•: ('• mie.
Di-s ililoiD.ii, Jos SuVl-iiiIj-Duiii nini; |.. vníeiunõ, J>á.) Ü ííiiiir; lío Jjh ri o Tivvillo,
A uisi Fen-eira .-lumua-.n-, gu irtlu, ltaul Ilurreioj lir oiinl, euiitiuuo. Cosia- Mur-
eotid-s,

His<'-eii-s<-cn«- d» aetoi- 11 AltíT3.1,0.
Sei-iiariiis d- AMíKi.O I.A/.AKY e .lAViSIC SII.VA

AMANHÃ — í» 110 il Kll ÍÍ» U\'f„
BKBVEMUNIH-A IMÍ.VírÀO l>.\ ,\'IC'>'I'A, v. u.l villi deAlb-rt.. Doodato.

**——**——^^^—¦ ' " "™^wsa——api ii^m—la^issf mi nan-^^Miiiiiiiiaiw^—w
I" .KÇOfi — . uni we» o f.i ai, ifii; oaiuir..lc< dj 2?_ lüí; diatiiiiüa do 1., 3$;

iliitincta-. do 2?, 2$; gulerius, 1$5Ü0; g.;rao<, IÍÜ00.
.Bi8EB8aÉãa»^9pSail^^

THEATROS DA EMPREZA JObÉ LOUREIKO

PALÁCIO THEATRO
Companhia Portuguez ie

Operetas
SATANELLA-AMAR ANTE

llii-ecc-ão musical do maeslro
ÍVK^CKSLAO l>l\TO

HOJE A's 8 3/4 HOJE
Uma reprise ani-iosamento

esperada
0 maior suece-so da companhia

A famosa opeceta em tres
netos

0 «
Prõljigòriiítn/. KstevAo Amarante
Matioi  l.uiza Santanella
iligorosa montagem

Scenarios a caracter
Nise. -en-seeni- dc AH AK A STK

Ainanhã .l.iAO UAI AO

THEATRO REPUBLICA

Companhia Portugueza de Operetas
CREMILDA DE OLIVEIRA

le que fazem parto Maria Abran-
ches e Almeida Cru*

(irande orr.liostra sob a direcção
do maestro Assis Pacheco

HOJE A's 8 3/4 HOJE
Grande exilo

A oporela cm ires actis'do Rirausi
^M^a^l^^^^^^^WNM^^VA

Sonho de Valsa
KKAi\ZI • iXòtavêl <-,i-(M«l-ã<> do

CHKMII.IIA l>'OI.IVKIltA'1'oma 
parte ioda a companhia

Amanha- MIMlil oi: VALSA

Aesta remanii - II i-éeita de
assignatura - nilIMIIIS Ql K
CAi\'l'AM - Novidade para o Uio

POLTRONA- 6»Oao

liilliftes ;i vl-ii.la iii.s bilbetiiius il s iliontroí .i. s 10 huras um diante e ua
ca-ia Lo|ie- 1-' -ruanda- á Avenida llio Branca 138, daí 11 ás 17 guira.

Compnnliin Brasil Clncriiatogrilpliica

IlOJIü, ultimo dia deste
prograinni:!

O maravilhoso trabalho da (JAC-
MONT dá-nos o seu 4? episódio

O F"E.F?R EL

PEDRO II
Um IIIni documentário, tendo por
pivot o dccrclo que revogou o lia-
nimento da fu milia imperial, e

providenciou pela

Volta dos despojos do Imperador
A assignatura do decreto — A dis*

cussão no Congresso, etc, etc.

E, a pedido, CHUtl.lE CHAPIÍIVc,,,nonBRO,flRnfl5!
Amanha — Um .ilui'"íiíagiíiliúu' pio

i iiríiUj; polu luxo, pei i aprtísíii.itíiçâ de
(ll-XJltQIi-. CÀRPE.VTIlítt, o j-jv.-n é)jii-
peilu niuiidiai .lò biix, .ini — O 1111.11 Kit
HAIIAVll.llOSO (Sjiütt o l.iingib do
amor.)

nrFii^Lisrorsr - - —
O i>onto pi-efei-ldo das faiiillias—Proprietário, .T. B. .STAPFA—Com-

V. panhia Alexandi-c Azevedo—Hlnje—A's 7 3|4 o 9 »|4—lioje

fKB»andi@sa Festa cia 'Floi*
Apresentarão no vestlbulo

plares da flora nacional ns segui
POLITANA, OASA JARDIM. CA
LUSITÂNIA, IACOaNE, CASA CO
JARDI XEIRA e VIUVA SIIiVA
—O jur.y será constituído íior nr
pi-esiontaçao da i>cc«, em um act

BODAS
"Pci-sonnéens: Ella, APOMj

IAIO; Mlin, BRAÜÍCA DE LIZ—
engi-açadisslma opniedlit, em uni

do theatro os mais delicados oxem-
ntes casas: CASA FLORA, 1'ETUO-
SA ROSEXAAIiD, ARTE FIíORAIi,
EI/HO. BOGARY, DEÍi BOSCO. A
ITIíIIO—áledalhtis dc ouro e prata
tistas dc rocònliccldo nome—1" rc-
o, original do Simules Coelho:

ONIA PINTO; Elle, SIMÕES COE-
Rio—-Actualidade—Representação da

acto, de Gastão Tojeli-o:

ROR ^AU3A O -*2EiS.
ACTO VARIADO DA Ia SE SSAO—Por meninos dc 0 a 8 annos—

Margarida Antonieta Vianna, monólogo "A Boneca"—Maria Pereira,
unia cançoneta—Mario Loureiro, modinha "Larga o bode...", e Erix
Marln Castro, uma conferência humorística, escripta expressamente
pelo Dr. Avelino Andrade.

ACTO VARIADO DA 2" SE SSiÃO—Pela illustre actrl/. Abigail
Mala, ciinçocs brasileiras—O Illu ,tre actor Alexandre Azevedo, can-
ções porluguezas—Dnviua Fraga, rccltaçãode versos—Pnlmyra-Sllvn
-—Augusto Annibal—Rcstícr Junior, em números caipiras, e Oscar
Soares, nos íados portuguezes.

ktfKswvtíÉ&sai&SGa**^
HCOJE3

.-1 '.1,.*njS4r*.'íSSm*S/J>B.~.

Dia 20—í" representação da comedia, em tres netos, A OASA DO
TIO PEDRO, original de Oduvaldo Vianna. Estréa da illustre actriz
brasileira ABIGAIL MAIA.

OBI\IE:tVÍJÍ\ OL.VIViR8^

^çapaal «».»

s P
ÍS 55 g

^è i
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ladraanguede
film rie suecesso

HOJE — Om lilm que se recimmenda pela these que se discute — HOJE

S/INOSJE DE LADRÃO
Seis actos cheios de interesse. Àpresent rle uma nova estrella allemã

Um indivíduo que recebe sangue dé outrem fica tambem com os
seus vícios e costumes? A delicada operação de transfusão de san-
gue feita pela primeira vez á vista do espectador. Film dedicado ao

nosso mundo medico
Completa o programma: SEMANA METO N, 18, ultimas novidades

mmií contra a jg| - gg§ ESÃGISTE
IIKIvVtC I ma comedia porliigueza—O CUJl)ll!»!»AHIO l>K PUL1CIA - de aulltria

do grande GEHVASIO IfOBVIO.
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Rua Visconde do Rio Branco n. 53 Telephone. Central, n, 5.657

HOtte - 0 mais yariado e sensacional dos programmas - HOJE
Da acreditada marca PATHE' NEAV YORK apresentamos um

trabalho magnifico, interpretado; superiormente, pela àpròciácfisslma

june: CAPRICE
A mais graciosa e bella de t odas ns grandes estrcllas surgo, in-

comparável, em

QUE RAPAZ
Seis actos admiráveis, desen rolados ante o mais delicado doa en-

rodos;
Xo mesmo programma apre

allemão, em cuja Interpretação
ordinária da grande artista

POLA
a Inesquecível protagonista do f
RI, em

c N

sentamos o mais applaudido "film"
sobresai a arte incomparavel e extra-

NEGRI
amoso trabalho MADA51E Dü BAR-

EMA ? DEAL
Hi O sJ EL U tíiii programma üe ;|c^par3vel suecesso! - HOJE

Fazendo jús a constantes pedidos, apresentariios liójè .-i mais desejada de todas as "reprises'', inter-
iiretaiTâ pelo grande e in compara vel .; ¦" ^. XJ . a cxtraord'%ario trágico
americano, cuja inimitável arte o consagrou o maior ehti-e as miais famosas ceio '-beldades tia tela:

NO SERTÃO AFRIC
Cinco actos estupendos, dos enrolados na selva virgem dos inhus pitos sertões da maravilhosa África.

Enredo magnifico, aventuras Sènsa eionalissimas, luctas tremendas e ult ra-enineionantes !

m
FRANK KEENAN
Pathé-New York
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Sunshine Comedy
FRANK KEENAN

-*^w^.v - -
No mesmo progranima apresentamos um '-film'' originalíssimo do procfucfião italiana:

OS HOMENS AMARELOS
io: pelbs dois famosos arihHa.-?

ANIA
Seis actos de fortes sensaçõ
Ainda neste programma a

Dois actos extraordinariam

es e admirável entrecho !
mais risível das comédias Paramount.
k ; ^.'Alí?»..C3AS
ente cômicos, ultra-hilariantes !

urn cuidado em

A IVt lA IV e--» .". CORA
Eddlo c Ijce, da Universal, e DK
.pelo ongraçadissimo Xieão.

QUINTA-FEIRA — UUlmo
RÃO JÍYSTERIO e CARTÃO A
por Fanlò Ward.

ÇAO BEMFAZEJO, cinco actos, por tt
FIO A PA VIO, dois actos cômicos, g

s èplspdloe do cine-romance o BA-
MARIiliO, druma, em cinco actos,

Um trabalho admirável, desempenhado, com extraordinário s:.-e
japonezes : . n tü JL '•> "tSl^"S"A v/

Cinco actos de venturas sen naeionaes. ílesjiliiwenhados, sup-.rior-.'.u-iite. boIü-
que muito enaltece a moderna etne matograplifp,' it;iliana.

Ainda neste programma ap rèscntainòs a mais cômica dc to.las as fàijiòèas SÚNSÜÍNE ÇÒ5IEDV:

R G
Duas partes de incontidas gargalha.dás, desenroladas ume ...in :i-. pn^ru^iidissinio dos .-nlroelios

idealizados ,pela Inimitável marca da hilaridade. Preços coiiíitixiiis-.
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QUINTA-FEIRA — Um proRraiiimii Ideal! TOM MIX, o tiuerldIssimb cavalleiro do Fár-Weàt; eiit g

O TERROR, cinco actos,'da Foí Film, e WILLIAM HART, o original artista, na inais extraordinária aun

HOJE «3» A mascara impressionante e o drama intimo $ HOJE
Ó PATHE' NEW YORK aposenta o grande actor FRANK KEE-

NAN, na perfeição de um thema, exalçando o amor paterno invencível

As cinzas do passado
FRANK KEENAN, personificando o vagabundo nctual, sem

elrn, nem beira, vai, aos poucos, dominando a platéa, que uitocla em
- lhe conhecer o passado.

No «esto imperioso, na pret* muda dns mãos tremulas de emo-
ção, o famoso KEENAN faz reviver todos os sentimentos que o cas-
tigo da sociedade stylizou na sua mascara precovemeute rctalhnda.

AS CINZAS DO PASSADO
' E sc destas cinzas sc levantar novas avassaladoras labaredas?

È mais h hilariante SUNSHINE

Scenas drv Roça

;; ?jr suas creaçOes, em cinco vigorosos aotos.
I &AS**\5«*WiS«XSV^^
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DOIS ACTOS, SUNSHINE FOX VtLM

cm que ns mais dcsopiluntcs scenas se passam entre animaes c gente.
O lira mie suecesso cômico do dia ;


