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sexta commissão, relativo ao desarmamento
A Assembléa da Liga das Nações approva o relatório da ^füs"negociantes de café, em Hamburgo, tencionam resta-

belecer o deposito ali existente antes da guerra
¦*: .

7\

á argentina, o Paraguay e 8. SaivaÉr aiuíla nâo pagarãi â fi-imaira quota de despezas da Ligadas Nações
René Viviani concede uma longa entrevista ao "Petit ^^^;A'€amara dos Lords, na Inglaterra, approva em terceira |discussão ò projecto do "home-rule"# para a Irlanda JJournal" sobre os trabalhos da Assembléa de Genebra ....._ #x

&&%&Í&X:&^^ ^p:*}'-'***'^^

A COLHEITA DE Al GODÃO NOS ESTADOS ÜNlDO^Alfcie RA' ESTE ANNO A 12.987.000 FARDOS

COMMUNICADO TELHIÍlíAPIIlCü
de HENRY WOOD

0 DESARMAHEKIO
Relatório approvado pe-

Ja assembléa da Liga
da.s Nações—As prin-
cipaes cláusulas — As
escravas brancas e o
commercio de ópio.
GENEBRA, 14 (U. P.) — A

assembléa clã Liga das Nações
appròvou, hojo, de tarde, o re-
latorlo da sua 6a comniissão,
relativo ao desarmamento. O re-
latorlo exige a ratificação imme-
dlata, p>las potências, de uma
convenção contra 0 commercio
em armamentos. Considera-se
«íue o governo dos Estados Uni-
dos 

"6 um dos maiores culpados
nesse sentido.

A sessão da assembléa, hoje,
foi convocada pouco antes das
11 horas, e o relatório da 6*
commissão da assembléa foi Im-
mecliatamunte apresentado.

O relatório, na fôrma adopta-
da, incluo as seguintes estipula-
ções:

»1". Ratificação, pelas poten-
cias, de um accordo por meio do
qual cllua se compromettem a
nao -participar no commercio de
armas.

li». O relatório autoriza o con-
selho da Liga a tomar as provi-
dencias necessárias, afim de im-
pedir o commercio dc armas.

3". Ordena-se ao conselho da
Liga para obter um plano com-
pleto e pratico, visando o'dosar-
mamento de toiias as nações.

4". Pede-se aos governos dos
paizes sócios da Liga, para não
ultrapassarem os orçamentos
para o corrente anno, no que diz
respeito ás suas respectivas de-
fesas militares, navaes e áreas.

Depois de approvar o relatório,
a assembléa tratou do provi-
dencias destinadas a pôr um pa-
radeiro ao trafego de escravas
brancas e ao commercio dc ópio
e outras drogas nocivas.

HENRY WOOD

(Correspondente especial
da United Press.)

plenamente, em consideração, na
conaiç>õcs especiaes qne netnnlniente
imperam no mundo. Colnprehenile-
mo." «pie essas condi(*õ.es íorçjbáaiííehr
U* U^in descrrcflectldns naLIgn. assembléa da Liga. das Na

Por Isso nuo fk-nmos (lesiininiiulos pronunciou o seguinte discurnulo clieuiiiiios ii «¦oncliisno (le (lllC ¦* ' * - . ,  ...

UM "DISCURSO BO DR. RAUL
FERNANDES

GENEBRA, 14 (U. P.)—O don-
tor Raul Fernandes, delegado do

«punido clieBiiino.s & eonc-lusíio de qne
«'• impossível fnzer ns àçtuaés confe- so, na sessão de hontem, a. favor da

jurisdição obrigatória do Tribunal
reneias da Assembléa ndopta, todhs j J^^,,,,,_ em tudos os cunf!ietos .
us noHsns noções e suj-gestoes. ¦

Jiilp-anrto a confereiieia de sens . .VTt^in* ,"' nnt-n- nue não se
pontos itáfelUMM nsjle- | tfjgfâ ^ S^Sto |tóssí-Ss^ssasa iWíwm>m^ mm» mm

t% gjga das escoes
EM PAVOR DOS INTELLECTUAES

GENEBRA, 14 (U. P.) — Uma
moção foi apresentada .1 Assembléa
da Liga das Nações, hoje, pedindo
para ciar instrucções ao Conselho da
Liga. no sentido de tratar da forma-
ção de uma organização internacio-
nal destinada a molhórar as condi-
<j0«*s dos que so dectlcam a trabalhoB
itiluliectúaes, incluindo professoras
cl.- escolas e outros operários do es-
¦pirito.

A moção foi assignada pelos
Srs. Ncgulesco, da Rumania; Poullco,
da Bélgica, e Ferraria, da Itália.

OS CADOS SUBMARINOS
ALLEMÃES

GENEBRA, 14 (U. P.) — A dele-
gação japoneza á Assembléa da Liga
das Nações «Teu Ci. -publicidade uma
nota, relativa á decisão da Conferen-
clã Internacional de Communicações
de "Washington, sobre a adjudicação
dos antigos cabos submarinos ulle-
mães.

A nota diz qu«à, a opinião publica,
no Japão, 6 unanimemente favorável
e insistentemente o reclama que o
Japão conserve a posse absoluta do
antigo cabo allemão, que toca na ilha
de Yap, no Pacifico. O Japão con-
trota actualmente essa ilha.

A Imprensa japoneza recommenda
nos Estad'os Unidos reduzir as suas
despezas navaes e empregar esse dl-
nheiro na construcção do uma linha
submarino própria. A referida nota
termina dizendo que a Conferência
Internacional de Communicações de
Washington não tem competência
para dispor dos cabos ex-allemães.
OS SUL-AMER-fCANOR PERANTE

A' ASSEMBLÍ..V
PARIS, 11 (U. P.) — O .."»' P |drigo Octavlo, chefe dn delegação

brosHelrh nn Assembléa dn Liga dns
Nncjõcs, mima entrevista cpm o «ir-
respondente (]o jornnl "L'Ec!alr", em
Genebra, n rçspeltò «los trabalhos
(?•••. actuaes conferências da Assem-
blén, èm Genebra, «leclnrii qne a
maioria dns nagScs sul-anici-loimas
está, em gerai, cpiitente oom ns mi-o-
videncias jú mloptiidus peln Assam-
blén.

As «lelegaiHÍcs siil-nmerlennas na
Assciiiblcn da Liga dns Nações, em-
hora representem pülzes natural-
mente ligados por fortes lagos de
amisade, tentarnm. geralmente, evi-
tar o ponto flo vl''tn puramente sul-
americano, c cirfòrçoram-sc, nflni de
considerar todos os probleinns dn
Lign do iKimo de vista mundial.

Naturalmente existe multa eolie-
são entre ns (li-Ice^H-ws sul-anierien»
uns, no qne dl-» n^siiolto nos j>rob'e-
jnas especiaes do nosso continente;
mas temos- nos esfore.ido. nfim «le
não pernilltlr Isso, fle impedir «íue
consideremos os problemas c Inter-
esses especiaes dn Europn.

Ci*ei«i que os delegados «• * merl-
cauos esifio, geralnienU*, ..!<>

pensam que ns nctimes scsüõos da l
Assembléa são multo animadoras, no
<(iie diz resjicitó no lioin exito da
Liga das Nnçõèsi porque se encontra,
em toda n, parte, entre os represen-
tantes de todas ns nocScs; grande de-
sejo de cooiiorar lealmente, e resjM'1»
to mutuo parn com os seus respecti-
vos problcnvs cspticlaes.

Proposltaduiiiente, os siil-nmcricn-
nos nii» loniarim pai-tc áetlvii »is
discussões relativas aos assumptos
jiiira mente euroiieus, mas trabalha-
ram multo nas seis grandes commis-
sões da Assembléa.

Estamos tambem bem contentes
com os logares que nos foram conce-
didos. O facto «pie tres dos vice-pre-
sldentes da Assembléa são sul-nnic-
ricanos demonstra que a Liga com-
prehotide a nossu Importância e esta
dlsiwstii a cone*'!"''-nos igualdade em
todos os assumptos.
DECLARAÇÕES DO

DR. HAGERUP
G33NEBRA, 14 (U. P.) — O dou-

tor Hagerup, da delegação da No-
ruefia na Assembléa da Liga das Na-
ções; concede íi. United Press a se-
jyuinte entrevista, relativa Cx. parto do
plano do Tribunal Internacional da
Lfea das Nações, que diz respeito a
jurisdição obrigatória. ¦ _

O relatório da terceira commissão
da Assembléa da Liga das Nações,
sobre o plano do Tribunal Interna-
cional. fnl adoptado, hontem, pela
Assembíéa.

O Dr. Hagorup explica, como se se-
gue, o plano : . ¦¦? ' •

"Como estávamos obrigados a ex-
clulr qualquer plano de . jurisdição
obrigatória, em geral, para o Tri-
bunal Internacional, pensávamos ente
seria conveniente deixar uma porta
aberta, no sentido do permittir aos
paizes, dispostos em aceitar um sys-
tema de jurisdição obrigatória, qual-
quer methodo ou meio, permlttlndo-
lhes concordar «oin a obrigatorieda-
do da jurisdição do Tribunal Inter-
nacional.

A terceira commissão,. por isso,
appròvou a moção do Dr. Raul For-
nandes, do Brasil, cuja moção inclue

plano «te jurisdição obrigatória ad-
vogada pela dclçgação suissa na Con-
ferencia Internacional de 'Haya, em
1897.

Tanibeni apresentamos um artigo
visando a jurisdição obrigatória, ro-
laWa íi interpretação de certos ou-
tros assumptos. Essa providencia se-
ria levada a effeito da seguinte ma-
neira:

•'Vamos suppor que um paiz fan-
tastico, o qual chamamos do "A",

esta disposto a dizer quo, numa certa
e determinada oceasião, estarã. dis-
.posto a concluir com dois outros ,pal-
zes, os quaes chamaremos do "B" e
"C", um accordo mutuo, aceitando a
jurisdição obrigatória do Tribunal
Internacional para certa ordem de
controvérsias internacionaes, se os
demais assignatarios «lo accordo tam-
bem fornecerem garantias de sc con-

•formarem com o mesmo.
Até hoje não íoi possivel estabo-

lecer a jurisdição obrigatória do Tri-
bunal Internacional --pnra todos os
paizes, mas, por ora, consee-uimos <*s-
tabelecer a jurisdição obrigatória
para todos os paizes dispostos a acel-
tal-a."
PAIZES QUE AINDA NÃO PAGA-

RYM A PRIMEIRA QUOTA A'
LIGA
GENEBRA, 14 (U. P.) — O "Dia-

rio Official" da Assen.bU.a da Ll!?i^
íbis Na«.*ões nnnuncia que a Argen-
tina, o Piiriigiiay e a Repnblicn do
S. Salvador ainda não pagaram a sua
primeira quota ás despezas da Liga.

A quarta comniissão dn Assembléa
refeilii o caso ao Conselho da Liga
das Nnçõesi afim de serem dadas ns
ilevlil*<s" 111'ovidenciiis.

OS ESTADOS UNIDOS E A LIGA
M'.vr**ON íOl-ItO), 14 (U. P.) —

O Sr. Elihu Root, antigo ministro do
exterior; conférenciou aqui, hoje, du-
ranto mais de tres horas, com o pre-
sidente eleito, senador Harding.
Acredita-se que o Sr. Root tratou do
plano visando a participação dos Es-
tados Unidos na Liga das Nações.

Depois da conferência, o Sr. Root
deu uma declaração íl imprensa, a
respeito do Tribunal Internacional

| da Liga das Nações. S. Ex. desempe-
I nhou um papel importante na ela-
j boração do plano do Tribunal Inter-

nacional, por oceasião da Conferen-
cia «lo .Turisconsullos, em Haya, no
vi'rão próximo passado.

O Tribunal Internacional offere-
cora um meio de evitar a guerra, a
não ser .quando algumas nações de-
sejam provoenr as hostilizações,'do-
clarou o Sr. Root.
OS MEMBROS NÃO

PERMANENTES
GE-NE13RA, M (U. P.) — O sc-

nhor Paul Hymans, da Bélgica, pre-
sidente da Assembléa, cominunicou
hoje que os quatro membros não per-

iminentes Jo Conselho da Liga, epie
devem sueceder o Brasil, a Hespa-

1 nha o a Bélgica, serão eleitos ama-
. nhã.
I Aeredlta-se que os membros brasi-
| leiro hespanhol e belga serão reelei-

tos, entrando a China no logar da
Grécia.

ao estabelecimento de uma Corte
Internaciona.l de Justiça, da. Liga
das Nações.

O tribunal, indiscutivelmente, de- -
verá ter jurisdição compulsória em .
todas as controvérsias Internacio- !
nu-es. "¦¦!¦"¦"

De accordo eom'o pacto, da Liga
das Nações, o conselho tem júris-*
dicção em certas questões cm quo
estão envolvidos interesses vltaes
dos paizes pertencentes á Lig"a>. j
• Os Estados que asslgnaram o pa-
cto da Liga entregaram os seus inter- •
esses o as questões de Importância
wo conselho da mesma Liga.

Em certos casos, haveríi sempre o
elemento politico nas resoluções do
conselho. Esse elemento tenderá a
dominar sobre o sentimento de jus-
tiça. *

Esto perigo ô o maior, porquo te-
mos estabelecido determinações para*
a execução das decisões do conse-
lho, por meio da declaração do. blo-
queio contra os paizes «me s<5 ne-
guem a obedecer ás suas resoluções.

Temos dado este passo vit,a.'l », .on-
treta.nto, não .temos o melhor * me-
thodo para evitar os conflictos e o
emprego desse bloqueio.

Ainda nitüs; tomos estabelecido
um. systema do cooperação financei-
ra. entre ns nações eprtcncentes a
Liga. Temos concordado em um
systema obrigatório de jurisdicção,
em questões relativas üs disputas
laboristas, e recusamos usar essa
mesma 'obrigatoriedade com relação^
íl Corta Internacional dc Ju§tiça, -quei
terá de oecupar-se de casos tia mais
grave Importância, como ns questões
de controvérsia internacional, em
quo os interesses das nações perten-
centes Cx. Liga são mais directamente
relacionados*'.
OS TRABALHOS AUGMENTADOS

GENEBRA, 14 (U.P.)—A assem-
bléa da Liga das Nações espera po-
der completar 'os seus trabalhos até
a próxima sexta-feira. A assembléa
realiza duas sessões diárias, afim de
apressar o sou labor.
CENSURA AOS ESTADOS UNIDOS

GENEBRA, 14 (U. P.)—O rela-
torio da sexta conimissão da assem-
bléa da Liga das Nações, que tem a
seu cargo a questão dos armamen-
tos, censura os Estados Unidos pela
incapacidade das potências em- ex-
ecutni- as determinações da conven-
ção incorporada ao Tratado de Saint
Germain, para o "controle" do trafl-
co de armas e munições de guerra.

Eis uns tópicos do referido do-
cumentu.:

"A completa execução da conven-
ção ô prejudicada pela falta de
"controle", por parte dos Estados
Unidos, da. exportação de armas.
Embora o governe niui-te-amerlcaiio
possa' fiscalizar ae armas de pro-
príedade do paiz, não podo "contrO-
lar" a exportação de armas mainifa-
cturadas por firmas particulares,
com excepção das remettidas ao
Mexieo e á Russia. Esto facto tem
evitado a execução dns cláusulas do
Tratado do Saint-GermaLn pelas ou-
trás potências signatárias, veto ellas
se considerarem severamente preju-
dicadas, prohibindo a seus manufa-
ctureiroH a -exportação de armas,
quando tal medida não poria termo
ao trafico de armas, mas simples-
mento o faria passar para outras
mãos".

O AT/TO COMMISSARIO E&
DANTZIG

GENEBRA, 14 (U. P.)—O se-
nhor Bernardo AUOlico, da Itália,
novo alto commissario da Liga das
dade, afim do assumir o seu posto.
Nações em Dantzig, partiu com o
A QUESTÃO DOS ARMAMENTOS

GENEBRA, 14 (A. H. )-r.A as-
sembléa da Ligo da.s Nações dis-
cutiu, em sua ultima reunião, a
questão dos armamentos.

Fotsam apresentadas varias pro-
postas, saliontando-se as tendentes a
convidar todo.=s os govornos a ratífi-
car as convenções de Saint-Germain
sobre o trafigo do armas e a não
permitlir que, durante dois annos, a
patir do próximo exercicio fiscal, se
augmentèm as despezas militares
previstas para esse exercício.

Foi apresentada tambem uma re-
solução paar que o conselho executi-
vo da Liga estude a questão da fa-
bicação do material de guerra pela
industria particular.

O Sr. LOon Bourgeois, como dele-
gado da França, declarou «íuo o seu
pa.iz adherirã á limitação dós arma-
mentos, fazendo, entretanto, expres-
sas reservas sobre a resolução j que
impõe.aos governos a obrigação, de
não augmentar as sua? despezas mi-
litares nesses dois primeiros annos.
Acerescentou que o estado actua} da

^Europa é de tal ordem, que ninguém
ousaria aconselhar ás pótdncias as
quaes incumbo a manutenção da
paz a limitação prematura do seu
poder militar.
UMA ENTREVISTA COM O

SU. VIVIANI
PARIS, Í4 (A. H.)— Em entre-

vista concecUdà «n "Petit Journal",
«i Sr. René Viviani fez hoje longo, e

interessante declararão, sobrífU Liga
das NaçOes. Coni grande satisfação,
o delegado frnncezse referiu aws- re-
sultado.s da assembléa ' 

de Genebra,
que lhe ¦pennitüàjh '. confini'»»no''-fu-
turo, e ncccntuoii,'esne.cialmonjiè, .a
importância dos Irabàftoís. realizados
pelas diversas comniiss/ves. "TS?"***

A respeito dai;.; igualdade .das po-
tendas, o. Sr. Rçné , 

-"Tiyianl disse
que foi íhuito justamente qué a
França se tinha mostratjo adepta do
principio de que todas á*«^ nações são
iguaes umas-perante ns Outras. Era
por simples habito de linguagem que
se costumava falar em "gran,ijes e
peTiuenas potências", Dé facto* Ss
potências são iguaés, eiitrc si como
os oidndãos, o nenhuma '.potência
podia pensar em.''.te^.qualjquer'supre-
macia no «elo «l^asse.inbiéa.*- *it

Por outra, laâff, çónv.inhà' .nçtar
que os representantes «Íqs Estadcis
considerados gerálmenfé' como . "pe-
quenas potências" íiiío.ierãm indivi-
dualidades apaga ilus" diante dos íe-
presentantes dos* outros Estados..
Entre elles, encontram-se .homens (le.
subido valo.r e oultura-^re^iiintadá",
que conheciam perfeitamente ai-his-
toria politica, «sabiam* 'exprii*rtir"se
com facilidade em.yarias-.iinguãs". e
não precisavam^pedir lições a niii-
guem. ' 

"-'í. .._ 
,.

Particularizando os resultados^' já'
obtidos na assembíéa geral, o "senhor
Viviani informou que Os traballios
apresentados pelos outros dois niem-'
bros da delegação franceza, O.S
Srs. Léon Bourgeois e Gabriel Ha*-
notaux, relativos .1 arbitragem e ao
desarmamento, serão muito prova-
velmento postos em pratiifa. À pro-
poslto, observou quo a'Friinça,. gue
se-tinha quasi exeluelv(Êneiite dedi-
cado, (3- -defesa dos princípios liberaes,,
representava no selo dit7 assembléa a'justiça 

c o direito, mostranclo-st3 ca-
mo uma nação desihteressada, ¦ qué.
sô visava a \jaz «Jo , rnuiido. Deste
modo .conseguira susieitar, 

" 
aá^Wials

vivas sympathias aí a, geraltsjifílm^*K*.«s Betados r-íiüf^-iís vM .a^eliij-.a.í
tíTincrfidóímuís Ütu-diiíé.^' as relações
entre os povos e procurando dissipar
os equívocos e evitar os "rótraimon-
tos funestos Cx causa da .huinanida-

nado, e que reclamava a sua presen-
ça, porém annunciou quo está dispôs-
to a fazer declarações a propósito,
mas deseja que se ache presente o
Sr. ministro ,das relações exteriores,
e assim o convida para comparecer
ao Senado.

. Depois destas declarações, o Sr.
Gonzalo Rulnes oecupou-se larga-
mente da attitude assumida pelo Chi-
le na Assepibléa da Liga das Nações,
e das relações do Chile com a Repu-
blica Argentina, declarando que. no
seu modo de v*êr, a attitude da dele-
gação chilena junto da Assembléa do
Genebra, devia, necossanair.onte, ter
sido outra, perante a attitude da de-
legação argentina. Quanto á questão
do Pacifico, o presklento da commis-
são de relações exteriores entende
qüe esto momento não deve passar
sem que unwi voz se erga, para dizer
que o Chile não cumpriu o que lhe
ostava naturalmente indicado peia
tradição o antecedentes a respeito da
Argentina.'Referindo-se á attitude boliviana,
affirmou que ella não é outra coisa
senão uma conseqüência da attitutlo
chilena.

Analysou, em seguida, a politica
•chilena, não. fazendo causa comnuim'com a delegação argentina, junto da
Assembléa da Liga das Nações.

Terminpu pedindo a -vinda do Sr.
niiinistro das relações exteriores ao
Senado, afim do lhe fazer as declara-

,ções promettidas o ao mesmo tempo
explicar-lhe se a lealdade o a prover-"blal 

cortezia internacional do Chlje,
st encontram perfeitamente resguar-

-dadas, assim como òs seus direitos.'.' SJ*.NTIAGO, 14 (U. P.) — O Sena-
iflo, em sua. sessão de hojo, oecupou-se
câc assumptos internacionaes, dis-
«"¦utindo-se o caso da retirada dn do-"jegação argentina da Assembléa dit
,Liga das Naçjjes e a attitude que con-
jfem ao Chile em presença desse
rfecto.- «
gEOs Srs. Bulnes e .Rivera, pronun-
ctáram diàcijvsos* récommoiulando a
¦iínmediatii adhusito «V Republica Ar-
^entjna-, visto existir convênios entre'ambésTés 

páizès, sobre a protecção o
o apoio mutuo.

O Dr. Rivera declarou quo o Chile

I
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pEDIfaOS aos nossos assignantes.cujas assfgnatíiraá
r terminam em 31 de dezembro do corrente anno, a
fineza de reformal-as com antecedência, afim de evitar
que seja interrompida a remessa da folha

PREÇOS DAS ASSIGNATURAS
I3SJ TERIOR

1 apo  - - 30S000
6 mezes 161000

EXTERIOR

1 anno ---V- - - 80$00Ü
6 mezes 42$000 81
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«ie, paar que, afinal, ee posee reor-
èiinlzai* o mundo- sobre a base da
jÜstlça. '*,

Por.ultimo, o Sr. Viviani se refe-
riu á reüraila da. delegação argenti-
¦na*, jia.ra tlizer que, se cada um se-
guisse esse exemplo, não seriam
mais possiveig ns associações entre
homens. Adiando para o anno pro-
ximo a. discussão das emendas que
destruíam o pacto da Liga, a assem-
blüa não tinha feito nenhum pre-
julgamento que jusUfica.sse a parti-
da doa delegados argentinos, a cujas
propostas ficou reservada sorte em
tud'o igual Ci das propostas apreaen-
tadas pelo Sr. Branting. Ninguem
dirá, por isso, que a delegação sue-
ca sè julgou no dever' de abandonar
a assembléa."Esperamos, entretanto, concluiu
o Sr. Viviani, que, em 1921, o se-
nhor Pueyrredon se achará presente
á discussão das suas e de e.utras
emendas offerecidas ao pacto da
Liga".
A QIJESTJiO DE TACX.A E AKICA

S.A.NTIAGO, 14 (A. A.) — O Mi-
nisterio das Relações Exteriores de-
clara que recebou, no passado, dia S
do corrente mez, .um telegramma da
delegação ehilena junto da Liga das
Nações, c&mmiinicaiulo-lhe eme a As-
sembléa da Sociedade das Nações,
reunida em Genebra, iliseutiu o me-
morial boliviano acerca da «i-uestão dé
Tácna e jArlçàl ficando qualquer re-
solução pendente dc um estudo'pos-
terior.

Accrescenta a nota que os despa-
clios .da delegação chilena dizem que
a opinião geral 6 favorável ao Chile.

SANTIAGO, 14 (A. A.) — Na ulti-
nia sessão do Senado, o presidento da
coin missão «le relações exteriores, Sr.
Gonzalo Buloes, declarou quo não
podo comparecer á. reunião da raes-
nia commissão, realizaUa no Ministe-
rio das Relações Exteriores, a 10
de íiovemíbrò ultimo, e quo por isso,
não pôde, como presidento da mesma
comniissão, aceitar qualquer resolu-
ção «íue nessa reunião tenha sido
adoptada.

Explicou que a sua falta de com-
parencia foi devida ã sessão publica"lie. nesse mesmo «li;., lioíive no Se-

havia conseguido o apoio da Argen-
tina para quando a questão de Tacna
o Arica fôr subníettirta á Assembléa
da Liga das Nações. Por esse motivo,
disse o orador, o Chile deve marchar
unido Cx Argentina. O Sr. Riveni*ter-
minou dizendo: "Perdenros todos os
amigos na America, fica-nos apenas a
Argentina, devemos conserval-a."

SANTIAGO, 14 (U. P.) — O Mi-
nisterio das Relações Exteriores re-
cebou communicação official infor-
mando ter a mesa da Assembléa da
Liga das Nações rejeitado, unanime-
mente, o pedido da Bolivia sobre a
revisão do tratado de 1904, tendo a
mesa Indicado os representantes do
Brasil, Hespanha e Uruguay, para
que convmuni.cassem essa resolução
aos delegados bolivianos oque lhes
pedissem que retirem a petição.

A questão irlandeza
AS TKQPAS BLAOK .AND TAN
LONDRES, 14 (U. P.) — Um des-

pacho de Cork ao Jornal "Daily
News", hoje, declara que todas as
tropas "blacl; and tan" foram re-
tiradas de Cork, honteni, de noite.

OS INCÊNDIOS DE CORK
CORK, Í4 (U. P.) — A popula-

ção desta cidade ficou tonta com os
incêndios que lavraram durante um
dia inteiro. Hontem e hoje,, houve
pouco movimento nas ruas, as quaes
se acham desertas, a não ser por
um ou outro grupinho de pessoas,
tranzldas de frio, as quaes se junta-
vam perto dos bairros devastados,
imrando as minas, das quaes a fu-
maça continuava a sair.

Ainda édifficil calcular os preju'-
zos. Fórarh completamente destrui-
dos quatro quarteirões, os quaes
continham 40 edificios, na parte
mais luxuosa do bairro commercial.
Centenas do pessoas continuam a
fugir da cidade, muitas das quaes
leviim comsigo seus bens, carro";1.-
dos em carros.

A população,Ofhi geral, está con-
venoidlsslma de que os incêndios fo-
ram organizados, sy-Uoniaticamente,
como represálias contra ou sirin-
fniners. Allcga-se, em algumas ro-
dus, que dezenas' de homens ar*iin-

dos, carregando latas de gazolina,
lindaram livremente pelos edificios,
siíin serem molestados pelas patíü-
lhas mililareS; incendiaram os edifi-
cios e, depois, iançaràm granadas
de mão e fizeram fogo, no ar, com
os scus revolvers. Allcga-se que pelo
menos 100 homens estavam nos
grupos quo, declara-se, atearam os
Incêndios.

Muitas casas çommerciaes foram
saqueadas por oceasião dos Incen-
dios, entro cilas, algumas joalherias,
as quaes perderam quasi todo o seu
"stock". »\Tm carro ferroviário, car-
regado de bebidas alcoólicas, foi sa-
queado o depois inceiifli.ido. Calcu-
ia-se que o numero de edificios des-
truidos foi de 100 a 300, c que íis
prejuizos materiaes alcançarão a ci-
fra de tres a cinco milhões de libras
esterlinas.

O povo acha-se tão aterrorizado
que ainda não sc sabe se houve ca-
sualidades durante os Incêndios. ¦

O "HOME RULE" NA CÂMARA
DOS LORDS

LONDRES, 14 (C. P.) Urgente —
A Câmara dos Lords appròvou, esta
noite, em 3* leitura, o projecto de
"home mie" para a Irlanda, elabo-
rado pelo primeiro ministro senhor
Lloyd George. >

Acredita-se agora que .o projecto
de autonomia breve se converterá
em lei da nação.

PARA DERIMIR A QUESTÃO
DUBLIN, 14 (U. P.) — O padre

0'Flanagan, presidente em exercicio
dos fenianos, enviou uma carta ao
primeiro ministro Sr. Lloyd George,
pedindo autorização para conferen-
ciar com Eamon de Valera e Arthur
Griffiths.

O primeiro, presidente dos fenia-
nos, acha-se nos Estados Unidos,
para onde fugiu afim de evitar a
prisão, e o Sr. Griffiths, 1" vice-pre-
sidente, está preso. Este serviu como
presidente em substituição de- De
Valera, até o dia de sua detenção,
sendo succedklo pelo padre O'Fia-
nagan. Acredita esse sacerdote que,
se lhe fôr permittido ter uma entrp-
vista com os outros chefes da Repu-
blica sinn-feiner,. poderia arranjar
um plano satisfatório de paz entre
a Grã-Bretanha o a Irlanda.
REPRESSÃO AOS SINN-FEINERS

LONDRES, 14 (A. H.) — O com-
.mando em chefe das forças milita-
rés da Irlanda, lançou uma procla-
mação, declarando passíveis de pena
de morte * todas as pessoas que, a
partir do dia 27 do corrente, toma-
rem parte em qualquer movimento
subversivo contra o governo britan-
nico ou conservarem em seu poder
armas ou uniformes militares. Essa
penalidade será appiica ia nos con-
dados que acabam «le ser eollocados
sob a lei marcial.
INQUÉRITO SOBRE OS ACONTE-

CIMENTOS DE COUK
LONDRES, 14 (A. H.) — O lepu-

tado Kenworthy pediu, na ssesão ü-i
hontem, da Câmara dos Comniinis,
que o governg ordenasse a abertura
immediata do um inquérito sobre os
ullios acontecimento*-- de aiiu rlnKa
sido llieatro a cidade dt Corh !! ir-
landa _•

Iniciada a discussão do pedido,
teve a palavra o sub-socretario rara
a Irlanda, que defendeu as tropis
iniperiaes das aoCÚsações que Uies
haviam sido feitas pelo p:-« feito do
Coik, em um telegramma, cujo teor
chegara ao .conhecimento da Cama-
ra. Por esse telegramma, as forças
da coroa, na semana passada, ha*
viam prendido, maltratado o fuzi-
lado innocentes. Tirih im mesmo, de-
pois <le saqueada a cidade, queima-
do muitas pessoas vivas .

O sub-secretario para a Irlanda
declarou que o telegramma »m que-
stão, cujo final insistia pela retirada
das tropas imperiaes, não exprimia,
do maneira alguma, a verdade dos
factos. O Sub-secrit-irio salientou
que o próprio clero' Irlandez já con-
demnara os ataques systematicoa
contra as forças da coroa.

Em seguida, foi submettido á vo-
tãçãó e rejeitado, o pâdlçlÓ do senhor
Kenworthy.

A Grécia
O REI CONSTANTINO DEIXA A

SUISS.A
LUCB.RNA.14 (U. P.) — A fami-

lia real grega, partiu de Lucerna ás
13 l|2 horas do hoje, com destino á
Athenas; O ex*-roi* Constantino foi
acompanhado pela sua augusta espo-
sa, a rainha Sophia, sua alteza real o
principe Paulo, e suas altezas reaes
as princezas Helena, Irene e Catha-
rina.

PARIS, 14 (U. P.) — Um despa-
cho de Lucerna ao jornal "Lo Matin"
diz que o ex-rei Constantino e sua
Exma. familia,. estão á caminho da
Grécia, via Brlndisi, na Itália.

SAUDAÇÕES AOS SOBERANOS
LUCERNA, 14 (U. P.) — Antea

dfe sua partida desta cidade, com des-
tino á Grécia, o ex-rei Constantino
recebeu muitas felicitações, por mel»
de telegrammas, dos membros das
familias reaes da Europa. Quasi to-
do» os príncipes das monarchias do
velho mundo, enviaram congratula-
ções ao ex-rei Constantino, pela sua
reposição no throno da Grécia. A
rainha e o príncipe herdeiro da Ru-
mania, foram pessoalmente saudar a
familia real grega.
CONSELHOS -AO REI CONSTAN-

TINO
LONDRES, Í4 <*»/. P.) — Consta

nos círculos gregos desta capital, quo
os conselheiros políticos do ex-rei
Constantino, recommendaram-lhe que
abandonasse a política expansionista
inaguurada pelo ex-primeiro ministro
Sr. Venizelos.

Logo que Constantino seja reposto
no throno, o exercito grego de Smyr-
na deve voltar, visto não poder a Gre»
cia fazer frente as despezas das tro»
pas na Ásia, por mais tempo.

Acredita-se que o governo grego
concentrará os sous esforços na con-
servação das novas possessões, que so
acham mais próximas da Grécia.
DECLARAÇÕES DE CONSTANTINO

NOVA YORK, 14 (A. A.) — O
correspondente da Agencia Universal
cm Berlim, comriuinica, nos seus des-
pachos telegraphicos, que os jornaea
daquella capital allemã publicam
unia extensa declaração escripta pelo
ex-rei Constantino, da Grécia, falan-"tn coino se fosse unia terceira pessoa,
•••ta d«-çieração diz «me o ex-xel Con-
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em todo o stock de mercado-
rias. Confecções para senbo-
rs e mocinhas, em sed\ voll
e mais tecidos modernos, exe-
cutados pelos últimos figurl-
n s. ROUPAS BASCAS, ROU-
PAS DE CAMA E MESA,
CRETONES, M0S1MS. tecidos
de toda a espécie para vesti-
tios era todas as cures, MEIAS,
LEQgES,«fc

ENXOVAES FàBA KtiVAS C BÂPTIZAB8S
Visitem -

OS GRANDES ARMAZÉNS
OE PARIS

,t ¦ •'*»*L-*t'«i^r.

lt 23, Largo le S. Francisco ile Paula, 21 e 23

*-'an':no está xecebendo da Grécia
•nv-iltos telegrammas, nos quaes se lhe

pede a sua abdicação ..ao throno

A mesma declaração acerescenta.
«uo o ex-rei Constantino está* dispôs-
•U, a garantir o affirmar ao grande
povo norte-americano, que. nunca tí e.
Constantino, foi como o -nintaram

certas pessoas Intoi essa das om fazer
uma Insldlo-sa e baixa campnnha (1-:
descrédito contra a sua pessoa, as
quaes desenvolveram, poi* vanos pro-
oBssòs, uma larga prqpaganiia, ali-
rnentada pelos seus muitos Inimigos,
que a organizaram na Grécia. o a
espalharam pelo estrangeiro, preten-
dendo dar corpo á unia mentira, que
nãc- podia o nem pôde subsistir, 8 que
o ex-rei Constantino procurará, dts-
truir. ,'

O cx-rel Constantino. considerou,
muito Justamente, que o povo grego
não devia participar da. mais desa»-
trona guerra que a historia registra,
emquanto nao fosse absolutamente
necessário. O rei entendeu sempre,
por ser abertamente a favor dos allia-
dos, cujoa interesses coincidiam cuiu
os ila Grécia, at*%00 ponto de serem
idênticos. A unlc.i reserva que lhe
oppoz, foi-a escolha do momento op-
pòrtuno porque um passo prematuro,
podia ser fatal fi. Grécia, por causa da
Turquia.

OS ANTIGOS PROFESSORES
ATHENAS, 14 (A. A.) — Foi pli-

hüciido um decreto reconduzindo aos
seus antigos logares os professores j

Millo deu a entender quc reç.elava
qUc Gabriel d' Annunzio . talvez i.*n-
tasse desembarcar forças na Dalmri-
oia, e que elle estava resolv".do a im-
pedir isso, lançando mão de todi.s
os-meios, dé'que dispunha.

O "S. Paulo--
TRÊS OFFICIAKS CONDECO-

RADOS
PARIS, 14 (U. P.) — O governo

francez concedeu a Cruz da Legião
âe Honra a tres officiaes do couraça-
do "São Paulo". O commandante do
vaso de guerra brasileiro capitão de
mar e guerra Gomensoro foi agra-
ciado com o officialato da Lcf-ião, e
Sr. Paula Guimarães, e o coniman-
dante Guilherme receberam o titulo
de cavalheiro.

• O MINISTRO DA MARINHA 1>A
FRANÇA OEITRECE UM ALMO-
ÇO AOS OFFICIAES BRASIÍjEI-
ROS.
PARIS, 1.4 (U. P.) — Os officiaes

do navio de guerra brasileiro "S5u
Paulo", o qunl estft. actualmente an-
curado no porto de Cherburgo, fo-
ram hoje os hospedes do Sr. Landry,
o ministro da marinha da França, o
qiiul deu um almoço em honra dos
offtciíies navaes.brasileiros, nesta ca-
pitai.

FESTAS EM CHERBURGO
CHERBURGO, 14 (U. P.)'•— De-

vido ao máo tempo foi adiado o pas-
selo de automóvel e o programa de
sports em honra dos marinheiros bra-

dá Universidade. Com a publicação gj .^ (lo ahèkânhü^kl: "São Paulo"
Uo alludido decreto, parece que o Sr. -
Slreit voltará íi Grécia,'apesar do go-
verno lhe ter prohibido de entrar no
paiz na qualidade de conselheiro do
ex-rei Constantino-, Julga-se, porém,'
q.ue se» lhe não fura nenhuma oppo-
sição nem obstáculos, se o Sr. Streit
«quizer dedicar a sua activiadde ao en-
sino tle direito internacional da Uni-

*vcrsidnde:

A Dalmacia
COMMISSÃO PARLAMENTAR DE

FIUME
ROMA, 14 (U. P.) — A commis-

são parlumentar de Fiume, é com-
posta dos seguintes deputados:

Cristolti, Mauri, Ângelo, Sa^chi,
Laloggín, Munziante, Tedesco, Fran-
cesco Teso, Zibordl, Lollini, Casa-
nalli, Russo e Gincomo.

•A commissão reunlu-so hoje, no-
meando presidente o Sr. Tedesco, e
secretario, o Sr. Casanalll, e dando
inicio aos seus trabalhos, interro-
gando o Sr. Bombaccl.

NOVA CONFERÊNCIA?
ROMA, 14 (U. P.) — Segundo foi

noticiado, realizar-se-ha breve uma
conferência entre a Itália e a Tugo-
Sliivla, para a solução de todos os
problemas econômicos e financeiros
decorrentes do tratado de Rapalío.

Actualmente realiz.i-se uma re-
união preliminnr em Belgrado, sob
a presidência do conde Manzihi, mi-
nistro da Itália, em que tomam par-
te delegados dos dois paizes.

FirMF- FASCINA.OS JOVENS
ROMA, 14 (U. P.) — Na sessão

do Senado, o senador Mosca pergun-
tou ao ministro da marinha, almi-
rante Snchi, quaes as .providencias
tomadas pelo governo, afim de pren-
der os marinheiros que desertaram
da' marinha italiana, afim de se uni-
rem ás forças de D.'Annunzio.

O ministro respondeu que a pala-
vrá "X*'iume" parecia ter um encanto
fascinador para todos os jovens ita-
lianos. A maioria dos desertores são
recrutas novos, quo ainda não co-
nhecem tt necessidade da disciplina.

O Sr. Mosca disse que o paiz exige
que cessem os actos de deslealdade
da marinha.

KSPER-V-SE A CONCILIAÇÃO
FIIIMB, 14 (U. P.) — A situação

nao soffreu nenhuma alteração. Es-
pera-se, entretanto, a conciliação.
•COMEÇA HOJE NO SENADO ITA-

MANO A DISCUSSÃO DO TRA-
TADO DF. RAPALLO.
KOMA, 14 (U. P.) — O senador

príncipe de Colonna, apresentou ao
Senado um projecto a favor da ráti-
fiç*ção do tratado de Rapallo. A
discussão do mesmo começará ama-
nhã.

O TRATADO DE RAPALLO EM .
FlUME

ROMA, 14 (U. P.).— O jornal"Giornele d'Italla" publica um des-
pacho procedente de Trieste. dizen-
do», que D'AnnUnzio estft cogitando
de apresentar a questão do reconhe-
cimento 'dó tratado de Rapallo ao
povo de Fiume, deixando o mesmo
resolvèl-a' por melo de' um escrutl
nio.
DECLARAÇÕES DO ALOTRANTEr MILLO

ROMA. 14 (U. P.) — O jornal
"Méssaggçeró'' publica um despacho
procedente .de Zara, dizendo que o
almirante Millo, commandante da
frota adriatiea italiana, visitou o
prefeito Ziliotto, de Zara, o tambem
os ''leaders" dos partidos munici-
paes.

Ai:cresi*f*nta o despacho que o al-
mirante Millo informou ás autorida-
des estar firmemente resolvido a
cumprir as ordens 

"do 
goveiini ita-

liano. Declara-s-i quc o al.ni.'unte

Os officiaes da unidade da arma-
da brasileira que ficaram neste por-
to foram convidados para urn lauto
almoço pelos ofticiars navaes france-
zes e pelas autoridades municipaes
de Cherburgo.

O almirante Grasset e o prefeito de
Cherburgo levantaram as suas taças
brindando os brasileiros. Conunan-
dante de Moreira, do navio de guerra
brasileiro, respondeu:

"O Brasil ama a França", decla-
rou o commandante dc 'Moreira.

"Ensina-se francez em multas das
nossas escolas e por isso muitos bra-
sileiros sabem o vosso Idioma. Dose-
jo muito prosperidade para este bello
paiz, viva a Fràti'.'".'.

Em seguida e no meio de grandes
applausos foram dadas muitos vivas
ao Brasil e íl França. Foi .dado um
"chá" abordo do "São Paulo" hon-
tem de tarde ,ao qual assistiram 200
pessoas.

BANQUETE KM CHERBURGO
PARIS, 14 (A. H.) — "À imprensa

local faz largas referencias ao gran-
de banquete offerecido honteni á nol-
to aos officiaes do couraçado "São
Paulo", pelos officiaes da guarnição
naval de Cherburgo.

Hoje o commaiulante do navio bra-
sileiro convidou duzentos marinhei-
ros francezes para um chá que foi
servido a bordo.

Amanhã realiza-se no palácio da
Municipalidade uma grande festa of-
ferecida pelo governo da cidade em
honra dos officiaes brasileiros."

A politica européa
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉA

YUGO-8LAVA
VIENNA, 14 (U. P.) —Uin despa-

eho procedente de Belgado informa
ter a"*"assembléa nacional Yugo-Slava
eleito hontert o Br. Patehitch, seu
presidente provisório.
AS RELAÇÕES COMMERCIAES AN-

GLO-RUSSAS
LO1NDRES, 14 (IT. P.) — Encon-

trarám grandes obstáculos as nego-
clnções entre a Grã-Bretanha e a
Rússia dos Soviets visando a assigna-
tura dum aecordo relativo, ap reata-
mento das relações commerciaes en-
tre os dois paizes. Acredita-se, actuj
ahnepte, que o aecordo -não será
assignado tão cedo.

O Sr. Leonld Krassin, o chefe da
delegação ruHsa nesta capital, apre-
sentou ft Sir Robert Horn, presiden-
te da "Bord of Trade" diversas emen-
dns ao aecordo como actualmente
elaborado.

O chefe da delegação russa diz que
a Rússia não pôde annuir fts exigen-
cins britnnnicas dc que a Rússia cos-
sa toda a sua propaganda estrangei-
ra. liberta todos os prisioneiros de
guerra, e reconhecer todas as dividas
particulares (quer dizer as dividas
contraídas pelo governo ex-imperial
russo com particulares).

A Rússia tambem pede que ao ac-
cordo actualmente elaborado seja
acrescentada uma emenda estipulan-
do que a Grã-Bretanha concordará
na passagem duma lei pelo parla*
mento Britannico, destinada a impe
dir a apprehensão de ouro russo por.
particulares britannicos, os* qúàes es-
tão tentando receber dinheiro que os
russos lhes devem.

Acredita-se aqui que a Grã-lBreta-
nha não concordará com essas exi-
gen cias. •¦ ¦

Os Srs. Krassin e Home conferen-
ciaram demoradamente hontem.

Depois disso o gabinete reuniu-se
e tratou do assumpto, Sir. Robert
Home informando-o a respeito, das
novas exigências russas.
A MORTE DE UM MINÍSTHO RU-

MAICO
PARIS, 14 (U. P.) — Um despa-

eho de Bucharest, hoje, diz que o mi-

nistro da justiça da Rumania, ,o qual
foi ferido na recente explosão duma
machina infernal no sertado rumeno,
cm Bucharest, morreu como resul-
tado da mesma.
A HOLLANDA E A TUGO-SLAVLA

AMSTERDAM, 14 (U. P.) — Au-
toridades aqui declaram não haver o
nienor risco de' hostilidades entre a
Hollanda e a*Yugo-Slavia devido ao
rompimento pelo governo hollandez,
dns relações diplomáticas entre a
Hollanda c a Yugo-Slavia. Acredita-
se, nesta cidade, que a providencia
tomada pelo governo hollandez, sem
duvida, terá como resultado, o solu-
cionamento das difficuldade existen*
tes entre os dois paizes.

O motivo do acto do governo hol-
landez foi os allegados máos tratos
recebidos pelo Sr. Rappaport, o con-
sul de Hollanda na Yugo-Slavia, ás
mãos dos servios. Declara-se que os
sorvios atacaram o Sr. Rappaport de-
pois do cônsul de Hollanda ter feito
algumas declarações offensivas á
Servia.

O governo da Hollanda ojiamou
o ministro hollandez em Belgado e,
simultaneamente, notificou ao encar-
regado dc negócios, da Servia junto
ao governo hollandez de que não era
mais "Pcrsona grata".

AMSTERDAM, (A. H.) — Ao que
se annuncia. a attitude do governo
hollandez nara com a Yugo-Slavia
tinha sido motivada pelo tratamento
dispensado no cônsul da Hollanda
em Belgado, tratamento que o gover-
no dos- Pnlzes-Baixos considerou ln-
compatível com as regras da boa cor-
tezia que presidem as relações inter-
nacionaes. ¦ * ¦ •'

O governo da rainha Guilherme ja
ordenou ao seu ministro era Belgado
que deixe. ifnmediata-mejte aquella
capital. O «mesmo fez o governo Y'u-
go-Slavo com o seu encarregado de
negócios em Amsterdam. '.A'1'.
OS SOBERANOS DINAMARQUÉ/ÍES

ROMA. 14 (U. P.)—— Suas mago*--
fades, o rei Christiano X, e a rainha
Alexandrina, da Dinamarca, collo-
caram coroas nos túmulos dós reis
Vletor Manuel II, o Humberto í, da
Itália, hontem á tarde. Os soberanos
dinamarqueses, visitaram os turnulos*.
Jos dois grandes monarchas italiano.**
por ocensião de seu primeiro passeio
rle carro, do Quirinal, depois da sua
chegada nesta capital. Os monarchas.
dinamarquezes estão sendo muito
bem recebidos pelo povo da Itália,
sendo muito ovacionados cada vez
que apparcoem em* publico. Por oc*
oasião da chegada de suns majesta-
des, de Paris, honteni, as ruas fica-
ram apinhadas de pessoas, desde a
estação ferro viária até o Quirinal.
O rei Christiano X, ncompirnhiulo
pelo rei Victor Manoel III, passou, em
revista ns tropas de serviço na esta-:
ção ferro viária.

ROMA, 14 (U. P.) — O rei Victor
Manoel o a rainha Elena offerecei-ani
hontem no Quirinal um jantar em
honra dos soberanos dá Dinamarca
que se encontram em visita official
á Itália.

Entre Victor Manoel III o Chrlst
tiano X trocaram-se brindes muito
cordiaes.
AS LEIS MILITARES FRANCEZAS

PARIS, 14 (A. H.) — O conselho
superior de guerra approvou. unani-
memente, o projecto governamental
referente ás leis militares.
ADHESÃO A' .*".¦ INTERNACIONAL

DE MOSCOI*
•.'.! PAÍRIS..14 (A.* H.) — Communi-
cam de Strasburgo que os delegados
socialistas do Baixo-Rherio, reunidos
naquella cidade, tinha approvado poi'
ll>2 votos contra 2 a aiíííésuo dos
respectivos partidos á terceira inter-
nacional de Moscou.
O ATTENTADO DO PARLAMENTO

RUMAICO
PARIS, 14 (A. H.) — Na sessão de

hoje ao Senado o vice-presidente se-
nhor Boudenot annunclou .«que, .em
nome dessa corporação, ia dirigir ao
Senado Rumaico um telegramma de
solidariedade c reprovação pelo re-
isento attentado praticado contra
aquello ramo do parlamento tia Ru-
mania.

O governo associou-se a essa de-
moiistr.lção de cortezia internacional,
condemnando attentado.

Os interesses
italianos

COMUNICAI)!) TELHIiltAPlIRO
de JOHN DE GANDT

ao Brasil
Banquete no Club Inter-

Aliiado aos officiaes
do S. Paulo—Discurso
do ür. Frederico Cas-
téilo Braííco Clark.

•'••-..•'
PARIS, 14 <U. P.) — O dou-

tor Castello Branco Clark, encar-
regado de negócios do Brasil, of-
fereceu ,*hojé um b.xiuiuele, .no
Club Inter-Alliado, aos officiaes
do couraçado brasileiro "S. Pau-
lo", -que se acha actualmente
ancorado no pofto.de Cherburgo.

Ao Champagne. o Dr. Clark
pronunciou inspirado discurso,
elogiando a França pela sua he-
íoica participação na guerra, e
agradecendo ao povo francez a
enthusiastica recepção dispensa-
da uos officiaes e marlnhagem
do "S; Paulo".

O orador disse: "Favoreceu-
me a fortuna, concedendo-nie a
ho-ini de representar o governo
brasileiro durante- a visita de
nossu.. couraçado "S. Paulo".
Sinto-me desvanecido por seu .eu
o chamado a;agradecer, .em uo-
me* dos offtcUiee do «*S, Paulo",
a presença desses eminentes es-

' ¦tádíSU.-s da ..França, ' 
que defam

novo .rumo. aos destinos 
"do 

mun-
do .¦-. durante "a • recente guerra
mundial. ....".¦.,. ... ... . ,».•..-•¦

Sentimo-nos particularmente
satisfeitos, ao ver que entre nós
alaüiis dus grandes '-leaders"
Irancezes, cuja presença honra
a missa marinha. Posso, assegu-
rar ao'povo dà Fiança, em nome
da! mtiiinhá'd'e guerra brasileira,
que calamos profundamente sen-
sibilizudos com a calorosa rece-
pção feita aos nossos marinhei-
ros." , 

'¦'

O' encarregado de negócios do
¦Brasil, dedicou um. cumprimento
espeoial. ao presidente do con-
selho,. Sr. Lt-ygues, que disse ser
um bom amigo dc Brasil, lein- «
brando o discurso por elle pio-
nunchido no Congresso de B).*-
dêos, em 1918, quando o Sr. h'-y-
gues agradeceu .ás nações latino-
americanas, pelo seu auxilio na
guerra.

O Dr, Clark lambem agrade-
ceu ao marechal Foch, pelo seu
comparecimento ao banquete
em honra dos offieíaes da. m'.u-i:
nha brasileira, dizendo: "Temo;*

«eiitre os_.nossos distinetos .convi-
vau o grande .marechal dn 1'run-
çtx, íão amado no Brasil como
na suu pátria."

O Dr. Clark salientou a ami-
sado e camaradagem d.is mari-

, nhas franceza c brHViíeir.a,. dur
rante a guerra e levantou a sua
taça para brindar á grandeza o
prosperidade da' Franca e á iu-
quebrantavel união * desta t* o

! Brasil./ ¦ ¦ *-¦•.' —
Eiltre os convivas ach.ivam-se

o presidente do conselho, senhor
Leigiies; marechal Foch, Lun-
djry", ministro da marinha; almi-
rahtés Saia.un, Balaun, Le Va-
vasseur e Grand Clement; Senho-
res Peretti, delia Rocca, Paulo
Guimarães, José Ruy Barbosa,
barão de Nioac, Jayme Souza
Dantas, general ' Tasso' Fragoso,
Leite do'Castro, Navarro da Cos-
ta e Martins Pinheiro.'
. . 

'') 
. 

'jÒ»N>íè^ANDT*, ".

(Correspondente especia^
da United Press.)

Poi- sua \C7„ o. "Daily Chronicle"
considera impossível que os alliados*
continuem n assistir passivamente a
obra. dos reaccionaries allemães <iue
estão reorganizando a.» forças arma-
das: da Allemanha com o fim de pre-
sbigiar a • politica do destruição dn
Tratado de V-ersailles, cuja principal
condição de vitalidade C* o desarma-
mento daquelle paiz.

NOTIFICAÇÃO DO GENERAL
NOLLET

BBRL.rM, 14 (H.) — O general
Ncllet. chefe dn mi.*-.*âo intcralliado.
fez saber ao governo allemão que
não procediam 'as e*-plicaç5es apre-
sentadas a respeito da questão do des-
armamento das gu«j*da*s cívicas e Aos
habitantes da Baviera o da. Prufei.'
Oriental.

A ALLEMANHA DA' EXPLICA-
ÇÕES A* FRANÇA

PARIS, 14 (H.) — O governo de
Berlim enviou ao Sr. Leygues uma"
nota em que procuftl justificar o pre-
mio de cinco marcos, ouro, por tó
nelnda. de ,carvslo entregue aos allia-
dos. *

. A nota. di-/. «que esse prêmio tinha
sido applicado em melhorar a ali-
mentagdo dos n.jricii-os allemães.

A Hespanha
AS ELEIÇÕES

MADRID, 14 (A. H.) — Pelos re-
sultados conhecidos das eleiçpes le-
i-ixlntivas, estão eleitos, até agora, .37
conservadores, 8 maúristás,' 6 Vacier-
vistas, 12 roíiianohistas, 17 demoçra-
tas, 7 iübistas, 1 reformista, 1* regio-
milista, 2 republicanos o 2 indepen-
dentes. A- ~. -¦¦- ,...-,* .-• -. ¦

 TE*IP,ORAES . -

A RENUNCIA DO SR. DE NICOLA
ROMA, 14 (U. P.) — Af firma-se

que o Sr. De 
"Nicola, 

presidente da
Câmara dos Deputados não consenti-
rá em retirar a sua demissão.

CRISE POLÍTICA INTERNA
ROMA, 14 (U. P.) — A sessão da

Câmara dos Deputados foi presidida
pelo Sr, Rodino. Foi discutido o caso
dos erros-verificados na verificação
da votação de sabbado. Considera-se
possivel que o Sr. Do Nicola renun-
cie á presidência da Câmara, com-
quanto se affirme que a presidência
não 6 culpada, nem responsável por
esses enganos. Ninguém,«'acredita nn
cumplicidade do presidente da Ca-
mara, mas teme-so que não se eonsi-
ga nma combinação.*'

O governo declarou que .os culpa-
dos serão punidos. Ò ministro da fa-
zenda, Sr. Meda pronunciou um dis-
curso defendendo o governo e con-
vida o Parlamento a approvar os
processos vervaes.

A sessão mantém-se muito anima-
da. O Sr. Mauri diz deplorar que o.s
socialistas não quizessem tomar par-
te nos trbalhos administrativos.

O Sr. Maffi propoz a nomeação de
uma.aommiâsão de onzo membros
em que todos os partidos estejam
proporcionalmente representados, in-
cumblda de abrir inquérito sobre a
votação de sabbado, sendo adoptada
a moção por 208 votos cpntra dois,
abstendo-se de votar' 30 deputados.
A commissão cbmpor-se-ha de tres
socialistas, tres populares, dois de-
mocratas e um pór cada um dos
partidos liberal, reformista e radi-
cal.
RECURSOS FINANCEIROS DOS

JORNAES
ROMA, 14 (U. P.) — O Senado

approvou um projecto de lei autori-
zando o governo a Investigar sobrfTa
origem dos recursos financeiros dos
jornaes. .
OS REIS DA BÉLGICA VISITARÃO

A ITÁLIA
ROMA, 14 (A. A.) — O jornal

"L'Osservatore Romano" annuncia,
que os reis dos belgas antes de.visi-
tar Madrid, visitarão esta capital.
UM AEROPLANO PARA A TRA-

VESSIA DO ATLÂNTICO
ROMA, 14 (A. A.) — O engenhei-

ro Caproni apresentou ao"rei os pia-
nos e photographias de um grandio-
so aeroplano, destinado a fazec a tra-
vessia do 

'Oc»sano Atlântico,

A situação no oriente
europeu

AS TROPAS DE WRANGEL VÊM
PARA O BRASIL?

LONDRES, 14 (U. P.) — Um ra-
dio^rumiua procedente de Moscow,
diz que o general Wrangcf, o nntigo
general commnndahte das tropas an-
ti-liolshevlstas ilo sul da Rnssia, so-
licitou permissão do governo brasi-
lelro jiara que uma parte dc seu cx-
ercito, que deseja voltírr á actividade
pacifica, se estabeleça uo Brasil.

A POLÔNIA REORGANIZA-SE
BRÈSLAU, 14 (U. P) — Despa-

eho-; rccébWó-J besta cidade, proce-

dentes de diversos logares na Polo-
nia declaram quc o governo pgloneK
está completamente reorganizando e
re-a.pparelhandD.,os exerçit<*f- p.olone-
7 OS' 

.Declarase que foi levada a effeito
uma completa reorganização .de di-
versas brigadas e divisões, e que to-
das as unidades eslão sendo muito
bem armadas. Diz-se que. os polacos
dispõem de algumas centenas de
"tanks". Jornaes aqui dão.a enten-
der que um dos objéctivos. vidado
veHo movimento é de preparar para
a oecupação forçada da Silesia, em
seguida ã celebração do próximo pie-
biscito naquellas regiões. Tambem
diz-se que os polacos estão se prepa-
rando para uma offensiva contra os
bolshcvistas.
CONCENTRAÇÃO DE TROPAS NA

FRENTE POLACA
BERLIM, 14 (U. P.)' — Despa-

chos aqui recebidos,- procedentes de
Riga, declaram que o -governo da
Uussia dos soviets esta concentrando
um avultado numero dc tropas na
frente poloneza. Accrescentam os
despachos, que a maioria das forças
vermelhas, procedentes do sul da
Rússia, a não ser as tropas da frente
ukranlana, foi mobilizada no norte.

O que se passa na
Allemanha

O PLEBISCITO NA AI/TA SILESIA
BiERMM, 14 (U. P.)"— O gover-

no enviou uma nota aos*alllado6 pro-
testando contra o plano destes em
(.•o,nceder., o .direito- de voto aos ex-
habitantes da Alta SileSia, no proxi-
mo plebiscito..

À referida nota propõe nova con-
ferencia entre representantes dos al-
liado-s e do governo germânico, afim
de «combinar um plano mutuamente
favoravel sabre os ex-habitantes.

O GAFE" BIjUSILEIRO
BERLIM, 14 (U. P.) — Um dea-

dantes em café naqwMle porto t«*>««*««
pacho dc Hamburgo diz qne «o» nego-
cioiian* --«TíHalKionBr. o d-apc-Blto ca-
réotro ba-i-JHirr-i----*-, **m c«*Mdlço«*s
imis oa mc«*an. Iguaes áe da época»
•'anto-MIum".

Afim ile uloaBç-ar cs» objectivo
serra necessário ter.em/^if-tock", aqui,
r-raudes quantidades de café.

A Importação do café ainda esta
sob o controle d» "ElntHhr VCMÍn**.

. Essa sociedade distribuiu mais de
300.000 suecas de eafé rooentemeiite.
as quaes fown» 1-j-jii.edlataMiente
ven-Iidas, por Int-ísMieaio. dof* -.Tare-

jlstas.
Estão pedindo, iirgcnto-iicnte, mate
VIOLAÇÃO DO TRATADO DE

VERSAILLES
IBBRLIM. 14 (U.. P.) — A com-

lesão alliada de controle, nesta càpl-
ta), ordenou, ao governo-allemão de-'
striiir.imn-ediatamente um» certo hu-
mero de canhões,.de sitio, que, aue-
ga-se,* a'Allemanha poseuè, violando
aa esUpulações,dó 

"Tratado* d'e Ver-
tifi i n #***«»s

IjONDKiES, 14 (H.) — O corrçs-
confirmando a entrega feita ao go-
pondente do "Times" em . Berlim,
verno allemão da nota da commiesâo
interalliada éncarreg;ada de .fiscalizar
o desarmamento da Allemanha,
adianta que o ministro von .Simonfi
tinha proposto que o assumpto fosso
tratado pela conferência -dos embai-
sadores, não obstante reconhecer que
a cemmíssão Interalliada possuía
plenos poderes para resolver a que-
stão -í."

MADRI'»'; 1-4 (A. H,).-.*— R-aJnft-**,
violentos ténipóraes ém todo o meio-
dia da Hespanha. Em* vários logárés.
já são consideráveis, oa estragos ma-- -
terlae3:e.- no .mar .assisçnalaram-se
muito*- n-iufragios de èmbarcáçOos db
pesca.

EMISSÃO '¦ ¦¦¦•'¦¦¦

MA.DIR1D, 1'4 (UÍ P:)—-'Tol offi-
cinlniente noticiado que, depois das
.¦leições, o, governo rara uma.emissão
de 600 milhões de pesetas, em obri-
snções do' "Theàouro, com jure» de
seis pai' cento.

Conseqüências
da guerra

AS REPARIÁÇÕÉS AliliEJIAS
BERLIM, 14 (Ú. P.). — .Ànriün-

cia-sé que os peritos allemães estão
promptos para seguirem viagem com
destino a Bruxèllas, afim de confe-
rendarem com os representantes al-.

• lindos, dfe-mnneira a elaborar um
plano definitivo para o pagamento
das reparações de guerra allemãs.

Os delegados allemães não. apre-
sentarão nenhuma proposta defini-
tiva, porém, irão á. conferência mu-

•nidos de dados estatísticos, por meio
dos quaes, dizem os delegados, po-
derão responder plena e francamen-
te a qualquer pergunta alliada. Os
delegados allemães têm um relato-
rio cdmplelo • dos impostos, "status
financeiro e de tudo que diz respei-
to ao futuro econômico da Allemá-
nha.

A delegação allemã tem instru-
cções no* sentido de proceder conl a
conferência na theoria de que a Alta
Siiesia continuará allemã, depois de
realizado o plebiscito. O governo al-
lemão sustenta que se"a Allemanha
perder a- Alta Silesia,. ella não -pode-
rá. pagar 

'finais reparações, aos allia-
dos.¦ O governo dós Estados Unidos,
provavelmente, será representado na
conferência. Embora esse governo
não deseje receber reparações dire-
etamente da Allemanha, está.Inter-
essado «m saber o "quanlum" a AÍ-
lemanha pôde pagar, por isso diz
respeito directamente á. capacidade
da Grã-Bretanha e França, de pa-,¦^arem as ,suas respectivas dividas,

|**raahdd estas se vencerem.
AS LEIS DE EXOEPÇAO NOS ES-

TADOS UNIDOS
¦\VASj*nN*GiT»ON, 13 (A. H.) — A

Catnara dos Deputados approvou
por unanimidade de votos o projecto
que revoga a maior parte das leis de
excepção promulgadas no tempo Ua
guerra.

pltae-s depositados nos bancos nacio-
naes, creando o Banco Auxiliar do
Commercio e Industria, prohlbindo

i conunercio aoa que não estejam
registrados na praça e restringindo
o consumo do pão.

O INQCILINATO
LISBOA, 14 (A. A.)—-O ministro

:1a justiça, Sr. Lopes Cardoso, vai
vpresent-ar, brevemente, ao Parla-
mento, uma proposta de lei sobre o
inquillnato, afim" de pôr cobro ã
fôrma, éácaridalosa das negociatafr
que se fazem com as ea.s-js de habi-
tação, resolvendo do melhor modo
os interesses dos senhorios o dos
inquilinos.
DOIS CRUJÊVDORES COM ORDEM

DE IR A LISBOA
LISBOA, 14 (A. A.)—-O Sr.\Ju-

lio Martins,';ministro da marinha,
expediu ordem para que venham im-
niediatamen-te para *o Tejo os cruza-
dores "Repulilca" e "Carvalho Arau-
jo", recentemente adquiridos -.na. In-
glaterra. ', ¦ •

UM CREDITO DE 2.000 CONTOS
LISBOA, 14 (A. A.)— A Câmara

doa Deputados approvou um credito
de 2.000 contos, afim de oceorrer
-io pagamento das dividas d-o Estado
para com a Empreza de Transportes
Marítimo» e diversos estabelecimen-
tos commerciaes. .

Notas diversas
" SOCCORROS A' AUSTRIA
AMSTERDAM, 14 (*U. P.) — Con-.

sta que o Banco da «Hollanda. vai «*en-
ee(lçr ft*¦ Áustria' irm credito*, de -1*.»>
milhões de-?fl<>fin*,,,para.,a compra Aé
60.OiM*toneladas *de trigo. .-'.
Á COMIEÍTA DO AliGODAO NOS"

ESTADOS UN.IDOS |
m*%SHÍNGTON, SA (V. P.) &-Ò

Ministério da Agricultura comuianl-
çou os sciís cálculos finaes, sobre a
eolhelU ÍH> al«od8o de 1»20. Se-faiido
esses algarismos, a pi~cdtioçiio desse
produeto será maior do 4-uc em «|iial-
quer ik» anna» auteri<-**-«Sj depois dc
1014, elevnudo-se a 12.987.000 lar-
do?-, ••;

OS TE.MPORAES NA AUSTRÁLIA
• Syi)N-3í (ÀUiSTRALÍÀ), 14 " (Ú.

p.y — O;'ministro da agricultura an-
nuntíia que, recentemente,' os'tempo-

, raes eailsaram liréjuisos á. colheita ao
trigo, na. Austrália, no valor âe cinco
milhões de libras esterlinas. " V 

'

CARIiOS I PENSA HM VOLTAR AO
THRONO AUSTRÍACO

LONDRES, 14 (U. P.) — Um te-
legramma procedente de Vlertna diz
que, geralmente, se acredita,- nessa
capital, que* o ex-Imiperadoi* Carlos I,
voltará a oecupar o throno da Aus-
tria, logo que se realizar a annexaçãa
desse paiz á Allemanha,. «O governo
:austiiaco espera completar o.s ¦ pr.e-
parativos para essa união, dentro em
poucos mezes.

DESORDENS NA BOHEMIA
VIENNA, 14 (U. P.) — Um des-

pacho recep.ido nesta capital diz que
o governo da Teheco-Slovaquia de-
clarou o estado de sitio em todos os
districtos industriaes da Bohemia. O
serviço telephonioo entre a cidade e
Praga foi suspenso. Accrcsconta o re;
ferido despacho qúe a ordem está
sendo restabelecida, tendo muitos
operários voltado ao trabalho.

tl

0 Brasil no
estrangeiro

O CONGRESSO SANITÁRIO DB
MONTEVIDÉO

MONTEVIDÉO, 14 (A. A.) — Na
sessão de hontem, realizada pelo
Congresso Sanitário que nesta capital
está reunido, o delegado brasileiro,
Dr. Leitão, da Cunha, apresentou um
notabilisslnio relatório quc, depois de
ter sido lido pelo secretario do Con-
gresso, foi unanimemente approvado
por todos os congressistas.

O delegado peruano junto do mes-
ino Congreso Sanitário, apresentou
uma calorosa moção, pedindo para
que o estupendo* relatório do Dr. Lei-
tão da Cunha, fosse accla-tnado.

As greves
NA TCHECO-SLOVAQUIA

PRAGA. 14 (U. P.) — O gover-
no pub'ico,u uma uota declarando ter
fracassado a greve geral.

. Os operários estão voltando ao tra-
balho. , .. • • •

Noticias de Portugal
REVISÃO DO PRO-ÜESSO MOREI-

RA DE AJMEIDA
LISBOA 14 

"(U. P'.j--—A Associa-,
ção dos Advogad-üiâ pediu ao gover-
no'a revisão do processo contra o
aceusado politico Sr. Moreira de
Almei d^-
UMA CARTA DE DUCINDA

SIMÕES
LISBOA, 14 (U. P.)—A actriz

Lucinda Simões publica uma ' carta
em "O Seculo", declarando desobe-
decer á intimação para voltar ao
Theatro Normal, dado .o Ínfimo va-
lor dos artistas do mesmo theatro, ô
a. -negar-se. o gerente, Sr. Galhardo,
a paga a divida rdo contato do Bra-
sil com ò empresário Sr. Loureiro.
DESOBEDIÊNCIA DE UM

MÀOBÉINÍSTA
LISBOA, 14 (U. P.)—O minfetro

da marinha ordenou a ida a Cabo
Verde do vapor "Maio", conduzindo
viveres para a população dessa Ilha.
Tendo-se recusado a seguir o machi-*
nista desse vapor, ofi submettido a
processo e será devidamente punido.

A AGENCIA FINANCIAL
LISBOA, 14 (Ü. P.)—A Caixa

Geral de Depósitos e os bancos de
Portugal e Ultramarino declararam
ao, ministro da fazenda, Sr. Cunha
Leal, estarem em condições de ge-
rir a. Agencia Financial dé Portugal
de fôrma vantajosa para o Estado, o
paiz e a colônia portugueza do Bra-
sil. . 

'

Consta que o Banco ColonioU e a
firma Sotomaior tambem concorre-
rão.

MEDIDAS I1NANCEIRAS
LISBOA, 14 (U. P.)—O governo

se reuniu afim- de adoptar medidas
tendentes a evitar o pânico na pra-
ça, resolvendo apresentar, com ur-
gencia, ao Parlamento, propostas es-
tnbelecendo um imposto sobre os
cupltae» depositad-os nos bancos es-
trangeiros. eliminando a proposta
do ministro das finanças sobre o
rendimento da taxa do juro dos ca-

ANNIVERSARIO DE UM
PRÍNCIPE BRITANNICO

LONDRES, 14 (U. P.) — Hoje 6*o
2.5° anniversario natalicio de sua. al-
teza o duque de York, segundo filho
do rei Jorge V c da rainha Mary, da
Inglaterra. As salvas da pragmática
foram dadas om todas as estações
militares e navaes e os edifícios go-
vernamentaes foram embandeirados.

Sua alteza, embora não desempe-
nhe um pa.pel tão importante como
q do seu popular irmão mais velho,
eísta ra.pidamente-grangeando. a es-
tima do publico, e recebe avultado
numero de convites para festas offi-
cijaes o particulares. O duque dé
York. como tod-os os seus irmãos, co-
íneçou a sua carreira na marinha,
dorjols sua alteza estudou aviação è
é hoje um piloto habilitado. O duque
de York alcançou o gráo de com-
mandante de aviação (Igual ao -gráo
de major, no exercito) e .pertence ás
forças reaes aéreas.- ? ¦

Sua alteza real serviu com a gran-
'de esquadra durante a guerra, e de-
pois trabalhou no Ministério de Avia-
ção.
A EXPORTAÇÃO DO OURO E DA

PRATA NA INGLATERRA
LONDRES, 14 (A. II.) — A Ca-

mara. dos Communs -approvou, em
3* discussão, o projecto. referente á
exportação do ouro e da prata. ^

Antes da votação, o Sr. Chamber-
laln, ministro da fazenda, declarou,
que a circulação dé moedas de prata
nus Ilhas britannicas era avaliada em
cerca de sessenta milhões de libras
esterlinas.
CONFERENCL4. INTERNACIONAL

DOS MINEIROS
BRUXÈLLAS, 14 («A. H.) — Está

desde hontem reunida, nesta capital,
a' Conferência Internacional Uos Mi-
neiros.

Entre os assumptos que serão dis-
cutidos nessa reunião sobresai a na-
cionalização das minas e a execução
das resoluções referentes ás horas de
trabalho, que a-cabam de ser appro-
vadas pela Assembléa da Liga das
Nações.

BRUXBLLAS, 14 (U. P.)—A com-
•missão internacional dos mineiros
realizará brevemente uma conferen-
cia. nesta capital, afim de discutir a
nacionalização das minas e a ex-
ecução das resoluções adotadas pelo
Congresso Internacional do. Trabalho
de Genebra, com relação ás hc-ras de
trabalho.

HOMENAGEM A BOURGBOIS
PARIS, 14 ("A. H.) — Ao iniciar-

se a sessão de hoje do Senado, o
vice-presidente, Sr. Boudênto, eon-
gratulou-se com essa casa do Parla-
mento, pelo facto de ter sido confe-
rido ao presidente Sr. Lôon Bour-
geois o prêmio "Nobel1", da paz. Tal
facto, disse o Sr. Boudenot, causava
ao Senado o mais legitimo orgulho e
conBtltuia. justa recompensa aos con-
stantes esforços de toda uma vida,
para fazer triurrtphar no mundo os
princípios do solidariedade entre os
homens e os povos.

O orador terminou «por dirigir ao
Sr. Léon Bourgeois as vivas felicita-
ções do Senado pela honra de «que
fOra alvo.

Em nome do governo,: o ministro-
da justiça, Sr. Lho.piteau, associou-se
à homenagem prestada ao Sr. Bour-
geois,* declarando que se tratava de
uma-figura que faa honra ao Parla-
mento. •>-.- *

CARUSO SEMPRE O MESMO
NOVA YORK, 14 (A. A.) —O te-

nor Italiano Sr. Enrico Caruso «an-
tou hontem, á noite, obtendo "grande
triumpho. A sua voz .parece não ter
soffrido nada, ao contrario do qüe se
vinha affirmando, pois, segundo se
dizia nos vários centros do dilettan-
tiímo, a voz do Sr. Caruso esta\*a
muito abalada, sendo necessário qne
o artista fizesse grande esforço para
equilibrar os altos e baixos das notas
que anteriormente elle elevava a
uma altura até hoje inattingida por
outro artista.

Na recita de hontem nada se lhe
notou de desagradável ou que pu-
desse diminuir os seus créditos de
cantor universal.

COMMI!NirAI)OTELEGHAP:.IC0
de A. L. BUADFO.^

Os Estados Unidas
armam-se

As construcções na vae;
de guerra—Uni novo
plano para mais 88
unidades de guerra.
WASHINGTON, .* 14 (,U..• P.V-

A commissão de assumptos nu- I
vaes da Câmara (*os Deputados
iniciou hoje'a sua '"'investigação
da armada americana e do pro.-
gramma de coiistrue-!Õi?*-*-.aavaes
do governo. .* ...

A maioria da Câmara dos
Deputados é republicana e o go-
verno é democrata. Por isso.
acredita-se que, talvez, o pro-
gramma governamental seja vio-
lentamente modificado.

O Sr. Jaseph Daniels, mi-
nistro da murínha, compareceu
perante a commissão de assum-
ptos navaes, hoje, de manhã,
prestando as devidas informa-
ções. O ministro da marinha foi
Interrogado sobre a sua opinião
a respeito da proposta de que os
Estados Unidos cheguem.a úm
aecordo com, a Grã-Bretanha e
o Japão, no sentido do oessur a.»*
construcções navaes durante um
«erto e deter-alnad-o numero de
annos,

Se, os Esta'dbs' Unidos celebras-
»etp tal acçòrdo, ' isso seria um
ecrò peor ¦ do' que um crime",
declarou o-Sr... Daniels, "ps Es-
tados Unidos nio devem concor-
dar em suspender o seu pro-
gramma naval c não devein p«^
parar a construcção de novos na-
vies, até receberem garantias dc
que todo o' .mundo fará o mes-
mo.". '

O ministro da marinha fez um
forte appello em prol da terml-
nação de seu,programma.de con-
«trucções de tres annos. Tam-
bem pediu autorização para ini-
ôiar tini novo* programma, visan-
do-.a construcção de 88 riavios de
guerra, declarando, que o sena-
dor Harding, o presidente eleito,
republicano, compartilha do seu
ponto de vista, neste assumpto.

Quando, os .jornalistas fizeram
indagações, flr-ou apurado que
a maioria da commissão" de a**-
sumptos navaes Hnha declarado
estar fortemente contra os planos
do Sr. Daniels, e que era certo
que o , Congresfc.0 recusaria
nuir aos planos do ministro
marinha, visando a construcção
de mais navios de guerra.

Os membros da commissão de-
clararam acreditar que o.s Esta-
dos Unidos não deveriam auto-
rizár a construcção de novos va-
sos dè guerra, até saber, defini-
tivamente, se os Estados Unidos
adherirão á Diga das Nações, ou
se chegarão a üm aecordo com a
Grã-Bretanha e a Japão, relati-
vãmente ao desarmamento.

A. L. BRADFÓRD
(Correspondente especial

da United***Tress.r

:erto |an- Ida f\

Noticias da America
DOS ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON, 14 (U. ..) — A.mo-

çfto apresentada pelo. deputado yols-
téad, a qual foi approvada pela Ca-
mara dos Deputados hontem á noite,
foi enviado ào Senado hoje. Predizem

que ella será rapidamente approvad.t
pela Câmara alta. A moção retira do

presidente Wilson todos os poderes ex-
traordinarios que lhe foram conferidos
durante a guerra.

Tencionava-se que os poderes seriam
automaticamente revogados pela assi-
gnatura do Tratado de Paz com a Al-
lemanha, ao terminar a guerra. Quan-
do o Senado recusou aceitar o Tra-
tado de Paz, cpmtudo, o presidente
Wilson conservou todos os aeus po-
deres.

As leis que serão revogadas pela
approvação f nal da moção Volstead,
Incluem: A lei sobro o commercio com
o inimigo; a lei de espionagem; as
diversas leis autorizando os empresti-
mos da Liberdade; e as leis creando
as directorias das finanças da guerra;
ò a corporação das finanças da guerra.

NOVA YORK, 14 (U. P.) — O lu-
ctdor Ed. Lewis ganhou novamente
o campeonato mundial de lucta romu-
na, quando elle derrotou o luetador .loo
Stecher, nest àedade. hontem de noi-
te. Ambos são americanos.

WASHINGTON, 14 (A. H.) -*¦- O
Departamento de Estado pediu -offi-
cialmente ao Ministério da Guatemala
nesta capital explicações sobre a sua
visita, ao senador Moses, pra dscutir
a resolução apresentada ao Senado a
respeito da prisão do ex-presidente Ca-
brera.

. WASHINGTON, 14 (U. P.) — Os
diplomatas sul-americanos aqui acre-
ditados mostram-se profundamente In-
teressados no projecto de lei que acaba
de ser apresentado á Cnmara dos
Deputados para ev.tar a immigração
nos Estados Unidos por um anno.
Acreditam esses difilomatas que se o
projecto se converter em lei, a maio-
ria desses emmigrantes. se dirigirão
para a America .do. Sul; espec'almcnte
para o Brasil e a Argentina.

Um representante sul-americano ile-
Clarou: "O Brasil e as outras Repu-
hlicas serão «obrigadas a tomar imme-
diatamente em consideração a impor-
tanira politica e econômica de.sso
acontecimento.

WASHINGTON, 14 (A. A.) — Os
delegados britannicos retiraram-se da
Conferência Internacional de* Commu-
nicações, que se reuniu nesta capital
para tratar do destino que deviam ter
os cabos telegraphicos seqüestrados á
Allemanha, durante a guerra.

Ao fechar da pagina
NOVA tORK, 13 (Retardado)

(A. A.) —- Realizou-se hoje, no Pia-
za Hotel, um grande jantar de despe-
dida, ojrferecWü pelo Comitê de Pro-
paganda do Café ao Sr. Luis C.ray,
que está em vésperas de partir para
o Brasil. .

Por oceosião dos brindes falaram
o i Sr- Hélio Lobo, cônsul do Brasil
nesta cidade, representando ò embai-
xador brasileiro, Sr.. Alencar, que es-
tá retido era.. "Washington, o Sr.
Langgaard de Menezes, pela com-
missão promotora do banquete, e o
Sr. GraV, cujas refrehclas ao- Brasil
e especialmente ao Estado de Paulo
foram multo applaudidas pelos assis-
tentes. • . . .

No discurso que proferiu, o Sr. He-
lio Lobo enalteceu a Nação ameri-
cana e disse que era ella o maior
consumidora de café.

NOVA TORK, 13 (Retardado)
(A. A.) — Chegou a esta cidade, pro -
cedente de Calláo, a missão offlçiai
scientifica, chefiada pelo Dr. Placid.*
Barbosa.

A missão partiu logo para Wa»
hingt'— ;
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Hio de Janeiro, i 5 de dezembro'" iír 1920

TiíiÜii
"Foi hontem Ho e assignado, na Ca-

mara, mais um parecer favorável á
creação dos tribunaes regionaes. A
manifestação partiu, desta vez, da
coiumiãsão de finanças daquella.casa
do Congresso,-que, devendo opinar so-
bré O 'projecto que fixa a alçada dos
juizes federaes,;:o fez aceitando a
eiínonda; dó Senado, referente aquella
eijeaeãb, .-..- > .„¦¦¦¦¦ ; ¦•

(Isso quer dizer que a innovação de
qde o Senado tomou a iniciativa pôde
ser considerada victoriosa. Apesar da
attitude divergente em que, desde
logo, se eoUoeou o Supremo Tribunal,
os .triliunaes regionaes serão creados.
Essft é a resolução do Congresso, to-
tniida de accordo com o poder ox-
ccutivo é <á qual o-poder judiciário,,
representado pelo seu mais alto or-
giíò, não terá senão que se submetter
desde que não queira prolougnr.uum
resistência da qual só .poderiam, advir
graves perturbações para a ordem
constitucional.

A necessidade da innovação con-
tida na emenda do 'Sentido no pro-
jecto, ora em andamento -na Câmara,
já foi sobejamente demonstrada. Tra-
tn-se de dar remédio á situação diffi-
cüima eui que, por força do hccumülo
rcrescente de serviço,, .se encontram
não só o Supremo Tribunal como a
justiça federal nos Estados. Ainda
recentemente ; o. inckkiite oceorrido.
com o juiz federai dá Bahia poz em
relevo os aspeetos mais impressionan-
tes dessa situação. Verificou-se que,
de facto, em muitas 'das circum-
eéripçoes judiciarias da Federação, os
réfpeetivos juizes não -podem, de
ínódo algum, e por maior que seja a
sua capacidade de trabalho, attender
ás exigências do serviço que lhes é
affecto. D'ahi as geraes e justissimas
reclamações contra uma justiça,que,
além de caraj é" sempre demorada,
acarretando para as partes prejuízos
incontáveis.

Esse assumpto foi cuidadosamente
estudado. Não houve o propósito tle
agarrar pelos cahellos a primeira so-
1 ução suggerida. Só -depois de longo
exame e do attent-a ponderação foi
que se chegou á conclusão de que o
único remédio para.a crise que já se
fazia sentir no seio do poder judicia-
rio feilernl, seria a creação dos tribu-
nues regionaes, com competência^ cia-
rainerite expressa e'delimitiulu,e com
funeções que permittissem exonerar
os juizes federaes da enorme e incom-
portavol sobrecarga de trabalho que
actiiaiuiento 'têm.

Não procederia, pois,, a alienação
de que se trata de uma innovação in-
iitil. Ao contrario, a verdade, á cuja
evidencia muitos dos adversários dos
tribunaes regionaes já se têm rendido,
c que a idéa, prestes a ser con vertida
em realidade pelo Congresso, reju-e-
senta ura notável serviço á justiça te-
deral, cujas condições vão ser conside-
ravelmente nioKiorudas.

Procurou-se sustentar que a crea-
ção dos tribunaes regiuinics é incuti-
stitucional. Nesse sentido feri £ pro-
aiunciameiito do Supremo Tribunal.

. E, por esse motivo ou sob esse funda-
mento surgiu, na Câmara, a indica-
çiiii do illustre Sr- Elpidio de Mes-
quita, sobre a revisão constitucional.

Ksse aspecto da questão também já
foi tmíTicicntemotite esclarecido. Se-
gundp as interpretações mais aulori-
y.adas do pacto fmitlnmental de 2-1 de
fevereiro, n creação dns triliunaes ro-
gioiiiiés não incide cm nenhum dispo-
i-ilivo (-.institucional, atiles se oiiqua-
dia pci-reitnmeiilc na latitude das
pn-rogHtivas nttrilroiéjnjv no pòttçjf le-
gislivtivo.

E' opppríunò assigniilar que se
produziu, finalmente, no seio dns nos-
sas classes dirigentes, unia salutar e
necessária reàcçãp contra as -tendeu-
cias absorventes'do poder judiciário,
pára o qual se estava pleiteando, ou-
tre nós, umn situação de predomi-
náncia absolutamente incompatível,
não apenas com o nosso regimen iu-
Klitucional, mas com qualquer orga-
liizaçãp republicana, porquanto •'esse
precisamente o poder que não emana
direitamente do voto e que goza do
privilegio da vitalici-tlade. Ensaiava-
80, assim, no Brasil, o judicinrismo,
fôrma de governo que aberrii, fia-
grani emente, dos princípios demoent-
ticos (pie têm avnssnlado o mundo
cqntemporaiveo c que se exprimem,
esscnciahnenle, pela eliminação syste-
¦mãl-ica de todas as tyrniinins, mcshio
quando ellas procurem o disfarce dos
preconceitos jurídicos.

, O que as mais elementares noções
do direito constitucional ensinam c
que, nos reginions comp o nosso, de
governo congressioiiíil, segundo a ex-
acta definição de Wilson, a predomi-
•nanci.i cabe, de direito, no poder le-
gislativo, embora se estabeleçam a
harmonia c a -independência rios po-
deres. - . , .

E' o que nos demonstra, dia a dia,
a vida politica constitucional dos Es-
tiidos Unidos, de onde nos vieram as
no.isas instituições republicanas. E'
de hontem o exemplo do Congresso' fimoricnno — e só queremos registrar
Uni caso bem recente — oppondo-se,
victoriosamente, á política externa do
presidente e, com essa attitude, veti-
rándó-i a collaboração dos Estados
Unidos á Liga das Nações'. E' ' de
longa. data. o exemplo do Senado ida
grande Republica, dBníinandti, sem
contraste, as veleidades expansiòuis-
tas da Supreiiiaj Corte, sempre que
esta pretendera estender demasiada-
mentiio seu raio-de acção constitu-
eintiiih

Cmiio, pois, prevalecer aqui a dou-
t riria. i|iie erigia o Supremo Tribunal,
na pbrasi' <le um dos aniutos mais ar-
dentes', do judieiiirismo, em verdadeira
CIIpoli do reuimen;/

Levando avante a idéa da eivação
dos tribunaes n-gionaes, o Congresso
liiín se limita' a attender a unia das
gr.-mdcj e reates necessidades da jus-

tiça federal. Reivindica, -terminante-
mente, prerogativas, .que não lhe^po-
dein ser usurpadas e das.quaes.nunca
deveria abrir mão,- porque, se o fi-
zesse, teria golpeado de morte o regi-
men. Reaffirma, do mesmo ^passo, a.
sua fidelidade aò pensamento que tem'
orientado as maiorias republicanas
desde os primeiros pruridos do revi-
são precipitada e inopportuná do
nosso estatuto básico. '

Eis por. que o voto-que a CaíharS':
vai-.proferir, lhomologando „os parece:
res das suas com-missões de constitui-
ção e de finanças, favoráveis, ácrèa-

•ção dos tribunaes regionaes, vai ter
uma significação especial. A Câmara
não decide apenas Uma questão .que

Ijdiz respeito á melhor organização e
-distribuição da justiça federal.. Esta-
belece, com inequívoca nitidez,'o' pá-^
pel preponderante que, na organiza-
fção da ordem jurídica e social da
Republica, cabe aò poder legislativo
desempenhar, através das leis ordi-
jiarias, inspiradas a sua sabedoria e
iao seu patriotismo pelas exigências
do bem-puhlieo. Zj?è%*%i£-

$cb0&jjàdbé

minhas felicitações-pelo grande serviço
acaba prestar minha terra com Os doerc-
tos homem nssif-nados. Respeitosas saú-
dações. — 'Coronel Ncvaes, corranandante
força ¦publica.-'' - •'<¦ \-v-

O tempo.
Probabilidades do tempo ate as i<5 tii/nu

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

incerto, durante a tarde, e'á noite, me-'lhorondo; sensivelmente, de-dia'; tempera-''tura, à noite, mais frio, em ascensão, de
dia: ' '•';"¦ • « .-
•^Districto Federal e Nitheroy — Tem-
¦po, incerto e máo, á tarde, e á noite; me-
ihorando, sensivelniente, no correr tio"dia 

(i); temperatura, noite, máts fria,
em ascensão de dia (i); ventos, normaes,.
predominando os do qmdrante sul (i),
¦frescos (3). %,.-.. 

'.

(: A temperatura média da capital ante-
hontem foi de 37°,z, on 5°,2 acima da nor-
mal. *
¦ Escala de probabilidades:
:-i) muito provável;' 2)' provável;

3) algumas probabilidades. ..
Nota — Serviço telegraphico, nacional,

bom; argentino, regular; uruguàyo, pes-
sitno. *_
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-Estamos seguramente informados de
ijue o Sr. Gastão da Cunha, delegado
brasileiro á Assembléa da Liga das Na-

Voes, ao apresentar a proposta que esta-
bek-cia o monopólio, pelo Estado, da iu-
dustria de material de guerra,, tinha ,em
vista dar cumprimento ao art. 8°, § S°
do pacto da mesma liga, suggerindo como

preferível uma medida radical.
. A suli-cominissão de armamento cm-
cordou unanimemente com a medida pro-
posta, como sendo o ideal à attirgir, mas,
considerando necessárias certas providen-
cias de transição que permittam, afinul,
a prohibição da industria privada.

Aceita, assim, a idéa em principio, foi
adiada a sua execução por prudência po-
litica. >

O Sr. Gastão da Cunha aceitou o pi;
recer dos seus collegas de commissão.

ConCerenciàràm; íiontem com o Sr. pre-
sidente da Republica os ministros da via-
ção- e da fazenda.' ,

¦«¦
Foi assignado hontem o decreto pro-

movendo, po-r -merecimento, ao cargo de
direclnr da sécrcfáfln -da guerra, o chefe
de =«-cs'ão da niesnín secretaria Valeria-
.no César de I.una.

Os Drs. Gregorio Scabrn Filho e Wal-
oeinar Medrado Dias foram, honlem, ao
ji.il.icio do' Caflele agradecer ao Sr. .prc-
sidentj d.i Republica as suas nomeações
piiçíi os cargos de promotor e advogado
da justiça militar, réspécíivamcnic,

•£» ;-

Xa conferência que teve hontem com
o Sr. presidente da RepíiblicVi o Dr. lio-
mero Baptista, ministro da fazenda, tra-
lou com Si Ex. de assumptos referomvs
r,o. regulamento da carteira de redi-scon-
tos do Flanco do lVfasil,

O ministro da viação, na conferen-
cia que -icve, liòníem, cujo o Sr.presi-
dente da República",/, tratou de diversos
assumptos dependentes da pasta que di-
riye espèciaiiliehte da situação da Rede
Sul Mineira t da cris"S de .transportes.

G Sr. presidente da Republica recebeu
bonttiii, em audiências, os Srs. Dr. OcU-
vio Keily, juiz federal da 2* vara desta
capital, e co-mmaiulan-le Paes de Oliveira,
presidente-da Assembléa Legislativa do
Estado de Matto ClVosso.

Em visita de cortem ao Sr, Epátacio
Pessoa esteve horitijm ffo palácio do
Cattete o Sr. VJenry K. Wicksteed, dire-
ctor da Cana-dian N:síion.-il Railway, que
foi apre.sentado a S. • F.x. pelo senador
Álvaro de Carvalho. ¦

O Sr. presidente da Republica,, acom-
punhado do chefe de sua casa niilitar_ e
de um de seus ajudantes de ordens, assis-
tiu, hoirten-.., á notlè, ú ceremoma da dis-
trilr.-.ição de prêmios ;-.os ahtmnos das es-
colas .primarias do a" districto. .

Em visita de despedidas ao Sr. presi-
dente da Republica esteve Íiontem, no pa-
laeio do Cadete, o general Gabriel liota-
fogo, delegado do Urasil na commissão
mixti lirasileira-uruguaya ,para • eícecitção
do trátãdd da lagoa Mirim.

Àquelfe officiat .<nt]»orior.'que vai partir
para .Montevidéa, recebeu do chefe da
Nação as ultimas instr-.t.-çõts relativas \
missão de que está investido.

Fervct opus... '
" Petroi-olis, 14 —'O deputado-José

Tolentino, meitibro da, commissão exe-
cutiva do F. R. Fluminense, concedeu ao
Século, desta cidade, nova1 entrevista po-
litica, respondendo, ao discurso' do depu-
tado-Maurício dè Lacerda. ..

Nessa entrevista, <quê será publicada
amanhã, o deputado Tolentino diz que
não irá-.n Cantara, e;tèrm,i«a;d_esta.fórnia:

"As articulações.ttcbntidasino'seu dis-
curso em nada alteram -oímeu.voto.. Ao
j-ustifical-,o; • perante' a -icommissuo ¦' exe-
cutiva. do partido,/quando está se re-
unir, ter.ei. de. rectificar quasi todos os
pontos do discurso do Sr, Maurício de
Lacerda, cuja-presença solicitarei. Só cn-
tão'aceitarei debate, certo de. ser" tratado
com aquella deferencia attenciosa que o
Sr. Mauriciocostunia -: fer "na 

presença dos
contendores, contra.v.os. quaes é tão ag-
gressivo á distancia."-

Estó, pois, fervendo a politica flumi-
nense, qúé promette" offerecer á çuriosi-
dade dò.. publico especial desses assum-
ptos alguns pratinhos muito- cohdimen-
tados. ¦ ,

O Sr. Maurício de T-acçrda terá de dar
expansão ao seu temperamento impe-,
tuoso, para defender- a sua cadeira de
deputado, que está ,seriamente ameaçada,
desde que já contra a apresentação da
sua candidatura em chapa se manifesta
claramente um dos políticos de mais in-
fluencia nos conclavcs partidários, como
é inquestionavelmente o Sr. Jpsc.Tolen-
tino. .—.- |, '¦ •¦ ¦ '

E-esta influencia;.-digá^se-dé passagem,
deye-à o Sr. Tolentino'á confiança que
soube inspirar ao Sr. Nilo-Peçanha e

que continua ai merecer do Sr. Rául^Vei-
ga, e ao seu ihdisÀittvclHihéntO^que^cni
rcvçstir. í> modalidade bulhenta e expio-
•siva da. intclligencia (juebra-louças do
Sr. Mauricio, é, no entanto, de uma for-
midavel efficiencia pratica no -arranjo

das coisas partidárias. ,.
Na casa política do Estado Rio o que

•se tem 
'verificado 

é que os moveis são do

partido, mas que o. Sr. TolentWé quem'
os arruma e dislribuc, de accordo com
os fins próximos da orientação partidária.
E o Sr. Mauricio de Lacerda está atra-
vancando a sala de visitas, que é a ban-
cada federal.

.Começa ahi a lucta, cujas consequen-
cias não são de fácil previsão. Do que já
appareceu cm publico só uma conclusão
se pôde tirar: a de que -ò apoio prestado
pelo Sr. Nilo ao governo Wencesláo, cujo
ministro foi. era um apoio manco, per-
mittindo aos soldados do chefe flumi-
nense todas as altitudes, mesmo .as de
mais violento e radical-opposicionismo...

Só a elasticidade inacreditável da per-
sonalidade politica do Sr. Nilo pôde con-
ceber e aceitar situações dessa natureza.

O Sr. Raul Veiga difíicilmente poderá
conciliar pontos de vista e modos de
acção tão diametralmente oppostos, por-
que S. Ex. não perdeu ainda, ao que pa-'
rece, a sua honesta simplicidade de agir
de accordo com um critério firme e pon-
derado, respeitando os compromissos as-
.sumidos. . .

Se o actual presidente do Estado, dò;
Rio .prouietteu apoio ao governo federal
t- quer, de facto,Ndar sinceramente esse
apoio, a situação do Sr. Mauricio é de
rjsco evidente, pois a sua inclusão em
chapa eqüivaleria a frustrar grosseira-
mente a fé jurada.

Se, porém, o Sr. Raul Veiga quer
apoiar o Sr. Epilacio com o silencio c í
voto de uma bancada e com, pelo menos,
3C5 discursos violentos de opposição do
Sr. Mauricio. seguindo assim o exemplo
edificante do Sr. Nilo Peçanha, então o
caso é simp.li 3, simplicissimo: tudo como
daiítésj principalmente para o Sr. Epita-
cio. que terá os dois últimos annos do
seu quatriennio constantemente atormen-
lados pela presença do Sr. Mauric:o na
tribuna.

O Sr. Tolentino pòz o Sr. Mauricio
fora da chapa, não só pelo antagonismo
da sua orientação politica cm face da do
partido, como pela incoercivel opposição
das nuas idén-s e das do partido em mate-
ria de organização social, idéa? que o elo-
quente tribuno trouxe da sua viagem re-
cente á Europa c"quc esteve a pique de
infiltrar no espirito ultra-conservador do
Sr. Nilo, por meio de livros e de prcle-
cções.

O Sr. Nilo, porém, ainda não repudiou o
seu conservatorismo, nem abraçou o boi-
shevismo do Sr. Mauricio, pelo menos pu-
blicamente, pois o seu ultimo discurso de
Paris vale pela condemnação mais for-
mal a esseç fomentos de revolução socral.

Tudo isto deve ter influído no espirito
do Sr. Tolentino, para que S. Ex, tenha
tido o desássomfiro de propor o alija-
mento do seu collega, attitude que, como
já iicceiituámos, tem ao menos o grande
mérito de ser de franqueza e affirnação
de personalidade. .-• - .

direito Vicente 'Caneco & Ç,
O-Sr. Celso' Bayr.ia relatou ç> .projecto.;

que fixa a alçada dos' juizes, do qual faz'
parte a' famosa emenda.que, crça.os .tr.i-
bunaes regionaes. Na -¦ RÜa1 longa txposi-
ç5o, o Sr. Celso Bayma estuda ostrami-
tes da. íiuestão. na Câmara e 110 Senado,
entrando a discutir a constitucionalidade
dos tribunaes e opinando por ella. Para
tanto argumenta com o exemplo dos Es-

.tados Unidos da America,do Norte,'cuja
Constituição, serviu de modelo á nossa,
procurando mostrar qvie devemos Vecor-
rer, uas nossas deficiências,-aos mesmos
remédios quelá produziram effeitos.' -"":'•».

- A commissão assignou esse parecer; que
teve votos com restricções. . • '

1.2:900$. .para pagar o prêmio a que têm pitno-tenente Luiz Autran de. Alençastro

O subsidio e a Constituição.

.Suscitou o, Sr.' Ramirò-Braga, relator,
na' commissão de finanças da Gamara dos''
Deputados, do projecto dç fixação do sub-
sidio dos congressistas na próxima le-

gislatura, o problema da constitucionali-
dádc do seu pagamento mensal,' durante
tojdo o anno. A duvida levantada .pelo
deputado 

'fluminense, decorre dá redacção
dó art. 22 da Constituição; "Durante os
sessões vencerão os senadores e depu-
tados um subsidio pecuniário .igual, e
ajuda de custo, que serão, fixados pelo
Congresso, no fim, de cada legislatura,

para a seguinte".
A expressão durante as sessões sugge-

riu"a idéa de que o subsidio se referia
ás .sessões diárias. do Senado e da Ca-
mara e d'ahi a interrogação formulada
sobre a constitucionalidade do pagamento
do subsidio por mezès, inclusive os em

que se ,não realizam sessões.
O equivoco, a este respeito, é" evidente.

A Constituição refere-se, sem duvida àl-

guma, com a expressão durante as ses-
sões, ás sessões legislativas de cada le-

gislatura. E tanto assim c que, no mesmo
art. 22, preccituá sobre'a ajuda de Custo,

que é pasa por 
'sessão legislativa, é não

pelas sessões ordinárias, ou extraordina-
rias, da, Câmara.

Assim interpretando o texto constitu-
cional, vê-se que a deliberação da Cantara
sobre o subsidio não incide na pecha, de,
inconstitucional. Esta interpretação está,
aliás, de accordo com o regimento inter-
no da Câmara, que manda pagar o subsi-
dio dos deputados não pelas sessões, mas
da data da instalação do Congresso, ao
inicio da sessão legislativa, ou "da data
legal da reunião da junta apuradora das
eleições ", em caso de vaga.

Parece, pois, sa,lvo melhor juizo, que
não será por sua inconstitucionalidade
que se deixará de manter o augmento do
subsidio para os congressistas da futura
legislatura. Outros argumentos existem,
no entretanto, para combatel-o e para
defendel-o,..

Ministério da «Justiça.
Por portarias do Sr. .ministro tortin

declarados cidadãos brasileiros: Antônio
José Pires Ferreira . e Francisco Alves,
naturaes de Portugal e residentes, o pri-
meiro, nesta capital, e o outro em São
Paulo, e naturalizados 'brasileiros: Joa-
quim. Pinto Loureiro, natural de Portugal
e residente nesta capital; Carmine Mon-
tano, natural da Itália; Evaristo Gonçal-
ves Lagc. natural de Hespanha; Gil Au-
gusto Machado, natural de Portugal, e
Adolpho Meyer, natural da Allemanha,
residente, os primeiros,' em S. Paulo, e o
ultimo, no Estado do Amazonas.

]— O Sr. ministro autorizou o com-
mandante da policia militar desta capi-
tal a mandar - abrir concurso para o
preenchimento dosv logares vagos de
200 tenentes médicos, .2° tenente pharma-
ceutico e 2o tenente dentista daquella
corporação, nos termos do artigo 9°, do
regulamento appróvádd pelo decreto nu-
mero 14.508 de i° do corrente mez.

— Por actos do Sr. ministro foram
concedidos exequatur, afim de que pos-
sam ser cumpridas, as seguintes cartas ro-
gatorias: á expedida pelas justiças de
Portugal ás desta capital, para citação do
co-herdeiro Francisco de Souza Guima-
rães, no inventario, por óbito de Josépha
Lemos de Moura, e á expedida pelas
justiças da Hespanha ás do Estado de
S. Paulo, para inquirição de testemunhas,
a requerimento de Demetrio Bernardes
Valcngueler.

Gonfcmrciarnm hontem. á farde, com
o Sr. presidente da Republica, o depu-
lido Antônio Carl
iitc-Dlo da i-eceita,- e
Fràr.c;-., chefe de polici».

que 'tratou do oti;i-
1 Dr. tjemi-.iiano da

O Sr. preíidehfe da. Republica assi-
gnou honu-ni o decreto sàfícçionândò a
resolução lisgísiãílvt.' que autoriza a abrir
e abrindo o credito de ,15- :<>aa$.• sup-ple-
mentar á verba 3" — Telcsiraplios -— para
attender ás despezas de diversas 'consi-

gnações. ..--.'¦

Ó Sr. presidente da Rep'.ib'.ica- recebeu
os seguintes têlcgrálhinrsj''Rce-fe, .13 —' Dirccíóriá Assiòcvhçã.3
Conuiü-rci.il lioje reunida a-préseuta a
V. K:t. seus agrâdecmientos pela nsàig-nu-
tura déçftfoi fransfcriiulo contraio ser-
\iços pório par;v i;ov«.rno Estado, cónèl-ew
são obras iífcstnn porto, prolontjaniíuto
estradas n.rro Pétrolinti e Bom Jardim
iictoi rcctuíhccidos «le ]»L;K'nicrti)L,i:i çpti*
cçdjdii a Perri-iuiibuco. Respeitosas >:,u.la-

I ções. — Manoel Pinto, presidente — Rosa
Borges, vice-presidente . — Francisco
Pinto, 1" secretario — Loyo Ainorim,
ic secretario — O-r.cuhlo Leite, tHcsoil-'rciro."

"Recife. 13. — reco V. Ex. aceitar

As coninüssõcs du Camnrn.
Reunida sòb a presidência do Sr. Al-

berto Maranhão, a commissão de finan-
ças assignou lioiitem ôs seguintes pare-
ceres: dò Sr. Carlos Maximiliano, sobre
transferencia ao Maranhão dos manan-
eir.es da ilha de S. I.uiz; do Sr. Oscar
Soares, contrario ao projecto que fixa os
vencimentos fe o pessoal dos correios de
Barbacéiia; do mesmo, contrario á modi-
ik-ação da tabela na sub-directoria dos
correios de Cbcraba; do mesmo, contra-
rio ao aüghlênto de dois carteiros nessa
mesma subtlirccloria; do mesmo, con-
trario á creação de mais tres fieis na AI-
fariilega: de Santos; do mesmo, contrario
á crc.-.ção de tres dactylgoraphos na Casa
di Moeda: do meinip, mandando archivar
o pedidn de ^-!?mento ,le vencimentos dos
e:up.-ga'(los dos correios do Maranhão;
cio mesfiiò, contrr.no á preferencia dos
servenlts da policia nas nomeações para
.cóniihuos; do meátnoí favorável á releva-
ção -ia presertucão em n/lie incorreu
L). Delminda do-Valle Cald.-.s; do mesmo,
contrario á extincção de 20 escriptura-
rios na Estatística; Conimercial'; do
Sr. Celso Bayma, mandando arrendar um
terreno á Liga Metropolitana de Despor-
tos; do Sr. Octavio Rocha favorável á
construrção ds edifício para telegraphos
e cofrtios da Bahia; do íresmo, contra-
rio á. cóhstrticção de utiia estrada do Rio
n S. J'aulo;" do Sr. Souza. Castro, man-
dando i.brir o credito de g.956::86$. pa-
pel. e 57' :^;75?>. ouro. ao orçamento da
marinha; do mesmo, abrindo o credito
de 47:6túç; para pagar ao major Joa-
quim da Silva Gomes; do Sr. Correia de
Brito, abrindo o credito de 171:903$,
para pa.íar an l.ondon Bank e ,-.o London
Brasiltan Bank, em virtude de sentença;

AuKiiicnto de desiiezas.
A Gamara votou o augmento do srtbsi-

dio, poucos dias antes augmentou a des-
peza de sua secretaria, o que o Senado,
também., já fizera.

Este augmento de despeza é generali-
zado. Quando se votou o orçamento vi-
gente, foram augnreUtadas as verbas da-
presidência da Republica. E' assim que a
lei n. 3.991, de 5 de janeiro de 1920, que
fixa a despeza geral da Republica para o
exercicio de 1920, consignou em seu ar-
tigo 2", n. 3: "Gabinete do presidente
da República. Accresccntadas as seguin-
tes palavras como inscripção á rubrica:
"para gratificações e representações,con-
forme a distribuição que for determinada
pelo chefe da Nação". Augmentada de
3:000$, pela substituição da tabela pela
seguinte: Para gratificações ao secreta-
rio e officiaes de gabinete, 36:600$; para
representações dos officiaes da casa mi-
Iitar, 36 :ooo$; para representação dos
membros da. casa civil, 7:200$; total,
79:Soo$ooo." Em.seu n. 4, art. 2°, re-
gistrou: "Despezas com o palácio da
presidência da'. Republica : augmentada de
165:000$, acerescentando-se ás seguintes
palavras como inscripção á rubrica "Para

custeio do serviço;- inclusive conservação
e reparo dos carros, podendo o governo
vehder os. que julgar' desnecessários e
applicar o produeto na acquisição de ou-,
tros, 265 :ooo$ooo;"

Estes augmentos foram mantidos na
proposta orçamentaria do governo para
1921, inclusive at autorização para vender
os.carros que julgar- desnecessários... e
applicar .0 'producto^Jia acquisição de ou-
tros..'. necessários...

Gomo se vê, "a corrupção des povos
nasce do'-aíio"'.'.."

Graça, pedindo que .conste'de, sius" nssen-
tameiitos haver sido agraciado pòr stià
magestáde" o -imperador dó' Jápãól' -'
; — Foi pcompvido a'' mestre dò corpo
de sub-officiaes d» armada, por mereci-
mento, o icontra-mestre Joaquim Gonçal-
ves Xèxéo. -. ^-?Teve ordem de embareàr- no coura-
çado Deodoro o .capitãortenente cominis'-.
sario Oàear Picutznauer.- ;: .- : ' '

Para facilitar, o que-foi'determi-
nado na letra r, dá ordem do «dia n. no,
de 3 do corrente, foi mandado - mercio-
nar no thistorjco das cadernetas',de offi-
ciai, siib-official inferior tout.práça^. a que
se tefere , a caderneta, se foi vaccinado
ou rçvaccinado.',' ¦ - - . .,

-r-.O capitãortein,cnte <Eug,en|ode;Gas-
tra foi mandado embarcar ;nò: navio mi-.
neiro Carlos, Gomes,' '^St

—- Acha-se aberta . na Escola-lNaval a
inscripção para © preenchimento da; vaga.
de instruetor de torpedos, minas e mina-
gem, 

"contra-minagem e navios emprega-
dos nesse serviço.

Foi mandado çollocar na escala, im-
mediatamentí abaixo do seu collega Ma-
noel Lopes da Cunha,-no n. t2,:p .meca-
nico de 1* classe Carlos de Oliveira e
Silva. . ._

Foi designado o mecânico de pri-
meira classe Domingos Fernandes j Góes,
para embarcar no "-destroyer" Alagoas.

-r- Tiveram baixa do serviço da ar-
madas e foram, incluídos no Asylo de In-
validps da Pátria, á vista-dos resultados
obtidos das inspecções de saúde a que
foram submettidas, as seguintes praças:
grumete José Sumaré da Silva, cabo
Amadeu Correia e marinheiros de se-
gunda classe Antônio José dos Santos,
Jeremias José de. Almeida, Enéas Custo-
dio Silva, José . Marques dos .Santos,
Amairo Ferreira Cavalcanti, Ignacio Pin-
to Coelho, Manoel -Monteiro, João Fran-
cisco Lima, Benedicto Felippe da Silva,
Joaquim José da, Trindade e Johnston
Wylton e. Souza."

Contrastes econômicos.
De um münicipio de Santa Catliarina

chegou hontem um telegramma comtbu-
jnicahdo-nos-que a vida ali está diffici-
(lima. São altíssimos òs preços dos gènc-
iros de primeira necessidade, e, além"disso, 

ha, falta de dinBeiro, e o gado está
-sem cotação.
!- A.falta de dinheiro c á carestia da
-vida são hoje, desgraçadamente, phciio-
(menos universaes. Mas, pelo menos, .para
nós; cariocas, ò facto dé não haver cota-
ção para o gado é deveras surprehen-
dente I

Cotadissimo' está o que comemos. , A
tendência para subir, nos preços da car-
ne verde, parece irresistível. E.os mar-
chantes -ainda publicam nos jornaes im-
pressionantes contas, demonstrativas dos
sacrifícios que estão fazendo cm prol da
população.

Esses cpmmerciantes são, por essas
contas, verdadeiramente abnegados. Para
que não fiquemos sem o prepioso bife,
continuam- as suas transacções com os
criadores dé Minas, compram-lhes bois
caríssimos e aqui os vendem, não só sem
lucro, como até com manifesto prejuizo.

Os açougueiros não têm prejuízos, nem
sequer allegam isso. Mas de alguma fór-
ma, e em boa justiça, também merecem o
epitheto de " beneméritos "', Pois não se
contentam em ganhar só trezentos réis em
cada kilo de carne?

(Custando ella i$2oo em S. Diogo, não
poderia--ser fornecida ao publico, diga-
mos, por 2$2oo?

• Assim, não ha duvida, o negocio va-
leria muito mais a pena. Entre ganhar
dez e tres tostões nem ha o direito de
hesitar. Pois os retalhistas ganham só
ps tres tostões.

Se fossem além, poderiam ser taxados
de exploradores, calumnia que elles fácil-
mente esmagariam, appellando para o sa-

grado principio da liberdade de com-
mercio.

Seja como for, os contrastes cconomi-
cos deste vasto BTasil são simplesmente
dcsconcertadorcs. Houve um tempo em

que o café aqui não tinha preços c o kilo
valia 14$ no Acre. Ainda agora o gado,
cujo alto valor aqui nos enche de as-
sombro, está sem cotação ali num muni-
cipio de Santa Catharina. Era o caso,

para bem de todos, de irmos compral-o
lá... ' . .-

Essas desigualdades e desequilíbrios,
entretanto,- serão inevitáveis, emquanto
não houvermos resolvido o nosso problc-
ma fundamental, que é o de transportes.

Ao menos por essa lado não desanime-
mos... Quem foi .que disse «que o governo
não está tomando a serio a grave questão
dos transportes?

"tP A HOü
¦' 

% tii^i ¦

Do Illustre ~ Industrial Dr. Jorge
Street recebC-mos a seguinte carta,
acompánhar/do" o magistral trabalho,
que adíatnte publicamos, em que
S. Ex. estuda com à sua habitual
maestria assumptos da mais alta im-
-portancia na economia.nacional:

"Srs. rèdactores de "O Páiz" —
Doente, em S. Paulo, ha algum tem-
po, só -agolra; me fòl ip/ossivel tra'tár
da qUestüb' tarifaria em -estudos-' rio
Senado-

Tencionava tratar ali, verbalmente,
dó càsb, perante a commissão de.ta-
rifas. Chegado hontem a esta capl-
tà.1 soube da impossibilidade de tal
fazer, o ta-ni-bem.-üo facto de • jíi estar
terminado ó 

"prazo" 
pára a entrega

das reclamações escriptas. Por esse
motivo-peço a çssa redacção quo dê
publicidade ao inenioriai • junto. '-

. >Jtemetterei' o' hiesmo memorial ao
Senado, no pensamento - de poder
elle, talvez, ainda ser tomado^, em
consideração. .. 'A¦ Affectuosamèhte seu admirador —
JORGE STREET."

Ministério du Mnrlnlia.
Apreaentaram-se hontem ás altas auto-

ridádc* navaes o capitão de mar e guerra
José Francisco de Moura,- por-ter sido'
nomeado vice-direCtor da Esco'a Naval
de 'Guerra 

; o capitão" de fragata Amphi-
lcquio Reis, por haver assumido as fun-
cções de director interino das Escolas Pro-
fissionaesv e . o. j". tenente commissario
Averbai - Moreira- da Cruz, por ter.de
embarcar no "'destroyer . Pará e haver
sido promovido. '

•^— Foram designados o capitão-ter.ente
Antônio Augusto Sçliorcht para servir mi
Escola de Aviação Naval; os i°u teneü-

Ministério da Viação. ,
O Sr. ministro approvou a tomada de

contas da Estrada de Ferro D. Thereza
Çhrislina a cargo da tComipanhia Carboni-
fera de Araranguá, relativa ao 1° semes-
tre do corrente anno.

Ao director geral dos correios foi
devolvido o processo referente à respon-
sabilidade imposta á agente postal de
Baependy, Joantia do Pilar Nogueira
Cobra.

Ao inspector federal de portos, nos
e canaes, o Sr. ministro fez remetter a
planta da modificação da disposição vã-
terna do actual cáes do porto de Recife,

Ao seu collega dá fazenda, p Sr. mi-
nistro pediu providencias no.-sentido de
ser 

'distribuída á thesouraria- da Estrada
de Ferro Central .do,. Brasil' a importan-
cia de 1.300:000$ para oceprrer neste
anno ao pagamento do',pessb'al empregado
nos serviços de -melhoramento dé esta-
ções. ^conipojição -é -decompos.ição.dê- trens,"
conclusão da .ponte sobre o rio S. Fran-
cisco, em Pirapora,";melhoramentos das
linhas' daquella estrada,' electrificação ei
fechamento das mesmas c construcção-
dos i-amaes de MaTÍanna; a Ponte Nova é,
de Montes Claros. 

' 
..v , -

Por aviso de hontern, o St. minis-7
tro solicitou .ao seu collega da fazenda as>
necessárias providencias afim dê ser pa-:
ga á Companhia Mogyana de Estradas de
Ferro e Navegação a quantia.de ;.i
;i34:i48$6i7, que lhé cabe a titulo de ga-
Táritia dè juros-' da linha"' dí 'Catalão (Ja->
guará a Araguary),' referentevaO p;rimeirp;
semestre do-aiíno corrente, chi-que, sc^'
gundo - a tomada de contas approvadaí
importou' cm '252:9oo$.'-a^gatanfiá' de ju^.
ros respectiva, tendo sido'de n8:7Si$38.v
o saldo apurado, dando a diffei;enç.i aci-
md alhidldaV.-- ;. 

'''. 
_ .'•'¦i.'" "• ' |:-O St. ministro solicitou ao seu coL;

.lega da fazeridi o pagamento de .......'
6i3.:437$95t'.' 9. Enjiíin;^ Schiipir;- contra.^
tante da construcção da secção dc_cstradtt:
de ferro entre Alberto Isaacson e.. Bellp*'
Horizonte, dá Kslrada de Ferro Oeste' dç;
Minas, pela.-medição única- de trabalhos:
eomplcmtntares executados.: no mesmo
trecho, até 30 de novembro do anno cor-;
rente. '•'¦¦. -*•

O director geral dos telegraphos auí'
tomou os chefes de districlos íelcgraphij"
cos.d.a BaKja"-,e Pernambuco.a.perinitti-'
rèui á iitii-znção pela-.coniniissáS construí
cíora da Kstr.-i'da,dc.Fcrro.de, Petr.ólina á;

•Exmos. Srs. presidente e niais
membros da comnvissio especial de
tat'lfas do Senado Federal:

A tarifa vigente, na classe 17, Unho,
juta e ca-nhamo, contêm as seguintes
taxas, para os produetos do juta:
528 Em bruto,' etc.; 1 kilo $0t!0 rauilo 20 o|o
020 Em tio simples (colí $100 rníSo 20 o|o

- paru tocelàgeíii. (tinto $130 ruzilo 20 o|o
C34 AiilníBiii, etc  ?8üO rniíio «O o|o
503.Suecos de gronnrlo.etc. SSOO ruailo 00 o|o

¦O projecto, vindo da Câmara dos
Srs. deputados, alterou, na sua elas-
se 1-8, estas taxas, do seguinte miodoi:
515 Em uruto, l;Jil|o.-,Vv. »0tJ0 riiziVo.lS-.jiJo'
010 1B111 fio <coú 1 kilo '»Í4Ò raziio 2I> ojo

(tinto...  tlSOriiíâo 20 o|o
521'-AnlURcm  *400 ru»lo 40 o|o
550 Suecos  Í500 ruzilo 00 o|o

A alteração proposta affecta as-
sim duplamente a producção nacio-
nal. Do faoto, liouvo imodificação na
taxa da matéria prima bruta de 20
pai-a 60 réis; a producção nacional
terá assim de pagar mais 200 °|° do
que paga actualmente. Ao mesmo
tempo as ariiágens de producção es-
trangeira poderão entrar no paiz com
uma reducção de 650 para 450 réis,
isto é, pagando 32 "|" "menos" do
que pagam hoje.

O motivo único allegado pelos pro-
motores da actual e inopportuná re-
visão 6 a necessidade urgente de so
baratear o custo dos gêneros de
grande utilidade, impedindo exces-
sos possíveis, devido a exageradas
protecções da tarifa. Comprehender-
se-hla por -isso que se abaixasse
quando necessário fosse taxas, por-
ventura exageradas de produetos ma-
nufacturados no estrangeiro; nonos-
so caso as aniagens e'os saccos de
sxossarla.

Mas 6 original a Intenção, de fa-
zer baixar os preços dos produetos
de producção nacional elevando-se
ao triplo as, taxas das matérias prl-
mas brutas, que hão- podem deixar
de ser importadas, como o são por
todo o resto do mundo, pois o seu
único pàlz do origem é a índia.

Pepso poder declarar aos senhores
senadores que ê este o "unlco" caso
da revisão actual que assim tão dura-
mente trata'\ma parcela da produ-
cção brasileira. Não desejo entrar
no estudo detalhado das possíveis
causas psychologieas que motivaram
este tratamento "singular c injusto.
No entanto, de,passagem, tomo a 11-
berdade de lembrar, aos Srs. senado-
res', que, na quasi 25 annos de inln-
terrupto trabalho» por convicções in-
abalaveis c por temperamento . re-
speitosõ, mas combativo, eu ve-
nho sendo um do.s nuiis decididos
batalhádores a favor do progresso e
da protecção ao trabalho nacional.
E' natural que n'òsta minha acção
continuada, firme e corajosa eu te-
nha creado um grande numero de
desaffeetos nos campos contrários &
minha norma de proceder.

Assim tenho sido ponto de mira
constante para os ataques de toda a
espécie, principalmente dos grupos
importadores, da sua imprensa o los
seus emigos. Não admiita que assim
sendo tenha-se creado uma athmos-
phéra especial de suspeição ao redor
das industrias que eu, pessoalmente,
exploro, entre as quaes esta. a indus-
tria dos produetos de juta.

Vejamos, agora, com sereno espi-
rito, qual a funeção econ'omica e so-
ciai que estas industrias estão já re-
presentando no nosso paiz, para pò-
dermos, depois, concluár, se ellas me-
rocem tratamento tão severo por
parte dos poderes públicos.

E' errônea a affirmativa tenden-
ciosamente espalhada, pelos interes-
sados,' que a Companhia Nacional do
Tecidos de Juta, dirigida por mim;
seja quasi a única fabrica de aninha-
gem do paiz. Existem, do facto, 110
Brasil, 13 fabricas dessa espécie, es-
palhadas cm muitos Estados, desde
o 'Pará até o Rio Grande. A Nacional
de Juta õ effectlvamente a \malor, no
entanto, representa apenas, actual-
mlente, ainda 43 o|o da producção
brasileira. Acha-se, no entanto, em
adiantada construcção na .oapital de
S. Paulo, uma nova o grande Wfabri-
ca de tecidos de fiação c tece» gem
de juta. Esta fabrica Começara, a
funecionar em meados do anno de
192rf e a sua entrada no mercado
productòr, com o elevado numero do
750 teares e 10 mil fusos), reduzirá a
potencialidade da Companhia de Ju-
!taa cerca de'35;o|o,'dáproducç;ii-o. to-
tal do Brasil. Os eapitaesvdessa nova
grande, empreza são provenientes-de:
importantes firmas -.inglezas, unidas
a grandes casas brasileiras. Todas es-
sas fabricas 

'trabalham 
absolutamen-

to independentes uipas das outras,
em, perfeita concürrencia. Não existe"combinação alguma entro ellas, isto
é de notoriedade publica, eu o affir-
mo formalmente, e os Srs. senadores
facilmente poderão sy.ndicar do caso.
Essas fabricas oecupani cerca de 12
mil operários, e representam um ca-
pitai do mais de 45 mil contos do
i-eLs. . .-- -' , .- . -. -•;¦

Para poder fornecer aos Srs. sena-
• cííi-res documentos calgorismõs abso-
lutamente seguros,- eu me oecuparei
exclt^sivamento dos dados extraídos"
dós meus livros conimereiáes, dados
estes, que "mutatis mutándis", podem
ser. applicados ás outras restantes fà-
bricas, dando, assim, umà nitida im-
pressão do grande valor que já ré-
presenta a industriii. dè que me.oç-
cupo„ na economia nacional.

O quadro seguinte' mostra as som-
.mas, postas em circulação" pela Com-
.lianhia ão Juta, no.anno de 1919 e'nos l'0 primeiros meies de 1920. uni-'
caméhte em j»niç.-is brasileiras: nSo
estão lncluidp.ii "no. -nosso quadro os
djsp.endiòs feitos no ^estrangeiro, com
lis, compras ají effectiiadas..

pol vil ho,
óleos de nl-
godio, ma-'
inoua e do
balo I a, le-
nlia, etc.,-
ote. .. ...-

Algo d Jt o om
ctroco.-e'
om rnmii .

Fretes iiuirl-
ti 111 o s,Y'do
cubotu g'e m
e de eátrà-
das 'J.d e
ferro ...' Vi.'.

Energia ei bj»
ctrica .;. «-C

I m p 0*8 t o:ç-;
aduiuid r u •
c de cõnsu-
1110, y diver?
sos iiuitoi-
tos federaes,
estadones o
nmrilcliraes,,

Seguros cón.-.
tra fogo • t».
contra ria-'"
cos niurlti*.'

.mos,, ef f tv
«'tinidos no

Brusil . . '."-
Salur 1 o s 11a-

gos uo pes-
soai . . •

2.'hl3:000$000 2.888:OIKi$0O»

1.292 :0p0$U(W'.-. 2.201 timüSOOO

.lis -Mníops

322".Í0()tiíU0O

8Í8:000$00»

200 ;000$00t>j

1. 4\>7':'000?O0O 1.803:000$00«

Média por
mez . . .

Despeza pro-
vayel para
lÒiO; addl-
ciomiud o-s e
os 2 mu-
MS ntlo cou-
teiiipl,u d os
na iiuudro.

: 405:000*000 315:000*000

4.205:00O$OO0 4.860:OOG$009
4

11.409:0001000 12.97S:0Oi»HO0O

950:0OO|O0O l.O8l):OOO$O0l>

1G.150:000*00

tes I-i.uri-.tdo Hcrcilio Uias e Belis^rio .-
Mõttra, para servirem na 

")-"scola-ile 1 írn- r rh^rezina. dds- postes e_ mastros do/ tele--
metes; o tS teneite Eduardo Penfold. na
Superintendência de Navegação; e o 2°
tenente Oswaldo da Costa Pederneiras,
na' flotilha do Amazonas.

j— O Sr. ministro deferiu, de accordo
Çíon o a-.iso n. --.165, de 28 de junho ul-
liiiio e níefljnntc docuníento comproba-

graplio nacional entre Joazciro e Petroj
tina. i

— Fpi removido Yeddo Fiusa. do
eiiRenlieiro, ajudante de 2* classe d;"é
Kstrada de Ferro S. ; Luiz a Caxia-í.
para o cargo de engenheiro .resfdentc da;
secção de eoV.strucção da listrada de Fer-;

do mesmo, ibrindo o credito, de réis | torio-U* -411 çcaçãtv-o reiitterimento: ilo-ca-.-: to de Goyaz. ~ •. ¦ -.v^í^.';----:-»-.^^^»^

lom .
CVfuipra's' em.

- prarns. bra-"sileiCiis- - de
lípnpros tltí
toda h es-
pecie, a 1 1-
nienlos, so-
bresalonte a,
tÍJl)li)«í, Il!t*
te.-l a c s dl

..construeeiur-

10 uiczet de 1920

-^íí. .-<»¦¦--=«<V'V.f;

Não necessita este quadro de gran»'des commentarios; elle mostra que o"
concurso sô da Companhia Tecidos
de Juta para a economia- nacional
será este anno de mais ou menos. 15
mil contos de réis. . • ¦ \.

Só ao governo pagamos jô, a .çe-
speltavel somma de mais de rC-ls....j
1.803:0(Í0*, em 10 mezes apenas.

. Peço vçnia para chamar a atten»
ção -dos nobres senhores senadores
para o facto de termos pago também
cm'dez mezes deste anno 4.860 con-
tos de salários aos operários quo
comnoscò trabalham, o que dará pa-
ra todo anno a somma total de cercai
de seis mil contos de róis.

Trabalham nas nossas oíflcinas ap»
proximadamente 4.400 operários.

E' hoje -de notoriedade -publica ai
grande organização social quo leva-
mos a cífelto e da qual beneficiam os
nossos operários. O -Sr. presidente da,
Republica na sua recente estádia em
S. Paulo nos honrou com a sua visita;
declarou-se admirado da inesperada;
surpresa que teve o nos honrou con»
a declaração solcmne ,de ser de bene-
merenda nacional a nossa acção!

O Jiosso cap'tal effeetlvo e séria-
monte .empregado é de 39 mil contos,
aendo 26 mil em acções e 13 mil em
debentures.

Todo .esse capital fi exclusivamente»
brasileiro; exclusivamente 'brasileira
é a sua direcção commerciai è tech-
nica e profundamente braslloira ê ti
sua orientação!

Merece ainda, penso eu, a attenção»
dos senhores senadores os seguintes
cçmmetitarios sobre alguns alga ris-
mos do-quadro supra,

Estudando-sc em detalhe a verba
dos salários dos dois annos contem»
piados, verificamos que nos sCtò pri-
meiros mézes de 1919, ¦o salário men»
oal- môtlio 'foi de cerca de 301 contos}
déram-se então conhecidos movi-
mentos operários e nôs nos vimos
obrigados a conceder sensíveis au»
gmentos nos salários até então pagos.
A mídia mensal seguinte, até abril dá
1920, subiu logo á 410 contos por mez!
Deram-se, então, aqui em íí. Paulo, no- "

vos movdmenfbs e novas exigências en*
connexão com idênticos factos no Rio
de Janeiro. O resultado ,fol entrarmos
em novos accordos com. os nossos cpe-
rarlos, dós quaes resultou um augmen-,
to dos seus salários, que logo elevou
a média mensal a cerca de 530 contos
de réis. Não reproduzimos aqui os de-
talhes das nossas folhas, mas afrirma-
mos ser essa a verdade, aliás, notória.
A nossa producção manteve-se sensi-
velmente ti mesma, não tendo,, pois,
esse augmento da média mensal i-,'do
influenciado pela producção no deeor-
rer destes dois annos.

Houve, portanto, um' augmento do
cerca de 75 °|" nos nossos salários! Rè».
leva ainda, notar que, já em 1917, ha-,
viam-se dado graves movimentos, con»
caracter quasi revolucionário, luctari-,
do-se em S. Paulo nas ruas e Inter-
vindo por isso o governo do Estado a
toda a imprensa deB. Paulo, como me-
dindores, resultando d'ahl a primeira
grande concessão de 50 "l" nos saiai-los.

.De 1917 para 1920 houve, pois, au-
gmentos quo correspondem à cerca dt»
150 °|° dos salários de então.

Dos algarismos ,que ahi ficam de-
duz-se facilmente que a Companhia du
Juta teve, sâ "em saiai-los, . um au-
gmento annual de perto de 3.000 con»
tos, sem augmento algum na produ»
cç3o.'

Pelo contrario, houve diminuição
desta producção, pois o dia de oito ho»;
ras trouxe uma perda dé 20 •|° no»''
nosso poder produdtlvo, o ique redunda
ainda em maior encai-eclmento da pro»
ducção, devido' a todas as despezas fl»
xas e obrigadas. . , . ;'

Más não é tudo,- Srs 
"".senadores. ' ';';

Começou 
"entáó 

a acção dó- pòdef
publito! - 

¦ , ' :¦) ¦:
O metro de ariiagem pagava, até fins

do anno passadb, 
'20 

réis de Imposto do:
consumo; 'est© ahriò', íói este imposto
elevado a. 30-'réjs'por metro. ¦ Este--'au- :
gmento a.30 réis por metro Importa
em um. novo'augmento de 320 contos,
por anno, somente' para" a1 Companhia
de Juta, em vista dá nossa producção'
actual. ; Como, nessas condições, bára»
tear o produeto? -

Ha, porém, coisa muito mais edifi»
cante é 'original!

O honrado' Sr: ministro' da fazenda
(refiro-me á IS. Ex, com o mais pro-
fundo respeito), item. por diversos
meios procurado justificar a ihoppor-
.tuna revisão - das tarifas que própozy
allegándo- ser -..necessário - baratear . ã,
v!da, diminuindo as taxas actuaes, quo
S. Ex. áe}ta. excessivas.'JQ. argumento
provoca grandes sympáthjasi e presta»' ,
se á- dythrambós mais ou menos sen»
tímentaes. ¦ revestidos: de lindas-roupa»
gens. dythrambós ném sempre mititò
sincerosí'No, entanto, o'honrado ml»
nistro tem praticado actos em absolutat'antitfiesç aos seus' proclamados dese»
jos de barateamento.- 

'¦ '- ;
Fiquemos nas próprias tarifas e ve»

jamos á^ prova." ,'"Á 
lei 

";inanda cobrar os impostos ai» .
fandegários há base de 45, °|" papel, 6
55 °|° ouro. Esses 55 ••• foram, sémpré
cobrados ao câmbio do dia sobro Loh»
dres. 

'" ~ "- '-'
j" nobro ministro da fazenda, .pOP

uma simples penada, alterou- profunda*
mente, -este preceito:. 

"legal,'¦, -mandan».'dó. 
cobrar esses'55 "Io ouro, ao cambio)

SobVè Nová Yórlc. A conseqüência foi
esta: — Ò'câmbio sobro'Londres terá
variado nos últimos mezes 'ao redor da
taxa de 12, o cambio sobro Nova Yoric
ao redor da taxa de 8.

¦ O agib do ouro sobre lx>ndres é pois
de 125"*1*, o ágio do ouro sobre Nová
York é.de 237 1|2 0i"-. Quer isto dizer,
que applícnndo-se, como C de lei, (j
cambio-de Lrondres; nos teríamos do

m

.s
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pagar para cada 100$ de Imposto ai-
faiuiegario o seguinte:
Pupeí . . 45$000 igual a 4G$00Ü papel
Ouro. . . 1.5*000 igual a 123fOUO..p:ipel

Total  1G8Í0OO papel
Applicándo-se o cambio dollar, que o

nobre min.strò ordenou, estamos pa-
giuii.li- de facto para os mesmos 10t'$
o «-guinte:
l-ióõl . . 45Í000 igual a 45$000 papel
Ouro . .' 55$000.igual a 1S5ÍG0O papel

Total  230$000 papel
Estamos pois no Brasil pagando para

cada 100? de direito alfandegário
61!f850 mais do que deveríamos pagar,
isto é, mas. qu-i.-ii t!7 "|° (lo que é de
»--i. e isto por simples ordem minis-
Rii-lal-

Ora, a proposta dás diminuições nas
taxas alfandegárias, que deveria, na
oii nino dos seus promotores, produzir
o ilf-aroBu dos preços e o buratea-
Itiüdlo Ua vida, varia entre lõ "j" e
3ü **¦•'!

Como conciliar, ne..te caso, os actos
Üe üííèllos certos e que ahi estão pro-
duzinüo esses effelios com as palavras
du üollus e hypothcticas esperanças de
cliiiiinu ção do custo da vida.

Àpiilltíúdos estes algarismos á renda
ícotál do Brasil, -vér-se-ha que o illus-
tre Sr. ministro da fazenda conseguiu
com a sua ordem trazer pnra o The-
souro uma somma não inferior a 100
m 1 contos do réis por anno. A acção
foi hábil talvez, debaixo do ponto de
vista restrieto do interesse do Thesou-
ro, mas pcrinittum os senhores senado-
res que eií o diga, tirou ao seu autor
a força moral necessária para poder
pontificar solire o barateamento da
vida!

Vü-se assim o enorme aceresomo de
de.pozas e que nestes últimos il annos
teinu.s tido, despézas estas decorrentes
umas das mudanças na» condições do
tr.ih/iiiio e outras decorrente:, da ih-
toi-vcii-jâo directa do governo e dos
pu.I.iv.. legislativos.

So a Companhia de Tecidos de Juta
pagou em 10 mezès 72.:U0Of de fmpos-
teu alfandegários, augmentados em
ltl.5:0.UUJ pela ordem niinisteral.

Parece, no enitanto, senhores sena-
dores que o nobre ministro acha que
«uiida não chega e pede mais De fa-
cto'. a Câmara volou, a seu pedido o
augmento de 20 para 00 réis por kiio
dé juta bruta, houve, portanto, um
aoereseinio de -10 rés por kilo. Com
o.s 55 "j", ouro, cobrados ao cambio do
dollar, estes -10 réis de augmento fl-
cam elevados a eereu do 70 réis.

A Companhia de .Juta imporia por
átinò cerca de 12 milhões tie kilos de
Jucá bruta, o aiigtiionlo, poi», annual
será de mais de S-tOiuuujlKKl.

.Senhores Senadores, tudo tem um
tini té! Como poderemos resistir a es-
teu constantes uugmentos nas nossas
dtó-pezás? Como baratear os pregos de
venda com essas sangrias a branco?
A continuarem a» coisas neste cresci-
ment» descompassado; dos nossos com-
.pii.nil.ssos e nas ame:u;as constantes
de novas surpresas, a própria e_i-.tP.i-
cia ilas nossas industrias pôde perich-
tur. Em certas industrias, not.-idamen-
te iia de tecidos, é o pequeno lucro em
numerosas unidades que traz um to-
tal siiffieienle paru razoável remune-
ração dos capitães empregados. Muita
vez, os senhores senadores bem o sa-
bem, alterações em appareneia aceita-
Vtíts, fazem desapparecor essas mar-
íjliis do lucros e transformam de um
dia para outro a.s condições das empre-
z;ií) até então prosperas.

--.'natural, poi», que os industriaes
brasileiros olhem com graves appre-
heiisões para os factos que aqui de-
sc levemos.

Ii-Stus apprehensões são tanto mais
justificadas, Srs. senadores, quanto
todos nós já quasi não temos ma 9
coragem de reclamar, pois, duvidamos
da cffieacla dessas reclamações, quaii-
do vemos questões desta ordem esta-
rem sendo tratadas no terreno da con-
fanca política.

Se é verdade que os revisores da
nossa tarifa querem. de boa fé bara-
tear os nossos productos, e impedir
possíveis abuso» C ciam que o que
se deveria fazer seria diminuir os di-

, reltós das mercadorias manufactura-
da», porventura exagerados, nunca,
porém, o absurdo de elevar ao mesmo
tempo aa taxas das matérias primas
bruta» <iue precisam ser importadas.

Foi, no emtanto, o que fez o pro-
jeetp de revisão no caso da juta. A
industria brasileira de aniagom faz o
que todos os povos do mundo, sètü cx-
cepçào de um sô, fazem, em relação aos
productos de juta; isto é, importa a
matéria bruta da índia (unico pa'j_
produetor de juta), para fiar, tecer e
elutiorar completamente essa materia
bruta. A nossa industria de juta é
pois tão nac'onal como ella o é nos
ouiros paizes do mundo. A* vista do
exposto, penso poder contar com a sa-
bedoria £ com o espirito de justiça do
Senado e peço por isso quo seja man-
tida a taxa de 20 réis por kilo de juta
bruta, da actual tarifa.

Quanto ã antagein (ai.. 521, classe
IS* do projecto), parece-me exagerada
a baixa de 200 réis em kilo; Julgo que',
caso áo -Senado pareça conveniente ai-
furar essa taxa, uma reducção de 150
réis por kilo será suffieiente. Assim,
o f.rüjectó deverá ser emendado, do
4..0 i .-i_ pura f.rtü réis por loio, em vez
de 650 réis da tarifa actual e para o
sac-L-o de, grossuria 55o réis em vez de
80!) i.is dn tu rifa.

Ficaria assim evitada qualquer pos-
sibilidado de exagero nos preços;
ex:.i{t-ru que, aliás, nunca sc- deu, nem
duranto a -guerra, momento em que eni
faoii fazel-o, como provei, sem sei cou-
testado, com documentos que tiveram
larga publieidade. Junto alguns folhe-
tos dessa publicação, para os senho-
rea senadores poderem aprecial-os, se
assim o julgarem conveniente.

. Eni certa imprensa, tem-se pro-
curado formar uma atmòsphera de.
auspeição e rarefaeção de •sympathiàs
ao rodor dos industriaes brasileiros, ai-
lesiwnlo-se quo esses industriaes têm
grandes interesses materiaes ein jogo.
Çe-riamente que temos grande» inter-
çssc-.s tm jogo, mas esses interesses são
legítimos e honestos e estão, hoje, ,iit-
timninentc ligados á economia, ao pio-
givsso c aos interesses geraes dá Nu-
çaõ. Julgo-me com direito, como cida-
dão brasileiro, de dafendel-os e, mala
do que isso, julgo-me mesmo na obri-
gação de, com respeito, mas cum todas
as energias de que sou capaz, levar
essa defesa ao conhecimento directo
dos poderes constituídos do- meu paiz,
dc-mro dos quaes culmina a acção ele-
vada do Senado Federal. Se o triste
argumento da suapeição alguma coisa
valesse, neste caso, eu, com desassom-
bro. poderia declarar que todos aquel-
les que, até hoje, intervieram no estudo
e uas. deliberações sobre a reforma das
tarifas, individuo» ou corporações, to-
dos são suspe.tos, sem excepção de
um só.

Suspeitos serão os Jornaes que se
têm batido pró ou contra, porque, lo-
dos elles têm ligados ao assumpto in-
teresse;:. de balcão uns, de sympathia,
de amisade ou de ogerisa outros, nos
diifui >-hte.s campos <iuç se debatem. •

Su*peiia seria ainda a maioria da
Câmara do.s Srs. Deputados, que, no
fim do anno passado, levada por essa
extraordinária força que é a solidarie-
da<i.. poiitiea, hypothecou ao governo
que apoia o seu voio de approvação ás
tarifas, modificadas no correr deste
armo, transformando assim em questão
política fechada uma questão de pura
economia.

Suspeitas seriam as associações com-
nicreiaes e industriaes que apoiaram a
reforma umas, coml_iteram outras, se-
gundo os interesses das classes que ei-
las. respectivamente, representavam.

Suspeitos seriam ainda os illustres
fiiueoiouario.s da Alfândega oue elabo-

raiara a reforma, pois ê sabido que,
além dos seus honorários fixos, rece-
liem elles quotas jyariaveis, dependen-
les das importações e. (los valores ar-
ííciulado..

•Suspeitos ainda, e dos mais suspei-
tos, seriam aquelles .ue, não tendo in-
leiesses materiaes em jogo. no en-
lauto, rão escravos de Idéas formadas
por concepções de doutrina, e de es-
cola, idéas estas profundamente enrai-
zndus em certos espiritos. Sabem todos
aquolles que se oecupam um pouco de
paycliológia, da força que essas idéas,
que se transformam facilmente em
IdeaeS; têm, principalmente quando el-
las foram já debatidas e defendidas em
publico e que-os seus portadores ad-
quirem os meio» de acção para trans-
formarem essas idéas em factos. Q po-
der de julgar da opportunidade fica,-
então, relegado a plano Inferior, a von-
lado sincera e -forte quer apenas o ob-
jectivo. e a elle vai, desprezando as
condições especiaes do momento e do
logar.' ,l-_" o perfeito caso do nobre ministro
da fazenda, que <iuer com força a re-
forma, mas que dentre os suspeitos
seria dos mai» suspeitos.

Estamos, nós, industriaes, pois. em
materia de. suspeição, em muito boa
companhia.

O projecto. no seu numero 550, sae-
cos de grossa ri a, manda, pagar 500
réis, razão 50 "|**. Dessa razão com essa
taxa de 500 réis, resulta conto valor
official para o sacco de grossaria 1$
por kilo. Ora, a aniagem, pelo mesmo
projecto, fica com o valor official de
1?I2_ por kilo.

Dá-se, assim, a anormalidade do
todo valer menos do que a parte.
A razão deveria, pois, ser de -10 ojo,
como é u da aniagem.

Aliás, em relação aos valores das
mercadorias, as razões do projecto
estão todas erradas. Nem podia dei-
xar de assim ser, pois a commissão
do Thesouro absolutamente não ae
preoeeupou com os valores rcaes cias
merca dorlas. E' este o mais grave

•e insanável erro fundamental do
projecto. 

'Vejamos:

A nossa tarifa é baseada nos va-
lores médios das mercadorias pos-
tas nos portos nacionaes. Sobre es-
ses valores applieam-se taxas, cujas
pereentualidados variam conforme
o intuito do legislador, de amparar
razoavelmente a nossa producção, ou
de appliear taxas de effeitos pura-
mente fiscaes. Portanto, os valores
das mercadorias constituem a base
fundamental dessa tarifa. Esses ya-
lores, é subido, estão completamente
subvertidos, e é impossível, mesmo
aproximadamente, fixal-o» agora,
tal a sua variedade, conforme a .sua
piovcniencia, todos estão, no enuan-
to, elevado» a 200 o 300 o|o e mais,
dos valores antigos'. Este facto, que
perdura apesar da paz, e que não
mostrou ainda tendências paru se
normalizar deveria, naturalmente,
aconsf-lhar prudente abstenção de
modificações em uma tarifa como a
nossa, alé melhores tempos. No
emtanto, assim não foi. Diante da
difficuldade insuperável de " fixar
valores ás mercadorias, a commissão
do Tlii-.souro totnoii uma muito ori-
ginai resolução. Adoptou, de facto,
o alvitre de tomar para esse» valo-
ros, sempre que fosse possivel, os
valores médios do ultimo qüinqüênio
que precedeu a guerra, e constantes
das publicações officiaes da nossa
estatistica commercial,'.; So em mui-
to poucos casos isolado», no enitan-
to, (-.sa commissão pode utilizar-se
desse meio, por si já absolutamente
falho neste momento, porque a nos-
sa estatistica engloba grande nume-
ro de mercadorias em grupos, «ão
sendo possível, por isso, se separar
os Valores das numerosas unidades
que constituem os mil e setenta nu-
meros da tarifa. Para se comprehen-
der bem esta verdade basta ponde-
rur-se que a estatistica commercial
separa apenas 488 números, ao passo
que a tarifa, como dissemos, contem
1.070 variedades. Um dos illustres
membros da commissão, no cmtan-
to, o honrado Sr. Jansen Milller, sol-
veu a difficuldade, do seguinte
modo. Em 191S ou 1913. o ultu
funecionario publico foi á Europa,
em coniniissão do governo, para lá
estudar questões alfandegárias. Per-
correu elle "alguns 

paizes nesse es-
tudo e, notadamento, a Allemanha.
Nessa viagem pela Allomanha, foi
S. S. acompanhado amavclmente
pelo notável negociante importador
allemão no Rio de Janeiro, Sr. Os-
cur D.-innekor. Esse notável nego-
ciante leuto no Brasil, era sabida-
fuente o mãi» denodadp propugna-dor da importação da sua terra e
um dos: niais temiveis adversários do
trabalho industrlul brasileiro. ]-.' de
vor o maná que cahiu do céo, eom
a presença de um alto funecionario
do Tliesouro brasileiro, guiado na
Allemanha por tão eonspiculi perso-natidade ! O nosso honrado patríciocolheu, nessa peregrinação-, guiado
pela mão do auiavt-1, solicito e as-tulo negociante, numerosos dados dovalores das mercadorias exportáveis
para o Brasil ! Os senhores sonado-
res avaliarão do valor de taes dados
fornecidos, por gente tão sabida, erecebidos, na maior bôa fé, por umespirito muito preparado nestes as-üiimptos, mas propenso á importa-
ção, por tendências naturaes do seuofíicio. Foram esses valores, obtidos
nos mercados produetores lá do ou-tro lado do oceano, em 1913, que.serviram, acerescidos de apenas
10 o:o. para enctiixotamento, trans-
paute terrestre, transporte maritimo,seguros e commissões de vendai
para *>rem utilizados pela commis-sao djf> Thesouro, para fixar o.s va-lores pnra a actual modificação datarifa ? N5o -fantasio; os senhoressclmdore.s solicitaram agora a colla-bnrução do Illustre funecionario a
que me refiro; será, pois, muito fa-cil indagar se assim não foi. Natu-ralmente, com valores assim osten-
.ivaniente falsos, são tambem fal-sas as taxas e as razões a elles an-

plieadas !
No entanto, a razão- na nossa ta-rifa tem varias funeções importan-Ussinmv. Delia se deduz, em primei-ro logar. o valo, officlu! du merca-doria, pelo qual (sc paga ,v àrriioze-nagem; além ilSsü rimado impor-tante, a razão .serve tambem paraindicar o criterio da tarifa, nas dif-ferentes taxas, se fU.cal, se proteccio-msla. E' claro, pois, que, se a com-missão do Tiiesouro tivesse adoptado

Os valores reac.< actuaes, e lhes ap-
pUcas*.*, as taxas do projecto, o;-, ra-zões teriam de ser profundamentemodificadas, e o projecto apparece-ria (.-om a quasi totalidade das • ra-zões, variando entre 10 e 20 °\", sen-do que poucas alcançarão 30 •I* enenhuma 50 ¦'"". razão que, no entan-to, predomina no projecto iiciual.

Não convinha. nó entanto, adoptaressas razões "certas", porque ellasdemonstrariam a todo o mundo a
profunda modificação do systemaactual. que passou pura o livre cum-biu puro. O mais simples então era,
paia evitar essa difficuldade atrapa-lhante, desprezar os vitlores o appli-carem-se razoe» flé* fantasia, gob o
pretexto dc que, em breve, os preço»baixarão.

Ainda aqui não invento. Se foremarguidos, certamente, oh illustres
funecionarios do Thesouro, informa-
rão_francamente ao Senado que asrazões não correspondem nem á me-tado dos valore» actuaes; mas queelle» contam com a baixa certa des-
ees valores, para qualquer dia destes!

Além do seu effeito sobre o paga-mento das armazenagens, as razfles
da ne&=a tarifa têm um grande ai-
c-nice moral, tanto interno ecituo

internaeioaal. De facto, -as numero-
sa» razões de 50 "l"' e as pouquisst-
mae de 15 ou 20 "j", darão a todos; a
impressão segura de que as mossas
tarifas são muito altas e multo pro-
teccionlstus! Servirão essas razões
erradas de motivo para novos, e pro-
ximo» protestos do» nossos importa-
dores e servirão- ainda, de ponto se-
guro para as reclamações Interna-
cionaes e conseqüentes pedidos" de
conce:ssões.

Ninguelíi poderá, dc facto. co-nce-
ber, que numa revisão tão falado e
tfiò retumbantemente proclamada «
levada a effeito, dellberadamente se
adoptem razões sabida e' confessada-
mente erradas,

E' um facto virgem na confecção
de um^*lei de tal Importância.

No .entanto^ essa tarifa, actual-
mente; com tis altos valores dós. ob-
jectos, é já uma, das móis baixas do
mundo. Isto é explicável, porque as
nossas "taxas*" são fixas e não "ad
valorem". Ella» eram, talvez, altas
com os preços normaes íjnteriores á
guerra., Hoje, porém, estes preços'
duplicaram e as taxas ficaFam as
mesmas, o que aa tornou módicas
de-altas que eram. em relação aos
valores:.. Nas outras nações, as ta-
xas são cobradas, em geral, "ad va-
lorem", isto é, tantos por cento so-
bre os valores do momento; essas ta-
xas, portanto, sobem á medida que
esses valores s,obem.

Pois, apesar disso, todos os paizes
augmentaram de muito as mas ta-
xas fixas e as suas percentogens.
Cabe ao Brasil a gloria de ser o uni-
co paiz no mundo altrúista bastante
para baixar as suas taxa., em favor
do trabalho estrangeiro.

Isso tudo é sabido e evidente; no
entanto, nada disto foi tomado na
devida consideração, v.

A justificativa desta medida aqui
é a necessidade de abaixa.mento dos
preços. ; '¦

Custa-me a crer que haja quem,
rea.lmente, acredite em semelhante
coisa. *"

Com os valores actua--s das merca-
dorias, a incidência "das difteren-
ças", ora proposta» no iprojectp, são
niuito pequenas, em relação a esses
valores.

Essas differença» vão ficar divi-
didas nas mão» dos importadores,
dos grosslstiis, e o réstinho, se -heu-
ver,. se diluirá na» mãos. do reta-
lhiüta. O con sumi cíor nada lucrará.

E' provável que, ao fim de um
anno, bula um certo augmento na
iílí porta ção desses gêneros, não que
o consumo augmento, porque o preço
do. retalho será o mesmo, mas por-
que os intermediários grossi»ta»
preferirão comprar ao importador,
que dividirá com elles o presente que
a tarifa lhes faz. Quem soCfre é o
produetor naeional e quem ganha é
o Importador estruivrelro. It-so mes-
mo só no fim de algum tempo, por-
que até esses facto» se puderem dar
passar-»e-'ha pelo menos um anno.
Duvido que a Importação, mesmo em
longos annos, <-re»çn, por effeito des-
wa» modificações, a ponto de cobrir,
nu» rendas aduaneiras, as .differen-
ças de 20 e 2'ii o\ci, que o projecto
consigna. Se, no entanto, este.equi-
librio se der. só poderá ser á custa
do trabalho nacional, que n£,o sup-
portará semelhantes (U-sequilibrios
na sua producção.

Portanto, a renda baixará, o The-
aouro perderá pela certa, o consumi-
dor ,nada lucra, a producção brasi-
leira definhará, mas o importador
estrangeiro rejubilará; já é um con-
solo !

¦Peçam os senhores senadores aos
illustres funecionario» da Alfândega
a sua opinião sobre o tempo -provável
em que elles pensam que o augmento
da importação, devido ás alterações
propostas, po poderá dar.

Elles responderão que só no fim de
um certo tempo esse augmento po-
dera começar, paulatinamente, e
confessarão, se forem a isso eon-
Htrangidos. que, no começo, a renda
baixará. Afiíirmo o -facto com esta
sc .urauça, porque eu lhes fiz esta
pergunta o elles me deram essa ro-
«posta.

Logo, as ronda» alfandegárias bal-
xarão, em-10-21. pelo menos; verdade
é que o illustre ministro da fazenda
já tomou, pura essa eventualidade,
as suas precauções com a medida do
imposto, ouro. base dollar!

A nlteraçüi. das tarifas aduaneiras,
neste momento, é, portanto, não só
lnopportuna, como -profundamente
inconveniente.

Vejam os senhores senadores que,agora, até ns associações commer-
ciaés, em cujo seio. têm grand'e lu-
fluenciii os importadores, já assim
julgam.

Começou a AssoclaçâcKCommercial
do Bio de Janeiro pedindo o adia-
monto paru junho, baseando-se nos
grandes interesses do commercio,
que importou imtnehsamertte. pa-
gando as taxas da tarifa e, agora,
não lem tenvpo de osçfiar os seus
productos. Seguiu-se já com o mea-
mo podido a Associação de S. Paulo.
Pedem o adiamento »ó por sei» me-
zes. porque se sentem coactas poloonthustusmo com que, aiiteriormen-
tc, felicitaram oa promotores da re-
forma, hoje, com a mudança daa coi-
sai. uin espantalho pura cila».

Estou certo, senhores senadores,
que. no fundo,. essas associações de-
mijam que, este anno. a tarifa não
soja votada, porque elles berr. sabem
fine. f-ni seis m.zes, não escoarão os"stocks" que têm.

ClK-Kámos, assim, -tio inesperado
aceordi.. Importadores e industriaes,
que a tarifa é inoppnrtun.. 0 que o
mai.-? conveniente ô não pfecipltar a
sua votação.

Com o mais profundo respeito
.TOROE STREET.

A reforma das tarifas
A conunissão c.special"dc reforma das

tarifas realizou lionleni,,. no Senado, a
sua 5* sessão. ...

O -seu presidente, abrindo os trabalhos,
rectifica trechos da acta da reunião de
ante-hotitçm, publicada por alguns jor-naes, na parte quejhe são attribuidos con-
ceitos o.ue não emittiu.

Assim é.que, era resposta ás considera-
ções do Sr. Irineu Machado, tudo quanto,affirmou é que consta da acta official
publicada no Diário do Congresso.

Não usou da palavra "protelação"
quando dçu os motivos pelos quaes não
podia aceitar a contagem do prazo pro-
posta por aquelle seu collega nem affir-
mqu que uo dia i8 dissolveria a com-
missão.

Foram lidos os relatórios: do senador
Vespucio de Abreu, solire a. parte preli-minar, e do senador Lopes Gonçalves,•sobre a classe 15a (palha, esparto, cairo,
pita, piassava.' p_.ua. tagal c outras nia-
terías filanientosas).

Entra em discussão o relatório* n. 1,
do Sr. Eloy de Souza, sobre as classes
3' e 2^'.'

Foi approvada „ conclusão do relatório
na parte cm que opina pelo indeferimento
da reclamação da British Cljamber of
Comnieice of S. Paulo, sobre a pellica.Depois dc longo debate em que toma-
ram parle os Srs. Adoipho l.ordo, Eloy
de Souza c Moniz Sodré, a maioria dà
commissão rejeitou ã parte do relatório
favorável com modificações a' reclama-
ção do Ceniro de Industria dc Calçados c
Commercio de Couros.

Foram suecessivamente approvadas "as
cdnclusões dos relatórios -contrarias ao
deferimento das representações da Asso-
ciação Comniercíal de S. Pauto, sobre a
classificação de sapatos c borzesuins, c de
Raul Berrogain. sobre classificação das
solas denominadas " Neolin ".

Ouvidos, como requereu o rela.or, os
Srs. Paula e Silva e Jansen Muller, sobre
as reclamações de Raul de-Castro, refe-
rentes a importação de couro cortido a
chromo, manifestam-se contrários ao seu
deferimento. Posta a votos, foi indeferi-
da a reclamação.

Foi igualmente indeferida, de accordo
com a opinião do relator, a representa-
ção do Centro de Varejistas de Calçado
do Rio dc Janeiro, sobre a classificação
de chinelo-sapato. Posta a votos foi tam-
bem, de accordo com o relatório, indefe-
rida. a representação, da Associação Com-
mercial dé S. Paulo, sobre mangueiras,
correias para machinas, etc.

Classe __". Foi deferida cm parte a
reclamação do Sr. Teixeira Carvalho
& C. ficando resolvido qne os direitos
solire o vidro de vidraça passem a'scr
cobrados sobre o peso bruto, com o abar
timento de 15 oio para embalagem, tudo
de accordo com a opinião do relatov.

Foi indeferida, como propoz o relator,
a representação da Fábrica Metalúrgica
Brasileira, pedindo a ci|U*-"iração de
lustres, candelabros c outros artigos de
vidro aos lustres e candelabros de cobre.

Depois de ouvidos os Srs. Paula e SH-
va e Jansen Muller, toi indeferida a re-
c!amação de Amaracs P-.tnenle! & C. sobre
a perccntagvm de quebras relativas a di
versos t>pos de louça.

Foi ijriialmente indeferida a reclama
ção da fabrica de louça Santa Cathryina,
pedindo a elevação das taxas solire a
louça.

O Sr. Adoipho Gordo, relator, depois
de sustentar os fundamentos do seu tra*
balho. propõe que, attendida. em parte
a representação de I.ineoln & C, sabre
as taxas da cntretcla (artigo 51 j). seja
elevada a &% a la,.a de 5$ constante do
projecto. A maioria da commiss.io acci-
lou a proposta.

De accordo com o relatório foi rejeitada
a representação do Centro dos Indus-
triaes de Fiação e Tecelagem de S. Paulo,
sobre tecido de lã.

Classe 35. Ao sen annunciada a dis-
cussão desta classe, verificou-se não ha-
ver mais miniero. por se haverem ausen-
tado os Srs. Euzc-bio de Andrade. Fran-
cisco Saltes' e Cost;i Rodrigues.

A vista disso, o presidente resolveu
adiar os trabalhos e convocou nova re«
união para hoje, depois da sessão do Se
nado. ,,,-

sumo, os funecionarios pnblicos, quando
110 intervallo ilas duas inspecções de _a_-
dc, são considerados licenciados, e assim
têm direito no o)'denado, e, posíeriohncn-
te, alé final da aposentadoria.' se reque-
rereui. á metade - dos vencimentos pela
verba 5." — "Fazenda".

Ao 1." secretario da -Câmara dos
Deputados o Sr.' ministro enviou, para
os devidos* fins. a mensagem presidencial
pedindo autorização para a übertura do
credito especial de toi :665$_!00, para pa-
gainento da gratificação de 30 0|u sobre,
vencimentos a que têm direitos os auxilia-
res de escripta da Im-preilta Nacioaal
em virtude do artigo g.|, alínea V, dá lei
n. 2.564. de 4 de janeiro de iou.

—Devolvendo ao seu collega da pasla
da agricultura o .processo referente ao
pagamento de Ü5$. por exercícios fin-
dos, a João de Oliveira Rebouças, o
Sr. ministro pediu-lhe- providenciar para
ser corrigida a classificação de fls. 4.Remettendo ao Sr, prefeit^ ao Dis-
tricto, Federal o requerimento1 enu que
Luiz Betim Paes Leme, proprietário de
um terreno', na avenida Rodrigues Alves
11. 238, pede prorogação até 1." de feve-
reiro ile i._3, ou Sem limite, do praso que
lhe tinha sido concedido, em prorogação,
até fevereiro de 1922, para construir um
armazeni no dito terreno, o Sr. ministro
pediu-lhe á audiência da Prefeitura a seu
cargo. . .',, ;' " •

—Tendo presente o requerimento em
que Lourival Baptista Vieira e ouiros pc-
dem a abertura de um concurso para o
lojjar (le-ageute fiscal do imposto d.e.çon-
sumo em 

'¦¦'Minas 
Geraes, *o Sr. ministro-

resolveu que os mesmos aguardassem 'op-

portuuidade. ' ...
O Sr lu.iustr.o'"approvou o aeto do

delegado fiscalno Rio Grande ilo Sul. pe-*
lo qual nomeou Geraldo Cutiha de Macedo
para o logar de agente'"fiscal do impôs-
to de consumo no interior do mesmo.
Estado, durante o impedimento do effe-,
ctive, Manoel Jo.-(jufiiP'Mòiiteiro-de Oli-
veira, que obteve licença.

.0 Sr. ministro designou o agente
fiscal do imposto de consumo 110 inte-
rior do Estado do Rio Joaquim Leite
Vieira Guimarães para o logar de iden-
tica categoria nesta; capital, durante o
impedimento do effectivo Affonso Car-
neiro Brandão, que obteve licença.

. — O procurador geral da fazenda pu-
blica prorogoii. por mais 30 dias, o praso
dentro do qual deverá prestar fiança o
collector da 1.' collectoria federal em
Campos Antônio José Ferreira.

Segundo fomos homem informados, no
gabiueiç do Sr. ministro da marinha, o.
governo ainda não resolveu sobre o des-
embarque dos restos mortaes dos ex-so-
beranos do Brasil, que devem chegar no
couraçado 5. Paulo, em janeiro vindouro.

Esteve hontem 110 gabinete do Sr. mi-
nistro da marinha o St. Miguel Crucha-
ga Tocornal. ministro do Chile, acredita-
do junto ao nosso governo, cm compa-
uhi.i do addido naval commandante Luiz
Caballéro.

Mhilslerlo du Ouerra.

O professor vitalício do Collegio Mili-
tar desta capital Dr. Antônio Henrique
de Noronha obteve tres mezes de li-
cença.

O 2" tenente dc 2* classe da reserva
da i" linha do exercito Raul de Azurcm
Costa foi mandado incorporar, a pedido,
ao 4" batalhão de caçadores, afim de
prestar o serviço arregimentado previsto110 paragrapho 3°, do artigo 26, do regu-
lamenli) approvado por decreto n. 12.923,
de março de 1920.

Serviço para hoje:
Dia á região, capilão Felippe Antônio

Xavier de Barros; dia ao po sto medico
da villa. i" tenente Aisenio de Arvellos
Espíndola; auxiliar do official de dia,
sargetito-ajudante Ovidio da Costa Fer-
reira; a i* brigada de infanteria dá as
guardas do Ministério da Guerra, hospi-
tal central, intendencia da guerra e Esco-
Ia Militar, patrulhas para o novo arse-
nal c á disposição do official de dia á rc-
gião. corneteiros para o Collegio Militar
c para o quartel-general e as quatro or-
denanças para a divisão; a 2' brigada de
infanteria a guarda e reforço para o pa-
lacro do Cattete.

Uniforme, 6*.

Rigor.'s Iniproficuos. i '

Ha dias. quando se realizavam os ulti-
mos exames de álgebra do 2". anno da
Escola Normal, escrevemos uma nota que
era o echo dos justos protestos das exa-
minandas, pelo excessivo rigor com (pie
eram julgadas as suas prov.Tj-">pclo presi-
dente da mesa examinadora, o Sr. Julio
César de Mello c Souza.

A inuito custo obttnham notas baixas
moças que tinham médias boas e até opti-
mas, do seu aproveitamento nas aulas
durante o anno, c consta mesmo a repro-
vação de uma moça considerada aluimia
distineta e que linha média io!

Agora está o Sr. Mello c Souza exami-
nando a turma que leccionou, a 17*, e o
pa-vor apoderou-se de suas ex-alumnas,
pela sua attitude, de uma tal maneira que
tem havido unia verdfrdèira debandada de
sua mesa examinadora. Ao que parece,
porém, justifica-se o receio das moças.
H.i poucos dias, a uma chamada de iS
examinandas, uma só animou-se a compa-
recer. e esla mesma não' foi poupada —
foi reprovada! E allegam ainda as alu-
ninas qüe tendo o Sr. Mello e Souza,
durante o anuo, leccionado geralmente,
nos seus dias de aula, dez a 15 minutos,
no máximo, sem que ninguém lhe hou-
vesse tomado contas, entende agora, nos
exames, dc submettcl-as a provas rigo-
rosas, inquirindo-as sobre a materia como
se fossem velhos professores conhecedo-
res de todas as suas subtilezas.

Ora. francamente, isso não é só irre-
guiar, como & vexatório c não repre-
senta nenhum acto de heroismó. trat.m-
do-se de moças. E a simples apjirehenfão
dt espirito que causa ás examtnandas a
presença de professor lão severo é o
bastante para impossibitital-as de fazer
nm bom examef por melhor. preparadas
que estejam. Não haveria um meio de
evitar eása situação, frà-icamentc anor-
mal, creada pelo descabido rigor desse
professor da Escola Normal?

Ministério «Ia Fazenda.
Na primeira pagadoria do Thesouro

Nacional seri paga hoje a folha do mon-tepio da justiça A — Z.
O Sr. procurador geral da fazenda

publica requisitou providencias ao admi-
nislrador dos correios cm Mátto-Grosso
afim de que seja compellido a comparecer
na procuradoria d.i fazenda, para ultimar
o processo de preítação de sua fiança, o
agente dos correios, èm Tres Lagoas,
Joaquim Martins.

O Sr. ministro, despachando o re-
querimento em que o inspector fiscal do
imposto dc ccníuu.o em Minas Geraes
Sebastião C.ivak-.iiu- de ..'buquerque pedia
augmento dc di.iri.i. devido .-ás extraor-
din.irias despíza; i: ip-.e tra obrigado para
desempenho de sai bOin.lii__.3o', declarou:'" Indeferido. '.L-ndo cm visla o funda-
mento allitili.lb nó parecer".

O fundamento em questão é unifor-
midade de di.irja estabelecida pelo mi-
nislerio da fazenda para todos os inspe-
ctores fiscaes dn .mpo.to de consumo.

O director da despeza publica, re-
spondendo a nmn consulta do delegado
fiscal no Pará. tl.eela rou .pie os paganien-
tos, em virtude do r.rtigi. 71. paragrapho
unico. da lei n. 3.091, de 3 de janeiro des-
te anno. dependem de credito em vir-
tude de rc(|iieriint r.tos dos interessados,
não sc dando a'me-ira hypothese quanto
ao abono provisório de pipjdçpiò, Em re-

O ctlí-ocu e o peixe íiiom-m pela
boca.

As estatísticas feitas ultimamente sobre
o cbituarip das moléstias contagiosas dão
a nossa capital como sendo a .seguqda do
.mundo, ou por outra, aquella em que a
mentalidade pçla tuberculose é, em cada
mil habitantes, duas vezes maior do que
a de Montevidéo. duas e meia vezes su-
perior a' de Londres, e tres vezes maior
que a de Haya.

Não é para admirar que assim seja.
Vários motivos já pnr demais sabidos
concorrem cfficazmcn.c para a crescente
mortandade que a peste branca causa
no Rio. Nenhum delles, porém, pareci
tão efficiente para a propagação desse
mal como a falta de esterilização do va-'
silliame dos cafés, restaurantes, casas dc
pasto, botequins, etc.

Quem pensar um instante na falta de
hygiene. na sujeira criminosa que vai
pelo interior dessas casas, morre de
fome; porque, com algumas excepçCes.
qiiil.si todas as cozinhas das nossas casas
de refeições não resistem a uma fiscali-
zação rigorosa, «ue se estenda dos gene-
ros . utilizados á falta das prescripções
hygíenicas exigidas pela Saude Publica.

Se os talheres, o.s guardanapos. os pra-
tos, nem sempre inspiram confiança,
que diremos do que fica por traz das
paredes da cozinha?

Restaurantes temos nós onde não se
pôde aproximar nem mesmo dá copa, sem
compromeítcr seriamente as exigências
da pitu* 

'•. A fedentina disfarçada
pelo provi.lelicial auxilio dos ventilado-
res estonteia c causa náuseas ao esto-
mago mais forte. Mas., mesmo .assim, en-
efieiii-se as casas de pasto, onde a limpeza
('¦ um mytho e a éítorbitailcia dos preços
unia realidade absolutamente dignn dc
rcaes ãlijibeiras. porque a-nossa popuia-
çâo adventicia cresce cada vez mais, e o
mimerci"dos gonrincts inipenitentes conti-
nua firme na convicção de que mais vale
um gozo do que mil pezáres...

As exigências do novo regulamento da
.Saude Pública, já entraram em vigor, mas,
até agora, que se saiba, a annunciada
campanha a favor da alimentação publica
nail.t produziu, pois* se assim fosse esta-
riam os jornaes cheios de .iiotictas de
multas e outros aggravos appticadus aos
envenenadorés do povo, a menos que não
se queira ter para coni essa classe infame
a gravíssima condescendência de íião di-
vulgar osi seus crimeá.

O art. 458 do regulamento citado dc-
clara que os: hotéis, casas de pasto,-re-
slaurantes. pensões, cafés, leiterias e es-
tabelecinu-itos analojjos são obrigados a
executar' as providencias que lhes forct:
determinadas, tendentes á lavagem con-
veniente e esterilização do vasilhame e
utensílios de uso publico. Assim, desde
que a autoridade competente nada deter-
mine, nada se pódc exigir em benefioio
da saude do publico.

E, como até agora, que nos conste,
nada foi determinado, continuaremos
como dantes a ver, con* pavor, á-morta-
lidade peta tuberculose augmentar, c as*
moléstias do apparelho digestivo contri-
butrem," cin primeiro logar, para encher-
os cemitérios.

O orçamento municipal^ - para 1921
Entrou hontem, eiii 3*»- discussão; o

projecto que orça a receita e fixa a des-
peza da Municipalidade para o -exerci-
cio de 1921.

O Conselho tratou, apenas, da parte da
receita, tendo sido apresentadas muitas
emendas, que foram a imprimir, ficando
adiada a discussão.

Prefeitura.
Pagani-Ee hoje as seguintes folhas:

Escola Normal, matadouro (110 local),
alugueis de prédios oecupados por esco-
hs. agencias e departamentos da Limpeza
Publica, dc janeiro a junhp. cuias folhas
foram .^anunciadas e não recebidas.

Serão pagas tambem as folhas dos ope-
rarios do tnaindouro de Santa Cruz (110
local), 2* circumscripção de viação c ope-
rarios dos escriptorios dos engenheiros
da 4" sub-dirucioria. num lotai de réis
S(> :74o$iioo. reu-rente ao mez de novem-
bro e as diárias do Posto Central da As-
sistencia, relerente á segunda quinzena
de setembro, num total de aiàôjjòio.

O seiiador Octacilio Camará offe-
receu um premio dc 50?. para o melhor
trabalho da exposição feita pela 2" es-
cola masculina do ig° districto.

A conunissão julgadora ficou constitui-
da pelos professores João A pio da; Cha-
gas. Zilda Malheiros e Aida Mesquita.

O senador José Bezerra visitou hon-
tem o Sr. Carlos Sampaio de quem se
deypediu por ter dç partir para o seu K5-táüo uataL

A commemoração do Cén-
tenario da Independen-
cia'

Esteve hontem reunida, na Biblio-
theea Nacional, sob a presidência do
Dr. Carlos Sampaio, prefeito do Dia-
tricto Federal, a comniissão Incum-
blda de organizar O plano da comme-

I moraçílo do centenário da indepen-
í dencia. ,.

Apôs ã leitura de unia carta do'Qr. 
Affonso Celso, justificando a sua

ihisencía e propondo a collaboração
doa autores náclonaet!, para, num
concurso, escreverem sobre a ban-
deira nacional, ein suas varias-pha-
ses, foi lida outra eto Sr. Paulo cie
Frontin, declarando ser solidário com
o quo fosse deliberado;

O" Dr. Carlos -Sampaio apresentou-
então i comniissão o programma sé-
ral (los festas co-mmemoratlvas..

Depois de uma exposição- geral,
S. 

"Ex. 
propõe varias e Importantes,

medidas.
•Começa realçando o valor de uma

exposição nacional, onde figurem to-
das ns manifestações da nos_.ii activi-
dade, inclusive as bellas-artes, com-
pi-ehendendo a musica, a. literatura,
a íirchltectura, etc.

O local escolhido deverá ser o an-
tigp Arsenal de Ouerra, estendendo-
so pelo da Escola de Medicina e labo-
ratoríô e bibliotheca, ¦ respectivos, as
áreas adjacentes, onde existem pro-
prledadr-s d» União e da Munioipali-
dade, assim como a área aterrada
junto A ponta do Calnbouça*.

O novo mercado será compreheif-
dido nosso espaço, sendo uma depen-
dencia externa do recinto da exposi-
ção, servindo para expor o.s produ-
ctos da pequena lavoura, da pesca e
da fruticultura- nacionaes.

Será levantado o grande roonumen-
to***da exposição, sondo, para a sua
construcção, aborto concurso com o
prai-O conveniente.

Será'restaurado t> torreão da pon-
taffo Cafcibouço, dependência do an-
tlgo Arsenal de Guerra, o apropriado
para nelle ser instalado o Museu
Militar o Histórico do Brasil, conser-
vando:se a aua feitura colonial.

O edificio principal da exposição
s(.rá levantado numa área çincumfe-
rente e já indicada, de molde a ser
transformada, «finda a exposição, em
palácio da justiça ou Fórum. A his-
lorlca Cadeia Velha, .não seri- des-
truida. p será tambem aproveitada.

Escola de Bellas Artes, a Bibllothc-.
ca Nacional, o Supremo Tribunal Fe-
deral, o Conselho Municipal e o thea-
tro Municipal, e/oulros palácios, co-
mo 01 Monroe, então desoecupados. se-
rão utilizados jiara fins convenientes.

As estatun» do barão do Rio Bran-
cp e do inolvidavel Oswaldo Cruz se-
rão Inauguradas Junto cont os melho-
ramentos que' a Prefeitura julgue
conveniente, para mais dignamente
comniemorai* a grande data.

Suggero ,íi commissão que outras
provas do nosso progresso devein ser
rnostnídas, como o concurso entre
brasileiros, se não achar conveniente
proceder por convite a artistas na-
cionaes, para vários fins, notadamen-
te nm hymttio do centenário, a com-
posição de um drama e de uma co-
media, a serem representados no thea-
tro S. Pedro^de Alcântara, logar his-
torieo —- porque foi lida ao povo, de
sim sacada, a comniunicaçüo official
da nossa Indepeudencla.

A elaboração dc um poema histoii-
co e um poe-mii lvrk-o, para quadros
históricos, que assismileni* a evolução
do paiz e para repre_eu:ação de ope-
ras nacionaes, conformie c program-
nu do Instituto Nacional de Musica.

(> Pantlieon Nacional não foi cs-
quecido, devendo ser aberto concurso.
e será construído posteriormente ¦ ._
coniniemoração do centenário. lio 10-
cal correspondente, em linha vertical,
ao actual túmulo df> Estacio de Sá, é
que a commiissSò" juljya dever ser o'
nn-íumento coinmemnr.itlvo do cen-
topnrio. SerA organizado o Livro Vio
Centenário, eompi--hendendo todos os
assumptos em que já so tenha empe-
nhado a actividade dos br .slloii-ns.
livro que será. um resumo da nessa
i-voluçãp. o seja um indico da existéh-
nia do nosso paiz, desde os primordios
da colonização. '. .

Dando outro aspecto ás festas coni-
mein. ratlvas. lembra a çón.mlssjio a
convocação, para a (.poea, de. uni Con-
gresso Sül-Amerlcano de Estradas de
Kerro e de Rodagem, congressos mo-
dicos. de engenharia e industria, di.
imprensa americana, jurídico, de
aviação, de geographia o historia da
America, sonde premiados e publica
don oCfielíili.-' -nto ns trabalhos para
Isso escolhidos e referentes ao Brasi:.

Será realizada, tambem, uma gran-de parada militar e uma i_-vt_ít-i
naval.

Pensa ainda a commissão que deve
o gove-rno niandv. Imiiriiiilr a carta
gr-ngi-aphica coinmemiorativa do cen-
t.-riurlo e-organizada pelo Club de
Engenharia, * carta das vin» de
transportes fr*!.ri*v.nrios. flúviaes c
terrestres, o mappn 'iredico geogra-
phico, que foi ospranizado mediante
.•.incurso, auxiliando, igualmente, 0Ti.stituto Histórico para a publicaçãodo Diecionario Histórico. Cengraphi-
co e Etli'.»igi-apl||po dn Brasil;*
| 

' A. Esoola d,-> Bellas Artes e outras
escolas* e institutos s. rão auxi!_ul<__»tf maneira a poderem apparelhar 03respectivos gabinetes.

Ti.rmhiíiiido lem.bra íi comniissão o
aproveitamento systhcmatieo dosrilms -sobre historia é geograpliia doBrasil, existente? então, para serem
apresentados ao publico, juntamente,com outros festejos populares.

as dedicíl-i^s ao ensino primário :*.
letras, sendí> no verão o ensino p._.
tico exe,cutad_ entre* Seis e oito e lã
e 17 do dia e m> inverno entre 7 a
9 é 11 e 16 do di*.

Art. 3." Para o eru-viio ogiicoii, ,
estabelecimento, do nn*3»ões de zoei 1
chnicu. e de veterinuria, -como pum ,
ensino ambulante e servi..) de extii -
cção syi-ematica de líiõlesKís i* i.--
Insectos damninhós, o Sr. i>reí,-
poderá transferir o pessoal tecliui, _
da superintendência da lavouro.

Art. 4." O corpo docente e admi-
niati.uivo do estabelecimento terá ua
vantagens constantes do regulamento
das:. i_ci.las .profissioiines.

Art. 5." Instfiladoi o esta:l.c.t-r .
mento, a Prefeitura adoptarã ,,.
nr.eios pro.phylactictís ê, dè jjroti .v,i.-
indispensáveis 11 ò mele*' endêmico.

Art. 0." O Sr.: prefeito (poderá di •
apropriar terrenos contíguos ao esta-
belecimento ou onde entender ei-.-
veniente, q,ue serão d esti 11 a d os ;\ jr..
sta!at;ão de núcleos coloniaes.

Parographo unico. Os terrenos
destinados ac« núcleos coloniaes ;-•-
rão divididos em áreas fguaeis e r.el-
les a Prefeitura .erá enen-rregada ,i*,
serviço de sáneafiiento o de prol-;-
cção aos colonce.

Art. 1. A Prefeitura Arrendará rn
cederá «os colonos os -terrenos paru
cultura, sendo extensiv-irnos colono ;-.
instrucção pelo pessoal technico en-
carregado do serviço ..niibul.tnte.

Paragrapho unico. Desde *qiu- -
colono não execute os servidos <i.
cultura, de uccôrdo- com a regula
mentação dada á presente lei. a Pre
feitura fará a sua SÜbãtit-uição sem
indemnizações.

Art. 8." Os produetes do cstnibeití-
cimento serão vendidos nos merca-
dosi, eal-vo os que forem destinados
no seu gasto como de outros estahe-
lecimentos municipaes e, parn 11
productos cc-loniaes, a Prefeitura fa-
cllitnnt a .ma collocação nos iii ereu-
dos, entrando em accordo com o go-
verno da L-nlâo pa-ra a diminuição
de frete na Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil, quanto, A producçiln
agricola exclusiva do Districto l-c-
deral.

Art. 9." Os campos da colônia
destinados á criação., se,i_io conser-
vadoè e bem formados, não podendo
ser utilizados para cultura de cereuD.s
ou para pomicultura, horticultura o
floricultura;

Art. 10. A Prefeitura estabelecerá
uma estação de monta ipara as raças
bovina, equineá e sulha, destinada no
cruzamento de animaes 'de tias ino-
priedade ou de particulares.

Art. 11. A. tabela relativa ú im-
pcrtaiicia a pagar pelos .particulares
que levarem animaes a'-cruzamento",
será organizada pela Prefeitura, ai-
tendidas a especie e a* rne.a dos 1. -
pro-duetere», como a estadia na esla-
ção, se iiESim o quizeren., os interes-
s.idoíi. .

Art. 1-2. O Sr. -prefeito regula-
mentu-rá a presente lei e, para u sua
execução, poderá abrir os necesaa-
rios créditos, revngudus an dlspoai-
ções em contrario."

IMA .COLÔNIA AGRÍCOLA E
GRANJA BE CRIAÇÃO _;oM ES-
TAÇAÓ DE MONTA
Ao projecto n. 263, deste anno,

(M-eando na fazenda <io Sacco, enü
Ouaratib.-. uma colônia agricoía e
profissional, -foi apresentado pelo in-
tendente Cesario.,de Mello o seguinte
substitutivo:- * ¦ - .*.
I '-"Art^ 1." Fica auturizada a trane-
formação da .fazenda do Sacco, de
Guaratiba, ein colônia agricola è
granja de criação com estação deiti onta, -destinada ao recolhimento da
infância deíVahda e' A admUt_i0, a
internato, de adolescentes menores
de 1-1 a IS annos de idade, nacionaes
ou estrangeiros, residentes no Distri-cto Federal.

Paragrapho unico. Ao.s internados
f-erão ministrado.*;, a_6m da aprendi-
zageni de agricultura pratica o denações do zooteehnien e de veterina-
ria, o ensino primário de letras *e pro-f issional.

• Art. 2." O curso de aprendizagem
agricola, primaria de letras e profis-sional ser.á de. dois annos 110 -nvlninao
e de tres ao máximo, .devendo o en-sino agricola ser ém camipo de de-mo-ietra ção, onde os internadosaprendam praticamente:

a) a conhecer e a manejar os .mo-
dernos Instrumentos • agrícolas comapplicação de differentes culturas;-b) a conhecer as operações agri-colas desde o preparo do íOlo utC aí.-olhí.i!:*. inclusive a enxertia, o modoeoim-nit-tite de acútidicior.ur os dif-foreiítés productos e de os protegerc-oniiu as. intempéries;

'.•) a conhece;- a applicação de*adu--bys e ni-ius de destruir os insectos
e- parà-sitas que atacam as plantas,como tratar ai)* moléstias qUe asacomnieltem;

d) a conhecer o» processos e meiosde trator e de adextrar oa animaes
de trabalho.

Paragifi,pho unico. o ensino pro-fi.-'«lonal será mini. trado dlariamen-te durante quatro hotr.3: t> <i ec.uir

Os 20 o|o.
O Sr. presidente da Republica não lem

demonstrado indifferença pelos que ira-
balhnm. principalmente os que ganham
pouco c tanto soffrem p.ela alta continua-
da dos gêneros de primeira nc-cessidadi-.
Assim, 110 Ministério da Justiça, de ac-
cordo com o illustre titular da pasta, re-
solveu que os 20 "I" mandados abonar
ao funccionálisnío federal fossem dados
a todos' aeuefles que, por attingidos cin
reformas decretadas nestes ultim-os dois
annos. até o actual, não haviam sido be-
ne.iciados com o percebimento dcs.a
percentagem.

O pagamento far-se-lia até :o do cor-
rente, de sorte que centenares de pequi--
nos funecionarios vão ler realmente um
bello Natal. Mas não oceorreu ao Dr. Al-
fredo Pinto que, na repartição de poli-
cia, os ¦ serventuários dc quasi todas as
categorias são ali mesmo pagos pela th~-
souraria, que ainda aguarda ordem supe-
rior para organizar as folhas. E como
urge o* tempo, por aproximar-se o feliz
dia geral de pagamento, lembramos a
S. Ex. o aviso ao desembargador Gemi-
niano da Franca.

Acaba de deixar o cargo de fiscal do
governo federal, junto ao Gymnasio tia
llahia, o illustre Dr. Pacheco M. Olívei-
ra, que vai dcsemconipatibiltzar-se para
as próximas eleições para a renovação
dos deputados c senadores ao Conifrc.so
Nacional. ^efi^'

Durante longos annos. o Dr. Pacheco de
Oliveira foi director 

"do 
Jornal de A'o-

ticias, velho órgão da imprensa bahiana,
e deputado estadoal, tendo prestado relê-
vantes serviços á causa publica e salien-
tando-se como jornalista brilhante que é,
nos últimos pleitos para elevação dos
Drs. Epitacio Pessoa e J. J. Seabra á
presidência da Republica, enofloverne da
llahia. Causou a melhor impressão nesta
capital o acto de jusii.a dos políticos
bahianos.

i ¦ 1 
'mm 

» —'

O subsidio dos congressis-
tas e o Club Militar

Em um enveloppe do Club Multar, com
a nota dc urgente, recebemos hontein a
seguinte communicação:

" Em sessão de directoria do Club Mi-
litar, estranhou-se que nâo havendo 0
Congresso, até hoje, cogitado de melho-
rar a situação econômica do paiz, pro-
cure augmentar o subsidio de seus mera-
bros e transforinal-o cm vencimento fixo
para 12 mezes. •

O "WESTROYER" "AIAGÔAS"' 3.\'
CONOf-1'lU OS SEUS COXCEI1-
TOS
O contra-torpedeiro "Alagoas", qu"

havia Já cerca de um anno' que se en-
eontrava em coneei-tos, entregue á in-
dustria particular nos c-stulenos . do
Tho Brasil an Coal Coiqpany I.imi-
ted, na ilha dos Eerreiros, está com
esses concertos conclu idos.

Nesse navio foram substituídas todris
as chapas no seu costado e casco «
outras peças de suas machinas, além
de diversos outros reparos como pin-
tura e limpe_.a geral, de que careca.

Hoje esse contra-torpedeiro, actllal-
mente sob o commando do capitão de
corveta Luiz de Magalhães Castro,
fará experiências de machinas pelo iu-
terior da bahia.

O "Alagoas" vai ser depois de entre-
gue novamente á marinha, designado
para o desempenho de uma commis-
são.

AOTOS DO SR. MINISTRO T>A
FAZENDA

O Sr. ministro da fazenda nomeou
hontem Milton Nabuco da Costa,
para o logar de agente fiscal interi-
no, do imposto de consumo, no inte-
rior do Rio Grande do Sul; o 2o of-¦ficia] aduaneiro da Alfândega nn
Rio Grande do Sul, Godofredo da
Lima, para idêntico iogar, na Ai-
fandega de S. Francisco; e o 2o of-
ficial aduaneiro da Alfândega desta
capital, Leoncio Ribas Marinho,
para idêntico logar na Alfândega do
Santos, e declarou sem effeito a no-
meação de Américo Pereira Pin 10,
para escrivão da collectftria federal
de Ç. xiiiubú. eni Minas

' i,y:'±.!?id&£Jkààíái _:.__:_____
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jModificações no
Código PehaS

cni

A commissâo de constituição c justiça
da Câmara dos Deputados, reunida hon-
tem, sob a presidência do Sr. Cunha Ma-
chaao, ouviu o seguinte parecer do

r. 8£crissimo de Mello:
*""Ao estudo da commissâo dc consti-

.uição e justiça foram submettidos os
projectos de ns. 158 e 573, este oriundo
do Senado. O primeiro, modificando va-
rios dispositivos do Código Penal, com
relação ás contravenções sobre a embria-
guez, uso dc armas offensivas, fabrico de
pólvora, etc, e creando o Asylo de Be-
bedores. O segundo, estabelecendo pena-
lidades para os contravyntores da venda
da cocaina, morphina, ópio, etc. ¦

Sobre ambos, separadamente, já a com-
missão cniiítiu parecer, entendendo que,
realmente, continham elles medidas de
grande alcance, procurando sanar falhas
txistentes nas nossas leis penaes, mas
ichando que, .trátando-se de assumpto
jc ligação intima, devia o Congresso Na-
cional votar uma só lei, transplantando
para um dos projectos os dispositivos do
outro, evitando-se. tambem, desse modo,
que as nossas le.s penaes continuem a
ser cada vez mais numerosas. Ambos os
projectos já foram submettidos á dis-
cussão cm plenário', recebendo tambem
ambos emendas dos deputados, tendo o
Sr. Nicanor do Nascimento justificado
da tribuna as que apresentou, respon-
dendo ao discurso do representante do
Districto Federal o relator do projecto.

Procurando dar desempenho ao alvitre
lembrado, a commissâo de constituição e
justiça, tomando na devida consideração
ns emendas apresentadas pelos depu-
lados, formula, no final deste, uma emen-
da substitutiva ao projecto 11. 5?3, do
Senado, emenda que, sc fôr aceita pela
Câmara, prejudicará a proposição da-
quella casa do Parlamento;

A commissâo não tem mais necessidade
de se estender a respeito das v_3tagens
que trarão para a communbão social leis
reprimindo, que dèni combate rigoroso a
estas causas dc um envenenamento mun-
dia!, como é, o produzido pelo álcool — o
rei veneno, pelo ópio c outros dos seus
alcalóides, pela cocaina clc. Eem sabe
que, tratando-se nãovde um crime ou de-
licto contra a ordem social, mas de um
vicio individual que tem por origem uma
satisfação pessoal, a applicação da lei tra-
rá grandes difficuldades.

Como-cm fazem sentir Çourtis Suffit
c R, Giroux, nos seus estudos de hygiene
social :è de medicina legal sobre a cocai-
na, é noção corrente que a repressão, ou
mesmo a idéa dc uma repressão possivel,
crea uni estado psychico especial que do-
bra o valor das sensações do acto proscri-
pto e incita a procura dc novas sensações.
Mas dahi não sc pódc concluir pela atti-
tude passiva, pelo cruzamento dos braços,
como alguns sustentam.

Ao contrario, o poder publico, diante
no grande mal, deve agir energicamente,
não reprimindo unicamente, isto é, puniu-
do os traficantes, quaesquer que sejam, e
onde exerçam a sua perigosa profissão,
mas tambem prevenindo, estabelecendo
medidas preventivas destinadas a tutelar
sobretudo, a nossa- mocidade, seduzida
pelos prazeres das grandes cidades, em
uma época da vida em que todos os dese-
jos se tornam imperiosos.

Os illustres signatários das emendas
ao projecto n. 573 não pedem a suppres-
são do artigo i", que pune o individuo que
expõe á venda ou ministra, sem legitima
autorização e sem as formalidades .pre-
scriptas nos regulamentos sanitários, sub-
stancia venenosa que ;tiver qualidades
analgésicas, ou estuporantes, como a co-
caina, o ópio, a morphina. Insurgem-se,
porém, contra o que dispõe o .paragrapho
unico desse artigo 1°, que manda -punir o
individuo que sem prescripção medica
usa qualquer das referidas substancias, e
propõem, assim, a suspensão desse para-
grapho unico.

A commissâo aceita, pois, a emenda
n. 1, suppressiva do paragrapho unico,
porquanto este punindo o individuo que
seni prescripção medica usa das ditas-sub-
stancias venenosas, pune tambem >o into-
xicado por qualquer das mesmas substan-
cias. Ora, assim como não podemos pu-
nir o individuo que sc limita a tomar
uma bebida alcoólica, sendo necessário
para que a contravenção se concretisc
que elle tenha o habito de embiragar-sc,
ou que se apresente em publico em esta-
do de embiraguez manifesta, tambem não
devemos encarcerar aquelle que, para
aliviar-se muitas vezes de uma dór aguda,
ou esquecer misérias e injustiças do mun-
db, procura na morphina, por exemplo,
o remédio para os seus males ou desgos-
tos. lí com maioria de razão não -podemos
estar a ipunir com a prisão commum os
intoxicados por qualquer das substancias
venenosas mcncVnadas no artigo i°, do
projecto. por se tratar de verdadeiros
doentes, alacados de uma affecção mui-
tas vezes dc difficil cura, necessitando,
assim dc cuidados especiaes, trataniento
adequado em estabelecimento propri.o

Os médicos que se oecupam. da mor-
-.liinomatiia- differem dc opinião na ma-
neira de se operar a cura. sendo uns par-
tidarios da suppressão brusca das. in-e-
cções, aconselhando outros a suppressão
gradual. Ora. tudo isto indica a inconve-
niençia do dispositivo do, paragrapho uni-
co do artigo !.?, podendo o recolhimento
do intoxicado á prisão oceasionar acci-
dentes muito graves, capazes de compro-
metter a saúde e mesmo a vida do doen-
te. com a suppressão repentina do vicio.
Todo o rigor deve, entretanto, haver con-
tra os traficantes das perigosas drogas,
que distribuem, o veneno a qualquer pes-
soa, facilitando desse modo a incremen-
tação do grande mal.

Para se fazer uma idéa exacta da ex-
tensão que tein tomado a circulação da
droga c bastante lembrar que no mo-
mento em que a grande commissâo inter-
nacional, encarregada de estudar o trafi-
co das substancias venenosas, percorria
os bairros de Paris, elia era assaltada pe-
los negociantes de tóxicos, que offere-
ciam pequenos embrulhos, elegantemente
confeccionados e com inscripções signifi-
cativas "Captivante coco" "Universal
ídolo".

Entre nós, felizmente, a ousadia desses
traficantes ainíla não attingiu a extraor-
dinarias proporções, mas antes que o
grande mal cresça, cumpre dar-lhe comba-
te, armando-sc o poder publico de ele-
mentos necessários para que bem possa
cumprir a sua gr,inde missão.

Os autores das emendas ao projecto
não propõem a suppressão Ou modifica-
ção do artigo !.". mas a commiissão já
teve opportunidade de dar a sua opinião

são aceitar a emenda n. a, do Sr. João
Perneta e outros deputados na parte em
que propõe a suppressão do art. _.°, onde
reduz á terça parte a pena estabelecida
no art. i.-, aos portadores, entregadores,
aquelles que tenham participação secun-
daria no trafico dos tóxicos.

O dispositivo, além de não resolver a
hypothese referente aos vendedores clan-
destinos, pois como tal não se pôde con-
siderar aquelle que tiver uma participa-
ção secundaria no trafico dos tóxicos,
por ser a participação desse vendedor
principal e não secundaria, é perigoso,
pode dar logar a grandes injustiças. Sup-
primindo, entretanto, o dispositivo em
questão, não ficarão impunes os indivi-
duos que scientemente forem entregado-
res, ou portadores das drogas menciona-
das no art. i.°, paragrapho unico, pois o
Código 'Penal considera como autor de
um delicto os que antes e durante a ex-
ecução prestarem auxilio, sem o qual o
crime não seria commcttido (caso de
cumplicidade necessária, onde o cumpli-
ce é equiparado ao autor para soffrer a
pena applicada a este) e como cúmplice
os que prestarem simples auxilio á ex-
ecução do factó criminoso (cumplicidade
não necessária, isto é, não indispensa-
vel á execução, do delicto).

A' justiça cabe, pois, sempre que fôr
encontrado um individuo entregando ou
portando um dos tóxicos cuja venda é
prohibida, verificar se elle é autor, co-
autor ou cúmplice, nos termos do Código
Penal, na infracção penal.

Entendeu, porém, a commissâo estabe-
lecer uma punição para o individuo que
não vende, nem expõe á venda e nei» mi-
nistra qualquer das substancias tóxicas
a outrem. mas no, entretanto fornece a
droga, -facilitando, assim, o uso do peri-
goso veneno. Aliás esse dispositivo não
constitue uma innováção em matéria pe-
nal, pois é encontrado, por exemplo, na
lei franceza de 12 de junho de 1916, ar-
tigO _.°, , r '•--¦¦' '

Aceita ainda a commissâo a emenda
n. 2, na parte em que propõe a suppressão
do artigo 3**, da proposição n. 573, do Se-
nado, que manda adjudicar aos denun-
ciantesdos crimes previstos no projecto
e aos apprehensores dos tóxicos, metade
da multa imposta, que será cobrada (sic)
por meio de executivo fiscal, processado
perante a justiça federal. Aliás, a emen-
da foi suggerida pela própria commissâo
quando, cm seu .primeiro parecer, ao
examinar o projecto do Senado, disse:
" Ora, a multa é uma pena que é conver-
tida em pri-fão cellular regulada pelo que
o condemnado -puder ganhar cm_ cada dia
por seus 'bens, emprego, industria ou tra-
balho, dado que elle não queira pagal-a,*
ou não tenha meios para satisfazel-a. E' o
que estabelece o Código Penal, em seus
artigos 58 e 59. De modo que parece que
não se pôde est.-vbelccer o executivo fis-
cal para se effectuar a cobrança^ da multa
cujo pagamento depende exclusivamente
da vontade do condemnado."

Accrcscc, no caso, haver a commissâo;
na sua emenda substitutiva, estabelecido
penas unicamente de prisão cellular em
os artigos 1 e 2, ficando, assim, sem ra-
zão de ser o dispositivo, cuja suppressão
propõe a emenda.

Aceita, tambem, a commissâo a emenda
n. 2,. na parte em que manda supprimir o
artigo 4, do projecto do Senado, assim'
escripto: " Os crimes entendidos no ca-
pilulo III, titulo III, livro II, do decre-
to n. 847, de 11 de outubro de 1890, se-
rão processados de accordo com o artigo
6, da lei n. 628, de 28 de outubro dc
1898."

Essa emenda tambem foi lembrada pela
commissâo. cm seu primitivo parecer,
tendo pedido á Câmara que meditasse so-
bre o artigo '4; do projecto. Realmente,
quer o dispositivo que os crimes contra
a saude publica, e conscquentcmenlc os
crimes estabelecidos no artigo I, do pro-
jecto, sejam processados pela policia e
julgados ipelo pretor.

Ora, os crimes contra a saude publica
são actualmente, no Districto Federal,
consoante o decreto n. 9.26,», de 28 de
dezembro de 1911, artigo 135, n. 5..PVO-.
cessados e julgados pelo juiz dc direito
do crime c nâo lui razão .para se deslocar
esta competência para o pretor, e.muito
menos a competência para fazer o pro-
cesso — o -iimmario — para a policia.
Esta, actualmente nesta capital, apenas
processa certas c determinadas contra-
venções, c não se poderá admittir que se
estenda essa competência para os crimes
que estão a exigir uma prévia formação
da culpa, um exame, uma verificação
mais demorada dos actos praticados pelo
inculpado.

A lei n. 2.033, de 20 de setembro de
1871, alterando a de 3 dc dezembro de
1841, tirou a. attribuição de julgamento
aos chefes e delegados de policia, deixan-
do-lhes apenas o procedimento 

"ex-ofíi-
cio", c attribuição ,de preparar certos e
determinados processos em factos " me-
nos graves.",_gft£ém, 

"mais freqüentes",
e onde a preíetv^p,-quasi que se confunde
com a repressão'. -São os processos deno-
minados "policiaes", e que reclamam,
uma actividade immediata na investiga-
ção de esclarecimentos e provas, sendo
de interesse para a sociedade que a au-
toridade policial "ex-officio" inicie o
processo e logo organize a pcova.

E' como o ministro Sayão Lobato jus-
tificava a lei de .1871.

O dispositivo do artigo 40, porém, vai
muito além, ficando a policia com a
competência de formar o processo até
mesmo em caso de morte, quando, por
exemplo o pharmaceutico alterar o recei-
tuario do facultativo, ou empregar medi-
çamentos alterados, resultando desse fa-
cto a morte do individuo. (Código Pe-
nal, artigo 160, paragraphos 2 e 3).

A comínissão aceita, assim, a emenda
n. 2, mantendo o que existe com relação
á competência da, policia para formar o
processo de certas e determinadas contra-
venções, modificando, porém, certos d:s-
positivos da lei 628, de 1899, de modo a
garantir melhor o direito de defesa. Para
o presente projecto transportou a com-
missão, conforme já ó disse,' vários dis-
positivos do'projecto 158, de 1920." da
Câmara, c que dizem' respeito' á embría^
guez. ,

O Código Penal, em o artigo 390, pune,
com a pena dc 15 a 30 dias de prisão cel-
lular, o individuo* que a) embriaga-se por
habito; b) apresenta-sc em publico em
estado de embriaguez manifesta.

Pelo código, pois, até a própria cm-
briaguez accidcntal ou involuntária é pu-
nida com prisão, sendo apenas necessária
á existência da contravenção que o indi-
viduo se apresente em publico em estado
de embriaguez manifesta.

Ora, não se justifica a necessidade da
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homens deO .que é facto é que os

sciência que se dedicam ao estudo do as-
suinpto demonstram que se deve deixar no
esquecimento a .prisão pára o individuo
enferm© pelo uso do álcool, ou de qual-
quer outra bebida ou substancia inebrian-
te ou entorpecente, .sendo a' internação
desses doentes uma medida reparadora e
a unica-em harmonia com a civilização e
o progresso. Encarcerar o bebedo, o mor-
phinomano, o cacainoniano, o etheromano,
castigar um. vicio de.qué hão é elle o
culpado, condcninal-o pelo facto de vir
ao mundo com o estigma da degenerescen-
cia, reprimir um delicto (?) cuja respon-
sabilidade apparece remotamente confusa
na série de seus ascendentes., aggravando
sua misera condição e a'deprimindo ainda
mais, será violar os mais elementares
principios da justiça pela mais torpe das
aberrações.

Estas idéas, salienta o Sr. Victor Dcl-
phino, no seu livro sobre o alcoolismo,
estão na mente de todos os homens res-
poitosos da dignidade humana. -

Além dessa medida, consubstanciada no
artigo 9, da emenda substitutiva, para a
Iucta anti-al.oolica, ante-cocainica, varias
outras providencias tambem são tomadas,
nos artigos 5 e 6. Sem duvida, o. estudo
do assumpto mostra que as medidas lem-
bradas não são completas — já salientou
,1 commissâo no seu primeiro parecer do
projecto n. 158 — mas já é um grande
passo dado para a solução do problema
— eminentemente social.

Cumpre que medidas outras sejam to-
madas, já pelos poderes públicos, já por
meio de iniciativas particulares, taes co-
mo a elevação do imposto para o álcool
de bebida, sob todas as suas fôrmas; re-
ducção do numero de casas de retalho do
álcool de bebida e forte taxação ás que
vendem tal btbida', creação de sociedades
de temperança, agindo de maneira prati-
ca e simples; como nos Estados Unidos e
na Inglaterra, fazendo uma terrivel con-
currencias aos "cabarets" e ás vendas,
propaganda hygienica nas escolas, etc, etc.

.Façamos tudo isso para qué possamos
nos livrar de um mal do qual disse
Gladstone "que elle faz em nossos dias
mais destroços do que estes tres flagel-
los históricos: a forneça peste e a guerra;
mais que a fome e a guerra elle dizima,
mais que a guerra, elle mata e faz mais
do que matar, elle deshonra".

Conclue o relator offerecendo um sub-
síitutivo. Diversos membros da commis-
são propuzeram emendas que foram acei-
tas. Em vista disso, o relator só.offere-
çerá á assignatura o substitutivo na pro-
xiniá reunião da commissâo. .

ARTES U-IiSTÂS
THEATROS -

TRIANON — Bodas de ouro,
lever de rideau, dc Simões
Coelho, estréa da senhorita
Branca de Liz.

x\o espectaculo de hontem, no Trianon,
a novidade era o lever de rideau, dc Si-
mões Coelho, e a estréa de uma joven
actriz, pois a farça do Sr. Gastão Tojei-
ro já estava vista e devidamente apre-
ciada e o acto variado... Isto de actos
variados, tão pouco variados são e tão*
batidos andam que já não chamam grande
coisa a attencão.

Mais vale assim tratar da peça e da es-
treante.

Bodas dc ouro é um acto simples como
deve ser um lever de rideau, quasi todo

preenchido por um dialogo de um casal
de velhinhos que celebram os seus cin-
coentas annos de. casados. Palestram,
trocam saúdes, relembram os tempos idos
do "Sr. Imperador", coisas da mocidade,
a morte da unica filha e as diabruras de

quando o velhinho era joven. Inspiração
de obras idênticas, como a Ceia dos car-
deacs e a Manhã dc sol.

Ao cabo deste dialogo apparece uma
mocinha, neta dc uma amiga intima. Vem
trazer flores e felicitações aos dois velhi-
nhos,<iuecharam enternecidos por verem
entre elles aquella juventude tal como ha
vinte e cinco annos ali tinham a filha

querida.
Para Apollonia Pinto o papel da- velhi-

nha não tem difficuldades. Represéntou-o
com a sua naturalidade habitual e a sua
impeccavel dicção.

Foi Simões Coelho, o próprio autor da

peça quem interpretou o octagenario espo-
so, e fel-o com a esperada correcção de

quem ensina os outros. A caracterização
é que não era de mestre, principalmente
aquella cabelleira fugindo da cabeça,. a
deixar'ver o cabello preto era,,, algo
mambembe.

No papelinho da mocinha fez a sua
estréa a senhorita Branca de Liz. O pou-
co que teve que fazer e dizer não nos
deu margem a poder avaliar bem as qua-
lidades de que é dotada para a carreira
que vai abraçar. Todavia, devemos assi-
gn.ilar que tem boa presença, physionomia
insinu*,nte c que mostrou certo desemba-
raço.

TRTANON — O amigo Carvalhal.
RECREIO — Se a bomba arrebenta...
REPUBLICA — Sonho de Valsa.
PALÁCIO — O loão Ratão.
S. PEDRO — Longe dos olhos...
iS. JOSÉ' — Quem c bom já nasce

feito.
CARLOS GOMES — O homem do

""' 
BELLAS ARTES

Ex.OSIÇÃO DE ARTE RETROSPECTIVA.

Brevemente realizar-se-ha, no edificio
do Club dos Diários, uma exposição de
historia de arte retrospectiva, da época
monarchica do Brasil.

Além dos objectos já recebidos e cuja
lista já tivemos oceasião de publicar, fi-

guram os que abaixo foram offerecidos.
Salientar um ou outro é tarefa difficil.
O leitor nielhor avaliara lendo a nova

relação.
Colloc.ilo Itodolplio Bernardelli (B_st03)

D. João VI, D. Tliere-a Ctrislliia
Isabel, Joaquim Nabuco, -visconde

Vida Soeis! ¦m
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festas
Aproxima-se o Natal. O movimento

philantropico se intensifica em prol das
criancinhas, para cercal-as, um dia, do
conforto e da alegria que a sorte* lhes não

proporcionou.
A' "creche" Mme. Araujo Penna

têm sido enviados muitos presentes para
os pobresinhos que ali recebem protecção.
Elles aguardam anciosos o dia de Natal,
na suave certeza de que esse é o melhor

que Deus lhe .reserva.

Uma Cufis Formosa
é Seupre Aéüiirada
Aa PILLULAS PEQUENAS DO Di
CARTER PARA O FIGADO sio o me!.
hor purificador da cutis.
Apenas al*_umaa
doses bastarão para
convencer de que at
não conhece mel»
hor tratamento.
Abandonar o fl» 3
gado ê deadeixar
a cutis. Homens, ,_,_
mulheres, crianças t velho* tomam estai
PILLULAS sempre com o* melhoras re-
sultados. Sio de effeito surprehendente na
BiHosidade, Vertigens. D-rcs de Cabeça,
Atoo'_ ln-ntlul.Bot_.Hiti» Erup.io 4» Pwle
EiU» PIL1.UI.A_ -llmlaam Ioda* o impgtmM • ••»
poueu uniu tora» • ptllt lias* • MMtla...
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intervenção do poder publico em caso tal.
respeito, dizendo "O artigo i.° faz rc- sendo necessário que o embriagado lique

fer.eii.tas ao artigo 159. do Código Pe-
nal. mas este pune o individuo que ex-
põe á venda ou ministra substancias vene-
nosas. não existindo, assini, penalidade,
paia os que vendem o veneno, sem o
expor á venda. No artigo *_.°, tambem
não se pódc incluir o vendedor clandes-
tino, pois tal não sc pôde considerar
.-.qu.Hc que tiver uma participação se-
cr.ndaria no trafico de qualquer dos to-
xicos. Como vendedor, a sua participação
c principal."

Nestas condições a coromissão redigiu
de outro modo o artigo i.°, do projecto,
punindo não só aquelle que expõe á venda
a substancia venenosa, mas tambem o quç
vende a dita substancia, sem expòl-a á
venda, tal por exemplo o vendedor clan-
destino, e estabeleceu, em o paragrapho
unico, uma penalidade maior para o ven-
dedor da substancia venenosa que tiver
qualidade entorpecente, como a morphi-
na, o ópio, a cocaina. E' enu logar de fazer
a cxCmplificação da substancia venenosa
como faz o artigo i.°, do projecto, dizen-
do: " a cocaina. a morphina, o ópio e
derivados" julgou mais acertado dizer "o
ópio (bruto ou officinal), a morphina e
outros alcalóides de ópio, seus saes c seus
derivados, a cocaina, seus saes e seus de-
rivados, sabido como é que a morphina
é retirada do ópio. é um dos seus prin-
cipaes alcalóides, como é, a narecina, a
coJcin.., a nacortina, a thebaina, etc.

Julgou, tambem, conveniente a commis-

SÜPPRIMENTO DE T.IOKEI- A"
DEM-GAOTA FISGAI- EM SAO.

PAULO
O Sr. ministro da fazenda autori-

zou a Casa da Moeda a supprir a
delegacia fiscal em S. Paulo de moe-
das de nickel, no valor de 20:000$,
sendo 5:000$ em moedas de 50 réis;
5:000$, em moedas de 100 réis, e
10:000$, em moedas de 200 réis.

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS
ESCOLARES

Serão inauguradas hoje as expo-
sições dos trabalhos manuaes das
alumnas do 3o districto escolar, na
escola Affonso Penna*, -fis 16 horas,
e as dos alumnos da escola profis-
sional Souza Aguiar,'âs 20 horas.

cm uma situação que comprometta a se-
gurança publica ou a sua própria, provo-
cando tambem desordem, causando es-
candalo, etc. De modo que a commissâo
redigiu o artigo 3-°, da emenda substi-
tutiva, de modo diverso do estabelecido
ho Código Penal, ficando, assim, revo-
gado o artigo 396. do dilo código.

Tambem redigiu o artigo 4.0 — em-
briaguez habitual — de modo differente
do estabelecido no Código Penal, concre-
tizando-se a contravenção quando o indi-
viduo: a) habitualmente embriagar-se;
b) por aiítos inequívocos tornar-se nocivo
ou perigoso a si próprio, a outrem ou a
ordem publica. —

Mas como se trata, no caso. de um
verdadeiro doente, reclamando um trata-
mento especial, que não pôde ser dado
na cadeia, o artigo 4.° manda que elle
seja internado por um determinado tem-
po em um estabelecimento apropriado,
cuja creação o projecto faz.

•A necessidade de se estabelecer asylos
especiaes para essa espécie de doentes data
de 1851, quando foi fundado o primeiro
asylo na 'Allemanha. De então para cá os
asylos multiplicaram-se. e em 1900, reu-
nido cm Bruxellas o Congresso Peniten-
ciario, ao tratar das relações entre o al-
coolismo e a criminalidade, e os meios
de combater aquelle, accordou na neces-
side de crear asylos ou pavilhões para o
tratamento medico dos condemnudos al-
cooliscos.

"(Ilustração
Brasileira"

O grande acontecimento literário
e artistico desta semana esta. sendo
o terceiro numero da "Illusti-ação

Brasileira". Desde que rcappareceu,
em setembro ultimo, essa revista
magnífica grangeou a admiração
unanime de todos os que, entre nós,
se preoecupam de Ijellas letras e
bollas artes. ¦ •

Com uma escolha niuito nobre no
seu texto, com um gosto inexcedivel
na disposição da parte typographlca,
e das gravuras,—cada numero novo
da ".Ilustração Brasileira" é um en-
canto para os olhos e para o espirito.

A edição, agora posta á venda,
traz, na pagina dupla, os retratos de
D. Pedro II e D. Thereza Christina,
impressos a duas coree, num tom de
ouro velho, e que, eô elles, valeriam
a edição, se os não acompanhassem
chronicas, contos, poemas e estudos
doa nossos mais finos escriptores, e
desenhos e reproducções de quadros

CARLOS GOMES — O- ho-
mem do gaz, para estréa da
companhia de comédias.

Não foi idéa muito feliz a de fazer es-
tréar a companhia de comédias que vai
funecionar no Carlos Gomes, com O ho-
mem do gaz, vaudevillc de mediocre va-
lor e que ficou esgotado nas poucas ré-
citas que teve naquelle mesmo theatro

pela Companhia Christiano de Souza.
Compreliende-se que uma companhia

organizada de novo estreie com uma peça
velha, quando haja que exhibir um des-
empenho que lhe dê novo alento. Mas
nem isso aconteceu. O actor Marzullo
não nos deu impressão nenhuma de novo
nessa "creação". Fez üm homem do gaz
muito sórna, muito falho de graça.

No geral do desempenho só se destaca
Ema de Souza, que,- apesar da tão longa
ausência do .palco," conserva a sua boa
maneira de representar. Na cocotte que,
para uns era Eva, para outros Clotilde;
loura para ps estroinas, morena para os

pacatos, tem na distineta actriz uma
interpretação graciosa, sublinhando mui-
to bem a simulada intenção com que fala-
va aos admiradores... ricos.

Iracema de Alencar, numa insignifican-
te ponta, quasi passa despercebida.

Os restantes artistas, com a melhor da
sua vontade, formaram um conjunto
onde não ha maravilhas, mas que se pôde
applaudir sem grande favor.

Embarca para .Portugal a companhia
Satanella-Amarante.
A empreza José Loureiro já hontein

marcou as passagens para a companhia
* Satanella-Amarante regressar a iPortu-
gal. O ultimo espectaculo que a sym-
pathica troupe dará, no Palácio Theatro,
é 110 dia 26 do corrente, pois embarca
a 28, no Sierra Ventana, com destino ao
Porto,, onde vai oecupar o theatro Sá da
Bandeira, por conta:da mesma empreza
José Loureiro, passando depoois para o
Polytheama, de Lisboa.

Esta ultima duzia de recitas, no Pala-
cio, vai, de certo, ter grande afflucncia
de espectadores, visto que a companhia
Satanella-Amarante, que tão grande e tão
durável agrado teve entre nós, não nos
visitará tão cedo.

Alguns papeis da revista "Sea bom-
ba arrebenta..."

Podemos dar hoje a distribuição de al-
guns papeis da revista de Cardoso dc
Menezes, Rego. Barros e Carlos Bitten-
court, Se a bomba arrebenta..., que sobe
á scena na sexta-feira, no Recreio.

Filomena Lima faz a Cidade, Maria do
Tanque, a Aviador., e a Alma Porhigue-
za; Zazá Soares faz D. Laite, Nênê, o
Pardal, o Peignoir e a .Historia.

A contpòrage da peça é feita, por João
de Deus, no papel de seu Machadinho, e
João Martins, no de seu Rodrigues;
Zézé Cabral faz a Dádá, dama chie, pas-
sadora denotas falsas. A novel actriz
Leda Vieira fará os papeis de Nota de
500$, .Festa Veneziana, Inconfidência Mi-
neira e outros.

No primeiro quadro, na recepção que
Mme. 'Laité dá a Mister Dollar, entre ou-
tros convidados figurarão a cançonetista
portugueza A Transmontana e os baila-,
rinos Les Demos.

A PRIMEIRA DA "CAPITAL FEDERAL*".

prluci-za
do Klo

Itriiiii-o, Ottonl, JoSo Unetano, Cnrloa Gomes,
eonsülhelro Dantas, Pedro II, conde d'Eu, prln-
cliies Pedro Augusto c Griio Puni, ni-rqurx dc
Faran-gu-, JosG IlonifHclo, coúsolh-iro Diogo,
iiinjor Suc-òw. Lula Guimarães Junior, JosC-
Wltto, Cusemli-o do Abreu, barão de Oupnnenm,
Ozorio, Cii.rll o visconde de Arngunya. (Meiln-
lhões) — Mnfrn, Victor aielrelles, Agostinho
dn -Mottn, Correia Vasques, rnullno Soares de
Souza, Chaves Pinheiro, Arthur Kiipoldlo, re-
dro I, -,'icolAo Tnunny, Felix Tnuniij-, conde
da Ilnreii, Pedro Aiueiieo, Araujo Torto Alegro,
Le Bi-cton c Orvlllo Derby.

Collccçilo Bustos Illns (eontlnunçrio) — Duas
banquetas — Império — Em moguo, estojo de
damasco vermelho.

Collecciío cuplt.io José Leite da Costn Sobrl-
nl,o — Um punhal com bainha o cabo de pra-
tu o ouro, pertenceu a Pedro I e depois 11 Ita-
lihacl Tobias; um leque de cliurilo; miniatura
do Pedro I nos seis annos, ostcntnudo no ves-
tlurlo os iittrlbiitüs do duque do Porto! retra-
to de Pedro I, miniatura a oleo pelo Slmpllelo,
e decretos, cartas o poesias do Pedro I.

Collccçilo Leopoldo Sinitli de Vnsi-cneellos —

Quadro que pei-tenceu no paço Imperial, ulti-
1110 presente of.crecldu 11 Imperatriz iwr sua fa-
milia, e pliotoginplila dn família Imperial cm
companhia dos condes de Motta Mala, Campe-
bits e Nlonc. '

Colleecíio Aurélio de Figueiredo — Piano
armário com Inerustaçõcs de bronze c traba-
lhos de talhii dourada e ns armas Iniperlues.
Pertenceu - Imperatriz. Lcopoldlmi, primeira
consorte de Pedro I; cadeiras de Jneiiramlíl, 111-
cirandas com a coroa Imperial (pncõ ue São
Ohrlstovilo) ; Pedro Américo, quiulr» a oleo,
represcntaiido os casamentos das prlnrczas Isa-
bel e Leopoldlna na antiga capela Imperial;
grupo de bronze dourado, estylo Império (pato
de S. Chrlstovilo), o retrato a oleo dn Impura-
triz Leopoldinu.

— Foram recebidos mais os objecto» oeguin-
tes:

Colleéfilo Dr. IieRO Burros — Um grupo em
lironzp, representando Apollo e dois Jarros de
bronze; unia mesn redunda em inògiio e brpiir.çi
dois jarros — Império — em poreellniin; um
quadro de Bornnrdclli, representando o padre
3:ãa Maurício, tocando plano diante de
D, João VI o n corte; uma coinmoda em mogno
e bronze; mn espelho em mogno e broiii.-; um
retrato de O. Pedro II em traje di- almirante;
uni retrato da coiidossri de Merlty; uni nrunirio
cm mogno e bronze; um quadro "Delirct", re-
presentniido o imperador ao collo de sua uma ;
um quadro em bronze e mosaico romano Guiilo
Itelil; um bronze cin ponnha do mármore yòrile
com o retrato de llwmirdelli; 11:11 consolo em
mogno e bronze; uin retrato do pintor Henrique
Ilernardelll; quatro cadeiras douradas — Sala
dos cinbiil.iidores; dois consolos em bronze e
mogno, eom pinturas; uni retrato representando,
a princeza Isabel, de Iiliieu e umn secretaria
em .lacarandíl.

Collegio José Custodio Vellozo — Dois con-
solos em mogno o bronze, e dois consolos em
11101:110 e bronze, c mu eiiuupC- de D. João VI.

ColleoçHo Dr. Guerra DU1.1l — Tres cadeiras
em couro Jaeiiramlil, e uma ondelrlnhn dourada
torrada de ilnmnseo,

— A eom missão da senhoras C- encontrada,
diariamente; das *! fis .1 horns da tarde 110
110 edllleio do Cluh dos Diários, afim de receber
os objectos destinados (l èxpòslçilo.

De todos os objectos recebidos serfi dado um
recibo,

VARIAS

1 1 UA

Homenagens.
No próximo sahbado, ás 13 horas e

meia, será inaugurada na Faculdade de
Medicina a placa de bronze dando o no-
me do professor Diogenes Sampaio ao
laboratório clinico dessa casa de ensino
superior. ,

No momento da solemnidade falara o
professor Dias de Barros, e, dado o nu-
mero de mestres c alumnos que a elia es*
tarão presentes, a homenagem, será re-
vestida de caracteristicos excepcionaes.

Viajantes.
Embarca hoje, oom destino ao norte

do Brasil, o Sr. José Rufino Bezerra, go-
vernador de Pernambuco.

(Com o mesmo destino segue tambem o

Sr. Ildefonso Albano.
A directoria da Sociedade Nacional de

Agricultura far-se-ha representar no em-
barque de ambos pelos seus directores
Drs. Lyra Castro, Annibal Porto e Vi-
ctor Lcivas.

*
Com sua familiai parte hoje ipara Vi-

ctoria, a bor.do do vapor Ceará, o 2° te-
nente pharmaceui-ico do exercito Euri-
des Faro Marques Henriques.*

Deve chegar amanhã á esta capital, de
regresso dos Estados Unidos da Ame-
rica do Noi*ie, onde, com-missionado peio
governo, estudou a industria do frio, o
Dr. Francisco Fragoso Filho.*

Em companhia de sua Exma. senhora e
filha, partiu hontem para S. Paulo, pelo
nocturno de luxo, o Dr. Dulphe Pinheiro
Machado, super/intendem* do aba-teci-
mento _ director do serviço dc povoa-
mento. *

Pelo Itapuhy a chegar amanhã, vem o
capitão de f.f.gata Américo de Azcved)
Marques, segundo' commandante do cou-
raçado -ííiia. Geraes, actuaimcnle nos
estaleiros de Brooklyn Navy Ya-rd ,nos
Estados Unidos.

O comimandante Azevedo Marques ra-
gressa do Estado do Rio Grande do Sul,
onde cxòrccu, durante 15 mezes, o cargo
de capitão de porto.

auditórios desta capital, com a isenhorit3
Sylvia Moreira, filha do conceituado ns»
gociante desta praça Sr. Vietorino Mo»
reira. Ambos os actos serão celebrtadoi
na residência da familia Moreira, ix\ rua
Moraes e Silva n. 78.

Serão paranyniphos, da noiva, no
gioso, o Dr. Theodoro Gomes e a E
Sra. D. Virgilia Saraiva; no civil o
Dr. Alberto Seabra e esposa. Os pa-
drinhos do noivo serão, no religioso, o
Dr. Mariano Augusto de Medeiros, repre-
sentado pelo Dr. Renalto Almeida, e a».
Exma. Sra. D. Evangelina Monteiro de
Barros Pini-.eiro; 110 civil, o Dr. Renato
Almeida, Tancredo Carneiro, Jayme de •
Miranda e senhorita Gilda Moreira.

O celebrante do acto religioso será O
padre Maric Hcnoré de Morcau.

*
Elfectua-Se amanhã o enlace matri-mc.»

nial do Dr. Jorge de Araujo, funcciona-
rio do telegrapho.nacional-, com a senho-
rita Josophina da Cruz Machado, filha
do conhecido tabellião Dr, Ibraihim Ma-
chado.

A ceremonia civil será na residência
dos pais da noiva, ás 14 horas, sendo tes-
temunhas, da noiva, ,0 üi\ Leoni Ramos e
sua Exma. esposa, e do noivo, o senado*
Vespucio de Abreu, c o acto religioso, na
igreja do Sagrado Coração db Jesus, &9
15 lioras, sendo padrinhos, da noiva; o
Dr. Pedro Lessa c a Exma. Sra. D. Zaira
Machado Contin.en.ino e, do noivo, o
Dr. Fausto Werneck e sua Exma. esposa.

Os noivos seguirão para Petropolis, on-i
de fixarão residência.

*

E". amanhã que a companhia Cremilda
dc Oliveira dará a conhecer ao publico
uma das novidades do seu repretorio: a
opereta hollandeza,. Moinhai que cantam.

A opereta, que nos dizem ter sido muito
agrado em Lisboa e Porto, está distri-
buida a Cremilda, Irene Gomes, Carmen
e Aurora Mantins, Eduardo Mattos, An-
tonio Gomes, Joaquim Rodrigues, -Mathias
de Almeida, Calado, Austrália e Olympio
Pereira.

Moinhos que emita»» será dada em 11
recita de assignatura.

*** Será definitivamente a 30 do cor-
rente a primeira no Trianon da comedia
de Oduvaldo Vianna A casa do tio Pedro.

+ * * Cresce de dia para dia o interes-
se que está despertando o festival infan-
til que se realizará no Lyrico na tarde
do dia de Natal.

Além do acto variado por vários artis-
tas e da farça haverá um outro acto
variado por meninos e meninas da nossa
sociedade que queiram exibir-se cm pu-
blico. Diariamente haverá _ no Lyrico
quem attendã á sua inscripção.

CINEMATOÜRAFHOS
IDEAiL — Serás minha escrava.
PATHE' — As cinzas do passado.
ODEON — O homem maravilhoso.
CENTRAL — Sangue de ladrão.
OLYMPIA -r Coração bcmfazejo.
ELECTRO-BALL — Humilhação.

II I T

Em beneficio do Retiro
dos jornalistas

O FESTIVAL DO ELECTI-O-BALI-
CINEMA

iMais um festival realizar-se-ha breve-
mente, em beneficio do Retiro dos Jorna-
listas, instituição fundada pela Associado
Brasileira de Imprensa e cuja existen-
cia real é devida, innegavelmertte,*não ,só
aos esforços da. associação, mas á gene-
rosidade de grande parte do nosso com-
mercio, emprezas industriaes, artistas,
casas de espectaculos e do publico cm
geral.' .• 

'.-'.*.'¦:,
O próximo festival, que se realizara no

dia 20 do corrente, é o segundo offcreci-
do pela Empreza Brasileiro de-Diversões,
proprietária do, Electro-Ball Cinema, á
rua Visconde do Rio Branco n. 51, em
homenagem á Associação Brasileira de
Imprensa e em beneficio do Retiro dos
Jornalistas.

A bordo do paquete Rio de Janeiro
segue hoje para Recife o Dr. João Cabral
de Vasconcellos. *

S. PAULO, 14 (A. A.) — Pelo primei-
ro nocturno partiram para essa capital os
Srs.: capitão Jovino MaWjues, Lconcio
Pereira, José Lobo, A. Cecilio, Emilio
Bauti, N. Felicio, José de Vasconcellos
Silva e senhora, Sra. Arminda Gais, Or-
feia Cavalcanti, Ormüiio Cavalcanti, José
Camargo, Augusto Alves, Dr. Jayme Gui-
maráís; capitão Hermclindo Leite c se-
nhora, J. Elias, Luiz Marques e Sra. Ma-
ria Fuente.

Pelo juizo da 4" pretoria, ach,am-.se ha-
bilitados para casar as pessoas abaixo,
mencionadas;

Oswaldo de Carvalho e Rosita Fernan-
des Jlatlos Pimenta. Oscar Maia de Aze» .
vedo c Clarinda Paíhares de Barros,
Affosiinho Barbosa e Josephina Pereira,
Antônio C.c.anò Loureiro e Maximiana
Rosa Dias, Wfgaud Jopert e Vera Wilson,
Augusto Maria Sisson e Zaida Antunes,
João José dos Santos e Antonieta Rosa
da Silva. Mario Dutra de Oliveira Tor-
res e Nair Gonçalves Soa.es, Dr. Raul
Raposo Baurados e Maria Thereza Fer-
reira dc Amorim, Francisco Ferreira de
Azevedo c Preciosa da Conceição Teixei-
ra, João do Nascimento e Durvaliría
Ctiris.ina Borges, Lino Faustino de Oli-
veira e Antonia da Rosa Franco, José Ri-
beiro Teixeira c Maria da Gloria Baptista
dc Lima, Américo José da Silva e Condi»
da Rosa Guia, Dr. José Ornellas de Soiv
za c Sylvia 'Castello Branco, Antonií
Cerqueira da Motta Junior c Solang*1
Gonçalves, Luiz Machado Fialho c Ma
ria Ignacia, João Antônio Marcondes Vi
eira e Leopoldina Carneiro Ferreira, Jos
de Castro Martins c Augusta da Conc-ei-
ção, Adamastor Arniclin Moreira c Ap
minda TliimClheo, Francisco Duque di
Mesquita ¦<¦ Maria Magdalena Soares >dt
Moura, Manoel Pereira dos Reis e Noe-
mia Soares, Joaquim Teixeira e Joaquioa
da Conceição Pereira, Luiz Teva e Ar-,
minda de Jesus, Anlónio Duarte Dias e
Maria do Carmo, Carlos Syzcnandio e
Carmen de Souza, Djalma Vicente do
Carmo e Maria Joanna de Souza, Ernani
Fernandes Ferreira e Olivia Horta, Ra-
mon Rana Rodrigues e Gabriella Rosa de
Oliveira, José e Pinto de Magalhães e Li-»
bania Fairia da Conceição. *

Fallecimentos.

Está definitivamente resolvido que a
burleta de Arthur Azevedo A Capital Fe-
deral, em que èstréam, noS. Pedro, as
actrizes Lais Areda e Alzira Leão, su-
biró, em premiére, depois de amanhã.

O publico espera, com certa anciedade,
essa primeira, principalmente porque em
torno da montagem da applaudida peça
do saudoso escriptor maranhense vem a
empreza -Paschoal Segreto desenvolvendo
grande reclame.

Ao <]ue se diz na caixa do S. Pedro,
A Capital Federal irá fazer suecesso, pois,
além do esplendor da montagem, tem
elia. em seu favor, agora, a interpreta-
ção defendida por Arthur de Oliveira e
Manoel Durães, como a parte cantante,
a cargo.das estreantes iLais Areda e Al-
zira Leão e mais Albertina Rodrigues.

A FESTA OE HOJE, NO S. JOSÉ.

Realiza-se hoje, nó S. José, a festa do
2o centenário das representações da re-
vista de Carlos Bittencourt c Cardoso dc
Menezes, Quem c bom já nasce feito.

Como o Pé de anjo, que attingiu a 350
representações, a revista ora cm scena,
no S. José, obtém um suecesso muito li-
sonjeiro, sendo, até, a segunda peça que
ali consegue tantos applausos.

Quem é bom já nasce feito festejaria,
ainda, o 30 centenário, se a empreza Pas-
ch»M Segreto não se visse na contingen-

1' 

c:., de preparar a montagem de sua re-
vista carnavalesca dr anno, que já est-
sendo cuidada.

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

RUA DO OUVIDOR 139
Provisoriamente

Pelo comboio de luxo seguiram mais os
Srs.: Leonidas Garcia Rosa, ¦ Olegario
Rocha, J. F. MeUdope, Dr. Alberto Sea-
bra e familia, Antônio Ribeiro Seabra,
F. Auluori. H. T.' Ribeiro, Dr. Francisco
de Assis Barros e senhora, Dr. Antônio
de Almeida c Aistonio Carvalho e se-
nhora.

Pelo comboio de luxo seguiu para essa
capital o Di Carlos de Campos, deputado
federal e lei:der da maioria.

Ao embarque de S. Ex., que foi bas-
tante concorrido, compareceram repre-
sen-tantcõ do governo, deputados e ami-
gos. ^

Pelo trem de luxo seguiu para ahi o
Sr. Edwin Morgan, embaixador ameri-
cano junto ao governo brasileiro;

Na gare da Luz compareceram ao seu
embarque vários mem-brbs di colônia *e
representantes do governo.

Anniuersarios.
Faz annos hoje o Dr. Irineu Machado,

representante do Districto 'Federal na Ca-
mara Alta do Congresso Nacional.

Parlamentar dos mais eminentes pela
solida cultura c esplendidos dotes orato-
rios que o caracterizam, o senador ca-
rioca é uma figura illustre no scenario
politico do Brasil, em que sempre sc des-
taça polo seu temperamento combativo e
independente.

*
O Dr. Antônio Olyntho dos Santos,

professor da Escola de Minas de Ouro
Preto, ex-ministro de Estado e, actual-
mente, uni dos directores da Companhia
de Loterias Nacionaes, faz annos hoje.

*
Faz annos hoje o capitão Euzebio^Al-

ves Nogueira. «
Passa hoje a data natalicia do Sr. An-

tonio Nogueira dc Lacerda, funecionario
da Escola Normal. *

Completa hoje mais um anniversario o
menino Arthur, filho do Sr. João Marcos
Brandão, do Hotel Guanabara.

»
Completa hoje mais um anniversario

natalicio a senhorita Maria de Lourdes
Sobrosa Valladão, filha do Sr. Francisco
Alves Valladão. *

Faz annos hoje o Sr. Democrito Mon-
teiro de Araujo, nosso collega de im-
prensa.

Passa hoje a data natalicia da menina
Áurea, filha do Sr. Octavio Camello, do
commercio de nossa praça. -

Casamentos.
Realizou-se no sabbado o enlace matri-

monial do Dr. F. H. Beteille, industrial
e sócio da firma iBciteille & Kussner, com o
senhorita Irene de Souza.

Rcaliza-se hoje o casamento do doutor
Edgard Ribas Carneiro, advogado nos

•Falleceu, hontem, na cosa dc Saúde da
Dr. Crissiúma, victiniado por um ataque
de uremia, o coronel Joaquim Servit»
Pereira de Brito.

O extineto era membro da assembléa do
Estado do Rio Grande do Norte e, se
encontrava nesta capital ha* pouco tempo.

No seu estado natal dirigia o partido
politico do municipio de Acary e ali go-
zava de muita estima e prestigio.

O coronel Joaquim- Scrvita éra tio do
«leputado José Augusto e cunhado, d»
deputado Juvenal Lamartine.

Seu enterro realizou-se ás 17 horas, de
hontem,, no cemitério de S. João Baptis»
ta, seguindo o feretro com grande acom-
paiihamcnto de amigos e conterrâneos,
entre os quaes o Dr. Ferreira Chaves,
ministro da marinha, acompanhado dc seu
ajudante de ordens, capitão-tenente Mt
A. Pereira de Vasconcellos.

Sobre o seu ataúde foram depositada*
bellissimas coroas e palmas de -flores nar
tu raes. ••

Falleceu ante-hontem /no Hospital dé
S. 'Sebastião, sepultando-se HontenV no
cemitério de S. João Baptista da 'Lagoa,
o acadêmico de medicina e pharmaceu-
tico Altino de -Andrade, filho do falle-
cido deputado amazonense Domingo de
Andrade.

Sobre o caixão mortuario, foram depo»
sitadas as seguintes coroas: " Ao quer ida
Altino, saudades de Mama e irmãs", "ao
bom Altino o Tônico", " Saudades de
seus amigos". "Homenagem de'"Emilia
Britto e sua filha Branca", " Saudades de -
Aurclio Amorim e familia", "Saudade»
de seus amigos", palmas de Raul iMiran-
da e irmãs, de D. Zulmira Amorim t
familia e de D. Olympia. •

Acompanharam- o feretro os Srs. co-
ronel Aurclio Amorim, deputado.Antônio
Nogueira, coronel Affonso de Carvalho,
Antônio Nery Dudu, Dr. Julio. da Silva
Nery, Carlos Antony. Dr. Alkindar Uchòa,
Joaquim Tavares, Eduardo Meyer, .Tew,
eira Mendes, Ramon Asceuz, Amcr'*-a
Coelho de Castro, Raul Miranda, Anto.
nio Garcia, Carlos Perdigão, Barbosa Li-
ma. Carlos Nery Stéllinge e Hamilton
Nelson Machado, representando os acái
demicós internos do'Hospital de S. Sé-
bastião e as senhoras Zulmirà! Amorim^
Emilia. Britto e- Helena'Miranda.'

•.fifti

EXPEDIENTE DA INSTRUCÇÃO
. PUBIiICA

O director geral mandou lavrar
hontem as portarias designando
Isaura de Souza Pinto, adjunta de
3* classe, para a 7" escola mixta do
15° districto, e Maria Coelho do Oli-,
veira Chaves, de 3* classe, para a 2*
mixta do 8» districto., •

—Foram despachados, pelo pre-
feito, os seguintes requerimentos:

Armênia A. Moreira Medina e
Joaquina de Freitas Baptista da Sil-
va — Indeferido.

A .iSDI-PSNDENCIA
Mobilario completo, para uma ca- I

sa,-it•-!. f pf-cas- 2:..0-$nn*.
Rua do Theatro n. 1—Telephone 

'

47ü. <>< '•*-¦ Iüngerie 

fina; o maior sortimento |
e os menores preços I

, -y

Enterros.
Foram contratados hontem, na SantÉ

Casa, os seguintes enterros:
Joaquim Serrita.Pereira.de Britoy

saindo da Casa de Saude D., Crissiúma,
ás 17 horas de hontem, para o cemitério
de S. João Baptista.

João Antônio de Barros, saindo da
Beneficência Portugueza, ás 16 horas, de;
hontem, para o cemitério de S.: João Ba»1,
ptista.Abdala Ha_-rann Chait, saindo da-
rua-da Alfândega n. 308, ás 15" horas; dè
hontem, para o cemitério de S. Francisco '

Xavier.
Maria da Gloria A. dos Santos,

saindo da rua dos Coqueiros n. 31, ás
10 horas, de hoje, para o cemitério dt
S. Francisco Xavies

Missas.
' 

Na matriz do Divino Espirito Santo, nj.
Estacio de Sá,.será celebrada, quinta»,
feira, ás 9 horas, missa de seis mezes
por alma de Alexandrina Ferreira Nu«
nes.

_____
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GTentou matar, a tiros de revólver, o sedu-
ctor de sua esposa

' 'Em um desespero de causa, num mixto
dc dignidade ultrajada ede despeito, de
marido ludibriado, depois de ouvir a con-
fissão tácita da leviandade da esposa, aj-
vejou a tiros de revólver, o seduetor e ri-
vai, na porta da padaria da rua Barão
de Petropolis n. 9, no Rio Comprido.

Emquanto o ferido seguia para a As-
sistencia a roceber soceorros, o criminoso
era preso e conduzido á delegacia do 9"
districto, onde. ao ser autoado em fla-
grante, confessou o crime, com todas as
minudencias.

• Os pormenores do facto são os seguin-
tes: , ,

Alberto Russo, de 35 annos, estabele-
cido com officina mecânica elèctrica, á
rua Buenos Aires n. 261, é casado com
Angeolina Polvo. Russo, dc 34 annos, iti-
liana, habitando o casal a casa n. 30,
da rua da Estrella, no Rio Comprido.

Do casal havia tres filhos: Lydia, de
Cinco annos; Yole, dc tres, e Sylvio, de
cinco mezes.

Vizinho desta casa, reside, no predio
n. 9, da rua Barão de Petropolis, o nego-
ciante José Braz Dourado, portuguez, de
28 annos, casado com Carniça Dourado,
sendo que no pavimento térreo funceio-
na a sua padaria.

Dourado c um conquistador temerário,
audacioso e temido no bairro do Rio
Comprido.

Já ha tempos, esse padeiro andou a fa-
zer o seu pé de alferes com uma rapariga
de nome Innocencia Gonçalves, ama secca
do pequeno Sykio, filho dc Alberto
Russo.

Por essa comiuista, travou o padeiro
conhecimento com a esposa de Russo, a
quem fornecia ipão, a qual, leviana bas-
tante, depressa acquiesceu ás propostis
de Dourado, indo cncontral-o na Quinta
da Boa Vista.

Em pouco tempo, Angeolina tornou-se
amante de Dourado; Ante-hontem, mo-
vida talvez pelo remorso, Angeolina, nu-
n;as tiradas mclodroniatrcas, tudo confes-
sou ao marido, justificaudo-se de seu
acto imperdoável, dizendo que seu sedu-
ctor a violentara na Quinta da Boa Vista.

Russo, diante da confissão da esposa,
tc voltou-se, resolvendo separar-se. No dia
in-jinediato, cedo ainda, fez a esposa ves-
tir-se e levou-a para a casa de seu sogro,
o Sr. Victor Pol-vcr, director da compa-
nhia de seguros Indcmnizadora, e resi-
dente á rua General Rocca n. 70, no En-
genho Velho.

O pai dc Angeolina, ouvindo o desabafo
de Alberto, approvou o seu procedimento,
recebendo a filha leviana e adultera.

Alberto Russo não estava satisfeito
ainda; sentia que abandonando a esposa
não punia o seduetor c por isso, resoluto,
foi hontem pela manhã ao encontro do
seu rival.

José Domado, que falava ao telephone
exactamente co-m Angeolina, não reparan-
do que Alberto Russo ali estava, repetiu,
alio, o nome da amante.

Foi a i/rt>a para a tragédia : o marido
ultrajado scgv.rando o seduetor pelo bra-
ço, arrastou-o para a rua, alvejando-o ali.
a tivus de' revólver.

José Braz Dourado tombou logo ao

solo, sendo que os estampidos depressa
attrairam a attenção dos populares.

Alberto Russo, que pretendia fugir, foi
preso pelo official dc diligencias Paulo
Nogueira c pelo policial n. 14$, da 4* com-
panhia do 1° batalhão, os «Juacs o cori-
duziram á delegacia do 9" districto, onde,
ao s;r autuado, confessou todos os por-
menores ido seu crime.

A victima, cujo estado é grave, pois foi
aíttingidb .por tres projectis; no qirèixò,
no braço c na mão, foi conduzido ao
posto central de Assistência, onde rece-
beu os primeiros curativos, sendo remo-
vido para a Bcn:.'iccncia Portugueza. .

Na delegacia do' 90 districto prosegue o
inquérito a respeito.

Angeolina Tolver Russo, entrevistada
em sua residência, a propósito da trage-
dia oceorrida na tua Barão dc Petropolis,
disse o sègiiii-ti:

— Desde que me casei, i .tp ha sete an-
nos, fui sempre fiel e obediente para com
o meu marido. Do nosso matrimônio pro-
vieram quatro filho-s, dos qu cs um já c
morto. Nunca hoii.-e entre nós a mentir
desharme-uia. B'e ha tres annoa terna-
mo-nos freguezes da p:.daria Rio d'Ouro,
de propriedade de Jc.-é Braz Dourado.
Como cra natural, ia eu quasi diariairieti-
te aquelle estabelecimento, não só para
faz ar algumas çòirpras eomo para fazer
um passeio com as minhas crianças. Sem-
pre quc chagava á padaria era nmito bem
tratada pelo Sr. Dourado. Os meus fi-
lhos tinham delle todas as caricias. Ul-
timamente, porém, quotidianamente, na
ausência de meu marido, o Sr. Dourada
telephonava-me, ora dando noticias dos
acontecimentos do dia, ora faz.endo-me
perguntas sobre coisas que desejasse da
sua casa. Como não se adiantasse . nas
suas maneiras, eu o attendia sempre.
Mas... tantas foram as telcphonadas,
que um dia sem que eu me apercebesse,
combinamos um enc-o-ntro no cinema. Ahi,
verifiquei que pela sua paJrst.-a 5>ro-
curava elle seduzir-me. no que repelli in-
continente. Nada consegui, e «lie passoua seguir todos os meus passos, em todos
os logares nos encontrávamos. Foi uma
perseguição a que não resisti e... um dia
entreguei-me. Tornámo-nas amantes, en-
coatirámo-nos sempre.

Dos nossos passeios nunca deixámos
que ninguém desconfiasse. Era tratada
carinhosamente, e passei a gostar mais
tíellc que -do meu iproprio marido. .0 nos-
so uitimo encontro foi no domingo, 12,
na Quinta da Boa Vista. Jurei-lhe amor
e confessei detestar aquelle que me lo-
inara para esposa. Dopois do nosso pas-seio, regressei á «asa, e nunca mais pudeviver tiranquilla, o remorso instigava-me
a esclarecer tudo, -a confessar o meu erro,
a minha culpa, dizer a verdade á Albtr-
to, e hontem, como não pudesse mais,
tal o meu soffrimento, fil-o despertar e
contei-lhe o meu cri-me. Elle, com a mes-
ma bondade de sempre, nada me disse,
ouviu silenciosamente a minha confissão,
ordenou-me que me vestisse e entregou-
me aos meus pais. Sou eu a culpada de
toda a sua desgraça. Mais desgraçado 5
o meu seduetor, que me arrastou impic-
dosnmente á lama. E não sou eu ã sua
única victima; outras hão de apparecer.

Tentativa de suicidio de
uma menor

EM COPACABANA
A menor Isolina Pereira, de 14 annos

de idade, era empregada na casa do
Sr. Salgado Filho, â rua Domingos
Ferreira n. 104, onde era recompensa-
da pelos serviços, oom a roupa de que
neoesstava. Ante-hontem, uma sua
companheira de trabalho, de home Ma-
ria, avisou-lho que sua mãe, Anna Pe-
reira, achava-se doente e passando ne-
ce3sidades.

Isolina, nao tendo Tecursos para
soecorrer sua progenitora, resolveu,
então, suicidar-se.

Para isso di?ig'u-se ella, hontem
pola manhã, para a praia de Copaca-
bana e em frente aó posto de salvação
n. 3, entrou resolutamente no mar,
disposta a afogar-so.

O3 vigias do posto, Domingos Mar-
tins da Cruz e João Tavares da Silva,
que estavam de postos, vlram-n'a ds-
bater-se na3 ondas e atiraram-se ô.
agua, consegundo salval-a e tra zel-a
pura torra.

Depois de soecorrida pela Assisten-
cia, Isolina foi & delegacia do 30" dl-
stricto, onde prestou declarações ao
commissario Amador.
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Louco
As autoridades do 6° d'strieto en-

viaram. hontem, para a policia cen-
trai, afim de ser submettido a exame
do sanidade, o copeiro Severino da
Silva Miranda, que, na casa de seus
patrões, ft. praia do Flamengo n. 12,
enlouquecera repentnamente.

Elles... nada respeitam
A's autoridades do 23" districto

queixou-se hontem o Sr. José Luiz de
Brito, thesoureiro do Magno Foot-Ball
Club, do que a sua síde 6. rua Caro-
lina Machado n. 206 A, em Madurei-
ra, fora assaltada pela madrugada,
nada tendo sido d'all levado.

A respeito fo! aberto inquérito.

Lll II
Meias, leques, lavas,

bolsas e carteiras
Continua durante este mez
com o abatimento de 10 %
sobre os preços marcados.

esta época em que os meios
de subsistência se tornam tão
custosos, o operário nüo áeye,

sob nenhuma circumstancia expor-
se a cair doente, por causa da fra-
queza renal, pois, necessita de todo
o dinheiro que, no seu trabalho,
possa adquirir, para o bom susten-
to da sua família. A fraqueza no3
rins é perlüosissima, e quando che-
ga a certo período, é multo difficil
de ounir. A d Ar nas costas (¦ uni dns
primeiros symptomas de que os rins
não estilo funcnlonanrto direito, sen-
di; este o momento opportuno para
attenlel-ns e remedlal os.

Se o senhor sente f.ortPS dores ao
lnclinar-se ou ao levantar-se. en-
jflos. dores nas costa; e na cabeça,
irritai;.o na bexiga, etc., . irlja-se
Iniiiiedlatíimente íi primeira phar-
macia, o adquira um vidro de IMIti-
!uh de 1'itster para os FLiiis, Estas pi-
lulas tOm salvado milhares, de pes-
soas, por mais de f>., annns. Entram
na sun preparação sÃhienfe ingre-
dientes de primeira qaaliiade, . não
contendo droga alguma que seja
prejtnlloliil ao organismo. Não acei-
te substitutos; exija sempre as de
"Eostcr".

A' venda em todas as pharma-
cln.s. SíiMcitem riossji folhtto sobre
as enfermidades renaes, que niis lh'o
enviaremos absolutameiil., grátis.

FOHTKn-Mc. Cl.KM.AN Co.
Caixa postuS 1.002

—RIO DE J ANGICO—

quando sahia de casa, machucando o
joelho direito.' — Jullo Costa, operário, morador
A rua dos Cajueiros n. 55, quando
trabalhava á. rua das Laranjeiras nu-
imero -519,. deu uma formidável qué-
da, fracturando o humerus esquerdo
e contundindo-se bastante.

Depois de medicado, retirou-se.
O carroceiro Simão Joaquim de

Amorim, portuguez, residente á rua
•do Pinto, quando passava .pela rua
Theodoro da Silva, teve uma dis-
cussão coim. um individuo, que o ag-
írrediu a ,páo.

Com vários ferinventos -pela face,
foi elle soecorrido pela Assistência.

José, Rodrigues Almeida. porJ
tuguez. empregado da Light, quando
trabalhava nas officinas dessa com-
panhia, queimou-se num electrico,
recebendo queimaduras noa dedos.

A Assistência medicou-o.

COIISSO NACIONAL

ROUPAS- SUB MEDIDA
As melhores casimiras inglezas, os melhores

aviamentos, o mais bello corte ((
PREÇOS OS MENORES

GRANDE EXPOSIÇÃO EM SUAS VITRINES
1 RUA URUGUAYANA 1

(CANTO «A CARIOCA)

O TOriBO DO RIO

• Gomes estava desde esse dia inter-
nado na Santa Cnsa, onde se deu
o óbito, hontem, pela madrugada..
¦i **m O «S* » fa»

Queria morrer
A. joven Yara-da JUiz, de 21 annos,

parda, solteira, domestica e residen-
te no Jardim Botânico, á rua Maria
Amélia ri', lfl, casa 1, por motivo que
a pro-priu policia -do- 21" difitrlcto
ignora, tentou hontem suicidar-se,
ingerindo unia mistura de tintura de
iodo cem ácido phenico. .

A Assistência u edicou-a. em eua
residência, onde a deixou,

Não voltou á casa
.Desde o dia 3 da fluente, quando

sa;u da casa materna, onde residia,
no morro de S. Caries, ali não mais
voltou . o pequeno Antônio Lacerda,
do 9 annos, pardo e íilho de José-
phina do Rosário. .

Sua mai fod hontem pedir provi-
dencia.. fl. policia do 9» districto.

À audácia dos ladrões
do mar

J»R MENTIDOS QUANDO ROUBA-
VAM UMA "CHATA", KEAGI-
IlAM A TIROS.

Cm dos larápios u»<rto pelo vigia?

A bahia do Guanabara, devido a
pouca vigilância exercida pela policia
maritima, pela deficiência de recursos
com qué lucta ha muito, está infesta-
da de ladrões, cuja audácia é de so-
bejo conhecida.

Armados até os dentes, esses piratas,
alta noite, assaltam embarcações car-
regadas de mercadorias, roubam-nas
e retiram-se tranqüilamente para de-
pois venderem o produeto das suas
aventuras a negocantes pouco escru-
puiosos, quo o passam ao consumidor,
auferindo grandes lucros.

Se por acaso, ás vezes, são elles pre-
jentidos, reagem a bala contra quem
teve a coragem de lhes perturbar o
"trabalho".

Ultimamente, os proprietários de
embarcações, para impedir o ataque
dos meliantes, mantém a bordo, du-
rante a note, vigias armados, que tém
ordem de atirar sobre qualquer vulto
suspeito que nellas apparecer. Pois
nem assim os jadrOes do mar esmo-
roceram nos assaltos que cada vez
muis alarmam justamente o commercio
desta capital.

Ao costado do "Aquitaine", navio
francez que so abastece de carvão, está
atracada a chata "Aida", carregada de
ca'xas de azeite e de fazendas.

Vgia-a, á noite, ¦ o portuguez Carlos
Augusto Alves Ferreira, empregado da
firma Arthur Padovani, proprietária
dessa embarcação.

Hontem pela madrugada, tres pira-
tas. tripulando um bote, conseguiram
encostar na "Aida" e pára ella se pas-
saram sorrateiramente. D'ahi tiraram
elles algumas caixas de azeite e fazen-
das, collocando-as no bote. No me-
411or da festa, porém, o vigia, notando
qualquer rumor na "chata", foi veri-
ficar o qué havia. Os ladrões, vendo-

' ao local e detiveram o vigia Ferreira,
que foi removido para a 3* delegacia
auxllar, por onde está correndo o in-
querito.

A lancha da policia singrou pelas
immedlações, procurando o corpo do
larapio morto, nada encontrando, po-
rém.

Vários agentes foram destacados
para descobrirem os outros dois fug!-
tivos. •**-* * i o mm.

Castigo da Providencia
O indivíduo de nome Reginaldo Eu-

tropo Menezes, residente com sua
amante Maria Rodrgues, foi preno
hontem pela policia do 23" districto.
aceusado de haver espancado barba-
ramente sua amanto.

Horas depois, tendo justificado o
exagero da denuncia, foi posto em 11-
berdade. Maa ao descer as escadas da
delegacia, como se um castgo da Pro-
vldencia fosse, o Eutropo perdeu o
equllibrio e caiu, recebendo, além de
varlns contusões pelo corpo, graves I
fracturas.

Soecorrido, então, pela Assistência,
foi de novo posto em- 1'berdade, paravoltar & sua residência e tratar-se.

38 JRAVESSA S. FRANCISCO, 38
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Ebrio e desordeiro
Hontem, á noite, um individuo,

completamente embriagado, tentou
entrar na casa de comimodos da rua
dos Inválidos n. 20-3, com o intuito
de promover desordens.

Antônio Pereira, residente á rua
Frei Caneca n. 1.2S, e Manoel José
Marque», morador á rua Santa Chri-
stina n. 12.5, que se achavam nas
proximidades, embargaram-lhe cs
passos.

O ébrio, incolerizado, puxou de
U|ira navalha e feriu Antônio no ros-
to e Manoel no braço, fugindo em se-
gui.:1a.

Os feridos foram medicados pela
Asr.istencia e compareceram, em se-
gulil<i, ft. delegacia do 12" districto,
onde prestaram declarações.

A respeito fo'i a.berto inquérito.

Charutos de Havana
IMPORTAÇÃO OIRICCTA

íiÒpÈS SA' & C.
RUA SANTO ANTÔNIO NS. 5 E 9

Do telhado á rua
Reside no quarto andar do predio

n. 19 da travessa da Natividade, no
bairro da Misericórdia, o Sr. Pedro
Fernandes, com sua esposa e filhas.
Uma dellas, a de nome Ottlla, do 7
annos apenas, hontem â tarde, trepada
no telhado da casa, estendia roupas
sobre as telhas, quando, falseando-lhe
o pé, perdeu o equilíbrio e rolou pelotelhado escorregadio, caindo á rua, de
uma altura de vinte metros. •

Sua morte foi instantânea.
A pollca do 5° districto apurando olamentável desastre, permittiu que fi-

casse o cadáver da infortunada Ottiliana casa paterna.

Dois atropelamentos
Um automóvel] em cujo numero

ninguém reparou e que logrou fugir,
como sempre, atropelou hontem, &
noite na praça da P.andeira, Nestor
Silva, de 29 annoa, solteiro e mora-
dor á rua -S. Francisco Xavifer nu-
mero 657, produzindo-lhe escoria-
toes c contusões na coxa esquerda.

A Assistência soecorreu-o.

O outro atropelamento foi no bou-
levtrd S. chrlstuvão.

Foi o automóvel n. 459, que logrou
fURlr, deixando a victima estatelada
sobre o asphalto.

A victima era um infela mendigo,
quc andava a implorar a caridade
publica e que, sem se ter logrado
apurar o nome e a identidade, foi en-
vioda para a Assistência e dali paraa Santa Casa.

,m'm mm *, ^ . ,._.

Por causa de um prego
Deu entrada hontem, no necrote-,

rio do serviço medico legal, o cada-
ver do trabalhador José Joaquim Gò-
mes, de 20 annos, portuguez e que
residia na Estrada da Pavuna nume-
ro 533, victimado por gangrena, por
ter se ferido no pé, no dia 9 do
fluente, em sua residência, com um
prego.

Um fiscal da Light atro-
pelado

O "OIIAÜFFEUR" FUGIU
O automóvel n. 1.931 andava hon-

tem, á noite,.em correrias vertlgino-
sas pelas ruas da cidade e ao passar
pela rua Senador Euzebio, atrope-
lou o fiscal da Light Domingos Ro-
drigues dos Reis, -de 20 annos, por-
tuguoz, residente & rua dos Praze-
res. .,:•• ri • .-

O "chauffeur" continuou na sua
corrida e fugiu.

A victima foi soecorrida pela As-
sistencia, retirando-se era seguida.

A policia'-do 14° districto soube do
facto.

casa mm
Grande armazém de comestíveis

para as festas do Notai e Anno Bom.
Sortimento completo do eharcute-
rias, carnes preparadas, queijos.mas-
sas, frutas, conservas nacionaes e
estrangeiras, vinhos Bòrtleiiuxi Bfiur-
gogne, Rheno, Masela,Chlanti,Cham-
pagne, etc. Restaurante "á m carie".

Assalto audacioso
A Cooperativa do Estacio, de pro-

priedade da finiiii Hermann Lund-
grt-en Junior, estabelecida á rua Es-
tacio de Sá n. 82, foi assaltada, du-
rante a madrugada, por audaciosos
ladrões.

Segundo prezume a policia do 9o
districto, chamada a apurar o caso,
os ladrões penetraram pelo telhado,
que foi alcançado pelos fundos, en-
trando pela rua Mincrvina. -Desce-
ram elles por umas cordas feitas de
tiras de panuo, logrando, assim;
chegar ao interior da cooperativa, dc
onde retiraram fitas, gravatas, fa-
zendas finas o outros objectos, reti-
rando-se pelo mesmo caminho.

A machina registradora não foi
arrombada, embora para isso nio
faltasse esforço.

O roubo é calculado em cerca de
3:0003, estando o agente Barreira,
do 9* districto, incumbido das Invés-
tigações a respeito. •

Em™^^BB£8»^mKBmsMíW&BKKn*wmmmmm\mi£& 'flU* -
•**m**ammtmBoatx orornmS^iWW**^**mmS*^*m*^B^*^*W*l^xx!ímyS!m%m3myr >*

mmWÊkmmmjr ¦*.-*.IODOLINO DE ORH
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por Dotaye,s cUniçqs, qne attestam o sen alto valor therapentico
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se presentidos, pularam para seu bote
e afastaram-no da "Aida", a força de
remadas.

O vigia Ferreira deu o alarme e oa
piratas, puxando de seus revólveres
detonaram-nos contra o vigia, o qual,
por sua vez, fez uso de sua arma, ati-
rando contra o grupo perigoso. O tiro-
te:o foi renhido e o bote sinistro afãs-
tou-se, tendo caido ao mar um dos trí-
pulantes. ferido mortalmente por uma
da.s balas do vigia.

Os ladrões, para poderem escapar,
atiraram á agua o que haviam rou-
bado.

Os estampidos attrairam ao local va-
rias embarcações, entre as quaes a da
Alfândega, cujos tripulantes apanha-
iam as duas < .üxas que os larápios ha-
viam atirado o mar. —

As autoridades da poliea maritima.
sabedoras <!-j oççorrídò, compareceram

O GERENTE DA COMPANHIA PROGRESSO FICOU IMPOSSI- gBIMTADO 1>E TRABALHAR _ TINHA VERTIGENS, DO- 
*1

RES NOS OSSOS DA CABEÇA E FAJLTA DE VISTA

O Sr. Gustavo Norzemberi., gerente da COMPANHIA PRO-GRESSO, por sua extrema anemia, ficou impossibilitado du traba-
lhar, durante alguns mezes. Além do grande fastio e horror á eo-mida, tinha vertigens, dores nos ossos dn cabeça e, finalmente,
vista escura, que não lhe perm Ittia ler, nem escrever. Nesse estudo,
depois de. sem resultado, experimentar vários remédios, começou a
usar o IODOLINO DE ORH, e a esse poderoso fortificante \-on-
fessa dever sua cura radical, assim como recobrar suas forcas e
carnes e ter novamente voltad o a oecupar o seu cm.progo

GUSTAVO NORZEMBERG — MONTEVIDftO.

I

Em todas as pharmacias e drogarias. Agentes : SILVA,
mes & C. Rua Primeiro de Março n. 161, RIO DE JANEIRO.
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Caixa Geral
das Familias

Sorteio semestral
A directoria convida os Srs. accio-

nistas e segurados . para assistirem,
na sede social, a Avenida Rio Bran-
co n. 87, ao sorteio de apólices, que
far.i realizar a 24 do corrente, as 13
horas.

Outrosim, participa aoa Srs. se-
gurados que, para concorrerem.- ao
sorteio, deverão pagar sua» presta-
ções até o dia 20 do corrente, sendo
neijsa data encerrada a relaçio das
apólices sorteaveis.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de
1920—A DIRECTORIA.

Assistência
Foram hoJitew.. goecorridos:
José Pepo, italiano, casado, dé 68

annos.de idade, por .ter-ee ferido na
região occipltal.

José, embriagado, caiu e bateu
còm a cabeça na sargeta.

— O pardo Oswaldo Pinto Caldas,
residente á rua Maré,n. 30, quando
trabalhava em uma officina da rua
Senador Euzebio, foi colhido por
uma machina que lhe esmagou o in-
dicador direito.

—•' João Baptista Nascimento, ope-
rario. residente X rua Lins de Vas-
conctllcs n. 150, por ter sido atrope-
lado por um auto no largo do Ma-
chado.

João, depois de medicado, reco-
lheu-se á sua residência.

Thomaz de Souza, portuguez,
morador á. rua Buenos Aires n. 302,
por ter caido na rua do Luviudio;
sendo levado para o posto central, re-
tirou-se em seguida.

Santo Guel 16, morador ã rua da
Misericórdia n. 65, por ter caido

SENADO
Presidência do Sr. Bueno de Paiva.
iLida e approvada a acta da sessão an-

terior passou-se ao expediente que care-
ceu de importância.

Passando-se á ordem do dia e não ha-
vendo numero para as votações, foram
encerradas:

A 2.' discussão da proposição que abre,
pelo Ministério da Fazenda o credito es-
pecial de 131250$, para pagamento de
vencimentos a Edison Mendes, de Olivei-
ra, ex-escrivão do posto fiscal .do Acre;
a 3.* discussão.da proposição tornando ex-
tensivos a quaesquer emprezas ou coin-
panhias que devidamente se organiza-
rem no paiz os favores estabelecidos no
art. 53, n. XXIV, da lei n. 3,991, de.
1920; a 3.* discussão da proposição que
abre. pelo Ministério da Viação e Obras
Publicas, o credito especial de 349:794$!7?
ouro, para pagamento do que é devido á
Companhia Cessionária das Docas do
Porto da Bahia; a 3.* discussão da pro-
posição que autoriza a instalação do Or-
phanato Osório; a 3.* discussão do pro-
jecto determinando que a escripta cpm-
mcrcial para que possa merecer fé e
produzir effeitos em juizo deverá scr
aberta e lançada do próprio punho dp
commerciante em se tratando de firma
individual ou dé sócio devidamente au-
torizado pelo contrato social, c a 3.* dis-
cussão do projecto que abre, pelo Mi-
nisterio da Justiça e Negócios Interio-
res, o.credito de 25 .'651 $496, para paga-
mento de differença de vencimentos e de
gratificação addicional a funecionarios da
secretaria do Senado.

CÂMARA
A sessão dc hontem da Câmara dos De-

putados foi presidida pelo Sr. Bueno Bran-
dão, secretariado pelos Srs. Andrade Ei-
zerra e Octacilio de Albuquerque. -A lista
de presença aceusava 54 deputados. A
acta não soffreu discussão.

Lido o expediente, falaram os Srs. João
Cabral e Paulo de Frontin, este justfii-
eando um projecto de lei.

A' ordem do dia não houve numero
para votações. Sobre o código de conta-
bilidade falou o Sr. João Cabral. O se-
nhor Josino de Araújo respondeu a quan-
tos falaram sobre esse projecto, cuja dis-
cussão foi, aasini, encerrada.

Foram, a seguir, encerradas _ as
seguintes discussões: j.* do projeto,
estabelecendo as condições a que se
devem submetter os estrangeiros residen-
tes no Brasil, para- o fim de obterem ti-

tuio de naturalização; com substitutivo
da commissão de constituição e justiça;
abrindo o credito especial de 1 iSíjS. pa-
ra pagamento de diárias a Hermelindc
Ferreira Lima; considerando de i\ili-
dade publica diversas sociedades spor-
tivas e a Associação Pró-iMatre; a.'
discussão dos projecto». abrindo o cre-
dito especial de 47:949$.143. para pa-
gamento a Djalma Ferreira; autorizando
a abrir o credito é9pecial de 24.500 :óoo$,
para pagamento de compromissos assumi-
dos pelo Lloyd Brasileiro; concedendo a
D. Leopoldina- Maria do Amaral Teste e
otitra o montepio civil a que tém direito;

,-).* discussão dos projectos, abrindo o
credito especial de 4:150$. para paga-
mento ao major Arthur Xavier -Moreira c
capitão José Lourdes Guimarães Padilha;
do substitutivo da commissão de fin.-inçaà
ao projecto n. 222 A, dc 1920, isentando
de direito de importação o material quc
se destinar ao laboratório de observações,
mantido em Manáos, pela Escola de Me-
dicina Tropical de Liverpool; 1.* dis-
cussão do projecto reconhecendo de uti-
lidade publica a Liga Esperantista Bra-
sileira. o*

"D. Qulíote".
Com, ag suas secções habltüaes, te-

pleto de boas piadas e caricaturas,
apresenta-se hoje esta esplendida re-
vista -das quartas-feiras, jil annun-
ciando para a sé-tr-ana vindoura o
seu numero especial de Natal.

11» o *m o f

Cruz Vermelha Brasileira
ReMliton-pe no dia 13 do. corrent.. na fMe

da Crut Vermelha Brasileira, a cloii.ilo para o
ronselho director » directoria, U-.hU not-Iedadc,
pnra o próximo anno. Presente grande numero
ile associados, sob *. preatdencla do Rciioral A.
ferreira do Amaral, proeeden-ae t elcli.-Io do
conselho director cujo rexnltuilo foi o seguinte:

Caralhelroa: Dr. Miguel Calmon du Pin e
Almeida, 140 votos; senador Antônio Azeredo.
I40;deputado Paolo de. Frontln, 140 ;senador Al-
fredo Ellis, 140; Alvnro HUtencourt Belford.
140; ministro I.ntr tínlmarSes. 140; general
A. Kerrelra do Amaral, 130: Ür. Amaury de
Medeiros, ISO; conde de Affonso Celso, 140;
Zeferlno.de OliTfilra, 140; Dr. Carlos V.n-
Kfulo (inlinarlas, 139; deputado Octario da Ko-
cha Miranda, 140; ministro Uaul Regis de OU-
reira, 140; Arnaldo Guinle, 1-10: desembar-
gador Atanlpho Nápoles de Pulsa, 140; coronel
José Borllncqua, 140; Carlos Pereira Leal.
139; deputado Manoel Villaboim, 140; Dr. Cha-
pot PrÍTost. 140; Dr. Estellita Lins, 13»;
commendador José Tasco OrtigSo, 140; Ur. Ge-
tulio doa Snntos, 139; conde de Paraiiagiiü,
140, José Moreira Barbosa, 140; coronel Alfi-e-
do José Abrantes, 140: Lula Loureiro, 140;
deputado Celso Bayma, 110; marechal Cseta-
no de Faria, 140; professor A. A. Azando 80-
dré, 140 ; • marechal .Antônio Faustino, 140.

Senhoras! Heloita Leal, 140 rotos;llrennrdlna
Azeredo, 140; baroneza EHzlnrio Barbosa, 140;
Branca Caldeira dt Barros. condessa de Souza
Dantas, 140, Bra. Migusl Calmon, 140; Lula
de Souu Bandeira, 140; Idalla de Araújo Por-
to Alegre, 140; rlura marechal Carlos Enge-
ale, 140; Nair de Azeredo Teixeira, 140;
Laurluda dos Santos lobo, 140; Larlnll flui-
marães, 140: Erellna Burlamaqui, 140; condessa
de Affonso Celso, HO; condessa de Paranaguá,
140 ;Helena Limo e Sllra.140; Rosa Lage Braga,
140;Ellsa Gulllobel, 140 ;Brasillta Sousa e Silra,
140; Lucluda Toledo Lisboa, 140; Maria Au-
gusta Ruy Barbosa. 140; Mary Pessoa, 140;
Heloísa Figueiredo, 140; Regina Honold Reis,
140; Olga Jardim da Lima. 140; Julieta Leüo
Teixeira, 140; Maria José Nora Friburgo, 140;
Elisa Pacheco de Leal, 139; a Carolina fla-
to. 139.

Empossado o conselho director foi, am se-
guida, por esta eleita • directoria que ficou as-
sim constituída:

Para presidente — Dr. Miguel Calmon du
Pin e Almeida, 13 rotos;

Para 1» rlce-presldente — General Antonia
Ferreira do Amaral, 1.1 rotos;

Para 2» rlce-presldente — Conde de Affonso
Celso, 13 rotos;

Para 3« rlce-presidente' — Desembargador
Atanlpho N. de Paira, 13 rotos;

Para 4» rlce-presldente — Commor.tlador Car-
los Pereira Leal, 13 rotos;

Para secretario geral — Dr. C-.-tnlio dos
Santos, 12 rotos;

Para 1« secretario — Dr. Eitcllita Lins.
12 rotos;

Para 2» secretario — Dr. Amaury dc Stedel-
ros. 12 rotos;

Para 3» secretario — Dr. Cai-los Eugênio
Guimarürs;

Pnra 1« thesoureiro — Commendailor Josfi
Vasco OrtiiSo, 13 rutos.

Para 2" lliesoiirciro—Lutr. Loureiro, 13 rotos;
Pnra procuradores — Marechal Antônio Fa us-

tino. general Alfredo Abrantes, 13 volon e capl-
talistn José Moreira Barbosa, 13 rotos.

Para a directoria feminina:
Para presidente — Helolza Leal, 13 rotos;
Para 1» rlce-presidente — Bernardina Aze-

redo, 13 rotas;
Para 2« rlce-presidente — Alice Calmou du

Pin e Almeida, 13 rotos;
Para la secretaria — Condessa da Souza

Dantas, 13 rotos:
Para 2» secretaria — Idullna de Aranjo Por-

to-Alegre, 13 rolos;
Pnra-1* llicsoureira — .Nair de Azeredo Tel-

to-Ak<gn>. 13 vMus:
Pora 2« tliesourtira — Olga Jardim de Uma.
A dtrcctotfa Hfiu foi uni Ktfgiitd;. (.uifufsfidti

ilí nccòitld to61 o rvgtüaiuciitti

A DIVIDA »A CÂMARA DE SAO
JOÃO »'EIi-REY

Recebemos o seguinte telegram-
ma:

S. JOÃO D'EL-REY, 14 — Ha-
vendo "A Noite", por equivoco, no-
ticiado dever esta Municipalidade,
máls de 200:000$ â Unlüo, e tendo
essa noticia feito echo na imprensa
do Estado, peço ter a fineza dé in-
serir, em seu diário, formal desmen-
tido a essa noticia, absolutamente
infundada, pois í de 8:356$800 a
importância que a União so julga
com direito a receber da Camará,
por transportes effectuados na Cen-
trai, em 1887 e 1888.

Aproveitando a opportunidade, pe-
ço-Ihe tambem noticiar que pelo juiz
federal, conforme despacho do "Mi-
nas Geraes", de 3 do corrente, foi
julgado improcedente o executivo
proposto para cobrança da referida
quantia de 8:356$680, — Augusto'
Veigas, presidente da Câmara."

A PROPOSBTO DO AOOTDF.XTE DE
SABBADO EM ANCHIETA

Communicam-nos da Inspectoria
Geral de Illuminaçao:"Para desfazer versfles menos
verdadeiras, sobre oa serviços da In-
spectoria Geral de Illuminaçâol por
oceasião do accidente oceorrido nas
proximidades de Anchieta, accidente
que deu logar a interrupção da
distribuição de electricidade, cumpre
declarar:

A Inspectoria Geral de Illumina-
ção, ao ter sciencia do accidente,
prorogou o seu expediente e esteve
aberta durante toda a noite de sab-
bado para domingo; fts 16 horas de
sabbado, jâ tendo providenciado
para o prompto funecionamento da
usina do reserva, tes publico de que
sô tarde se poderia ter illuminaçao
elèctrica particular.

Durante toda a noite de sabbado,
a inspectoria attendeu ils consultas
e reclamações do publico, providen-
ciando sempre, como lhe competia,
c dentro dos limites do possível.

O inspector geral, acompanhado
do engenheiro-electiicista, esteve,
pór vezes, na usina de reserva e nas
estaçOes de distribuição, tendo en-
viadò funecionario technico da ln-
spectoria para o local do accidente,
afim de in-formal-o da marcha dos
trabalhos de restabelecimento da
electricidade. O Sr. ministro da via-
ção esteve, durante a noite, em com-
municação constante com a inspe-
ctoria, visitou-a por vezes, bem como
a usina de reserva, observando pes-
soalmente a marcha dos trabalhos
desenvolvidos.
No domingo, o inspector geral este-

ve diversas vezes na inspectoria,
acompanhado de auxiliares, e com-
pareceu de novo â usina de reserva,
âs estaçOes e sub-estações distribui-
doras, não julgando necessário con-
sorvar a repartição aberta por estar
tudo normalizado, no tocante ao

O Sr. Paulo Vidal ;iropoa,um roto de pesur
pelo fallecimento do proguiltor do nosso run-
sócio iír. Mnrlo ds Mnjralhüos,. rc^ictor da
A Koitc. A proposta fo! unanimemente apiiru-
rada. . . 

"

O Sr. linul Pederneiras eomnmnlcoii hnrer i\-
prorfentado a ABSoiiíitçflò 'nn acüstlo suleiune,
realizada cm 4*n ds semana passada, na EM'Ula
Nni-lnnal do Bellas Artes, cm homenagem .1
Sociedade (le Estimulo Ss Bellas Artes, ile Uuc-
hos Aires.

O Sr. Irineu Vellozo leu o secuinte balanceio
da receita e despeza do novembro finjo, cujo
resumo é o regulnte: re:-elta, Inclusive 11 sal-
do de 7:3H0Í723, nu? v-';it do mez anterior, o
donativo ao Refiro dos .Turuallsias, ll:324$723.
Despeza, 4.325S. Saldo qne passou para o mez
corrente: 0:940^13.

Do S. Vicente Itjls. Jornnllsts em Mundos,
foi recebido tim teli-gnimma, dizendo estai- 
nçailo por elementos tlinuiuuturglstiis. e pedindo
í associaijilo Impetrar a sen favor, garantias
junto no Sr. presidente da Republica. Dim.
eiiipenlinndn-se deste íiiiindnto, n directoria roII-
citou de S. Kx., om officio, 110 qual Juntou cú-
pin do telcgi-aiiiniii, as garantias pedidas, sendo
«cientificada por carta do "gabinete da presiden-
cia de que o Sr. Epitacio Pessoa Iria provi-
deliciar a ro.jílto, por intermédio do Mlnlste-
rio da Guerra.

Em visita n síde social esteve o Sr. Sanilo-
ral Campos, socrotnrlo da ArsocIuçüo Minei-
ra do Imprensa, qita f.l portad-.-r de cordeiil
mensagem dn<in:'la cssucla-.-ilo S sua confrade do
Hlo. O Sr. Saudovnl Campos aproveitou da op-
portunidade pura agnlUe-er pcssóalmentee as
providencias da dlrsctorlu da Assoclaçito Bru-
sileira de Imprensa, a propósito do Incidente em
qu» esteve envolvido.

Foi designado paru representar a nssoclnc.-ílo
Junto i einlialvadn americana, qne em brevo
nos visitai-*, o Sr. Herbert Moses. Dessa re-
.olui.-ao Jd foi sclsutiflrado o nosso confrade,
que aceitou gentillncnto a Incuinbencla.

HotiUzAr-sc*))!. 110 próximo din UO du corrente,
o festival organizado pelo Elcctro-Ball, em lie-
noticio da Assocls.ilo Brasileira de Imprensa. A
directoria organizou uma commlssilo de sen»
membros, composta-dos vice-presidente, bilillo-
tliecnrlo o procurador, a qual deveríl encarre-
gar» dc diversas providencias referentes ao
festival.

Foram recebidos oj seguintes livros: A ilnnm
gatuna, do Antônio Itcschnl, offerta do consocio
Agenor de Araújo Kauioa; O Brnsll em face
da Inglaterra o problemas erniiomicos do Brasil,
do Dr. Hanuibsl Porto, offerta dí autor, a
representai-lo nacional om face da CoiHtltuIçilo,
do Dr. Tavares Bastos, offerta do autor.

CARNAVAL
TENENTES DO DIABO

O grupo Vamos até la, composta
d-os mais intrépidos "baetas", pre-
para .para o iproximo domingo ma-
gnifico forrobodó, que aerú, prece-
dido por suiplmperrima cangica, ser-
vida ás 20. horas.

Para essa festa, quo iprornette ter
.todos os attractivos, o secretario do
grupo nos onviou amável convite.
—— 1 . . 1 • n»

CANCEIiAMENTO DE MATRICTT-
LAS NAS ESCOLAS SUPERIO-
RES
O barão de Ramiz Galvão, presi-

dente do Consolho Superior do En-
sino, eni virtude das syndicancias
Tprocedldas em torno ão varias de-
nuncias sobre irregularidades nas
matrículas de vários alumnos da Pa-
culdade 4e Medicina desta capital o
do Gymnasio de Jaboticabal, Estado
de -3. Paulo, expediu hontem, sobrs
o assumpto, os seguintes ofCicio;::

"Sr. Dr. director da Faculdade da

oortioixe:
va aterlal octirck. isolamento do câmaras

FRIGORÍFICAS
^ Fabrica» : S. F» A CJ I_- O e Rio

JOSE' CONSTANT li & Co.
Avenida Hlo Branco, «dl - RIO

Rua S. Bento, sd,l< - S. PAÜX.O
VV^^VWWWWWMMMMMWM»4^MW^»AA<%*^^<^^^^rfW^^^^^V^^^^^^^AAAA^A^^^^AA>

serviço de luz, como o publico teve
oceasião de verificar.

Alguns jornaes estabeleceram
completa confusão entre o serviço de
illuminaçao e a distribuição de força
motriz, convindo accentuar que a
Inspectoria dc IlltimlnaçSo nadn tem
que ver com tudo quanto se relacio-
na com energia para' fòçça, serviço
exclusivamente fiscalizado pela Mu-
tiicipalidade.

Em sua residência, come na re-
partição, o inspector geral de illu-
minaçüo attendeu, durante o dia e a
noite, a todas as informações que
lhe foram solicitadas, não tendo,
pois, fundamento a allegação do quc
elle, em qualquer opportuni Inde, se
houvesse esquivado a attender ao
telephone, em sua residência parti-
cular.

Quanto aos serviços do fiscalla-i-
ç8o, além dos trabalhos diurnos, os
fiscaes dão .diariamente as suas ror-
tes ~de serviço nocturno no Hvro re-
spectiv», como p6de ser facilmente
verificado.

A Inspectoria Geral de Illumina-
çâo faz publico que as quatro linhas
transmissoras # foram restabeleci-
das em postes provisórios, e estão
sendo passadas para as torres em re-'
construcção.

São tambem destituídos de fun-
damento os boatos propalados,'de
novas Interrupções, pais a lnspecto-
ria se apressara em dar conheclmen-
to official ao publico, de qualqueranormalidade."

Associação Brasileira de
Imprensa

Com a presença doa Sra. Itaul Pederneiras,
Antônio leal Costa. Paolo Vidal, Severino 811-1*. Ramos, Irineu Velloso, Osiuundo Pimentel eJuvenal Ramos de Oliveira. realln>u-se hontem,na sede social a I hora do costume, a seasloordinária semanal da directoria da Associação
Brasileira de Imprensa.

Approvada a acta da oíasío anterior, passou-ae t leitura do expediente, que constou do se-
guinle: propostas para novos associados, daa
quaes foram approvada» as doa Sm.: Henedtno
Marcai, d'A Baião; Joaé Briani Junior. dire-ctor d'0 Joekey; Attllio Borio, d'0 Jornal; Car-
loa Ramoa Figueiredo, de La Pátria Degli Ita-
liani; telegramma doa empregados postaes da
praça Duque de Caxias pedindo a intervençio
da assoclaçlo janto i Imprensa para que esta
se Interesse pela reforma dos Correios: carta
do Dr. Aloysio de Castro, director da Facul-
dade de Medicina, attendendo gentilmente a um
pedido da assoclaçlo, qne requerer* aua assis-
tencia profissional tm favor de um consocio:
carta do Sr. Allan Iilnd que, devendo regres-
sar * Suécia, seu paia natal, tm Janeiro pro-
ximo, depois de uma estadia de doía annoa, no
Rio de Janeiro, onde Ttlu estudar ta condi-
ç3cs do nosso mercado, principalmente do pa-
pel, offerece ft assoclaçlo os «eas serviços em
Stoi-kolmo, na qualidade de seu. representante.
Deliberou-te agradecer (o missivista a aua gen-
lilu/.Tt e enviar cApla da carta fts diversas em-
pretas Joruali-.tic.-is desta capital.

Medicna do Rio 4e Janeiro — Em
solução ao officio n. 356, de 11 do
corrente mez, declaro a V. Ex., para
Os devidos tins, que devem ser can-
celadas, para todos os effeitos, as
'.matrículas de Sylvio de Araújo Viei-
ra e João Baptista Caruso-, inscriptos
no curso odontolegico da faculdade
sob sua digna direcção, visto haver
sido verificado, pela exame do archi-
vo do Instituto Sylvio de Almeida,
serem falsos ós exames d© prepara-
torlos constantes das publicas fór-
mas com que instruíram elles as ma-
triculas nessa faculdade. Saude e
fraternidade, etc.""Sr. Inspector do Gymnasio de Ja-
boticnbal.

Em solução ao vosso officio, sem
numero e sem data, no qual me com-
municastes haver sido subir.ettlda'*
exame de português e' de francoz
D. Gabriella Corrêa, que não fora'
inscripta em. tempo nos referidos
exames, depois de minuciosa inspe-
cção dos documentos annexos ao vos-
so referido officio, -declaro-vos que
taes exames devem- eer considerados
inaubsistentes, por terem sido feitos
em flagrante desaecordo «om as in-
strucçSes expedidas por esta presi-dencia.

Não procede nenhuma das circum-
stancias allegadas, pois nenr depois
da entrega da relação doa Inscriptos
nem apôs a publicação dos seus no-
mes no "Diário Official", qualquer
reclamação foi apresentada pela dl-
rectoria do referido gymnasio sobre
o assumpto.

Verifica-se tambem que o vosso
despacho -foi.dado tio mesmo dia em
que expedistes o telegramma fazendo
uma consulta sobre o- assumpto, te-
legramma esse que, expedido ás 7
horas da manhã- desse dia e aqui
chegando no dia 16, As 17 horas, isto
6, &e 5 horas da tarde, finda a hora
legal do expediente,'só no dia imfir.e-
diato .podia ter, como. teve, -prompta
resposta, que chegou em Jaboticabal
no dia 18, ás 13.30, isto è, á 1 e 30
da tarde, convindo notar que qual-
quer retardamento <telegra.phlco esta-
va supprido com a comm/unteação te-
lephonica que ratificou o uneu despa-
cho telegraphico. Aliâa, seria curial
que. sendo assumpto- pendente de de-
cisão minha, fosse o caso relegado
para depois da devida solução, nada
justificando a presteea em submetter
a candidata a exame no dia do inicio
dos trabalhos, tanto maia quanto o
numero de Inscriptos para exames
na .pri,melra 'bancada não permittia
que os .trabalhos desta fossem con-
cluldas em -um «6 dia. Fica, assim,
respondido o. vosso ofiflcio de hon-
tem .por raím recebido. Saude e fra-
ternidade. etc."

Para
Doenças do Utero

A Saude da Mulher
-tfteffigao eer» uso gramo. ^-» .r-.,--,g; -*»*"
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OS JOGOS DE DOMINGO

Campeonato de 1920
PRIMEIRA DIVISÃO '

l^uiiiinensc;;jx'Flumeng0
No stadium do-: Fluminense P. C,

A rua Guanabara,"¦¦ nas Laranjeiras,
Terceiros, segundos e primeiros qua-
dros, <1s 9.45, 14,30 o lé,15, respecti-
vãmente.

S. Cristóvão x America
No campo do S. Christovão A. C,

d rua Figueira de Mello, em São
Christovão: Terceiros segundos e pri-
nieiros quadros, as 9,45, 14,30 e
16 1(4, horas, respectivamente.

Villa Isabel x Andarahy
No campo do Villa Isabel P. C, no

Jardim Zoológico. Torceíros, segundos
e primeiros quadros, às 9,45, 14,30
e 10,15, respectivamente.'

SEGUNDA DIVISÃO v
Carioca x Vasco

No campo do Carioca F. C, á es-
trada D. Castorina, na Gávea. Se-

gundoa o primeiros quadros, ás 14,30
e 16 15, respectivamente.
LIGA SUBURBANA »E FOOT-BALL

(Sub'Liga da Metropolitana)
Pcdregulho x Brasil
Ecláir x Riachueto .
União x Dramático

Sul-Ainerica x Modesto

Notas do dia
TOI TERRENO PARA A METKO-

POLITANA

Na reunião de hontem da commis-

eüo de finanças da Câmara dos Depu-

ttidos, foi asslgnado o parecer do

deputado Celso Bayma, mandando

arrendar .um terreno â Liga Metro-

politana de Desportos Terrestres.

AINDA O MATCH MANGUEIRA xFLUMINENSE

com os teams completos, dei bola ao
alto ás 6 horas e 1 minutos dá tarde,
e terminando ás 6 horas e meia."

iPor essa final declaração, S. S. fica
cm posição esquerda, porquanto, af-?•
firmou, com a responsabilidade^ de I
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Escrovem-nos:
"Sr redactor — O sportsman Jay-

mo Barcellos, que foi o rofereo do
match realizado domingo ultimo, no
builo ground do Flamengo, entre as
equipes do Mangueira e Fluminense,
acaba de passar a si próprio o dl-

ploina de "mentiroso" confesso.
Vejamos:
Relatando as lamentáveis acenas

passadas no 2» half-time desso
match, após 29 minutus, S. b. dia na
summula:••Tive necessidade de suspender
temporariamente a partida, por ao
haverem chocado violentamente o»
Jogadores, Srs. Fernando Santos o
Armando Moreira da Silva. Este, logo
apôs segurando o pe do jogador Foi-
naiidO Santos aggride-0, bom como o
Jogador Sr. Francisco Bueno Netto,
este com uma bofetada."

Como e que o Jogador Armando
Moreira, Sr. redactor, segurando o pé
do player Peruando Santos, podia
aggrodil-o, quando uma das sua»
mãos se achava em posição que o iui-
pedia de praticar tal aggressáo !
Das duas uma: ou o Sr. Moreira 4
um typo de cupadoclo capaz de p'a-
tienr façanhas íguuca aos antigos
desordeiros ila Saudé, ou-então o St.
Fernando Santos ê um Innoeente, que
se deixa apanhar"por dá cá aquotiU
palha e que nessas luctaa, noa giouii•
ds de foot-ball, tom feito, sempre, o
papel do hollández.

Sim. Não su comprehende por que,
esso moço, que foi o juiz dn partida,
omittisse (V nome do jogador Fernan-
do Santos, dando-o, apenas, como vi-
ctliua, tanto mais quando, ò agariidl-
do (segundo a mentira do Sr. .laymo
Barcellos), já é muito conhecido :ia.i
rodas desportivas como elemento
provocador de "sururus" nos grounds
de foot-ball. O seu temperamento não
se condiz multo com à linha de.con-
dueta que devem manter em campo
os Jogadores do foot-ball. Elle <t'Jcr
vencer de qualquer fôrma, c d'ahl. a
ftpplleaçáo que sempre faz da sua
força phystca. No archivo da Liga,
existem summulas que corroboram o
que acima affirmo. Esse mesmo Joga-
dor já foi suspenso pela Liga; foi eli-
minado da Liga Suburbana, e, se nau
me falha a memória, já foi também
eliminado do quadro social do que-
rido rubro-nogro da zona norte..

Entretanto, o Sr. .laymo Barcellos,
o dá camo victima innocente, meti-
tindò vergonhosamente; mentindo,
porque não teve a coragem de decla-
rar mi summula que b jogador Fer-
nando Santos deu uma entrada vio-
lenta e lllegal sobre o seu adversa-
rio Moreira, que, para se livrar d*
.um ponta-pé na rosto, o segurou por
um dos pôs, fuüendo-o cair; montln-
do. porque, não declarou, também,
que o player Fernando, reerguendo-se
rapidamente do solo, avançou sobre
Moreira, aggrodindo-o, tendo Fran-
cisco Netto, back tricolor, nome co-
nhecldissthio no melo sportivo do
Brasil e cujo passado- não receia pa-
ralleio com quem quer que seja, sur-
Bldo em defesa de seu companheiro
de team, originahdOr.se então o con-
flicto. entre jogadores dos quadros
disnutantes e pessoas (10 povo.

Mais adiante, di/. o Sr. .Tayme Bar-
cellós:

A custo foram os ânimos serena-
flo.-i. devido á prompta intervenção de
directores da Liga Metropolitana, do
Fluminense, do Flamengo, e do S.
¦C. Mangueira, que, auxilados pela po-
licia. conseguiram evacuar o campo.
Apitei, então, chamando novamente
os teams e pedindo aos respectivos
captains a retirada dos causadores
do incidente. Nesse momento, os jo-
«adores do S. C. Mangueira, tendo á
frente o Sr. Emilio Lebre, solicita-
ram-me, com insistência, a não reti-
rada do Jogador Sr. Francisco Bueno
Nctto, o quo accedi, declarando, po-
rém, trazer ao conhecimento do con-
eolíio, para enérgicas providencias."

Que qualidade de juiz é esse, caro
redactor, que constatando duas ag-
«ressoes, uma do player Moreira e
outra do full-back Francisco Netto, no
jogador Fernando Santos, não usa da
sua autoridade de juiz e faz retirar
do campo os infractores da lei ? Por-
que S. S. attendeu o àppéllo dos joga-
dores e de um director do Mangueira,
•que lhe pediram para não retirar
Francisco Netto de campo, quando
não foi sô esse jogador o causador
do conflieto, mas também Moreira,
como declarou o Sr. Barcellos, na
eurrumula V

S. S. não. assistiu a, tudo.? Sim. E
por que pormiltiü que esses mesmos
players continuassem em campo V Ou
S. S. se deixou levar pelo sentlmentii-
lismo, que um juiz não pode e não
deve ter, porque acima de tudo está
a lei, ou então S. S. Ignora t> que
venha a ser um juiz, e, nesse caso,
devo recolher-se ao logar de onde
nunca devera ter saido.

E, não satisfeito ainda, com o que
já havia escripto, o Sr. Jayme Bar-
eólios rematou os suas declarações
com o seguinte:

"Recomeçando, portanto, o match,

sua assignatura, que o jogo, findo o
conflieto, fora recomeçado com os
teams comíplotos, quanao isso, ê mais
uma "montira", pois que Zezê, que
havia eorrido em defesa de seus com-'
panhoiros, foi inoplnadamente ai-
cangado por um violento soco de .um
jogador do Mangueira, e que o impôs-
sibilltou de voltar a campo, tendo se
retirado para a sedo do seu club, em
campahhia de amigos.

Além disso, assim que o Sr. Bar-
cellos encetou a partida, Moura Cos-
ta, extrema esquerda do tricolor,
achava-se no vestiário do Flamengo,
com uma syncopo e aos cuidados dos
clínicos Drs. Francisco Eiras o Pedro
da Cunha, e de attenciosos directores
do club local, os quaes foram prodi-
pos om gentilezas para com Moura

Depois da leitura da mentirosa
summula apresentada pelo Sr. Bar-
cotios & Liga, c, diante do que acima
expuzemos, que é a verdade nua e
crua, e que repta. qualquer contesta-
ção, se vê que o Sr. Bercellos ê um
mentiroso vulgar, o que d'ora avante,
deve ser posta do quarentena qual-
quer declaração sua.

E por que razão o Sr. Jayme Bar-
collos, Sr. redactor, deixou do mèn-
clenar na summula o jogo violentis-
sirmo partido dos jogadores do Man-
gucira ? S. S. procurou fazer carga
em uns, dando como innocentcs vi-
ctimwis os principaes causadores do
conflieto.

Assim sendo, »o. Sr. Barcellos atirou
sobre si próprio a feia pecha do
"mentiroso", illudindo a boa fé e a
confiança que lho depositou o çon-
solho da 1* divisão, escalando-o para
juiz, o que não levou a«'seu conhe-
cimento a verdade dos factos, mas
sim parcialidade no seu modo de vêr,
relativamente ao conflieto" o ás suas
causas.

O que dirá agora o conselho ?
Grato sou. Sr. redactor, pela; pu-

bllcaçao desta — Am&ndlho Mello,
(tricolor torcida)."

CAMPEONATO BAHIANO
Desempato de campeonato, entre os

tenins Athletleo X Fluminense
Sobre o match acima, realizado no

domingo, 5 do corronte, cm S. Salva-
dor, eis o que nos enviou o nosso cor-
respondente especial:

"Kealizou-se, no magnífico stadium
da Graça, um sensacional match de
foot-ball, para o desompatc do cam-
pconato da cidade, o qual se acha
empatado entro três concurrento: As-
aociação Athletica. fluminense ; e
Ypiranga. F. CO jogo realizado foi
entre as treinadas equipes da Asso-
clação e Fluminense.

Os teams estavam assim organiza-
dos: '. _"". I,

Athletica: Arogão; FiacS e San ti-
nho; Cordeiro, Seabrínha e Arruda;
Costtnha, Todd, Liberato, Liberutinhi,
t Revelação. '

Fluminense: Demotrio; CarapicO e
Lima; Satú, Anisio o Néco; Natalino,
Joaquim, Popó, Mario e Germano.

O jogo teve inicio ás 15,30, seb ás
ordens do sportsman Benjamin Bom-
pot cabendo a Salda aos tricolores,
que investem sohre-a...'cida.dela,...dos-
alvi-ãxues,'sendo prejudicados neste
avanço, por ter Anisio cc-mmettido
um líandsi assigiialado pelo juiz. Re-
começado o jògo.oã dòiscontcndores
empregam a máxima da vontade para
conquistar a victoria,'-'rnántendo-se o
Jogo bem equilibrado, com ataques
cerrados de parte á parte, sendo os
muls perigosos os do Athletica, que
combinam melhor o desenvolvem um
Jogo intelligente, até que num desses
ataques, Todd passa a bola para Cos-
tinha, extrema direita, este, por sua
vez, escapa e contra com maestria,
dando logar a que Liberato, bem col-
locado, consiga o primeiro goal para
as suas cores, com um tiro alto-, no
fim ile 12 minutos de jogo.

D'alil por diante, 03 tricolores re-
agem, empregando um jogo posado e
dando grande trabalho á defesa con-
traria, que so porta com galhardia,
devolvendo o balão aos seus íorwards
que são constantemente prejudicados
com a actunção do referee, com seus
invisíveis off-sldes. A peleja mantém-
se equilibrada, ate que, num ataque
da linha tricolor, Joaquim, recebendo
um passe de Popó, e nchando-se o
centro dos alvi-azues completamente
descobèrtOj com um tiro envlezado,
consegue empatar a partida ás 15 ho-
ras e í>3 minutos. Continuando o jogo,
a Athletica emprega todos os esfor-
ços para desempatar a partida, mas
nada conseguem, devido a defesa con-
traria estar alerta, terminando logo
depois o primeiro half-time, com o
resultado de 1 x 1.

Depois do descanso regulamentar,
entram em campo os dois teams, dan-
do a salda os alvi-azues, que avançam
inimediatamente sobre a cidadela do
seu adversário, não conseguindo re-
sultado apreciável, devido aos esfor-
ços empregados pelos seus antagonis-
tas. Durante todo o segundo tempo,
os ataques do Athletica são cm maio-
res números, mas, devido, á pouca
sorte que os persegue e á precipitação
da sua linha atacante, não obtêm
ponto algum, para as sutis cores.
Corre assim todo o tempo sem o sco-
re ser modificado, e com diversas pe-
ríaiidades, assignaladas pelo juiz, pa-
ra ambos os teams.. 'finalizando o
Jogo com o resultado verificado no
primeiro tempo, de 1 x 1.

• Em virtude, do resultado obtido, pe-
loa deis rivats, houve aprorogáção de
20 minutos, pnra o desempate, em,
vista da Liga Bahiana ter resolvido
que o desempate do campeonato en-
tre os três clubs acima, fosse feito por
systema de eliminatória.

A prorogação teve começo logo
apôs o final üo 2° half-time. terml-
nando o tempo sem resultado apre-
ciavcl para nenhum dos dois. embora
o Fluminense fosse mimoseado com
um penátty, que, batido por Anisio.
foi optimamente defendido por Ara-
gâo, ciuc jogou magistralmente, con-
correndo muito para que o seu club
nfio fosse derrotado.

Este penalty foi dado quando- falta-
va um minuto para finalizar o jogo

Foi juiz desta pugna, como aciniu
dissemos, o Sr. Benjamin Bompt-t.
que foi muito infeliz ria sua actime.au,
prijudicando, com as suas ponàllda-
des injustas, o conjunto do Athfõtica,
descobrindo um penalty cuntia o
mesmo, sem sabermos i-m quê se ba-
senti, i>ara márcál-u !

'Os dois teams muito Jogaram e se
esforçaram para obterem a victoria,
suiido entretanto justo salientar o
opanio jogo desenvolvido pela pha-
lange alvl-azul, que subjugou techni-
camente o seu adversário.

Damos abaixo o movimnto techni-
co do jogo:

Qóàlsi Athletica, 1, Liberato. e
Fluminense. 1, Joaquim.

Cornors: Athletica 7, e Fluminen-
se, í.

A SOCIEDADE ELEGANTE
é convidada a visitar a

GUANABARA na sua
nova • luxuosa Instai-
laçâo para vir como,
aem pagar exageros,

lha é poaalval vestlr-s*
com os masmoá

finíssimos tecidos*)
com a mesma dlstlncçao

das casas da luxo.
B. Carioca, 54-Cintral 92

Fouls: Athletica, 2, e Fluminen-
se. 5. . _.

Hands: 'Athletica, 6, e Fluminen-
se, 8. 

'.••¦ >:*/ £ 
„, ,

Off-sides: Athletica, 0, o Flumi-
nense, 4. _, ,

Defesas: Athletica, 11, e Flumi-
nense, 10.

Penaltys: Athletica, 1 ?"

O FOOT-BAMj COMMEBOIAD f&' A
INTERVENÇÃO DA A. O. D.

A Associação de Chronistas Des-
portivos recebeu os seguintes oMl-
cios: ...

Da Federação Athletica do Alto
Commerclo:"Sr. presidente da Associação de
Chronistas Desportivos — Tenho a
honra de aceusar o recebimento do
officio de V. Ex. datado de 19 de
novembro, próximo passado, sobre o
qual, ouvido o conselho administra-
tivO desta Federação, me cumpre dl-
zer á V. Ex. que a lembrança da
Associação de Chronistas Desporti-
vos, no sentido de se congregarem
as actuaes entidades desportivas
commerciaes em um único grupo, ao
qual venha caber a dlrecçâo de to-
dos os campeonatos commerciaes
desta capital, não podo deixar de
encontrar sympathíco acolhimento
por parte da Federação Athletica do
Alto Commercio, cujos actuaes diri-
gentes consideram a realização des-
sa idéa base solida para o engran-
deçiniento do desporto commerclal.

Por outro lado, promptificando-
se a entrar em conversações prell-
minares sobre o assumpto, a Federa-
çao Athletica do Alto Commerclo
sente-se feliz em participar de tão
Importante movimento promovido
pela Associação de Chronistas Des-
portivos, a quem se acha ligada por
llames da mais intensa amisade, e
cujo vasto e precioso programnia de
congraçamento das forças desporti-
em pratica pelos seus digníssimos
directores.

Queira V. Ex. aceitar os protestos
da minha estima e mui distineta
consideração — Lindolpho Ribeiro,
pelo presidente."

Da Liga Bancaria: . ."Sr. presidente da Associação do i
Chronistas Desportivos — Communl-
camos a W. SS. que com data de
19 de novembro, recebemos a cir-
eular que V-V. SS. nos enviaram,
suggerindo a lembrança de serem
congregados os esforços das três di-
rectorias num único grupo despor-
tivo.

Se bem que não tonha sido as-
sumpto discutido offlcialmcnte, o si-
gnatario desta se acha em plano ac-
cordo com o alevantado alvitre sug-
gerido.

Prevaleço-me do ensejo para
apresentar a W. SS. os meus pro-
testos de estima e distineta consl-
deração — R. Lwonds, presidente."
ASSOCIAÇÃO ATHLETICA DO EN-

GENHO VELHO
Assembléa geral extraordinária —

O presidente pede o comparecimento
de todos os directores. e represen-
.tantes amanhã, ás 20 hOras, afim
do se reunirem cm assembléa geral
extraordinária, na sede, cuja assem*
bléa geral extraordinária somente
tratará do seguinte:

a) Prestação de contas;
b) Exoneração a pedido;
c) Eleição dos cargos vagos.
Conselho dlvislonal — Ha«eva

amanhã, ás 21 horas em ponto, ses-
são no .conselho dlvisional desta as-
sociação, pedindo-se o pontual com-
pareclmento de todos os represen-
tantes, bem como do presidente e
secretario deste conselho.

íuscrilições — Acham-so abertas
as inscripções para os clubs se filia-
rem a esta associação. As condições
são as seguintes:

a) Depositar, a titulo de jola. a
quantia de 50?000;

b) Ter directoria Idônea.
Os clubs que desejarem se filiar

a esta associação poderão remette.f
os respectivos offieios. á sede da
nicaiha, á rua General Canabarro
n. fi, esquina da rua S. Christovão,

Compuroelmeiito — O presidente
pede o comparecimento do Sr. Ma-
rio Avelino Pinto Guimarães á as-
sembléu geral, a realizar-se amanhã.,
ás 20 horas, na sede social.

Varias notieum — As summulas
dos jogos Victoria x Militar deverão
ser Julgadas amanhã, no conselho
divisional desta associação.

LIGA SUBURBANA CARIOCA DE1 sroiiTS
Inscripções — Aehando-tsc abertas

ns inscripções para esta neva Liga
de foot-ball, todos os «tficlos pode-
rão ser dirigidos á sede, à rua Fer-
rer n. 119, estação de Bangíi. As
condições já foram publicadas em
vários jornaes, inolusive este.

Directoria—-O presidente proviso-
rio dessa nova liga de foot-ball pede,
por nosso intermédio,,o compareci-
mento de todos ús directores provi-
sorios, domingo, ás 9 horas, ha sede,
á.rua Fcrrer n. 119, estação do
Bangú, afim de se reunirem, em ses-
são ordinária.

TORNEIOS INTERNOS
Carioca F. C.

Juvenil x E. Orralho—Realizou-se
domingo, como era esperado,- o
matçh' dr.-s teams .acima menciona-
des, em disputa do campeonato in-
terno do Carioca F. O. 

"O. 
match vi-

nhi di s!:ert'.únlo grande . interessei
não i<6 pelo valor dos dois teams,
como t inibem pela. sua còltocaçio' na
tabela.

A's 9.25. precisamente, sob .as
ordens do acatado sports 'in Aioa-
cyr da Si'va Cravo, dera.n entrada
em campo os sgguiiítCâ :e::r..s: . .

Juvenil (vencedor) —1 .-li-^, Toni-
nho. Couto (cip.), Figusdfedoi Chi-
nu, Percs, Jayme, C..Ii.ni)jo, lionití-
r.ho, Nicolino, Regiiiüido e Espalha.

Or valho (vencido) Maiuuca, Ma-
iioèl, Juvenal, Domingos, Generoso
(cai).), Profice, AlfreJo. Christovão,
Fctlppe, P: Couto e Fioravante.

A Sí.tila foi dada pelo Juvenil, que
perde a bola para os adversários, ha-
vendo ataques de parte u liàrtà e así-
sim esgiita-se o primeiro tempo, sem
que nenhum do-s coittcnddrçs abris-
sem o score.

No 2" half-time, após dez minutes
de Jogo, Jayme shotitíi a goal. mas a
bola é rebatida por Manduca, e Ni-
còiino, numa bella carregada, conse-
guo, com cabeçada, abrir o score do
dia.

A assistência applaude demoradi-
mente o feito desse player, e os du
Espalha Orvalho dão a saida, mas
.perdem logo a boia. Depois de va-
rios ataques e investidas, o Espalh.i
Orvalho faz um perigoso ataque, c-,
devido a um cochilo de China, cirime-
Sue Juvenal empatar a partida com
tone choot a meia altura.

O jogo, então, toma proporções gi-
gantescas até que,' faltando quatro
minutos para terminar, Reglnaldo
faz um bellisslmo. centro;, Jayme,
escorando com a,cabeça a.bola, esta
vai bater ria trave; Nlcpttno, que.fe-
ehara sobre o goal. rebate a bela,
indo, dessa forma, eninhar-se 4ias
redes de Manduca.

Estava, pois, conquistado o ponto
da victoria para o Juvenil.

Os do Espalha Orvalho protestam
contra a» validade desse ponto., mas

juiz ô inabalável na sua decisão, e
manda ser pesta a bola no centro do
campo. ESses jogadores, não se con-
formando com a validade desse pon-
to se retiram de campo, para não
voltar mais, isto quando apenas fal-
tavam três minutos para terminar a
partida. O juiz, diante desse facto,
manda oe do Juvenil dar eaida na
bola e termina o match, com a vi-
ctoria do Juvenil,peh> score de 2 x 1.

Juvenil conquistou mais dois
pontos, que o juiz annu-llou.

Do team' vencedor, salientaram-se
mais a parelha de baoks, que é con-
siderada a melhor do torneio, e Chi-
na ePeres, que estiveram incansa-
vels. principalmente o primeiro. Da
linha de frente, sô o trio produziu
multo, e os extremas se esforçaram
bastante, e Figueiredo- foi um excel-
lente haíf. • ,'¦' ,

Do vencido, jogaram mais Juvenal
e Generoso, na deíesa, e Christovão,
G. Couto e Fioravante, na linha de
frente.

Com esse resultado, acham-se em-
patados Juvenil e Esponjas, em pri-

| meiro logar, seguido do Espalha Or-
valho e Sereno.

RESULTADOS DE DOMINGO
Hollos Athlotlco X Lusitano —tRea-

liaou-ae dominso últtep o encontro
dos clubs suipra, no .festival levado a
effeito pelo segundo, no ground do
Botafosro F. C. ».. , .

Após uma lueta brilhante e leal,
a equipe do «lorioso rubro-negro d.e
Catumby levou de vencida, seu rival
polo significativo score de 2 X 0.

'Os players de amibos os clubs se
portaram de um modo digno de elo-
gíos, actuando com ardor e dando
ao prélió #« feição de um grande
jogo repleto de emoções.

A directoria do Lusinato fez en-
trega á do Hélio» Athletleo Club de
uma linda "corbeille" de flores na-
turae.3, com as fitas rubro e negro e
verde-rubro, entrelaçadas.

Findo o match, procedeu-se a en-
trega das medalhas acs jogadores do
Heli'C.3 Athlctco Club e a do club,
como. recordação o prova de ami-
zade. ,, 1'

Mundial F. C. — Realizou-se do-
mdngo um match intimo e|T- ainpyW
de uma llr.da t«?a, offerecida pelo
Sr Paulo Macedo, entre o 2o e o 3
teáms. cujo jogo terminou favorável
ao 2*'team. pelo s,ooie de 4 X 1.

O teacr.. vencedor estava eesim con-
stituido: ^

Benjamin —- Jucá II e-Anisio. —

Capltulino. Antohio o .Toãozinho —

José li Raphaei. 'José II, Teixeira e
Mattos,

TRAININGS
Fluminense x & Cliristovão —

Realiza-se hoje, no stadium; ás 1«
Korais, u-m. rigoroso training entro os
primeiro», quadros doe clubs supra-
citados. ; .„

Para esse training, a commissuo
do sports do Fluminense escalou os
jogadores abaixo. - cujo . compareci-
mento solicita por nosso intermédio,
na sede, ás 15 1|2 horas:

Oerdal, Chico, Moreira. Lais, Sj 1-

yio, Fortes, ..Mano, Zêzé, Welfare,
Machado e ííacChí.

Reservlis: Vidál. Otlíelo, Affonso,
iTo'r-1, Moaèyr, Faro, Kónorio. Salles,
Junqueira, Adamastor, Oliveira, Le-
mos, Queiroz e Moura Costa.

Amanhã,í'fis mesmas horas e no
mesmo local."haverá o training dos
2"° quadros dos «iludidos clubs, ten-
do Rido. pela mesma commissão de
spòfts fio Fluminense, escalados os
so—'i:ife.l Jogadores:

ÁflConso, Jor»!, Moacyr, Paro, Ho-
norio, Junqueira. Adamastor, Coe-
lho Lemos, Queiroz e Moura Costa.

Rciwrvátà .lullien, L. Salles, Ra-
bpllo; .1. CopV.io, Netto, Júlio, Geor-
ges C. Augusto, Henrique Lopes,
Cavalcanti, Braguinha c Sá. Carva-
lho.

Botafogo F. O. _ No campo da
rua General Sevcriano, reallza-s»
hoje ás 16 horas, rigoroso match-
treino, entre o 1° e 2o quadros do
club acima.

O director sportivo pede o com-
pareclmento de todos os jogadores e
reservas, ás 15 1|2 horas, na Galeria
Cruzeiro, onde haverá condiicçfio.

C. R. FlnniciiRo x Mnrliihelros na-
elonaes — Reatlzii-si' hoj;!. á tarde,
uo campo da rua l'ii.vs.'i:idú. um ri-
poso treino entre o 1* toam do C. R.
Flamengo e o team de marinheiros
nacionaes.

O rapta in do Flamengo pede o
comparecimento dos jogadores abai-
xo escalados, ás 10 horas, em'-ponto:

Kuutz, Santiago, A. Netto, Rodri-
go, Sissm. Dino, Carregai. Candiota,
Sydiiey, Junqueira, e J. de Deus.

Reservas: TValdcmar, Japonez e
todo o 2o team.

Flamengo x Vasco da Goma —-
Realiza-se hoje, ás 10 horas, no
campo da rua Paysandú, um rigoro-
so treino entre o 2* team do Via.!-
mengo e i o 1* do Vusco.

O director sportivo do Vasco pede
o comparecimento dos-.' jogadores
abaixo escalados, na sede social, ás
14' 1|2 horas, para, uniformizados,
seguirem para o campo:- ..

Nelson, Cruz, Palamone, Palha-
les, Lamego, Barreira, Leão, Anto-
nico, Medina, Nico e Negrito.

Reservas: Godoy, Djalma e Dino.
Vllla Isabel x Teiinida marinha

— Reallza-se hoje, ás 15 horas, uo
campo do Vllla Isabel, no Jardim
Zoológico, um rigoroso treino entre
o 2" team do Villa e um team da
marinha.

A'Commissão de desportos do Villa
pode, por nosso intermédio, o com-
pareclmento dos jogadores abaixo
mencionudo3:

Santos Mello. Penaforte. S. Pinto,
J. Bento, Renato, A10, Edgard. Zé-
quinha, Breves, Sacramento, Jorge;
Martinez, Manduca, Gradin, Via nua
e O. Chorem.

S. C. Maekenzle — Realiza-ss sex-
ta-felra um treino no car.ípo (io
America, ás 15 1J2 horas, com o 3*
team.

O captain do Mackeneie pede o
comparecimento dos seguintes jogai
dores:

Luiz. Jucá, Gonçalo, Nprivnl,
Washlrigtori, Salomê, Alyrlo. 0'iai'a-
cy, f. Llniii, Ism.tel c Agenor.

Reservas- todos os jogadores do
2* team.

S. ('. Pimenta de Mello — A com-
hiissào còiittViunlcá aos jogadori-'.-. do
1" e 2' teams, que domingo, íis 9 lio-
rás, havi'::i rigoroso training com
teams itut-rnos ao uvlleritcó.

Est.» aviso é extensivo aos inf.iú-
tis. que deverão estar no campo ás
8 horas, para enfrentarem a •irr.pr-
rida esquadra hellenica infantil.

ASSEMBLÉAS E REUNTÕES
Andaraliy A. C. — O ^ p;es'. !-¦'

convida todos os associado» q'i¦'¦¦

Ipara 
h© reunirem cm nssambléa t.;.

ordinária, para eleição da nova diic-

ctoria, hoje, na sôde social, ás 20 ^
*sfSC. 

aaingueira — São convida-
dos todos os sócios quites para a as-
eemblêa geral (2* convocação), ho-
jo, ás 20 horas, na sede social.

Ordem do dia: leitura do relatório
da directoria e eleição para os car-
gos de membros da commissão de
exame do contas.

America F. O. — O presidente con-
vida os sociòa quites para se reuni-
rem em assembléa sjeral, no dia 23
do correute, ás 20 horas, para dis-
cutirem o relatório da actual dirocto-
ria .e procederem á eleição da nova
directoria para o anno de 1921.

S. O. Everest — O .presidente con-
vida os associados para comparece-
rerni á. assembléa geral 3.* e ultima
convocação, a realizar-se ho-jo, ás
2'0 horas, á rua Leopoldo n. 37, para
eleição da nova directoj-la e interes-
ses «eraea.

Elcetro F. O. — O presidente con-
vida todos os sócios para se reunirem
em assembléa geral ordinária, hoje,
sâs 19 horas. Ordem do úla: prestação
de contas e eleição de directoria.

Mangulnhos F. C. — O presidente
convida todos os directores desta
club para se reunirem em sessão se-
manai, hoje, na sede social, ás 20
horas, afini. do tratarerii de assumptos
urgentes. ¦ - '.

A Cajuenso Olnb — O presidente
convida os associados quites para
comparecerem A assermbl'éa; geral or-
dinaria, a realizar-se hoje. Ordem do
dia: a) interesses geraes, w b) eleição
de directoria.

Lisboa-Rlo F. O. — O presidente
convida os sócios quites para sò re-
unirem em assembléa geral, (Ia con-
vocação), amanhã, ás 21 horas, para
tratar-se da seguinte ordem do dia:
a) leitura do relatório»; b) eleição da
nova directoria, e c) interesses ge-
raes. ,';":'

Vcrdiin F. C. — 83.0 convidados,
por nosso intermédio, todos os sócios
quites para se reunirem em assem-
bléa geral ordinária, amanhã, ás 20
horas. ,, '.

Vera Cruz F. C. — Sâo convidados,
por nosso intermédio, todos os asso-
ciados quites, para , comparecerem
amunhã, ás 20 horas, para a assem-
bléa geral extraordinária, (2" convo-
cação).

Lapa F. C. — O presidente con-
vida todos os sócios quites para com-
parecerem, no próximo dia 20, ás 20
horas, á assembléa geral.

Ordem do dia: prestação de contas;
eleição da nova directoria para 1921
e interesses, sociaes.

Villa Guarany F. C. — O preslden-
te convlaa ós directores e associados
para se reunirem em assembléa geral,
no dia 24 do corrente:

a) Eleição de nova directoria; b).
Interesses geraes; c) Preparativos
para o baile do dia 31 do corrente.

A Para presente ou uso próprio, não ha
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ça "Imprensa Brasileira", defonden-
do as cores do valoroso Coelho Net-
to A. C. * ' _ „

O festival do Luzltano F. O. —
Revestlu-se de grande brilhantismo
o festival organizado pelo querido
Luzltano F. C, levado a effeito do-
mingò ultimo.

Eis os resultados:
Jardim x Lapa. Venceu o Jardim,

por 2x1.
Ibéria P. C. x S. C. Chilenos. V sn-

ceu o Chilenos, por 8x1.
, Hqlios x Luzitano. Venceu o pri-
meiro, por 2x0.

O Alvear F. C, Ibéria F. O. o o
Engenho de Dentro A. C, ho festi-
vai do Lapa F. C. — No grande feõ-
tiyal-que o Lapa F. C. fará realizar
no próximo domingo, tomarão parte
os clubs acima citados. ,

O chocolate fi» torcedoras do H>-
lios A. O. — Devido ao máo tempo
de quinta-feira e á falta de luz ,ie
sabbado, deixou de so realizar a .'es-
tá intima que a esforçada directoria
do querido rubro-negro de Catumby
qfforece ás suas sympathicas e devo-
tadas torcedoras. ,'

Caso não haja .imprevisto, será
effectuada aquella festa, sabbado
próximo, à rua Monte Alegre n. 59,
gentilmente cedida pelo Sr. Coelho
de Brito, das 21 horas em diante.

A festa constarA de uma parte
literária recreativa, chocolate e
baile.

TURF
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O festival do domingo no campo
do A. Cuiuense Olúb—Conforme fora
annunciado, reallzbu-ee domingo, no
campo do Cajuense, gentilmente ce-
dido pela sua directoria, o festival
sportivo. As provas que foram
disputadas com toda a lisura tive-
raro o seguinte resultado:

1" prova—Lealdade, um goal, e
Reinado, um goal.

2* prova—Villa Guarany. quatro
goals, e America Suburbano, dois
goals, n ' .

3» prova—Municipal x Scratch
Riachuelo. Esta prova não se reali-,
zou por não ter comparecido o se-
gundo, tendo a commissão do ieabl-
vp.>l entregado uma taça ao Munici-
pai. . .. ,

4« prova—Cajuense, quatro goals,
e Rlberia, um goal. .

Antes do Inicio dessa prova, a du-
rectoria 'do club visitante fez entre-
ga ao capitão do team cajuense de
uma linda corbeille de flores natu-
raes, tendo, nessa oecasião, os dois
conjuntos disputantes trocado as
saudações do cstylo. .Apôs a terml-
nação do bello encontro, que ternvi-
nou tein o mais leve acctdente de
parte a parte, a directoria do Ca-
juense offoreceu, como lembrança
da bella tarde sportiva-, a taça que o
valoroso e disciplinado conjunto do
club da rua Barão de S. Feiix havia
conquistado. A directoria e sócios do
Ribeira da ilha do Governador, que
levaram gratas recordações dessa
bella tarde sportiva, se retiraram da
sede do Cajuense debaixo das maio-
res ovaçoés.

O team do vencedor era composto
dos seguintes jogadores: .Rangel,
Paulista MunOzlnho, Aveillar, Collo,
Ramos, 

'Waldemar II, Liberto, Lau-
deljno, Maydosá e Cícero.

Como um botafiMfncnHo. quer a ui-
pwtoria do p;Ioriof3:>—Escrevem-nos:

"Sr. redactor sportivo de "O Pai*
—Como um alvi-riegro de facto. de-
seja a futura directoria do Botafogo
F O.: presidente, Miguel de Pino
Machado; Io vice-presidente, Sa-
intiel de Oliveira: 2" vice-presidente.
Luiz Paula e Silva; V thesoureiro,
Arnaldo Braga; 2o, Herminio l'er-
reira; l* secretario, Henrique Meyer:
e 2" Octavio Tourlnho; commissão
de desportos: presidente, Oldemar
Murtlnho; membros, Benjamin So-
dré, Luiz Palamone, Carlos Pimen-
tel e Paulo Azeredo.

Grato pela publicação, firmo-me
agradecido—Kriptoa". 

'".„„. 
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O próximo fortlTal do.Hellos A. O.
—Ihimenso-é o euthusiasmo que
reina nos corações helianos. pelo
próximo festival que o futuroso cen-
tro de sports de Catumby levará a
effeito no dia 26 do corrente, num
campo de um dòs mais sympathicos
clubs da 2' divisão; a directoria tanr-
bem não se tem descuidado, para
que o mesmo corresponda á especta-
tiva mereeendo destaque os esforça-
dos'directores Srs.. Jacinthq. F.ran-
ceschlni, José Coelho de,Brito.e Al-
berto Rocha, a quem deve o valoroso
rubro-negro a posição sue oecupa
no muridõ sportivo.

Pela'organização do programnia,
podemos afflrmar que seríi' um fes-
tlval surprehendente;

O Mangulnhos no cfstlvnl dos FI-
dnisos de MadureJr.i—A directoria
des Fidalgos de Madureira acaba de
enviar um officlo á sua congênere
do Mangúinhos F. C, convidando o
Ia quadro do club da estação de
Amorlm para disputar uma-taça no
festival que aquelle club promove no
próximo'dia 9 de janeiro vindouro.

A directoria do Mangulnhos, . re-
unida hoje, resolverá sobre o as-
sumpto, sendo quasl certo aceitar o
convite do club amigo.

O grande festival sportivo do Lapa
V. V. —Este club realizará, no pro-
ximo domingo. 2'5, no campo do Rio
do Janeiro, á rua Miii\».vs e Silva,
um grandioso festival desportivo,
que, por certo, -vai alcançar grande
êxito.

Tomarão parte neste festival, seis
clubs. os quaes já receberam convl-
tt-í Aos- vencedores caberá como
pVcmlÒi Hcas e custosiis taças, as
tiuiies estilo expostas nn snpataria
l,»iz XV, á rua da Assembléa n. 90.

O back Peiez. do America, dis-
pWiiíií o lava "Inipiva=a Brasileira"'-¦ 

Ao que sabemos, o conhecido
¦,|-- • õ'-íent:il Abril Percz, actual-
»n iite defendendo ns cores do glo-
rloso America F. C, disputará a ta-

DERBY CLUB
A proxlusa corrida

üão as seguintes as cotações de
abertura pára a reunião de domingo,
no hippodromo do Itamaraty:

Pareô "Seis de Março" — 1.100 me-
tros:

Príncipe  25
Luminária  *"
Bêduina  .»»
Atyra. ........ 

'»»

Peseta. • ™
Aventureiro.  30

Pareô "Seis de Março» (2* turma)
• 1.100 metros:

Loulou. . . . • •
Altivo. . . . . •
Amanerl
Argonauta. . . .
Mysteriosa. ....
Lueta. . . . . •

Pareô "Velocidade"
tros:

Turbulento. . . .
Velasquez. . . .
Va Tout
Pila
Darro
Papoula. . . . .
Medor. .

25
70
40
35
20
30

— 1.100 me-

. . . 35
... 25
... 40
... 40
... 30
. . 70
... 35

Encerramento, pelo aprendiz Armaido
Rosa.

Não se encontrando em boas con-
dieões de etiíroinemcut, o cavallo Skir-
mlsher não será apresentado no
mwting de domingo.

Em Buenos Aires, acaba de ser
adquirido pelo competente Importador
Sr. Carlos Coutinho, para um pro-
prletarlo paulista, um cavallo argen-
tino de grande classe, c polo qual foi
paga a elevada quantia do 42:OO0$OOO.

Ò novo reprosentante do turf pau-
lista deverá chegar áquella capital den-
tro de poucos dias.

N&6 foi embarcado para S. Paulo
e aqui correrá no próximo domingo, o
cavallo Mulntinho.

Acha-se á venda para reprodu-
cção a égua Ingleza Jurity.

A filha do Whlte Magie está per-
feita e será um opfmo elemento para
qualquer htras.

Marivaux, o invicto represen-
tante do stud de Mme. H. P. Car-
neiro, anda sentido.

Por isso é certa a sua ausência nas
próximas reun'ões do hippodromo da
Moôca.

Vendido a um turfman de Porto
Alegre, será embarcado amanhã, a
bordo do Itatinga, o cavallo Methodico,
que aqui pertenceu ao proprietário
Sr. J. P. de Almeida.

Ao contrario do que tem sido no-
ticlado, o cavallo Mollusco não pas*
sara a novo dono.

Os propr'etarlos do filho de Barca-
dalle pediram pelo mesmo 15:000$000.

Seguiu hontem para uma fazen-
da do Estado de S. Paulo o hábil "en-
traineur" Manoel Barroso.

E' provável que embarque bre-
vemente para S. Paulo o tratador
José de Paula Mendes, que ali preteri-
de exercer a sua profissão.

A égua Marina passou ante-hon-
tem a pertencer ao conhockl» proprle-
tario Sr. José de Souza Bastos.

A filha de Sir ArchibaUl continua-
râ entretanto aos . cuidados do "en-
traineur" José Carvalho.

O hábil Curmello Fernandes, um
dos bons jockeys do nosso turf, preton-
de seguir no próximo mez para Buenos
Aires em vi» ta á sua família.

O estimado profissional pouco se de-
morará na capital portenha.

BASKÊT-BÀM.
TORNEIO INTERNO DO FLUMI-

NENSE F/Q.
Jogos para hoje:
1° jogo — Tupy x Indayá, ás S

horas.
2" jogo —Tupan x Jara, ás 3

horas.

Pareô "Progresso

Béduino. ... .
Apollo. . . . •
Júbilo. •
Crav'na
Maunoury. . . . .

Pareô "Dezesete de
1.609 metros:

» — 1.609 metros:
. '.' 70

. 18
, .'. 25

. 60
... 40
Setembro" —

Caricato. .
Kitchener.
Mandarim.
Estoril. .

30
25
40
25

Pareô "Itamaraty" — 1.60J metros:

Tempestade. .
Marius. . . -

. Kiosk. . . .
Oráculo. ...
Abiad. ....
Noel
Iochlto. . . •

"Grande Prêmio
1.800 metros:

Ramalero
Melrose
Loislr. .......
Skrmisher
Miáu

Pareô "Internacional"
tros:

Dleufort •
Moscatel
Descrente. . . . . .
Místico
Mulutinho

35
40
35
35
20
25
35

Encerramento" —

30
. 50

50
35
20

1.750 me-

35
30
20
35
50

JOCKEY CLUB

A directoria do Jockey Club esteve
hontem reunida em sessão para julga-
mento da sua reunião de domingo ul-
trno resolvendo a merma approvar a
folha dos prêmios e ordenar o seu pa-
gamento. .

Relativamente & insubordinação do
cavallo Abiad, a directoria deliberou
não admittir a inscripçãó do c tado
animal até que se- verifique achar-
se o mesmo convenientemente manso.

VOLLEY-BALL
CAMPEONATO DA ASSOCIAÇÃO

CHRISTA DE MOÇOS
A commissão de Voliey-Ball na As-

sociação Christã de Moços, composta
dos sócios Zefcrlno Goulart, Archime-
des Memória, Alfredo Mayall, resolveu
instituir o prmoiro campeonato inter-
no de Volley-Ball.

Os teams serão escolhdos entre os
inscriptos, amanhã, ás 20 horas,
e a tabela iniciada em 23 d»
corrente. Ha jogadores para oito
teams. O interesse e actividade nesta
saudável e excellente ramo de despor- -
to JA ê intenso, e promette um bom
e dsputadlssimo inicio. Todos os jo-
um ensaio hoje, terça-feira, as 20
horas.

Os jogadores inscriptos são os se-
gulntes: Itaglbe Novaes, Victorlno R.
Fernandes, Raphaei Stamato Sobrl-
nho, Jorge Viera, Eduardo Dutra, Jay-
me Santos, Bruno de Mendonça, Hil-
mar Tavares da Si!vá, Fellsberto A.
Diniz. Michel Faique, Victor Mussnfir,
Antônio A. Silva, Francisco U. P.
Hontenegro, Hu;;o Hamman, Christo-
vão' Slva, Paulo Rodrigues, Cyro do
Moraes, Joié S. - Oliveira, Jayme
Agnese, Archlmedas Jlemoria, Zeferino
Goulart, Pery Falcão, J. B. Silvado,
Álvaro Magalhães, Pedro Cnmpello,
Benjamin Motta, José C. Fernandes,
Daniel Gilarbert Pilho, Thomaz White,
Saniul Arzarad-Jl. Alfredo João Máyal,
Ricriard Y. Lur.iby, Messias Fre're,
.Io«Ç Cardoso, Jayme Almeida, Manoel
Lòpei Cardcío, Joaquim A. Oliveira,
Ai.erto de Mattos, Ruy Nogueira, Ma-
lioil F. Malheiros, Fernando Pimen-
tei; Bernardino Costa, Mario Marinho,
Francisco Nobregai Franc'sco Pinto»
Carvalho, Mario Coimbra, Álvaro Ma-
galfiübsj Mario M. Duarte, Manoel
Jorge Lopes e Raul Pedrosa.

,,,í3;
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Em Paris, falleceu domingo ultimo
o' notável sportsman francez Edouard
Blanc, um dos mais importantes pro-
nrietarios e criadores do mundo e de
cujo haras saíram os mais famosos
parelheiros, dentre os quaes citaremos
Jardy" Vál'd'Òr. Gouvemement„AJax,
ünioii, Marsa, Dagor, Mehuri,. Myrani.
Medeáh. Flying Star. Rueil, Clamart,-
André, Clover. Arreau e outros mas,
vencedores de importantes clássicos.

A conhecida jaquetta laranja e bo-
net azul, pertencente ao grande turf-
man que era membro de todas as so-
ciedades turfistas francezas. conseguiu
triumphár sete vezes no "Grand Prix
do Paris", em 1879, com Nubienne, em
1891 com Clamart, em 1892, com Rueil,
em 1895, com Andrée, em 1896, com
Arreau em 1903, com Quo Vadis. tendo
aJnda obtido os dois "placés" com
Calus e Vinitius, e em 1904, com Ajax,
quatro vezes o "Prix Jockey Club", era
1901, com Saron. em 1904, com Ajax, e
em 1903, com Dagor, cinco vezes o
"Prix de Diane". em 1879. com Nu-
blenhe.' em 1903, com Profane em
1908 com Medeah.em 1908 com Union,
e em 1910, com Marsa, uma vez o
"Prix du Président de Ia Republique,
em 1904, com Gouvernant, e outras
vlcfórias obteve em quqst todos os pre-
mios francezes com os numerosos
"cracks", que constituem a sua gran-
de coudelarla.

No próximo mez de janeiro, o
distncto sportsman e criador Dr. Lin-
neo de Paula Machado, a exemplo do
que fez o anno passado, fará vender
em leilão todos os 14 produetos pro-
cedentes do harns S. José, e que con-
stituem a turma de potros do próximo
anno.

Afim de aproveitar o pe*o que
lhe foi distribuído, ã e"gjiã"'Mèii'osé será
montada domingo, no grande premo

PING-PONG
CAMPEONATO DO BOTAFOGO
Amanhã, ás 20 l|2 horas, serão)

disputados os seguintes encontros: »
Oswaldo Pessoa x Carlos A Ra-

mos, Nestor Barres x Eduardo C.
Vianna, e Paulo Soares x Everard-i
Tiiioco.

..'...íí

(iHAÍSI)KS TOHNKIOS
SPOHTIVOS DA

COMPANHIA MACIONAÜ •
- Í)E TABACOS

SOB OS AUSPÍCIOS DE «O VMZ-,'•A flAZETA DK NOTRiAS". "O
IMPARCIAL", -A IKIItl S.V 8

. pIJTHóS Ot)S ESTADOS. >
Clietirni* I» (Tre»» fina» misturas).
Coliiuihliia 55 (Mistura fins) \
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professora, artl*ro fino

Não comprem os seus presentes sem primeiro ver
•o seu variado e novo Sortimento em Jotas,- Pratarla,

fiüetaes finos, Relojoaria, Bronzes
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Bolsas de prata
de lei

DESDE 40$

\ ¦==« ,.= ,»-. soi^loo lnvatorlo com8_i). nictal ^^^^^0^^iW

Srandes çffiedueções.1f

iFMt^"^*" 'foSCs. -4^9

Servigo para olui e oufé, metal bronco Inalterável DESDE 120$
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•Oolaninns dc ninrn.ores c Bronze
DESDE 180$

Olgarreira de prata do lei
DESDE 19$ .

Relógio dc iilckcl desde 18$
Reiogio de pruta desde 85$
Relógio dc ouro desde 110$

Vv Puls. Bertine ouro de lei Wj

Trousse folheado garantido
5 annos — DESDE 75$
cm ouro de lei do 310$

Sorvlço lavatorlo.com 8 y. metal
branco superior

DESDE 295$
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Estojo toilette, metal broncd
superior — DESDE 100$

Porta joins *•••¦ i,>-*.co superior^
DESDE 13$

Anel ii».,,...tina
com pcrolae

orlentaes

Tf-**-" ¦ ¦ *r r,±M-p+-m 1 f É-ljyhsa-aA^ 5 «*Li..a.á .aT afi i,«l a?s st\ A.*-» 5 StÃ^

Anel ouro para
advogado
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Estojo escriptorio prata dc lei
DESDE 16$000
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TRIBUNAES E JUÍZOS
TRIBUNAL DO JURY

A sessão de dezembro
Realizou-se hontem, sob a -presi*.

flencia do Dr. Álvaro BeKord, juiz.fa
«í yora .criminal, a segunda sessão
•preparatória do Tribunal do Jury,
Biu-a os trabalhos deste mez.

Compareceram 11 jurados e, como
não -houvesse numero legal para o
inicio dos julgamentos, foram sortea-
dos mais 11», ¦ .

A próxima sessão foi mareada de-
ídoíb 1T0 amanhã.

Os jurados que faltaram foram
multados em 20$ cada um pelo 'pre-
Sidente do Tribunal.

PELAS VARAS

Eallcncla Vietorino & Gomes

Vi-ctorlno & Gomes, negociantes,
com negocio de alfaiataria íi, Avenida
Rio Branco n; 27, ipropuzeram, em
setembro deste anno, uma concor-
data preventiva, ipara pagamento aos
jvus credores, de 30 o|o, em presta.-
-úes de tres, seis, nove e 12 mezes, oa
data da homologação. Essa concor-
data não chegou a ser homologada,
poiKiuanto houve protesto dos credo-
res em virtude dn terem aquelles ne-
cociantes um' titulo jfi protestado,
não podendo, assim, requerer concor-
(1'ata, sendo, então, requerida a sua
fallencia.

Por sentença de hontom, o Dr. A»e-
lardo de Carvalho, juiz cm exercício
na 5" vara criminal, declarou aberta
a fallencia daquelles negociantes, fi-
-xando o termo legal de 40' dias antes
de Io de setembro ultimo, marcando
o prazo do 20 dias para os credores
apresentarem ns.suas dcclaraç5es de
credito, o designando o dia 14 de ja-
neiro próximo para R 'primeira as-
sembléa dc credores.

Foi nomeado syndico Abílio Nunes
Pinheiro.
TJm terreno vendido, por engano do

juiz
Na audiência de hontem do juiz da

2" vara de orphãos propuzeram dona
Alice Bastos Gomes o sou marido
unia acção ordinária contra Antônio
Garcia da Cruz, Manoel Antônio Go-
mes e outros »para o fim de obterem
a' declaração da- nullidade da venda
que o inventariante dos bens do fi-
nado Dr. Manoel Lopes de Mattos fez
do terreno ft rua Souza Barros n. 2,
ique a autora ailega lhe. pertencia,
com a cláusula dotal. Diz a autora
que houve erro do juiz do inventario,
•que autorizou a venda suppondo que
o mesmo pertencia ao espolio.

Quclxa-crinic apresentada pelo
Centro Alagoano

¦ Xo juízo da 2?.. vara criminal foi.
apresentada hontem quéixã-crimê
pólo . cçntro Alagoano, com . S/Sde,. ft
rira da Conglituição n. 13.

Diz este centro que o indivíduo
Tancredo da Silva, morador fi. rua
Senador Furtado n. 29, desdo Io do
mez corrente, vem distribuindo, por
mais de lii ipessoas do largo de São
Francisco, e pela rua do Ouvidor e
Aycnldá, at6 a rua Sete dc Setembro,
impressos diffamantes do Centro
Alagoano, com os seguintes dizeres:

"Attenção. Centro Alagoano. Rua
Constituição., i'3, 2C andar. Todos os
dias, de 1 hora da tarde em diante,
Joito de dado, campista e monto.
Jojru franco e garantido."

Rita campanha de diffamação foi
onipi-chondlda em represália fi. pro-
liibição do ingresso daquelle indivi-
duo na síile do centro, conforme se
ex-pressa a queixa.

TJm centro beneficente cm liquidação
instituída a Sociedade Beneficente

União Nacional ou Centro Nacional
Beneficente, ft rua de S. Pedro n. 140
para inteiramente beneficiar os seus
associados, unico ílm para que foi
creada, contraiu compromissos, os
quaes so viu na impossibilidade de
SOlVGl*•Estando ainda dentro do prazo de
um anno, lapso de tempo fixado nos
seus estatutos, como "de experien-
cia» osta sociedade requereu aojuiz
da 3" vara eivei a sua dissolução e
liquidação. . ,T.

Hontem, pelo Dr. Sampaio Vianna,
respectivo juiz, foi julgado proco-
dente o pedido, sendo decretada a
dissolução e liquidação da referida
sociedade.

I Para Iiquidante foi nomeado O
Sr. Luiz Areias. ''/J.

A AGRICULTURA NO ACRE
O director do serviço de povoa-

mento recebeu o seguinte telegram-
ma do intendente de Tarauacá, no
terrl-toro do Acre: '

"Interessando .um .desenvolvimento
agricultura e industrias conésas.como
neio de attenuar os desastrados ef-
feitos da cHso 'da borracha, solicito
idêntico auxilo que concedei-tes ao
municipio de Juruft. creando aqui
uma junta municipal da directoria
do servço de povcamsnto, que repre-
sentara nesta zona a secção do. Mi-
nisterio da Agricultura, sob vossa di-
gna direcção."

. —a a» -agxW» 
TRENS DE LUXO PARA OA-

XAMBU'
No. dia 1° de fevereiro iprccdmo fu-

turo serão, pela, Rede Sul Mineira,
inaugurados trens dé luxo de Cru-
zero a Caxambú, para o serviço de
transporte dos aquáticos que se d«s-
tinaretn aquella estância hydromi-
neral.

•13s9es trens, oue estarão d".'.' cor-
respondencia com especiaes ¦ da Cen-
trai, -de Rio a Cruzeiro, correrão nos
mezes cie -fevereiro-, marco e abril e
serão dotados Ae carros-salOes com
poltronas numeradas, os quaes estão
Rede Sul Mineira.

lil-U-il 1 iia-i 11 M—¦^—¦il—i

REL.IÕIAO I

POLICIA MILITAR
Serviço, para hoje:
Superior de dia ft guarnição, ma-

jor .Tesus.
orfatcial de dia ao quartel-general,

tenente Carvalho..
12 horas, tenente

2-1 horas, tenente

CATHOLICISMO
15 DE DEZEMBRO — Santos do

dia: Santos Faustino, Luclo, Can-
dido, Cellano, Marcos, Januário
o Fortunato, iniirtyrcsj S. Vale-
riano, bispo c martyr; S. Muvl-
miiino, confessor, e Santa Chris-
tinn, creada.

AS FESTAS DO NATAL
Matriz de Nossa Senhora das Dores

de Todos os Santos -- Na noito do
Natal, haverá nesta matriz, missa
intitulada do Gallo, officlando o qa-
dre Francisco Ozamis, vigário da fre-
Euezia.

O coro será entoado por 60 crian-
ças, que executarão missa "Angelis",
cm canto gregoriano.

No dia 25, realizar-se-ha a festa do
Natal dc Senhor.

Santuário do Mcycr — Como nos
annos anteriores, a communidade dos
missionários do Immacuiado Coração
de Maria celebrará, em sou tcmiplo,
a festa do Santo Natal, com missa
do Gallo, á meia-noite, e no mesmo
dia, íis 10 horas, missa solemne, com
communhão geral.

A* noite, effcctuar-se-hão outras
ceremonias do costumo, finalizando
com benção do Santissimo Sacra-
m.-mto.

Promovida pelo Revmo. director do
centro do cathecismo, instalado no
santuário, será realizada, no dia do
Reis, a distribuição de premios aos
alumnos de cathecismo, sendo por
essa ocçaslüo offerecida uma canja,
a 800 crianças.

Matriz de S. João Baptista da Ta-
C<\> — A's 7 1|2 horas, do dia 25,
terá Inicio a festa do Natal nesta ma-
triz.

A essa hora será rezada missa
com communhão geral, em louvor do
Santissimo Sacramento.

Das 11 ás 17 horas haverá expo-
sição da Hóstia Consagrada, montan-
do guarda de honra á mesma os
confrades das diversas associações da
parochia.

A's 17 horas, far-ne-ha o encerra-
mento, com cânticos, ladainha e ben-
çãò do Santissimo Sacramento.

CULTO EVANGÉLICO

de dia, tenente

tenente honoraro'

Medico de. dia,
0?.-svaldo.

Medico de dia,
Lí.cinlo.

Pharmaceutico
Adhemar.

Interno de dia,
Nogueira. ..- '• ..'^ -

Dentista de dia,-tenente Castro.
> Auxiliar'do of ficiaV d0' diii ao; 4uar-
tel general, f-argènto Ulysses. .- -.,

Assiste'' a .instrucção, no Núcleo
Central, o tenente Estellita.

IRonda co)n.' o superior de dia, te-
nente Meira Lima.

Guardas: na Amortização, tenente
Lopes de Azevedo; na Moeda, tenen-
te Lopes da Costa, e no Thesouro,
tenente Guimarães.

Promptidão: no regimento de ca-
vallar.la, tenente Saturnino.; no quar-
tel general, tenente Prado.

iDias aos corpos: no 1" batalhão,
capitão Barrão; ho 2", .tenente Para-
nhos; no 3°, capitão Lopes da Costa;
no 4°, capitão Cunha; no regimento
de cavallaria, tenente Themistocles;
110 quartel da Saude, tenente Lage;
no do Andarahy, tenente' Piquet, e
110 corpo de serviços auxillares, te-
nente Florentlnoa

Haverá reunião de oração, hoje,
ás 20 horas, nas igreja? baptistas de
Catumby, de Bomsuccesso, de São
Christovão e do Engenho de Dentro.

E amanhã, ás mesmas horae, nas
da rua de SanfAnna e de Madu-
reira. .; '-*•.

Far-se-hão ouvir os 'respectivos
pastores, -cuja palavra autorizada
muito tem- contribuído para o aú-
gmento dos fieis que obedecem aos
preceitos do protestantismo.

Estão em grande actividade as
Igrejas de (Mendes, de Barra do PI-
rahy, de União, de Rezende e dé.
Areias, de S. Paulo.

,—No próximo domingo, haverá,
durante o dia e á noite, festividades
religiosas- por todas as igrejas evan-
gèllcas, presbyterianas, baptistas e
methodistas.

—Nos dias 19. 21', 24, 2G, 28 e 31,
. nà. igreja presbyteriana. da rua Silva

Jardim n. 23, se realizarão confe--
rendas religiosa?, falando vários
oradores sacros,, cujos nomes serão
opportunamente publicados.

ESPIRITISMO
Funccionam amanhã, ft noite, em

sessão de estudos, as seguintes asso-
ciaçOes espiritas:

Circulo Charitas, rua Voluntários

da Pátria n. 18, Botafogo; Associa-
çfto Charitas, rua Silva Telles n. 48,
Andarahy; Centro João Baptista.rua
Archlas Cordeiro n. 316, Meyer;
União Iguassuana, estação de Mes-
quita; Centro Fé, Esperança e Carl-
dade, rua Bernardino de Mello 11. 47,
Nova Iguassú; Centro Francisco de
Paula, rua Mario Nazareth n. 55,
Piedade.

—Hontem houve sessão de estu-
dos na Federação Espirita Brasilei-
ra e -na do Estado do Rio, discorren-
do os respectivos presidentes acerca
do Evangelho, segundo o espiri-
tismo.

—O estudo da ultima sessão da
União Espirita Suburbana versou so-
bre o Evangelho, segundo ny espiri-
tismo—"Bemaventurados os a-ffll-
ctos" e communicação de Banson. A
presidência começa observando1 que
não devemos estranhar que se alon-
gue o estudo desse thema, jft debati-
do em anteriores sessões, pois tere-
mos de penetrar nos meandros da.
dor para melhor conhecer as suas
causas e applicar o-remédio, que fôr
efficaz. Espraia-se commentando os
dizeres do antigo presidente da So-
ciedade Espirita de Paris, frizando
a concordância dos ensilnos espiritas
com certos axiomas da historia, da
socio^gla e da moral, que até então
pareciam- absurdos. . Termina ex-
hortando os crentes a nue não so
deixem dominar pela dor, na. hora
da partida dos entes caros, pois essa
dôr so se compreliende haquelles que
não têm fé.

—No Centro Fé, Esperança o Ca-
ridade, de Nova Iguassú, sito' á rua
Coronel Bernardii-no de Mello n. 47,
fará o tenente Albino Monteiro, do-
mingo, 19, uma conferência puhlica
sobre a "Nova. revelação".

Os convidados seguirão no trem
de 11 horas c 38 minutos desse dia,
assim como aquelles que queiram as-
pistir a essa conferência, "que é ln-
teiramente publica.

Propaganda pela tribuna. --
O Dr. Vianna de Carvalho falará

esta semana," nas' seguintes associa-
ções: hoje, na União dos Trabalha-
dores de Jesus, á rua General Cal-
dwell n. 1.73; amanhã, no Grupo
Charitas, á rua Voluntários da Pa-
tria n. 18,' Botafogo, e na próxima
sexta-feira, no Grupo Humildade, á
rua S. Christovão n. 630.

Todas essas conferências princi-
piam fts 20 horas, sendo a entrada
franqueada ao publico.

J. 'AL VÃREZ FERNANDEZ.
Liberdade n. 16  Madrid — Hespanha
S. José n.236  Buenos Ayres l R Araentina
Carlos Pellegrini n. 1219... Comentes ...\ aep' m9emrM

PRINCIPAES O PER AÇÕES ;

Secção de propriedades: Compra, venda, troca, arrenda- '

mento, transacções em geral, sobre casas, campos, bosques,
etc, etc. encarregando-se esta casa de dividir os latifúndios
e grandes propriedades e ?eridel-os aos agricultores, a prazo
ou dinheiro á vista, etc.

Secção Florestal: Vigas e rolos de: quebracho de côr,
quebracho branco, urunday, guaran, algarrobo, lapacho, ti-
rubo, espina-corona, palolanza, curupay, urundey-my, azouta-
cabáílo, incienso, carvalho, cedro, peteriby, Ivirapitá, pinho
etc. e em geral todas as classes de madeiras do Paraguay,
Brazil e Argentina.

Dormentes: de quebracho de côr para estradas de ferro.
Postes: redondos e quadrados de quebracho de côr, ai-

ganobo, espinillo e outras madeiras apropriadas.
Secção Financeira: Empréstimos com garantia pessoal de

.. fundos publicos, valores industriaes, conhecimentos de em-
barque, e tambem mercadorias. Descontos e negociações de
letras, cobrança e descontos de titulos. Ordens da Bolsa para
qualquer paiz. Hypothecas sobre casas e campos. Commis-
soes geraes. ¦ '•

Para offertas e Pedidos dirijam-se á
J. ALVAREZ FEUN A N DEZ.

Comentes R. Argentina.

dos os M. S. T.-. pertencentes 11 Secoilo Brt-
ellclrn, paru quo. nos esforcemos nflni do dif-
fundir sobro toda n • vnsta extensilo do nosso
território a Inü lioncfica du tlicosophin. Couto-
mos lioje cm nossa Pntria quinze lojas. Eni ai-
guns Estados brasileiros, porfui, almla nilo cou-
seguimos csliibelccor os pos(o3 avançados da
exercito dc Deus, qne suo us lojas tlicojòphi
cas. K' preciso conscgllll-o, Sirva-nos de ex
emplo . o quo tem feito o abnegado iniúo Glo»
vannl Leoni. Ao calor do sua palavra enthu-
slosta duas novas lojas acabam do Mimlr. Se-
meador do bem, por ondo ello passa, deixa, co-
mo para asslgnalitr us suas picadas, um pn-
nlwdo dos ensinamentos dos mostres ipie nos
cornções dos quo tom a felicidade de «uvll-o o
concorrer parn a fundaçiio do novos núcleos do
servos de Deus. Para servir nos mestres, imito-
iiVol-o.

Sejam ns nossas ultimas palavras um prol-
to do,vencraijilo profunda e dc amor filial &
Gxcclsa mulher que preside no plano pli.vsI.co
a Sociedade 'Xliçnsoplilçã. E por Intermedie.
d'KII.1, n amada Senhora Ánnlo Itosunt, dirija-
mos nos mestres, veneraveis quo inspiraram
o acto dc amor a' humanidade prática por lio-
lena P. Blnvatsky o Henry S. Olcott, cm 17
de novembro do 1875, os nossos pensamento*!
do grntidiio linpcrecivcl « dc um amor cad
vez muior."

THEOSpPHIA
:A Loja Theosophica Perseverança

realiza hoje, em sua sédc, ft rua Sa-
chet n. 39, 2o andar, mais uma ses-
são privativa, sob a presidência do
ür. JosG Joaquim Firmino,. para es-
tudo da theosophia/ em -'todas as
siias modalidades. Jtj.ccupar5o. a me-
sá, além do presidente, a Sra. D. Iso-
lina Firniino, thesourelra, e o tenen-
te Albino Monteiro, secretario.

;*Kssa sessão terft Inicio fts 20 1|2
horas, procedendo-se antes á medi-
tação collectiva- dos membros da
Ordem da Estrella do Oriente, sob
a ..presidência do coronel Raymundo
Seidl.

— As lojas tbeospphicas que fun-
ccionam nesta cidade. Perseverança,
Plthagoras e Orpheu, deliberaram
dar o maior realce possível á festa
da fraternidade, que annualmente
realizam, para commemorar a en-
trada de cada anno, festa a que sem-
pre deram cunho de solemnidade.

Este anno, porém, terá outra orien-
tação quanto ft parte literária, pois,
em vez de • apresentar a f raternlda-
de, segundo o ponto de vista de ca-
dà religião, será a mesma encarada,
por cada um dos sete oradores: á luz
das religiões em geral, da sciencia,
da philosophia, dá mulher, das ar-
tes, do trabalho e da questão social. ¦

Os theosophlstas escolherão um
logar apropriado para esse festival
o publicarão, antecipadamente, o
programma respectivo.

— A Loja Theosophica de S. Pau-
Io, de que é presidente o Sr. Bento
Barreto, e orador o Dr. Henrique de
Macedo, tem augmentado conside-
ravelmente o numero de seus asso-
ciados, iniciando a publicação do
uma revista .'ilíustrada, para o fim
de propagar a theosophia por toda
a parte.j Essa revista tomou o titulo
de "Jsis7','/e publica-se mensalmente,
vindo sempre repleta-dè magníficos'ensinamentos ft luz ¦ das -doutrinas
correspondentes.

—Na ultitna' sessão das lojas thcosophi-
cas desla cidade, disse, em resumo, o
coronel Raymundo Pinto Seidl, secretario
geral da Secção-Brasileira da sociedade
matriz: ,;-v -v -!í .y:':.

"Ha um anno, quando annuiiciav»mos a fun-
daçSo dli Sccçaò Brasileira "da Í5.'T., nfflrma-
mos que esse fneto constituía um grande passo
pnra a fronte, cm prfíl da propaganda da theo-
sophia cm nossa Pntria. Assim foi realmente.
Alím das lojas existentes nessa Cpoca — n
Perseverança, JeRosliun; Albòr, Alcyone, P.vtha-
goras, Jesus dc Nazareth, OrfCo, S. Pnulo.
Arjii'na, Pax o Nov» Krotona — mais tres
foram" fundadas'— Lotus Branco, (»in Ca-
choclra, ltlo Orando do Sul), Maltroya. (na
Parnnhyiio, Pinuliy) e Unidade <em Fortaleza,
Onríl) o talvez, dentro em pouco, tenhamos
ainda a grata noticia da funilm-iio do mais tres.
A iil(*a vnl marchando. A luz coniolndoni dos
ensinamentos dos nossos mestres venerados se
vai espargindo por todos os recantos da nossa
amada Pátria.

Dizemos nossa, referindo-nos n3o sftmonte aos
membros da S. T. nascidos uo paiz, mas tam-
bem nos oriundos de outras nagões que **lvem
no Brasil,

Os tlicòsopliistas, sabemos nüo s(S que a lcl
.IrrcfraguVcl do Khrina dirige o nosso destino,
lovnndo-uos a ra«;a, o & nnçilo, â família a íclasse social, cm que melhorou opportunldiiden
para evoluir poderemos encontrar, mas,' Igual-
menti», que nos cumpro concorrer pelo nn.so
esforço pnru o progresso espiritual do recanto da
terra cm que vivermos c do núcleo humano cm
que houvermos surgld'».

ilill
Companhia de Seguros Luso-Su»

Americana

SEDE EM LISBOA
Ora, nada concorre tonto pnra esse altíssimoobjetivo como á illffusiio da theosophia; Inj-n.

trabalhar pnrn a propngnnda da tlicoíopliin no
Brasil C» trabalhar para o. bom ilo Hrasll. Paar-
quo, a causa de todas as angustias, apprclieu-
sões o soffrimentos. que os povos vCm nlrit-vessando, 6 n Ignorância em qne vivem os sous
governantes das grandes leis quo governam omundo c porque enlre todas cilas, sobrelcva ada fraternidade, ensinar e viver n lei da fra-ternldiid'.' ú lnncnr a pedra bnsirn dii fcliilib-de no planeta. Sem que essa lcl seja loco-nhcolila como a tônica fundamental iia mani-festaçilo cósmica, nada se poderá organizar dèdefinitivo nu liumnniilnde. Os homens, ns cias-ses sociaes, os raças e ns nnções continuorilo
a viver em nlai-ma porenne, promptos a luetar
e ao morticínio. K scrü esse o objectivo dnvida ? Certnmcntc não. A terra, a Pátria com-muni de todn n'humanidade, produz o bastante
pnra o sustento e o bem estar dc todos os se-
res. As eitatlstlcas a demonstram. E' o egois-
mo dos detentores do cnpltnl humano, 6 oegoísmo das nações, qne, dentro de enda pa-tria e em todo o plnnotn, iiuintem' n atmos-
phcrn do prevenções e de odlos que nos cn-
volvo o asph.vxla. Um srt remédio existe paradebellar o mal que nos opprlme; ja o ensl-liaram os divinos instruetores (ifltama, o Bud-
dha, c Jesus, o Christo, e os abençoados conti-nundores e interpretes da sua nilssüo paterna»—os S. Paulo, as Tlicrczas de Jesus, os Ilanin--ki-islina, os Augusto Comte, os AHnn Kardec, ns
.Illavntsky, as Anule Ilcssnnt. Mas, apesar dosesforços herculeoB desses servos de Deus, por-
que arautos dn lei superior da fruternldnde, o
(egoísmo continua orientando, ou melhor des-orientando as relações entre òs seres Im-
manos. ^

o periodo dns trevas pnssarfi, porem» Jfi vem
ínlgurando no horizonte o sói- dn verdade. Cer-to, muitos soffrimentos nos restam. Multo te-ri nlnda que penar n iwbre humanidade. Oseu Knrma collectivo traz nindn era sun trama
dividas cruéis ainda nüo pagas.

Essas dividas scrSo, porém, resgatadas. Oodlo seri vencido pelo.amor. As cohortcs frater-
nistas crescem. Com o numero augmenta a snncapacidade de acção. Venceremos. .«.travCs dou
prismas constituídos pelas diversas interpreta-
ções religiosas e pliilosophlcas, a verdade vaiexpandindo suas luzes. Quanto ;n nús, disci-
pulos c filhos esplrltuacs da Mestra cxeelsa.quc
foi Helena Petrownn Blnvatsky;. vemos com
satisfação espiritual augmentar o nosso. nnme-
ro em .todo o planeta. No Brasil, J4 contamos,
mais ou menos, quatrocentos membros effecti-
vos dn S. T. No mundo seremos uns 35.000.

Mus alem dits M. S. T., inscriptos nos rc-
gistros, em todns as agremiações religiosas ex-
lstem multas pessoas influenciadas pelos ensl-
iminentes theosophicos, que vivem e xctuain den-'
tro da sua religião peculiar guiadas pela theo-
sophia. São franco-atiradores no Berviço dos
mestres. Abençoada seja a actlvidade dos quesc não dclxuni manletiir pclus algemas da in-
tolerância e do estreito dogmatismo.

Terminando estas linhas dísnlaviadas, nas•pines a sinceridade e a gratidão supprem a ca-uacidnde, dirigimos um appello vibrante a to-

Capital realizado no Brasil
- 1 .'01M>tOOQ.gOOO

Deposito no Thesouro Nacional
»00:000.#000

.Represe I mies gomes e
, Banqueiros

MAGALHÃES & C
Rna Primeiro de Março n. 61

Telephone Norte 5034

IA.

AVISOS

LOTERIA DO ESTADO DQ RIO DE JANEIRO
Besumo dos prêmios da loteria do Estado da

Rio de Janeiro, plano n. 52, extraída em 1-1 de
dezembro de 1020.

PRÊMIOS BORTEADOS

36970 (vendido na Capital). .. 20:000»000
35608 .... .. .. .. .. .. .. 3:000?000

8 PUEMIOS DE 1 -.000*000

;6Õ21 2«8 20869 -

24 PREMIOS DE 200(000

D0752 3139S 56850 74231 55002
61000 . 2109* 40463 3547 57180
41740 5282S 46177 73035 8782
54302 1587 300DO 390 4090

8057 35758 7GC52 20217

80 PREMIOS DE 100ÍJ0OO

16311 68830 25145 74218 23525
1813 34S01 28810 04505 «'«M

B8311 59110 48035 5053 «7S78
38712 75137 25530 65220 79141
50009 39874 120S0 ,27052 78862

4107 17052 71S7S 73901 67170
Todos os números terminado* om 9 t£a

2*000. -

,. ._.v._
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SÊ^OGGWl E RC IS li
Mercado monetário

CAMBIO È BOLSA'

Movimento db cambio 
'

.Ainda honteni tivemos . o. mercado na
p05Í«;ão anterior dc incertezas, porquanto,
sentia-sc ameaçado a todo o momento
ãeimaior procura de letras1'fará remessas
dc dinheiro. ¦{,l,n 

''' 
.. '

(íoui<|uanto constante modificada* a;
•«issa situação econômica, dia.ntç da redu-
i_-*áí> da exportaçãtí^STnaidf -augmento da
imjjortação, em iodo caso"*' para contra-
hilançar com aí necessidades no commer-
cft legitimo, talvez hqyvesse .letras de
cobertura que chegassem^ ou que aceusas-
sem unia pequena differença.' \,

Assim, as tendências do mercado se-
riam de baixa, mas a escala ascendente
seria gradual e moderada, po-passo que
as taxas têm caido bruscamente, de modo.
pronunciado; fazendo acreditar na pre-
sença de outros factores.

Em todo caso, tivemos, o mercado for-
temente oscillantc, baixando, ou subindo
de accordo com a intensidade da pró-
ema «pie recrudescia irregularmente,
sem que houvesse cobertura nas condi-
ções precisas. Na abertura constaram ne-
gocios bancários a io z\\ d., contra le-
trás a io 7jS d., mas, ém seguida, os
bancos recuaram a 10 n|i-t e 10 s|8 d.,
contra o particular a 10 $\\ d., sem ven-
dedores. ' '

Assim continou na baixa até 10 \\t d.,
bancário e 10 s|8 d. particular; mas rio
correr do dia, retirados oj tomadores, sú*
biu o bâpcarip a-10 a|r4 e.;io's|8.d., con-
tra letras a 10 ii|i6 d., fechando o mer-
cado em espectativa a .19 gjiâ d., ban-
cario e 10 11(16 d. particular,.

O mercado de cambiàes constou de le-
tn.s bancarias de 10 3|i*.a.io i|2 d., con-
tra particulares e repassadas de. 10 ?|8 a
1,, 5(8 d., .sendo o valor da libra.csterli-
aa dc r*2$32S a 22%%^. .

•Tabelas Qfflciat* .

j.^mlres .. .. »• ..
l'ai'ls . . . , .'.' "..-' •

Xiouilros ¦' ,'a - ..-• al • •'
r««is
ltali» '. .. .
Xbrttlgal
Allcinrtuhll
S»i«s,
Nuv:i Vork 
lÍDripanha
Jttpilu . . 
Suécia

. N.iriiVftii . • • • • ¦ •
Molliindà
tSyrhi <
1.! -1 _í í«¦ 
Ttiiumiiirtía: /¦
An--trin

Sobre taxa. :
(,'afi'r, |Kir írnuco .. ,

Uin th Prata :
Iluenos Aires (ouro)
I,|,'!,l (papel) .. ..
Jt-Hit>VÍ(U'-0 .'.

1'rnças : . .
i'uv cubogranmia :

X*oii() res
3'aris
Nova York
Itrilk,
Siria

Acrões:

a 0« dit.
1» 3|10 10 r,|8•.387 *'tt! Í3U3

' 
ô'3'ílf.

'10- .-.|1« 10 7r16
»3ÍI0 11 $400
$2».-. í-40
ÍTMl $775
rt,IS'.i $1.00

líOlí! 11 l$O«0
GÍII70 ,1 6*750•ÍSSO 11 $8,10
SÍSS0 3$425
1*320 1Í100
©7S ?0».O

28070 2*120
$31)4

Í'-m 1- *420
JOIO
IODO

S3SU" 1

Gf-HO
2$3r,o
r.íiioo

a
a
¦y

A iu'8/0

?SU3

BÍ480
2$4*>0
r,*450

liaucos • . .
Hu-asil.. .. ... 250$000. 25õ«O0U
CommercLit. 1B28O08'
Uoaiuien-lD 183JO00
Credito Heul luterntteioual. 18l>$000'
Tjtvoufu llOJOflO S- ¦
Mercantil . .' 282ÍÜ00 2U0$Ú00
Port-i-ncáí. . .: 253Í000 243J0Ü0

/'. lio :2'crii7oa :. •
Amerlia Fabril. . 3001000 2951,000
Alliança •*10$00U 220*000
ComrliuÇlf . . ......... < 210*000-
Corcorad». , .. 170*000 lliõSuOO
Manufactora. . . .'...,:. 180*000 1TO$(ÍOO
Iiuliistrliil CnmpUta"."-...-.' 240**J0(IU 220*000
Miníviisu Ki0$(jU0 ínoftNMI
1'ro-rrw-o. .. 207*000 200*000
retrui-.iltuiut 300*000 .270*00»
Siintu Aleix 28ÕÇUOÜ —

O. áo Segttrot :
ftntfrll.' Hlltjflfln —•
Minerva 03*000 — -

Estradas áe /crio :
Minar* ile S. Jurunyiii». . 80*500 80*000
Siil Stini-lrn. . 60*000 50*000*
Vitrtorla e Minas, . ..... 80*000 • —;

"Diversas: 
.......

Doeas da llaliin .... 70*000 50*000
D»e«» de Santos 4TO*'0ÒÓ 4«:,*0l*O
mias uomiimes 108*000 402*WO
Lüterios 15*000 13*5110.
Mriliorts. no. Mnrnnliilo... -r R.",*1H)0-'l'errus. . 15*000 13*000.

Debentures:
America Fabril. . . .... 202*000 200*000
Alllama — ''200*000
Antarctica tfnullstu  207*^1*0
«,,,,1 l'astor .• ; ** 204*000 SIIMUOO
Uervcjaria Ilrulnna 208*000
Oouflauça. .' 202*000 200*000
.tjorcoviidò. 200*000 100*000
Dix-ii.h (la llaliiu 13tl»t,()0 134*000'
Docas ,l«j Sautus 210*000 200*000
• '«H-r-nèa-: . 2*42*1100 200*l»rt)
Eilifliiiiliii.-. . . . .... l«.-i*IHI0 —
Kínt I.II.Ü -i)2*000 tnxjlHW'
Industrial t'aiii|>lst» 205*000 2011*000
Mnlftolie 170*()00 150*000
|:»ir,jms«i Industrial . .. 2mi*i*ue - . .
Marrada. . 207*000 200*0(10
A7il,,llfl,ct„ril 193*IHIO tH.1,*,,'»
MelU. cm 1'eruambuco 150*000 <-r .
Siintu Alaixo. 178*000 10.0*000

*t> .

Rendas f iseaes
iw:cêbi*:doria de musas

GKUAES

Arrecadação do dia 14  32i5tli$.',»0
De 1" a 14. . .• '... 204':537*õ00'
Ku, iminl período du a nau nua-

sado , ,.,., 1135:911*70:0

Centros diversos
. O qAfTSr-' •¦ .. ,r

Com «tn móvlnientb' íthiijiadissimo; de
J|3*000 1'ehtradas é^ítitrídode embarques, encon-'
18"í0 .trámos o mercado ,de> càfe'hontem, apí-

isar dessa cirdumstánciã e de tererii'sido
|defavoravtíís as alternativas' da. .bols,a jie
|Nová:Yòrl.; com os* vendedores' firmes* t,
jpor isso, mais. exigentes. Os . comprado-
res noèmtànt© náo se conformÍM-ain com
semelhante idéa e resolveram, muito con-
tra a gosto' do^ vendedores, àbstereni-se'de entrar em novos' negoèiòs. Era vista

;diSsòJ.', o' 'mercado; embora tivesse ae- con-
servado firme, fnnccionou sem a menor
ranimação, porque as vendas realizadas
foram sensivelmente acanhadas. Divulga-
ram os vendedores para o typo 7 o pre-
iço de 11 $000 po rarroba, ao qual era mo-
detado. o movimento de procura.-As-ven-
das realizadas na abertura foram de ...
1.386 saccas e no correc do- dia de 3.68-1,
no total de. s-o<>7 dita; contra 4.300 de
véspera. .-.""_

O niercado -fechou sem alteração apre-
ciavel; porém,'; mais. animado do que na
abertura. ' 7
i— Em 'Santos, o mercado .funecionou

calmo, tendo .caido Ovtypo 4 a g$ooo, com
o. 7.., *:..-, 7$aoo por' 1.0 lcil03. Entraram)
68.732 saccas, foram embarcados 30.000
e. não houve saidas, sendo o deposito de
3.064,535 saccas. Passaram- por Jundiahy,
honteni, 46.000 saccas.
.— Em ííova1! York a Bolsa aecuíau lie

fechamento anterior uina baixa de ÍS a
19 pontos nas opções e ita abertura de
hontem 1^ ai 6 pontos, .;., .

3to»inicnto do café
O movimento estatístico do mercado hontem

foi a sexulnte:
BntrtHltr*: ......

i Regularam osvséguintes preços:
j Ouaffiadmt!¦'-**'¦ Por ililog'.
Braneo, cristal  $G8Ò a *720

;8* Inttv.-:'* -' "......--— —
¦Idem, ?*Jgçrtój.;.i rr.'* ¦-..'*;. k.*Ç00 a $800'D«iii'er»n>* 

... . , -• .*..... -— - •*-•• - ¦»
JfnscaviBhds. '.". ..;."v'.5,<; . $500' «' *540
IMtscair» .. . ...;........ |300 a »480

- GÉBEABS MOIDOS

L SuÂccionáva. firme, o me teado * d esse
prõdlficto, cujos -preços conservaVam ten-
dencias dè alta.

I Cotaçvet:
Kiibâ mimoso. .
Fubft, iMBificavel.
FnbrV pnutfU-avel.
Fnhí -esiiecial. .
Fnbí eoinmnm. .
Ararut» .. .¦ •.
Fubá de arroz ..

Outros nenen,*:
Doxtrlna
Fei-tila fina .. ..
Fecufi» 2* solte .

Por

17* *

50 í.ilo*
23*000
18*000
10*000
11*000
12*000'UfiííHJO

38*000
¦ Jti!*-7.

1*209
»uoo
Í500

FA1UNHA »E TKIiBO ...

O mercado desse produeto funecionou
hontem inalterado e com os preços em
estado de firmeza.

Os preços foram os seguinte*»: •
Por 44, Mios

1» qualidade. .
2» «nmlldade.
S» qiuiirdude.
Seinolina . .

47*000
46*000
45*00*1
47*000

47*500
40*500
45*500
¦17*500

O XARQUE

Fúaccioriou o meceado desse produeto
hontem sem maior movimento, nus com
os preços ainda bastante firmes.

Os preços'foram os seguintes: -.

10 ¦ alto
*3'.I2

Gi"770

IO 5|IG
.*3»7
0*820

»240
J308

Banco do Brasil
Praçai : a 00 tf|i>. (I

Tlomlrés .. .. .. ..• 10 13|10 e
1'ari* .; .'. '..,-.. .. *!'.S7 e
Italia
jNirttllíül ¦—
K,«v:i Yuri; —
Ilesimiilm —
íltKMios.AiniB .. ..* :•/¦.. , —;. -
Mi>„l«'VÍ,K«o .. ;.' ..". —* '

t*(Hw*o«i*,i :
l'er 1*000, ouro ... —

Câmara S.viullcai
a 00 úlai

..omlrns  10 21132 <!
Ituris .... *»«0 o
Itnlia —
iVrttjfful —
N«v'á York ....... —
Monliívft.ro '..' ..... ¦—
Huenos Aires (i«a|iol,i. * *—
lilem (ouro) ..*;... —
Urspanliii -—
¦Sii.Vii -—
tiu tuljiirx» —
H„c«Éia
UlitHiunroa ....... —
.IlHiJi —
HHcil',1 —
Iíiitlamln .,.- —
Seria —
r;ili-lina —•

I d|».
10 1|2

$300
4231
»70O

0*670
*SI10

2*400
5*400

3*375

Taxas t*xiTi*iiiH.s
Cri:, miitrl/,
liaircaria ..

10
IO

112
l»|ltí

rifía
i »|10

*3!,3
*2H5
Í72H

0*074
5*735
2*115

Í878
1*IM4

*,>;,.•,
1*.»5

*!*78
3*11,10

*417
2*(M2

*3»7
«3H7

10 1ÜI16
IO ll|l0

Canhenho coramercial
Com o capital dc jo:ooo$, estabelece-
ram-se em nossa praça sob a razão sociat
dc Alberto & Barbosa os Srs. Arthur
Barbosa e Henrique Pereira Alberto, \n-
ra cxplánir o negocio de botequim c bi-
lhares.'

O Sr. Casimiro de Magalhães mon-
tou com o capital dc io:oi*o$', uma casa
de refeições. *

Sob a firma R. Freitas & C, com o
capital de io:ooo$, estão estabelecidos
com o commercio de especialidades phar-
níacculicas, os Sra*. Raul Freitas e Flo-
rentino • Seabra.

Com o capital' de 6 :ooo$, estabele-
c'eu-s eo Sr. Domingos FreitaS,'eoiii fá-
bricação de venezianas.

O Brasilianische Banlc, 'vai 
propor

em Hamburgo üm dividendo de 15 °|"

por acção.

ASSF.MBI.ÉAS GERAES

Estão convocadas as seguintes: fi
Dja rj:
—Industrial c Agricola do Torreão. ís

t3 horas._ para contas e eleições. .
«—Êinprer.at de' Construeções Civis,- ás

-13 liorns.-par.i.oontas .ti.*leiçõe9.:- .-.---.-
— Carbonifera Riograndense, ás 14

horas, para reforma de estatutos e elei-
ções. ' "' .' «'¦ '. ¦

Dia 16: ' ' ¦;• .
Estrada dc Ferro Vietoria a Múias, ás

14 horas, para contas e .eleições.
Dia 17: ...
Companhia C. das Docas da Bahia, ás

14. horas, para coutas c eleições.
Dia 18:
Companhia Nacional de Seguro Mu-

tuo Contra Kogo. ás 13 horas;.para elei-
ção da administração.

. — Usinas de Produetos Chimicos, ás
14 lioras. para eleição.-

Dia 20:
A Eipiitativa, em 2* convocação, ás 13

horas, para assumptos importantes.
Dia 33 z
Companhia Industrial Fluminense, ás

13 horas, para reforma dos estatutos.
Dia 26:
Trajano tle Medeiros & C. ás 13 horns

para prestação de coutas e eleições.

Entrada de Ferro Ceatra! do' Brasil; n,l7
K*tní*dn -ik»- Penu Ijcg,k>!i1í.!U.. , .. 12.SV".
Via marítima .- 3.Sil

'¦,• 
'total . , .7....... *"J".M.'2»«

llésde o dln''l» rto corrente ". ..;.; 
' " 

ldT.S17
MMIa '.,... —
Ue-lbí Q di» 1» de Jullio . ......... J.31S.2SI
iledia. ;.•'"... .......' , 8.272

* üiiítiargac*: ' ¦ .
listados Unidos . . ..^..V  8ts
Ri i ropa 4.ÍI-Í
Kl» (lu Dnilu. •• .300
Ciiti.irnifem.-'-. , ...' r,$o
IMvlfico .. .. ., ., ., .... .. —i
Cubo .... —t

'. Total . 
nõsiíe o «lia 1* do corrente. ..
Desde o dia 1" de jullío. ...
stock uo inorcudo, . ;.

Utitttçilcs. pnr- arrota:
Typo  ...
Typo- 5" '....
T.rpo.iOr
Typd :...
.Tytio 
TyiK, 

Tanta semanal, *7S0, pur

•YfacttteHcias;
... St. Prata:

fatos
I Turas

! iiiaatas .
mintas .

Silo

2*100 a 2*300

fl. ttit
80.3S.", ,-v

1.0SS.2O8 "
BiK.739 pa*"a

It,o Gmntc:
l'rit«,s . nuintris.. ..
1'urui mantas >.. ..

l/fuas àirttfi},
Conforme u ituali<taiU

1*800
15S00

2S200
.2*20,0

1*700 <| 2*20»

12S50U:
12ÍÓII0 •-

10*700
II«300
l,)»S0f
10*300

kllngramms.

VALORES DIVKRSO.4

Os soberanos
t;--:,s ,1'oediis. reanluraiu*- íroiutas, votaudo-se

• libra ouro, 20*800,
O» vnlcs-»)uro

O Itíinço do Hra*-ll tiirn-f.ta o», vales-ouro I
r"rr"ii> dé 3*375, papel, |«,r l*"onro, se,|,!«« a n,{-
•tin do dollur na semana anterior de (Í*Í80.

FUNDOS PUBMCOS

\inda hontem, tivemos a Bolsa bastan-
te alentada; mas apenas pelos negócios
em apólices. Com effeito, circularam ain*
da as geraes ao portador, continuando
c««m movimento regular as municipaes.
Em vista disso regularam estáveis esses
«papeis que, afinal! vai transpondo a tn-
terrupção das transferencias sem outra
solução de continuidade.

Mas achavam-se por demais retirados
todo.** os outros papeis que foram cotados
cm diminuta escala, sem comtudo ac-
cn sarem nova alteração, para a baixa.
Tudo mais careceu de interesse, como sc- vé ailiante, nas «.'ctldas 'e offertas.

VENBAS »A BOLSA
Apólices gemes:

1917, 1. . .

ü & LEW
oimtiiss.ifM, citiisi^uuç es

e« *ni,}i.i»r«»tiria
Sãcnos (raaio!-, novos* e usados,

iiiu-a v*afé e oercue*:,. wiiairenis, al*
¦ oífâi -« •viirtiti/it.es.

CaiM; Postal 665 End; Tel«:ir. VAiltAO

9 Riià Municipal.9.,
Operações a prazo

' Continuou o mercado de café a termo,
hontein. sem maior movimerto de nego-

rcios e,r por isso, çpm os preços icaçps.. ».• Vcnàératii-sc''a • prazo' ' íâ.óóo saccas
íp;eiias.' ' 

V•¦¦' ' "

SÁ:
pezembro; . .
Jan-iri, (.1020).
Fev^rvlvo . '• *
Marco . ......
.«Iiril.
Atuiu. . . .....

fcuJ. Comp.
11*500 11*350
11*150
11**150
12*200
12|IOO
12*450

11*000
lt*S(H)
12*100
12*200
12*350

O ALGODÃO
Rsse metxado regulou, hontem, mal

.colloeado e frouxo^ mas os preços não
aceusaram nova alteração' para a baixa.

O movimento do mercado foi o se-
• guinte:' Eiilraias: ¦¦ ¦ Fatia*
S. Paulo  —
Pernambuco —
Natal. . . —.

'Sfl'K'l|tP aa* *
| r.trnhtibu . . - i....  . —
ÍVfttçà. . ,. * .. ••-r. r.. . . ;*,". ......... *—
Aiítntiihilo  ..... .. .. —
iltra

Diversa a cfiiifuSeát portIdi-m. idem Idem, 10.
Idem idem, idem, 
ld.-m, idem, 1020, 2, 10, 10, 2,. 20

l-.-tadoaes:
Bio. 100*. 4 "|o 1, 1, 

Municipaes:
Kinp. 10(14, port. 10, 45
ldcm, itk-in, nom., 10. 45. . .
1,1,*,,.. 1000, port. "...
Idem*, 1011, port. 2, 47, 50. .
Idem., purt. 7, 50, 50
Idem. .Vlthcroy, 2* siri» l» . .

R45M00
847*00»
84.1*1100
347*000

08*000

280*000
236*000
178*000
177*000

11*000
80*000

Acções:
'Vompanhinê :

11. «le 8. Jeron-nio. ÍOO. . . ,
IVHm.s Corcovado. 

Debentures:
1 >«•':>*, de Ktintos. 10, OO. . ..
Iniliistrlil Mineira, 3G

I',r alvará:
Ap. ditietM* emi-isõiH. 1017, port.. 9
ü.inin do Urasil, 200

PBEGõES DA BOLSA
rniítdoi'

80*000
165*000

200*000
201*000

815*000
254-JOOO

"Cjiiíuriiiizmins, 
5 u|*'. .

DUimas ctiitsftõiit ;
1017. port
1Í1LT,. port
KontftMf.vaã. ,.

Apólices municipaes:
10,11. 3 »|", jtBttI.itus iifimiiutivas
Kir.jt. l^mí, im '.d
K'i,|.. llHMi. port
lyti. n..:i., c ••;*¦ 
J.ritp* l!*17, |Hilt.. 6 ¦•!».. ,
Ntttierwj-, 1*» m,"t.v

* l'(tJ*.**TT

817*000

Compro dor
805*1000

810*000
StliSOOO
SlOJiruO

237*000
237*1)0(1

Í7Í«$U00

17l'?„0:»

irnvjuim
.\(»di<*e.s
!;..!.! do It.-..
r,N .fe Ml-Í.

estadoaers
. 4 ••!**. . ..

234*000
r;riij,,„(,
IWJlWÍ,,«/>.'.«„,
Knjiumi
ITIJHIM,

Í>,i5.'.(,r»
l'.,t,$l„„j

r.:«S..i,o
M '-1***1)%?

Notas da Alfândega
A thesouraria desta repartição arrt-

«cadeu hontem, 375:8Sã$oi!o sendo réis
'S.iotisÇgSS, em ouro, e 192:3ig^<J3i,
em papel.

De 1 a 14, do corrente importou a ren-
da em.4.iCfí :i78$'i>)5, e eni igual periodo
do anno passado em 3.383 :ao5$863, ha-
vendo uma differença para mais em 1920
de 784:87;-?333.' — Foram submettidos á consideração
do Sr. ministro da fazenda ,os recursos
interpostos por' José Antonino de Carva-
lho. Flavio dc Mtnezes Prado, Menezes
£ Kibeiro è Joel Accioly das decisões
desta inspectoria que lhes impoz a multa
de 2 o|o, por faltas verificadas nas fa-
cturas consulares, respectivamente, de 79,
«5. 85 e 17 volumes; que importaram de
Nova York, pelo va.por .Par.ksville.

.— Ksta inspeciona, por .acto de hon-
tem, officiou ao superintendente da Com-
pagnie du Port de' Rio' dè Janeiro, com-
municando' qné, de accordo coni o officio

.ri. 5.230, de hontem. do "juizo federal
da, 2*' vara do Districto Federal, nenhum
embargo, m^iis dyjís?á ser opposto á saida
da carga do vapor Macapá, desde que os

.respectivos despachos estejam-legalmente
desembaraçados pela i* sè<?çãò. desta, Al-
fandega..

Foi baixada, hontem, a seguinte
portaria:

"O inspector, tendo em vista que Mi-
guel 5: Elias, arrematantes dos lotes nu-
meros S. 26, 67. 73 e 83, do edital n. ii.S^
c 49, 64 e 76 do edital n. 118, do corren-
te anno, deixaram de recolher, dentro de
48 horas, o preço das arrematações, ape-
sar mesmo de intimados, determina ao
encarregado' dos leilões que não aceite
lanço algum dos citados Miguel & Kliu,-!,
que dè hoje em diante ficam proltíbirfns
de entrar na Alfândega e suas dependeu-
cias.

E porque taes factos não se devem re-
produzir, recommenda ao mesmo encar-
regado communique-os afim de que, findo
o prazo referido de 48 horas, se próVi-
dencie'a respeito."

Por acto. de hontem, o inspector
julgou procedente a apprehensão de 20*5
peças de tecido, dc seda. apprehciididas a
bordo do vapor Servulo Dourado, |>elo
ajudante de guarda-mór Annibal Nunes
Pires, auxiliado pelos officiaes aduanei-
ros Nilo Ferreira, ,Eduardo Carneiro dos
Santos e remador Thmiothco José de
Lima. c' condemnou Fioriano ílurity.
Constantino José í.ucas e Octavio Cos*
ta, diipeii,',eiru ,? camaroteiros daquelle
vapor, a. perda da'mercadoria apprchen-
dida e mais a multa de 7 rwKffòô.Ç. cor-
respondente a 50 o|u de seü valur ofi:-
ciai.

Mandou ainda o Inspector adjudicar ao
apjirchciiíòr e sen» auxiliarers „ produ-
cto dá venda, das referidas ihcrçadütias,
dcdnzi.idvr^t pi'$v i.jo 4" -lUc tr.tlá *• :ir-
£.'»;> u.|, da lei O. 2.«.«-.), d«: ;: di- .'.,"«.¦
do HJ'.$

Total. , .. —
Desde o dl* Io Uo corrente .\ ' 8.B54
Haldas 488
l>e..<iê o dia 1" du corrente  8.828
Stuett; . .  31.772

Cotacõet:' 
Qualidades: Por 10 Mio»'Sartõcs.. .. ., numliiaea

1»« sortes  24*500 a 25*500
1'aulwrn* ' 20*500 a 27*000
Mediauu* ... 22*000 a 23*000

O ASSUCARi
Esse mercado fimccioiiou, hontem, ain-

da sensivelmente frouxo, çom os preços
em attitiide de. baixa. Foram desenvolvi-
das as entradas, e reduzidas as saldas,
tendo o stocl! aceusado regular augmento.

O movimento do mercado foi o se-
guinte:

Etitraiai:

Noticias marítimas
movimkxto do roívrd :

Vapores em viagem

paquete inglc? Pliiifía.i, Jesse' [Mrto'¦IJaltia, Rio de Janeiro e Santos, (es-
perado ho dia •jr-ri.-^iS};

V«i>ores entrados.' V

De T.uenos Aires francez Libéria, carga
a. Companhia de Transportes M.iritEtnos;

. De i Rosário, americano IVestern-Beile,
[carga a. Schippiny Bord;

De Recife e escalas, nacional Itatinga,
carga a Lage Irmãos;

De Aracaju e escahs. nacional Itaper-
una, carga a l.jgc Iramos;

De Oucnos Aires e esealas, ingiez
Milia, carga a Nortou Megaw & C. ; '

Vapores 8aMos( - -
Pará Santos, nacional Carangola:

Pari Aracaju <.-' escala?, nacional Uai-
r/»of'o-." • ¦--. '... '

;;• Kara Giúèhos. nacional IVcncesUiú;
-.Par.r Tampico 'í rcscalas, americano

¦Tippeciiida: "'Xsi
Para Now-Castle,; galera ingleza Alice

H. :l:iH". . ..
. v.para Vietoria, nacional Itaponn e pon-
tão i'. Francisco. ¦

Para Caravellas c esealas. nacional Co-
ronel;

.. Para Búeiios Airês*^r,çr|çalas, .hespanhol'Suarez H.-t'7 ,'rJ*,"íS;""
P-árá Iguape e escalas.•• nacional Iraly;
Para Tampitp, americano Sinisliiiie;
iPara Christiano*. e escütos, inglez Sá-

lerno. , à: ' " '

Vapores esperados
IttiNio» Alrea e eses., TomttXKO ii Sacola.
Ni.va V«trk o e*ía., Ctúãòmit. .;......
^ora Tórt,. tttrphcti ..... ;..
LleeiTiool > ases.. Orittt
Hnenna AI**Ve_**se«., í'o.-ian»d. . ^ ...
Rum*,,*, Alré* o- ohc«., Vanta*.'. .....
fjtvt^rpnól, Arüute. . «. ....... i.,;..,.
llarre e eíea. Liiteliü..
Mnrsellm . esc-C, ('oiitotie
l.lrrr|KN,l e e-rC:, Arlamu.:'..'.
.int,fejitlae.e*é»'..,'i^i*f ffe Ifíieí ..' ..
RI,, da l'rala, Mcnioto
Riit»no* Aire* e e.icã., Dcmerarit. . ...
nuenoa Aires; Ifithm...
Porto*, do norte. I*arÚ!. . ;V1'.,';
Boenotr Airet «r tiv., Znnia. '....
KiieBM Aire» e eses,. iicoa
forros do norte, BeMii. ,.
Itio (Iriinde do Mnl, Tivni-.iou
Urerpoul . eae-., .Soeniftr». . .........
Porto» do sul, 8. Paulo. . . . 
Ilucnoa Aires s escs., fíclria
HneníM Alrea . esrs., Werra Ventana. ..
Soutl,ui„|,toa e coca., Iltgl,luni 1'ritlt. .
Ilu eni * uses., Samarii. ..;.....

CaniDoa.
Minas ,
Alaeoaa. . . .;........
rernanibueo. .. ij ....
Santa Catliirlm . ......
ScrgJDo.. .. .. .....

Total. ..' . .;..,
.Desde o dia l*"d» niea .
;*4|.|ttM. ..-.,..:¦ .......
I)e«da o dia 1° do aiea

Era traplelicí.. . .; .,...
Én, traplehes. , . ......

1 -' •'a*ei*n..'í'v- .'..-..:,

Bacooi
0.053

•••¦«¦•

«.053
CO. 904

. 2.181
54Í006

193.322
193.822

SltV.SW

Vapocçs » sair
ltBarcelona • (tenora, ToBaao tlt Sacola ...

Rio- llrande do h*nl Utephai
1'nrtoa-do tilo tiraiHto, Iblapaba
ICe*'lf* a «srs., Itautiii
lineal» Aires n *x., Acolat.
Porlos ,1o norte, Ccani
Montevidéo. é -aes.. Sírio .. ..,
Rio Ora ode e Uio «ia Prata, finaria. .. .
Rto .1» Prata, Heltua
I'nrtos do sul, Itdfinffí. 

iCiiilAo • esea., Orita.
Marselha, . esea.. Formosa.. . .......
lleeiftí e use*., T*q*Wtl: .. .... .. .. .
Partiu do snl, Ittperuna. 
Nora: York e esea., Vía&cn. . 
MaeRo . caca.'. Iiaputtt/. .......;,
Porlos do sul, Itabtrã. . ..
Buenos Aires o esc. Látcna
Bneio,a Alrea á esc, Cordoba..
Jhiejio. Aire» -..--«-je., Ar(a,i.-o
Iluenos Alrea e esea., Paus dc Wact ., .
Marselha o eses., Mcmlota _
I.leer[«wl ¦ esi*'s., t>i*tritra. . .. .....
Poeto* dV norte, .traeatv.' •¦'
I«*i«to«*s a Uainbarc», Oratntoft. . .....
SoBlhan;i<»a ,i eses.,. Avon ... .< .. .. ,
Nota I6rU e -*:., Huron
Httael» •¦¦ ese.. Ltmé\.>'..'.';..'...........
!*»«« do norte, João Alfredo .. Í.3..-7.
N»»a Yofb • cara., Bfron. . . 
Jtordfo» ò es«rs., 3<«rrd reti tana, . .....
Stoekolmo • esea., Oelrtal 
Wieirb» Aire» o ese..., ttttllitani Prtdts
Itlo da Ptáta, Samortt. . 

Movimento do cáes do
• • .r:. jpprtqi IJ ¦ y^[

! Achapí-se? atracadps *a'à çaisdò. porto,
'etn serviço 'de carsa e descairga dç mer*.
icadotjas. o*'- vapores e • entbaçcaçães se?
guintes: ."...-

; Vajpor ameticano" Siitinsnme, .'armarem
i, descarregando otco.' Vapor nacional Titopaba, de-carreuan-
dt> catvãro, armazém a. 2- • r-, ¦

Chatas diversas, com carregameatb do-'Lima,, armarem .tt» a, ,.i. '.^
Chatas diversas, com carregamento do

Siria, armazém 2.
Vapor americano Rabiit Good Yeilew,

descarregando, carvão, armazem n. 3.
Chatas diversas, cota carregamento do

West Noska, armazém 2 c mixta 4.
Chatas, diversas1 com carregamento do

Shei-idâú, ar.utaz.cni 3 e múctD í. ,. \
Chatas diversas, com csrrég3mento -do

Rio de la.Rhta (ariqazem mixto n. S); wr*
mazem n. 4.

Vapor nacional Vietoria, cahotagetn,
¦ armarem 4. . i , * t.

Chata* diversas com carregamento do
Seatdier (arntazeirt mixto &}, armaíem'
n. 5. ¦ '.'Chatas diversas còm e»rregant*Jj(t* do
Amiral ViUarel de Joyeiise, '(atmiazera
mixto ^T, at mazem 5. ' - ^

Vapor inglês Mauanesits, íescarregan-
.do cimento.no amwzetii «"3, armazém 6.' 

Chatas diversas, com carrega.rofctp .do
Trct'ief, tfcscarriga-ndovcíraeiito no árnia-
zem 3, (armaicm' mUto: 8). armazem 6.--Chatas .diversas còm íartstganietjfei do
.I.ord Ormand. A'cevada descarregada no'armazém¦"¦$.(¦. anliãíetit! mi>tto"4> arma-
zem. f... ¦' :¦¦¦ . ",;7-

Chatas diversas cora'earregamento do
IVestern Ue>\c, ac,mazem 7 e mixto. 8,

Chatas diversas recebendo ntintrfo,' ãr-
mazem 8. .. ' 

,¦
Chatas diversas, cont carregamento dp'

Aiigo- (armazém mixto u. 8), armazém
jn. 9, % 

'xx. I . .-;..
1 Chatas diversas, com carregamento do_
West Mttníten, acmaaém a e mixto 8.

Chatas diversas com carregamento do
Sark, armazem g. e mixlo 8-r a farinha de
trigo descarrega 110 armazém-3.

Vapor americano Surice^ descarçegan-
tdo carvão, pateõ to.

Vapor inglez San Florentino, descarre-
jgando oleo, patep 10.

Chatas diversas, conv caríegaraenta do
{í'ancras, armazém n. 10. '

j Chatas' diversas com carregamento do
Còíufhbia, armazém 10.

Vapor americanno American Star, pa
jtío 

• rr-, -descarregatido-material para a
Estrada de-Fémo Central do* Brasil!

| . AímazeBi j-A,:,xago-.-.-, . ..
Vapor francez Ceylan, armazem. 15.

j Chatas diversas, com carvegamento do¦Tabor (.armazém mixto 3) armazem rtu
mexo. 15. ' r ¦ .¦

. Chatas diversas com carregamento dtt
Getlier, armazem 16 e mixto 4, '

Chatas diversas com carregamento d©
Keresaspa, armazém 16 e pateó 8.

Vapor- inglez. 1'cslris, armazem 17.
Chatas* diversas com carregamento do

Çelriá, armazém ij;
Praç^ Mauá, yago.'". ,..'*',

Movimento commercial
NOS ESTADOS

. EAHIA, .14 (Á. A.) — O mercado de
cambio abriu nominalmente. Os bancos
sacçaraiti a iq3|.|, 0_daliac foi cotado a
6$Soo e a libra a 2a$S57. O mercado de
cacau, frouxo. . -

BAHIA, 14 (A. A.) — A direrioria dc
rendas arrecadou . a. importância de

;45. :SwtS3-to .s.epdp;.exportíç;"tp 43 M^sM»*?».
e intertw, 3:428$.J54; " 

; SANTOS,' 14 Í.A. A.) — O Oiercadr* d»
cambiii* desta cidader abrin. hoje com as
'scgjfintes cotavõe*: ;e yisní-10 i|í e a 00
dias, !0 3|4. • *

SANTOS-,;»*- (A. A.) — O mercado do
café desta cidade hoje abriu com as co-
tações sesnintes: café, typ» 4, Sffáa e
lypo:7, ?%q.?$.-

Neíta base. foram negociadas 2.000
sa*èâs..' ¦/ ri

BELÉM, 14- (A. A.) — O'mercado da
borracha continua paralysado, sendo 6
jjroduoto cotado a i$8oo.

; S: BAULO, 14 ÍA. A.) —Durante a
sctnstiítí foram vendido* na'Bolsa titulos
de diversos' valorei. aítinpi«do o «produ-
cto dos mesmos a elevada, somma dç
•;«4.7*í$Bot>.

SANTOS, r4 (À. A.) — O mercado
de cambie fechou hoje a 103(8 ;'t vista
c to j(R a ço dias.1

Francos: mínimo, $380 e . máxima,
$j85; vendas, t.720.000. Liras, $230.— O caféj no fechamento do mercado,
obteve as seguintes cotações: para o ty-
po 4, 8$goo e para o typo 7, 7Í97S r fo-
ráth vendidas, 14.000 saçcast existindo na
praça ulri stoeí- dc ^.8g*i.78a.

NO ESTRAKGKERO
. MONTEVIDÉO. 14 tA. A.) — O mer-

cado do cambio* nesta capintl abriu hoje
com .1 cotação de* 13,45 par» os sa«ptcs á
rvista. .

BUENOS AIRES, 14 (A. A.) — Na
abertura do cambio a cotação foíjle 17.75

¦ francos belgas para nm- pçsdi. (MiroT 
' ' •

•BUENOS- AIRES,. 14 (Ar. A.) — Na
•abertura do mercado dc tri*ro, para feve-
reiro, foi cotado na media de 17, 30 pe-
isos.
! O couro obteve a cotação segundo os
jtypos entre j e 11,30 pesos.'.

- A lã, segundo a qualidade, foi cotada
icntre 3 e.7',50 pesos.
, NOVA: YORK. t* (U. P:> --• O mer-
cado de café esteve calmo hoje. As cota-
Jções foram-: março, 675; maio, 713; |ur
IhO, 745; setembro, 7.7*0*. i X'-

; NOVA YORK, is* (U, P.> — Mercado
dè «mbióst Libras esterlinas. 346;' fra*-

a» cos, 58*; liras, 34*; ínaTcòs, 13-11|3* flo-
rJJ rins, 30-^5, e franeó-betgas, 614,. 

'¦- '

.£ j CHICAGO,, 14 (tf. P.) —¦¦ Mercado de
31 ceriaes. Trigo. O mercado abriu cíiét af

TELEGRAMMAS
(Segundo despitcho-i telegraphos doa nossos correspondentes especiaes) •

Mercado^ monetários

•V!.,-P

OS PRGDUCTOS E OS TTFÜLOS BRASILEIROS NO
ESTRANGEIRO ;U ^

Informações diversas
TrT5r.B6RA.UMA FETANCIAtlt

Descontos*
' 

¦ Boi»,.' Ém. Landréj, 8 nie.es :...
4 tr*i(f otiytB* S51»

Em. Nut»-1'ort; a iWow*.: , (
8 4 8|1« .

Cunthio sobre Iontlres: ^. _
iNovu York tt- telg.) i»r dollars, ltlira |

8.45,30 8.45.Í5-. l.«8.75 . ¦
Nora Trj* H vis»)' «Mlarca por Itb» :

3.44.73 3.45.00 3.88.00
purls (4 vista) francos por. libra .:",-iA so.8-* J8.;;(M *t.\i -
Lisboa (ft vista) ppimv |»r mil rítsrr

r,r T-;.|!ll, .:¦ 20 3|4 .
Madrid lá vista) piwtãs tH>r, libra:

110.75 .üH.tS.. «. W.05 .
Gênova (ft vista) IltaJ l»'r libra :

'..00.25 08.50 U .HO

. Títulos brasileiros:
.4cínat ., .ami. mm. . ..7

Federaes _ .
l**undliir. ü 6|o «.

85 05 —. \
Novo líiimllng, 10H :

07 57 • —
ConvíDSüa. 1010. 4 o|o :' • 8»'t|2r 4»Í|S —
1908, .5 o|o :

05 60 T-t
Kstadimcs :
Dlslrict» Federal, 5 oja :.

501|2 501J2 —
.Bella MorlHmtey Í905, 0 o|» i

61 1|2 04 112 —
E. ds ». 1'aiiln.,- 11H3..5 u|o :

2i|rairada N|,-atad» X|<'„t»du
K: do Itio, bumiH ouí*Ò, <"? «Io :

os m- • —
E. da .Balila, trmj,.'. onro, 1013, S oi» :

43 1|2 • -18 1!- — .. ..
Títulos fliversos:- - -

;*oji! - A»i.
Brasil 11., Commou Stoclc

2,l|t . ' 2 »)»
Brailliiut T. I.ieUl

as spu-niiiies corai.tlês d"
sciUriudo ctmls nor libra ;

*T.O>'.

.at? * tórin», reine.
Vff*
tS.iT
7.15
7.18
7.71

14.05 15.82 Si",.55*,

15.22
87

ItV.Ot
pontos

31.03.
defila

1010

L'
41 41'1|4

S. Panlo R. Co... I.td,
•1*»1|_* -li",

Leopuldisa lt. (\. Ltd., Ord.
28I|2 *->Sf ÍRl 

" —
Dumont Cotfee <_!., I.((T., 7 1

Co.. Ltd., Or*. I
Old.: . . ,

o\o C. Pret.

15
13
15

\i
17
17
18
10
1»
to
20
20
21
21
!£•>
22
22
24
20
27
28
38
31
>1

8t. John dei Uey Mlnlns, Otd. • -
lõU Wf- 

' —
itio Pltnir Sfllls & (.Irannrlcs, Ltd. s

01|:i ttl|3 
" —

london & Braslliau: Bauk, Ltd: . .

Mala"B«at Ingleza.. OcO. ' - '
Í,M 105 —

Títulos eslraHselrosr
hojo Ant. . .101»

Emp. du «ucrru Bcilaiuticu, 3 o|o, 1020|4T
82.7)8 88 — ' " 

.
Oonsol»., i í|2'a|*i ;

44 IfSí. 44 r|s -*
Rente- FrontHi.-iev 3 o|o (ua Bolsa de Pari»):

5-7..ÓÕ 57.00 —
Ttítltí PtiiBiaB,*', 5<l|o':. *.

20 83.20 •-^-: * "sr«.

o CACTir
O mercado dc café (tlapoul-«AXTOS, 14 —

Hoje Ant. mi»
Tjrpo t . ....... PSOOO »*KK10 IlolnlBí»
Typo  7if20O. 71200 Ttoudngo

,.ãANl'qS,- 14 — Oitii-aado. dajraíí para *
wítre^u' h" termo ovtMêvfiwK*'óirlmffj** diimatè: b
d'„t. o rua, renda*, «.-««•sina.-,. Verifi™,i«c nn»
l-mpciisütr para li.ii.va ijne coiiriainilr nr# a» ré-
fliaiueulu,. sendo feito astfj nas seguintes irnadt-
Üijcs: ostavet. :. - ,

r, Trava- ias*
iüi«"

 8$rtoo
.' v, 0JB2S
-.jíiivmi

'......'.... ItjSSff

Entr,.ga oin maK}o ..
En'trega um maio. ,
Entrega, cm jallm. . .
Entrega am, nMenitiro.
ou seju' uma baixa dc 11 ii Írt ponto* sobra o»
pm.-us itiifcnoiTs que fora!» us Mejsuüiteal .' ' -" ' 

Anterior
, Entrega om março.  0.80

JKntreg.t em umi". . .  7.-*-
Entrego, em. Juilio. . .....»....,...;;. 7.5»
Kutrega em-sttcinbru. . . -...  7.87
Nu me.-Jiim (Inta do .111110 lwssikIo riíglstraram*
í*> a» segulirtè* eotiuxoM :

Anno passada
Eutrogii em março. . ,  Doaig.
Kutrefu en, nmio. \  Domg.
Estn-ga etn Jula» . .  Doiug..-
Entrega, em tutòiiibro  Rning» <

O ÀliCiOUAO
NOVA yòltk, 14 

¦-'- 
ll uiercntlo de algoilüa-

aara a entrosa * u peão* encernoUrser boje. en
<oB,ti,;3« acessíveis rcgistramlo-se os seguiu-
tes valores, qire represeiitum cent» por HlWir: ,

,'llojo Ant. 101!»-
AlgwlSo "AmoeleaniV

entrega cai janeiro
AJgoilãü " Aa.crh*uuu'!.

eat***g» eat m»lv .
On seja balsa d.* 78

o feehnrmHtto* anterior.
UVEItroOI,. 14 — No úioivailo dc nlgwirio

disiionivirl ns «|iiati.la,l«'.« l,raslU'i,'i,s furai* hoje
<rtit;tii;is 7i' iIh-Iiuu-1 du» iv-íuco |iur. librai' tíiuls
baitrw, vigorando o.s ae^uiiites limites:.

jiojii 
'Ant. 

.1019
Peinaodiueo-"fairV .. 11,.40, 12.25 l»ui«)£.
MaceW. "falr". . ... M.M .12xÜ3 Dunír.,

O- algodão ai>rtc:ani«<ieu.n» uo mesmo merca-
d» oxrperlnienton mu* fnilxa «lc 70 décimos ils
licitei! iioi' libra, cotamln-s**;

7<«,',« Ant. VM»"Pully-iiilddlliig" dis-
pouivcl  11.71 12.50 Domg..,
I.IVF.Ul'ÚOI., 14 — O mcnrndó de algodão a

termo, lis Ir.1.30 p. mi., hoje mostra paru o pro-
iluct" iioitiMinioi-ifiino uiim b:iixu de 7lí 11 7í*
iKiuto.s, í-ut:tinlD-*-'-x cm* iK'iu*e pnr libra:

Uejó Ant. 1019
"Fnlly-nirddlliíg" eu-

trega em. dezembro, 10,40 11.25 Domg."Full.v-i.Middlins"'' eu.-
trega un, nmw . 10.65 lt.37 Uunig. ,
PF.IÍXAMrtt.TO, lt — O mercado dé nlgodâ» ^oestii praça 

"esteve hoje ao melo dia estável. -' ' '.
• A cotaçüò da 1« sorte foi por lõ Ullos:
Hoje '.  :. 28Í0U0
Anterior .. ..-;..-. .. ., 28*810
Anuo p:is«ailo .'. .. ., .. .... ... Domg.

As entradas foram:
Hoje.. .. .. .. ... .. .. .. .. 709
Anterior  —
Aiiiit» plissado.. .. .. -i t* •* Oumf.

Ou $cja ptror a saíra:-
Hojo.. ....... .: ..,;. 27.40»
Anterior  .. .. .. .. .. 20.70»
Anno anleriot'.. .. .. .. .. .'. .. .. Domg.

Sendo a «sistencia deste produeto calculada
ein:
Hoje ' .. ..  5.300
.««terio»..-  7.UIIO
Aaau iniSsado .. '..  ..... . Doma*.

A iiltiiua eiportacã» de algodüo conlicelda é
de liOO vacas o SOO fardos, assim: para o
Uio de Jaiiein,., 200 anura* o 300* fardos, •
l':ii*ii ^HUtüá, UM) saiTH-i o Õ0U findoi

O ASStlCAK
•-B6re.NAMBf!Ul»,: lt -r--Sap»as- sígulntes aSÍ

eota«:ô« ofriitfaei- dc gssue,!ti', boje. «or 1*

Der/.embro. .
-Ittitfiro. . .
F«*veiêlro. .
Mori.M. , .
Maio. . . .

Vendas.

Dezembro. .
Janeira. .
J^eveteli». .
Maiiio . . ,
ií«i,;: . . .

Veudus.

Dp/eailH'u...
Janeiro. . .
•Eiiv,*r^Ii.ii. .
MânJò. '. .
Man» . . .

.,  14.000
inferior

 8$!I75
 S»Í50
 0*3.5*

..... 8#09t>

 13.000
í'ara liquldaçüc

HSKi

I'ninaa Rtiperloco.l"'
llr.iiimi erlstal .. .
Ilemcraras* .,''.. .
3» »«,rt«*
!ÍllllH.*Uit> . . . . .« • •
Brutos sceeos- .. ..

o 1*

1».

Itol*
¦ 8*200

8W75
8*07»

nada
o seguinte

Ant.
8*2UO

0*17.-,
0*17»

101»
l>o-nt.
tJomf.
Domg.
Dòmg.
Domg.

Vendas  nada nada Domg.
SANTOS, — K* o nçgulnte o twoTlmeiitu es-

tatlstlco lioje, com q» resfei-titos coafrontos :
ltilO

EMrwMa :

Kt-lMiTtMs

De«pafkaff»s'

Saldai:

EzlstescM :

Hoje

40.618

28.000

1T-.00»

92.447

Ant.

88.782

30.000

Í4.000-

nada

Domg.

Domg.

Domg.

Domg.

8.012.701 8.M4.58» Domg.
NOVA TARK, .14 — Np' Bolsa off lf lal" de

Ckí* a Assucar rl|*»r»rai(i boje; »::nltliiia ftorár,

* Hoja
UI20O

, a-jiu*»
Sem cotú«;il«

StUliffi
7$ii»0>

: 4»*J0»
Anterior;

Íir-O»
8$«ott

Seu» cotni.-Jíi.
8*1111»
7.IO0». v
4|20»

Anno pi**dt.a
Duwg.
Poing.¦ -Uatilf. *
Donigí
Domg.
Domg.

. . 7,+Wr

... . 80.4IJ0Í
... .. Dvãig.

. .. 1.083.40»

.. •, *.O70.00»
. ..'. Domg.,

Sendo a existência ilosle produeto calculuda,
tat: ' •
Hoje.. ._ .. .. .. .. S5','.a»9
Anterior  301.4011
Anno piiss-dv.. .. .... .. .. Domg.

A .ultima exportação ds assuetrr coahefid» t.
de 38.500, saccas asalm deacrlmlnadaa, para «
Itlo dè- Janeiro, 1.000; para Haaton, 23.500*
diias; pnr». oa portoa do snl do llrusil, 11..hm>
«liara os poctos. do nortrr; do Brasil 1.00»
aarcita.

Untnas superior
Branco ccislal..
Denierara» ,"-.
8» sorte.
H0l!K'H0*i , , .,
Brntua. scívoi ..

üzlnàa siiperiòc
Branco cristal
Demorara;; ¦ .
3" sorte .. ..'. .,
jB0.1l('IKM. . *.*. . a 

''a. 
»¦*-.

íinttos Kci-fut*
Al entradas fonancr,

Hoje .. ... .. .. v. ,.
Aiiterfur... ,. **. i.i
Aaih, r«*saío.. ... ., ,.
. Ou seja pura a saíra:
boje
ÍAnterior ... .. ..... ..
Anu» passado.. ...' .., ..

seguintes coraçffés: (íezembro, i'6g á iyii- Tríilh' i'.o'r<e'duplo atí'ia t * curtiu pira o lnJ"

Íl?a°': ^^ 
l6K*T°' 

ímmm ^nT^^tona'*-^ por..»,.*, norte/¦71-12, raaio. •*¦-, a r-frü; julho, •?.;-« *n**ef„«n,t<i rmprwtnír »« as « S»n». curta»'
*i|4.

LONMtES, 14 <U. P,>— O vapor
Nagara zarpou dé Çírâvescnd, 

' 
horitetn,

com destine a Santos.

' Í3U repartição., eipedlr» malas pelos. tegulu-
te» paquetes :
; Hoje:

Mlrto, para Sabtm, Paranft, 0. - ínmelseo;
Itaíitir, Florianópolis, Bi»; Orande e «Çapt.eTi;¦Ma. reeebeodo Impressos até a» • nor**, car
t*-> par* o int-rt«r. at» o* B 1|2 ita*. iatta, \ t MX ¦» ideai- kl»»,- tom psit* «apia «« as 0

para o Interior ato a» è 1|2, e*. Meai Mem roía
porte duplo até aa 7. -

¦ Itoabó, ¦ para Bolria. MarelO ,« Reclfc, rece-
beiHl.i lajqressos- atf- as 0.lioras, carta» pari o,
lntrrtor 'ati as 8 1|2, e idem Idem. com - porta* ¦:
duplo ut* as 7.

AmuirliS :
. JPormasa, par* ¦ Pairar, has Patina- o Ma rie- >
lha, recebendo impressos at* a» 18 botas, obje* ¦
elM 'pkra' Véglstíai iatí os li', a cartas para. .
p. eíterioc atA. as. 18.' ¦"¦ '.'¦¦¦• i.í

Itatinga para Santos, Paraai, Santa Catlia-
Tiimr *e Bi» Oraita* -do* Suf, reeHwado, Impres** !

so- ati. as S.boj^s, objwto* p*ra t*-gi*trar >t*V
as 19 de hoje, cartas parn o interior ati ao>

m m :y

AVI»o ?S ]\/I A.í^t ITIJVI o;«:-

tÜ LAMPORT
toaers

ÜÉf
Urasil and Üiter Plate

Ji
iii 

11. .i..l.LIu mmm *

Q-RAQI.RTE

ERSGHEL
Sain'» rio diu 22 do corrente, (iúrit

. . Esfe puqucic- loi JSfir(^*raiitiTiii •••íist.rtiHlo [i.tra i.i*ãA3pHi"llB
Jô t):w*ii»<;eirtjrí tlt- '.'.'! cslüi-ic, (.'(ii -•riimirules «;cm> ilnrj-, |«iu.'.ro
ti seis • ümiiuü.

1'reç,, dü |jkiisaia"#*ein Uc terceira classe 4*.>Í!iüOO,
¦ ii«:liiiij<tt> 11 iiii|i»*>itO

" 
li t* fn^-.i^ciu e mui*- lüiorinaçcie»-; tniUu eoin o* aijentêâ

Norton Megaw & C. L.
RUA DA SAUDE 29 - p R A Ç A M A U Â

ran

r
.asüi?

TKI.RPHONliS-P
aam*m*********m**m*m

ijcr^: "btõrtò litSTi—Cm,: N«i-n- -17

>K06LJVriOS LINJE
O VAPOR NORUEGUEZ

1
ciucreg-trá neste porto em
iricutíos do mez de üexotu-
i.it<>, piifii

LEIXOES.EVIQO
Pará, cargas e njals it±rofuia-
cots, com a •

SKOGLANDS LINJE
8 Ilua Muijeipal 9

TEUEP. MORTf 1

The - ttootb Steamship Co.
EíR^a.aJ|>T.I_ •M.VM8UROO .

Eitt* paquetes r cif-m i5m«até jjjj-»gatr.s da [¦ claiie»
r%\A****l**0*0%*******n***^^ *

O fAtjtjlcn*; itttíLUAPancras

J|
iflÉÉSÉJí ^^ --—

su tu pnra A Nlt) lifíll A» UO t TBU0AM

e HAMKUKGO, uo üm de dezembro
Ami'.a'i ío e*t2< psr» *au«i |irtiM, c*iu batai<mçau.

1'ar» uarj»s, traüM» ea*» o «;orr»lur ia fuinpiuliití, Sr. Luii Cantput, i
rui V isaoajil* i* InkauiUa a. M.

i*ai* iiu.ita^fua • aiaU taluriua^-Ôi*», eam ns agente»

Wilson Sons à Cd. Ltd.
37 AVENIDA WIO BRANCO 37

r«r*pli..tnr-; ,\oitü 4MOU 1340

¦y
¦¦¦'ti

r 
-S
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LLOYD REAL
ELGA

SERVIÇO DE PASSAGEIROS
O MAGNÍFICO JE LUXUOSÍSSIMO PAQUETE

"DüYv RPrniò UL WAES 77

Com magnlflcaf|ía©Mmm.o^ Aa i\ 2* e

classe intermediária, sitíâo" ii 30 (lis nòvciiibrò, dc Antuérpia, com cs-

calas por PERNAMBUCO c BÀRlA, deverá chegar no RIO DE JA-

NEIRO cm 28 »- ií-- do corrente, elsãirá.no mesmo dia para SANTOS,

MONTEVIDÍX) e MUENOS AIRES.- ¦>'"'. *

Esperado, de volta,? no-RIO 1)E JANEIRO, lio dia 12 de janeiro

próximo, partirá no masmo dia iwra. a Europa, fazendo a seguinte

escala: BAHIA, PERNAMBUCO; LAS PÁESÍAS, USBOA, CHER-

BURGO, PIAMOUTU e ANTUÉRPIA.

HOJE * HOJE

DE
¦*-.*'"*..*•* .,„•-:

Para passageiros e mais informações com o

li

PENHORES
A, Motta A Irmão

?r no ¦
BEC#DO ROSÁRIO N. 5

,>*§- ¦ *• - ' - - *'-

DB
Ricas e valiosas

LLfll UL Ul
BBASIL

AVENIDA RIO BRANCO, 19
ÍTelepKonefNorte: 655

JOI

21679 48 1 anel de ouro, com 1
" .pérola c 2. brilhantes. . «v

-23221 '49 T anel. de ouro, dom. 1
¦?' «¦¦ ft pérola. .:.' •' ....

•238011..' 50 1-, broche; rifa retrato,
com.-pérolas e pedras de

. £ ¦'. côr, land o l'bicha; coin
pérolas, tudo de, ouro., .

23803 51 3 colares, 2 pulseiras
com 4 '.berloques e 1 dia-
mante, pesando- 55 gram-
mas; 2 broches com 2
brilhantes, diamantes e

.Ü7.„ «pérolas, 1 .dito .com. 1
brilhante^ tudo de ouro,
e 2 berioque.-- diversos.

23fliM 62 1 cordão, 1 colar, 1 cha».
. ;-.' 

',. ¦ .telaine, «.anéis, cp.m pe-
dras, 3 «pares do brincos

.,' . ..co-m .pedras, 2 broches
> '"¦' com pérolas, faltando 1.'7.;,.í»* '*.-- 

pesando tudo 79 gfhm-
mas, e 1 àncl com 1 bri-: 

.-, lhnnte o 2 pedras, tudo.
do ouro.

240«12 E-3 1 cordão pesando 87

LLOYD BRASILEIRO
PBAÇA SEBVÜLO TKDXJTiA.2ZÍp

Bntre Ouvidor e Rosário
IJNUA DO NORTB

O PAQUETE

vCSIh 3
Sairá hoje, 15 do corrente, fle

«10 hõras> para MANÁOS, escalando
''era'.

Victoria, 16 de dezombro
Bahia, 18 de dezombro.
Maceió, 19 de dezembro.
«Recife, 20 de dezembro.
Cabedello,. 21 de. deze-mbr-*
Matai, 22 de dezembro.
Ceará, 23 de dezembro.
Maranhão, 25 de" dezemíbro*.-
1'ara, 27 dc dezembro.
Santarém, 30 de dezembro.
Óbidos,' 30 de dezembro.
Itacoatiílra, 31 de dezembro
Manaus, 2 de janeiro.

AVlso— As possua.- que queiram

LINHA DO SVh

O PAQUETE

SÍRIO
Sairá hoje, 15 do corrente, fie

10 horaa, para MONTEVIDÉO, es-
calando em:

Santos, 10 dc dezembro.
Paranaguã," 18 de dezembro.-
Antonlna, 18.de dezembro.
S. Francisco, 19 de dezem.bro.
Itajahy, 20 de dezembro.
Florianópolis, 21 do dezembro.
Rio Grande, 22 de dezembro.
Montevidéo, 24 de dezembro.

DE

ÒURÒ E PLATINA

com/brilhantes, ricos pares de bi-
clíàe, adereços, barrettes, pen-

dantifs, colares de pérolas,
correntes, relógios de

¦ouro e muitas ou*, \ .
trás jolaa de

valor.

ELVIRO CALDAS
Escriptorio e* armazém á' rua dos

Andradas; n; 8 — Telephone
Norte 1.249

Peyidiíifíèiít^ autorizado

VENDE/EI-#| LEILÃO- :v'H'ojtei',l-
Quarta-feira, 15 do corrente

A'S 12 HORAS EM PONTO

, --,A''--""-;

Travessa do Rosário n. 5
todas as jolas» acima . mencionadas,
pertencentes a cautelas já vencidas
e não resgatadas, podendo os senho-
res mutuários resgatal-as ou fefór-
ma'1-as até o. hora do leilão.

ouro, com a tampa solta,
..... . n.. 182.882.' /. .'.' ,,'

32325 103 1 coração- de ouro, com
;.-. v2 . brilhantes c 2 pedrask* do-cõr." '¦'

32348 104 1 medalha dc ouro, com
-'•-•'" brilhantes ;e pedras de

côr.
32358 105 1 par de bichas dc ouro,

. , com .brilhantes o 2 pe-*"*: dras do côr.
32474 100 1 anel de ouro, com 1

brilhante e 2 pedras de.
côr.

32480 107 1 cruz de ouro e platina,
com brilhantes e dia-
mantes. .,..:

32iã77 108 1 par de botjSes de ouro,
com 2 brilhantes.
1 ..anel. .de ouro,., epm. . 1
brilhante. v-V
1 alfineto de cíur.o, pia-
tine, com 2 brilhantes.

32898 111 -.1 argolão,.de ouróvrÇom, 3

¦"-SS

32600 109

326'2* 110

SBCÇAO

CONCURRENGIAS

Em correspondência, no Rio Gran-
de, com o vapor "Diamantina", para
Pelotas e Porto Alegre, e com o va-
por "Rio Grande", para Jaguarão e
Santa Victoria, na lagoa doa Patos
e na Lagoa Mirim.
ir a bordo doa paquetes, levar ou re-

caber passageiros, deverão solicitar cartSee de Ingresso ja 8ecc.ãu do tra*
fego.

no acto da arre-

R. M. S. P. P. S. N. C.
MALA REAL INGLEZA COMPANHIA DO PACIFICO
Paquetes da Europa I Paquetes para a Europa
ORITA

i«'ip«ruiio da Europa no dia 47 do
correm»-, cairá parn Monteviiléo,
l"«rl Nl-.nle}, rnnta Arenas e
Portos du l-aiiilico, dupoii da iu-
lispeim .Vtil (1-in..ri;.

ARLANZA
Eípprad-. du Europi no dia -IO do

corrente, loiri para Santos, Hon-
tevidéu e Buenos Aii-es depois Ja
indiapeiiüiiTol d,mora.

Híghland Pride
Keptrado da Kuropa uo dia íl-t ilo

corrente, sairá pura Montevidéu e
Uiienos Aire» «iepjis da itidispeiiaa-
vel (leinura.

Emiitíiu-ae bi betes para o 1'orio, via Lisb a, aoa pas-agiins do 3?ulasui;

Demerara
Esperado da Buuiios-Airos no dia SO

do eorrenlc, sairá pura Lisboa,
Vijji* e I.iver|iool depois da íuiin-
pouiivol dc-níjro.

AVON
Esperado de Btiátioa Aires no (lia

SS.ilo corrente, sairú para Bttbia,
l'.«rntiiubuci-, 8. Vicente, Ma-
deirn, Lisboa, Vigo, Chvrburgo
o Soiitbanipton depiis da inilispen»
savol demora.

AULANZA
Ksperail» do Bu nos -\iros np dU K

de janeiro, sairá pira ilubia, Per-
mtiubuco, S. Vicente, Madeira,
Lisboa, Vigo, €lic«rb(ir*ro o Mou-
thaiii|iton depois du iii.lispdUS»Tel
demora,

SA/DAS OO ANNO OE 1921
DARRO 22 dè janeiro
ALMANZORA 2 de fevereiro
DES EA DO Ode fevereiro
AKAGÜAYA 9 de füveroiro
DESNA 20 de fevereiro
ANDES 23 de fevereiro
DEMERARA... fideuiarço
AVON 9 de oiarço
ARLANZA...
DARRO.
Ai.MA^ZORA
DE&EADO....
AKAGÜAYA.
DKSNA......
ANDES
DEMERARA.
AVON
AULANZA...,
DARRO 
ALMANZOüA
DIOS EA DO...
AKAGÜAYA.,

• •<*••••«.

• • • * t a a a a a i

i t • • . a a

i •¦•¦••• a

i • » <* • • i

23 ile iiD-fço
it de abril

6 de utirii
17 de iibiil
20 dõ ii' «il
-1 de rnuiò.
4 de ífiuío

15 de maio
IS de miiio

1 de junho
12 de junho
15Üe -unho

215 de jui.ho
29 de junho

Signal de 20 0|0,
mataQão.

Conformo o seguinte

34125 ' 1 1 par .de botões de ouro.
3"U»6 2 1 relógio de prata, re-

. montoir, n. 49«.38-5.
341S9 3 1 chatelaine de ouro,

ipaira senhora.
34210 4 1 relógio remontoir cha-

.peado, n. 2.410.605.
34346 5 1 relofrio de -prata, «re-

montoir, Omega, nume-
ro 3.482.4.216. - .

343921 6 1 relógio remontoir cha-
peado, n. 7.719.598.
«pa«ra senhora.

34583 7 1 alfinete de ouro com 1
brt lhante.

34670 8 1 anel de ouro com 6
brilhantes.

34678 9 1 giuarda-chuva em .máo
p estado com castão de

prata.
34713 «10 1 botSo dc ouro com 1

brilhante.
-34736 11 1 santo, esmaltada com

diamantes e pedras do
côr, faltando iduas «pe-
dra».

34767 12 10 peças de metal .foram-
co.

34.81i3 13 1 alfinete de ouro plati-
né com diamantes e pe-
drn» de côr. • ¦

3.48'4-S 14 1 par de «botões com dia-
«niantec e pedras de cOr.

34854 15 1 relo-giio chn,peado, para
pulseira.

34&59 16 1 reiogio chapealdo, re-
montoir, jiara senhora,
n. 9.38-3.500, faltando o
vidro.

84924- «17 -2> colares com berloques,
tudo do ouro. .

3i4972 
' 

18 1 argolão de ouro com 2
.brilhantes e 1 pedra de
côr.

350-42 19 1 reiogio de metal e 1
corrente de prata.

350-86 20 1 colar com ií foerloque
e 1 par do bichas com 2
«pedras de côr, tuido de
ouro, em mílo estado.

3.5118 21 1 reiogio remoutoir de
«prata, n. 13.570.

31517i4 2,2 a relo-rlo -de ouro, nu-
mero 8-9.088, com dia-
mantes, faltando 2 pe-
dras, para senhora.

352>96 23 6 pegas de talheres de
christofle e metal.

3'6'30i3 24 1 par de botões ei anel
com 1 pedra de côr, tudo
de ouro.

35387 26 1 argolão de ouro com
monogramnia.

3.54-40i 2« 1 anel de ouro com 3
forWhantes.

35*4'52i -27 1 bolsa de metal, ava-
. rlada. ...

35460 2>8 1 carteira de couro com
escudo de ouro, còm mo-
nogramma.

35474 29 1 colar e medalha, tudo
.. de ouro. . . 

' 
. .--i ¦ ¦

35591 30 1; berloque-medâlha « 1'
colíçr, tudo dc ouro.

35639 31 1 par de .botões dcouroj
com G brilhantes.

35643 32 1 cruz dc- ouro platine,
-. com brilhantes, diaman-

tes e pedras de cõr.
33 2 botões, com 2 brilhan-35656

35670

35691

tes.

Próximas saídas para portos do Pacifico
OROPESA  IT tle j «neiro

SERVI
Para Londres, Liverpool, Havre, Antuer-

pia, Rotterdam e Hamburgo
SAMHRE
SILARÜS....
SEVKRN ....
SARTHE ......
SABOR

Fim Ho dcZi
Fins (Te dez'
1'cinc.de ja,',.
Fins de Jjjg-A
Fevereiro

As encçmmendas e amostras serão recebidas neste..escriptorio,até
a véspera dá salda" dós paquetes. '

Para. cargas, trata-se com o corretor F.. do Sampaio, no escripto-
rio da Companh -. e" para' passagens" e mais' '••''.••inaóões coni a 

'.

THE ROYAL MAIL STEAM PACKET COMPANY
Avenida Rio Branco ns. 51 a 55

Caixa do Correio n. 21 Teleplione n. 8.950, Norte

34 2 ançis de ouro, faltan-
do 2 pedras. . .'.

35 1 par dc africanas, 1 ar-
golão e 1 berioque; tudo

- deouro.com pedras.
35701 36 1 anel dc ouro, eom 2

brilhantes e 1 pedra de
eôr.

35706 37 1 corrente de ouro, pe-
sando 10 fjr.-immàs, 1 fi-
ga de coral, faltando 1
pedra,' e 1 port-nnonniiie,
de prata. • ' - *'• - .*' -'í

85710 38 1 argolão de ouro, com-
3 brilhantes.

35723 39 1 argolão de,ouro, com
pedra do côr e'2 brl-

lhantes. « . -
35727 40 1 pulm-ira de ouro, pe-

sando 30 grnmmas.
35728 41 1 riilògíó r-.-ni(intoir, cha-

lH-ailo, n. 2.141.836.
357.43 42 1 arici d>: ouro. cum dia-

niantf«e pedras de eôr.
35775 43 1 ariel do ouro, com 1

brllhanto G 2 pedras dè
, côr.

35782 -14 1 crua de ouro e platina,
cóm 1 pedra de côr, bri-'
lhantes o diamantes.

35786 45 1 reiogio remontoir, dc-
ouro, com monogramnui*.
n. 6.804, o l corrente dt• ouro e platina, posando
26 grammas.

35805 4(5 1 íviogio ehapeado, com
tfiuipuíi. ri. »;.793.-iou.

35829 47 3 ane! .--.ini 3 brilli-.f.t-.-.-* u
1 tilfir.cír c«ní i dite!

•:.-» tudo u«. ouro. ¦ ' -. - '*"'

grammas e 1 ipulseira
eom 4 brilhantes, tudo
de ouro.

2462«7 . i54 .1 anel- de ouro co-nv 1
«brlhante.

25d0i2 55 1 reiogio de ouro. i-emon-
, toir, n. 71.837; 1 argo-

iao com 3 brilhantes e 1
botão com 1 ibrilhamte,
tudo de ouro,

2-5016:6 66.1 relógio- rempntoir Pa-
teck Phillppe,. para . ee-
nhora, n. 250-.951, e 1
dito n. 5.1.762, amibos de
ouro.

«25'76il 67 1 corrente pesando 16
grammas, e 1 anel* com

pedra de côr e 4 bri-
lhantes. tuido de ouro.

260«3'7 58 1 reiogio re«wontoi-r,chro-
. nograjpho, do repetição,

tampos, n. 200.20'5; '!"

r alOinete com 1 saphlra e
•brilhantes e 1 berioque
meia lua com ibrUlia-ri-
tee, "tudo de ouro.

2;W4-7 6-9 1 cigarreira de ouro com
. í", ¦'( H '.iniciaes e.l. pedra de côr,

ipesando,129 g-ramiHa-)'..•22467 60-1 .alfinete de''ouro/• coni
'!' 'brilhantes. ¦ --¦'"''¦-;"'*•'¦'',"'•.

2:60-89 61 2 colares c 3 •berlotLU.éa.l
r . faltando 1 pedra, sendo

«,*."...- 1- esrnMtíidó:.. '• ¦
27062 62 1- par de «bichas Ue ouro

com brllhaintes, e pedras
dè cô*r.'

10'426 63 2 berloques esmaltados,
''.'; i dito cóm, 1 brilhante e
,. ldito com 1 diamante o

; 2 iperblás, tudo de ouro.
112770 Ml anel de ouro'com 1

«brilhante c 1 pedra de
.côf. ..

12.7*80 6>5 1 anel com 3- hrilhantes
e .1 pedra de côr e 1. dito
com.,2 brilhantes e 1. pe-
dra'" ü"e côr, ambos de
ouro. V

14*7-3 66 1. argolão de ouro com
3 brillifintes.

14(974 67 1- alfinete icom 1 brl-,
lhantes e 2 -pedras de
?. brilhantes c pérolas,
faltando 1, tudo de
ouro.

15«3i6i0 68 1 anel de ouro com bri-
lhantes o. 2- pérolas do
côr.

* H5i7/99 69 1 cordão dc ouro, «pesan-
do 37 grammas.

1796:8 70 1 medalha de ouro com
¦ 1 brilhante.

23,2I8'0 71 1 alfinete com 2 brilhan-
tes tí 1 ipetíra de côr e

. 1 .botão com 1 Ibrilhante
e" pedras de côr, faltan-
do 1, tudo de ouro.

2«3a4Ç 7«2.'l par de bichas de ouro
e platina com i brilhan-
tes;. *. '4.

1803'3 7*3 1 anel de ouro «com lrpé-
dra de côr e brilhantes.

.183150 74 1 colarj.com berloques e
1 -brilhante e 1 brocho,
pesando tudo 1'5 gram-
mas, e 1 par de bichas
com cofaes, e diamantes,

: tudo do ouro.
1)9644 75 1 anel de ouro com 3

;brilhantes.
280«77 76 1 anel de ouro com 1 pe-

dra de côr e brilhantes.
2i9171 77 1 bolsa com relógio, re-' montoir, tudo dc .prata.
2913013 78 1 argolão de ouro com

1 -pedra de côr e 2 hri-
lhantes.-

25320 79 1 colar, 1' medalha e 1
ípar de brincos, 1 anel

• • com. diamantes e 1 pedra
de côr, tudo de ouro; 1
íiga dc azeviche e 1 me-
dalha de prata.

29641 80 1 par de bichas dc ouro
com brilhantes e pedras
de côr.

29731 81 1 anel dc ouro com 1
brilhante. '7

29782 82 1 bengala com castão de
ouro.

23374 83 1 anel de ouro com 1
brilhante.

29805 84 1 reiogio remontoir, nu-
mero 05.002, tange, 1
dito pulseira, 1 colar é

.medalha 
"com brilhan-

tes, diamantes e pedras
• de côr; 1 anel' com 1
brilhante, tudo. de ouro,

e. 1. corrente , de ouro e
platina,* pesando 13

grammas. • -
9*031 85 1 anel marquise, de oü-'. " rò,"(:on. 1 pedra de côr,

brilhantes e diamantes.
30059 86 2 cordões pesando 35

grammas, 2 anéis com
brilhantes' e' 2 botões

 com brilhantes, tudo de*¦'¦' ouro."
30137 87 1 relógio n. S.625, 1

. . . ,*.' dito com meias pérolas
e esmalto, n. 591, am-

 bos de ouro, corda por
chtive e em máo . estado.

23404 88 2. reloglos-pulseiras,; d<?
ouro, ns.- 113.408 o
8:624.

30138 89 1 ornamento de,ouro e
..... prata,. . para .-¦¦' imagem;
........ com pedras dc côr, bri-

lhantesi, diamantes, es-
malie,e. insçrip-íOes, fal-"¦•'.".' ¦''"ttfflííó** 

pedra». V"
30Í34 90 1 corrente pesando .22-

grammas e 1 relógio, re-
montoir, n. 20,228. ludo
do ouro'.

30495 91 1 corrente pesando 10' gramnias, 1 [relógio! re-
montolr, Onu-ga, nume-
ro .3.297.858, tudo;: de
ouro, o 1 alfinete dé ou-
ro 'com 1 brilhante era-' - • vado cm platina. .....

3W49S 52 2 anels .de • ouro' cóm 1
:: • ¦-.. . , brilhanie .'ca.da um."30730 93 1 l.roche de Ouro, com í

pediu de'côr c brilhan-
tes. ;•'

23441 94 1 anel com 1 brilhante, 1
par de botões coiri.2 dia-

-,-., :'V' ni«nte3, e-i.jilfinettí com
1 pérola japoneiia, ,tuu*o
de ouro?

23463." 95 1 bolsa de metal.
3(1891' 96 1 -chatelaine,* 1 nilianQu. o

• ./ . .2 pedaço* ile..-corrente,
tudo di- ouro, pesando 2Í-''¦ ». ' 'gramniaS -. '.

23843^ 97 1 par .de bichas de ouro,
com podriis de côr o bri-" "v •* '.''lhahles;- "' ' •:•¦" - • •'

brilhantes.
33092 112 1 argolão,sdo oui-o", com

2 brilhantes o 1 pedra de
. côr.

33231 113 1 bolsa de metal branco.
30351 .114 1 barrette de ouro, com 3

brilhantes! :: 
.-

33276 115 1 relogáo remontoir,'. de
.. 'ouro, çom 2 tampas, fle

repetição, n.'95.211. v
34784 116 1 argolão de ouro, com

i brilhante.
30007 117 2. barrettes CQm-.brilhan-

tes e í pedras de.:çôr,
; amlbas de oilro.'• J'

40436 118 1 anel do platina, com* brilhantes, e 1 par % de
bichas de ouro e platina,
com 4 brilhantes. '£'¦}

36186 119 1 corrente de ouro. e-pla-
tina, pesando 8 

' 
gram-

mas.
36213 120 1 pulseira de ouro, pe-

sando 34 grammas.
36278 121 1 par de bichas de ouro,

com brilhantes e pedras
de côr.

36474 122 1 bengala/com castão de
ouro. .•.•'-'j^''

36035 123 1 barretto-de ouro e pia-
. . ¦ .. tina,?íími brilhantes e

, " :'p.qdras*; de côr, e lanei
dc-çibro, com 1 pedra de' 

,*!.'¦.'' côr o «brilhantes.
36542 124 1 pijláeira, com-, 2 berlo-

quês-moedas, tudo dc
•..,«!-.i . . ouro, pesando 30 gram-

;«•':; ,' Jnasi e..'-2-barrettes de ou-
ro o platina, com 2 pe-
rolas, pednas de côr o
diamantes.-

36561 125 1 argolão de ouro, com
..; 2 ;brilhãhte's u 1 pedra de

.',' côr. .;,";-.
36581 120 1 reiogio remontoir, .do

ouro, Omega, numero
. 3-:844.'47ã.

37334 127 1 argolão de ouro, com 1
pedra de côr e 2 brilhan-
tes.

37361 128 1 alfinete, de ouro e pia-
tina, com 1 pérola o bri-
lhantes.

26885 129 1 relogio-pulseira, de ou-
ro, remontoir ri. 659.415,
para senhora, c 1 alfine-
te de ouro o platine, com
diamantes, faltando 2/

37411 130 1 anel de ouro, com 5
brilhantes.

37424 131 1 par de bichas de «ouro,
com 6 brilhanteN.

37607 132 1 chatelaine, 1 corrente,
1 .pulseira com pedras, 1

.. . - mosquetão de metnl, -pe-
sando tudo 39 grammas;¦'" 1 par de bichas com 2

.-- -brilhantes ei relógio
ji". 18.793, para senhora,
tudo de ouro.

37518 133 1 anel do ouVo com 1
brilhante uravado em'.' 

Ü ii «Platiritt-. ;; ;. % a
30.300^1*4,1 anebdè oijro e platina

com brilhan.tos e 1 pedra
azul. í

375-63 135 1 anel. de ouro com 1
brilhante.

37574 1*36 1 par de bichas de ouro
,...; . com ipedrais de côr e* brl-

, 
"f "., 

^- lhantes.
37i5«98 137 3 aneüs com brilhantes e

.pedras.de.côr, de ouro.
37876 1.38 1 anel de ouro com 1

brilhante.

OS TRUCS DAS
<&f.

A concurrencia publica, que ainda

parece o unico nieio" sério de forneci-

.mento de materiaes e concessão
de certos monopólios, tende entro

nôs, muito rapidamente, a se desmo-
ralizar.

E' interessante notar como aquelle
recurso legal chegou a. este resulta-
do. Os meios de falsificação das con-
currencias são variados. - .,

Um delles 6 a appelláção para a ido-
neidade. A autoridade chama con-
currencia, mas, no momento de abrir
as propostas, verificando que a '.do

concurrente quò ella quer proteger
não está, em boas condições, descobre

que os concurrentes não são idôneos.
Ha uma disposição lega! receite

que modera esse truc. Mas apenas se
limita a moderal-o. Não o extingue.
Do Jacto, a lei quer que se julgue a
idoneidade .antos da abertura das

propostas. Acontece, porém, que cer-
tos gêneros só podem ser fornecidos

por duas pessoas. Cada uma sabe,

portanto, mais ou menos,, o mínimo

quò a outra pôde pedir. Nessas con-
dições obtém que a autoridade dê a
outra por inidonea, e, certa de ficar
sozinha em campo, propõe o que lhe
convém.

Esse truc é corrente. Ainda ha
bem pouco uma polemica de impren-
sa revelou que elle fora magnífica-
mente applicado no Ministério da Ma-
rinha.

Outro truc é o usual na Estrada de
Ferro. E' o super-truc, o systema ih-
fallivol: o edital de concurrencia. pede
material especificada mente de uma
fabrica. Evidentemente, só a fabrica

pôde concorrer. Ganha pela certa.
Ha um terceiro systema. O edital

exije que tal ou qual material esteja
aqui, desembarcado, prompto, dentro
de um prazo insignificante. Ninguém

pôde fazer esse milagre. Ninguém...
salvo o fornecedor- protegido, que já,
foi prevenido com antecedência de
muitos mezes. A concurrencia só se
abro aqui quando o material ja. foi
embarcado em Nova York.

Ha poucos d'as, no Conselho Mu-

8 OÂS LBTEEifô
nlclpal, armóu-se um negocio de-»;-,
espécie. Como a Standard OU já iii,,,-*,
aqui tanques dè um certo gênero, uni
•*irojecto appareceu que exigia precisa-
mente, esses tanques' dentre* de ura
prazo insuffjeiente para que cyjaíciuep
outro concurrente .'«i>s fizeSso vir.. i*S
naturalmente só a-' Standard poa.u.
entrar em liça...

Com as loterias,-"-"agora, fáia-sa
tainbem na hypolhese de concurrencia,
Mas ahi o disparate é de outra ordem.

Clama-se, declama-se, é proclamo*
se que a loteria ê uma immoraiidade;
mas pede-se que ella seja posta em
concurrencia!

Ainda hontem, com razão "A Noi-
te" troçou amavelmente desso caso,
Porque todos sentem que a concur*
rencia agora pedida, com uma ante-
ceduucia insufficiente, e de um modo
fnlho e máo, seria apenas um simples
truc.

Dos males o menor — disse lioi»
tem "A Noito". E disse muito bem,

A alienação de que a loteria é o.
"mili do bicho" é um disparate. O
"bicho" sempre foi o peor con.-tu-»
rente da loteria. E, aliíis, como jft fui
suggerldo, seria fácil fazer o jogio «lo
bicho pela renda ilas alfândegas-. s*,
mesmo, houvesse receio dc quo cr-iil
alguém alterasse isso, o numero ado*
piado poderia ser o da renda da Al*
.fandega da Argentina ou da Inglá*
terra ou da França ou emíim da
qualquer outro paiz.

A verdade ê que, no momento em
que os orçamentos são forçados a re-
gatear subvençõ's para casas de cari*
dade, seria absurdo que alguém *>en»
*;asse em diminuir tambem as sub»
venções que provêm das loterias — o
isso justamente no momento em ipio
o governo admitte o jogo como fume
do renda para os serviços -la sauda
publica.

Assim, o que ha de mas sen-Jitto,
pelo menos actualmente, é a proroga»
ção do contrato das loterias, abando*
nada a Idéa de umu concurrencia, nes-
te momento impossível.

(DM ;«'o//ta, de 13-12-20.)

3133-5' 98 1 f-epila do ferro. Coi.»
... 1 brilhante.

31666. 99 1 pulseira do ouro, es-
eniva.

31S39 100 1 alfineto do ouro. com
• *i 1-brilhante.

3180S . 101 1 cordão, com 2 berlo-
qur-s. a^rulo 1- •.•snialtHdi.,
tudo de ouro.

32323 102 1 relógio, rc-n.«jatou*, do

'3796Í6 139 1 anel de platina com
,ped.ras de côr e brilhan-
tes.

37993 H40 1 anel ide ouro e «platina
com pedras de côr, dia-
mantes e perolais, fal-
tando 7.

38039 -141 1 cruz ide ouro e prata• com. 1 brlhante, diaman-
tes e pedras.de côr, e 1
colar.de .platina.

24674 142 1 pulseira com. 1' berlo-
que, 1 medalha para re-
trato, 4 uillianças e..l pul-
¦seira, tudo de ouro, pe-
sando 41 grammas.

38185 143 1 cruz de ouro e .platina
com brilhantes e dia-•' mantes ei anel de ouro
com 1 brilhante.

38200 144 Tpar de «brincos com pe-
dras e brilhantes, 1 cruz
e 1 anel com. brilhantes,
1 ipulselra com pérolas o
ibrilhanteH, tudo dc ouro;
1* pendantif do ouro e
«platina com brilhantes,¦diamantes o 1 pérola e 1
colar dc pérolas còm o
fecho de ouro.

38224 145 1 guarda-chuva cm mão
estado, com castão de
ouro.

38416 147 1 anel.com 1 pedra de'.. '¦ ¦¦ . côr è brilhantes, 1 dito• ? • ¦ ¦ com '3 brilhantes, . 1 ¦ par
de bichas com. brilhan-'..-1.-.,-tes,. 1 cruz dom ditos e
1 brocho com 1 coral e" brilhantes,' tudo de ouro.

38452 1'4,8 1 colar de pérolas com o
¦ ,i, ... ..fecho :d 0; ou.ro> ir.;/-ir i

34468 149 1. argolão de ouro com
¦• 1 brilhante e 1 anel de" ... ouro: ."coni 1 pedra'de• '^-s..-v-oôr/e- i- brilharitè, fril-

tandõ 1"pedra."''
385.01 150.1 anel. de ouro, marqui-

se, com pedras do côr e.«-•-. "'-diamantes. " '"* '' - '
38504 151- 1 anisl de "piatiiiri còm 1

¦pedra devcflr e brilhan-
tes. .

38529 153 
' 

1" par de bichas còm'' brilhantes, o diamantes,' faltando. .1 *'pedra; 1 -dl-
to com pedras de côr c.-. »5*i': .;;:•¦;";iv.,:dia-m*aWièsí t alfinete'
com brilhantes e dia-
mantes, tudo cravado
eni platina, e i par de

, 
'..' "bichas de ouro. çom pe-

drns de côr c- brilhnn-
r.77'- tes.;. .',,<. ." ;., ;J -

38539 154 l/par de bichas de'ouro
cóm 2 brilhantes. ; , ..

38546 .155 í anel- de ouro còm 1
.; brilhante. - .

3S567 156 1 medalha- de ouro com
bi-ilhantcs, faltando 1
Pedra. . .-. . -•

38575 157 1 .anel de ouro com"'1
. pedra do côr « diaman-

tes.
23489 158 1 apparelho de metal

branco, para- t-lui.
38585 159 1 anel de ouro- com* 1

brilhante.»
38594 160 1 commenda de ouro e

prata com brilhantes e
.pednis dc cOr.

38601,161-1 rcUifão de.ouro, de rc-
petição, eorda por cha-

- . ¦ A-e, n. 1-.&80.
38628 163 1 criiz de ouro e platina

com brilhantes e dia-
mantes.

38630 164 1 bolsa dc prata.
38694 165 1 anel de ouro comlpe-

dra."
38814 166 1 pulseira de ouro pia-

tine com brilhantes e
, . ¦ • ^pedras de cOr. • ' 

.-'

(Fundada cm 1880)

E.UficíoH próprios: & Avenida Klo
lirauco 118 c 120 c Gonçalves Uias
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.ELEIÇÃO DA ASSEMBLÉA DK-.i
LIBERATIVA

" Em obediência ao que estatue o
art. 54 dos estatutos, convido sto-
dos os Srs. consocios ¦ quites para á
assembléa geral, a ser rea'izada rió
próximo dia 20 do'coritote, segun-

2 brilhantesr"tudò 
~dè 

1'la-folra, afim de elegerem oa 100
sócios sem giaduaç5o,; que, com oa
graduados, formarão a assomblóai
deliberativa, que funecionará duràn»
te o biennio de 1921-1922.

A assembléa se instalará fts 11 lio-
rãs, formando-se aa quatro mesas
eleituraeti, qu«j funecionaráo até aa
2o horas, hora em que se iniciará a
apuração Co pleito. •.....

VICTOR RODRIGUES JUNIOR,
Io secretaria

38S21 1'67 1 nnel do ouro, dc gráo,
com 1 ipedra de côr e
2 brilhantes.

38850 1©8 1 relógio, remontoir, de
ouro, John Poole" nume-

.ro 5.411..
38858 169 1 colar de ouro, pesando

7 grammas. :
38872 li70 1 «par de bichas de ouro

com -brilhantes.
38922 171 1 relogio-.pulseira de ou-

ro, ri; 26.0155.
3S031 172 2 .pulseiras com pedras e

2 berloques com -1 dia-
manto, .pesando tudo 22
grammas; c 1 par dé bo-

íi toes çom 
' 
pedras de côr |

6 --.'.;* e
ouro.

3.8972 173 1 anel dé ouro com 1
brilhante. - ¦ f.. . .

' 
313303 174 1 corrente de~ ouro, pe-

sando «1;8 grammas.
33304 17-5 1 anel de-ouro com dia-

mantes e 1 podra .de côr.
•33380 176 1 «corrente, peSfindo 8

grammas, e 1 anel com
diamantes, 1 «pedra dc
côr e 1 brilhante, tudo
de ouro.

33406 177 1 corrento de ouro e «pia-
tina, posando 4 grani-
mas, faltando o fecho e
a argoia.

33604 178 1 lapiseira de ouro.
3.3622 179 1. estojo de prata, para

unhas.
3)3«643 U80 2 colares com 1 figa e

medalha, 1 pulseira
com 1 berioque com 1
pérola e 1 anel com 1
brilhante, tudo de ouro.

33-667 181 1 pulseira dezena, 1 pe-
gador .para eollarinho e

medalhas esmaltadas,
tudo de ouro.

33686 182 1 anel de ouro çom dia-
mantes e 1 «pedra de côr.

33773 183 1 argolão ;de ouro , com
brilhante.-?.

33830 184 1 argolão de ouro com 2
brilhantes e 1,,pedra de
côr.

-33837 185 1 relógio remontoir de
ouro com 2 brllhaintes;
para -senhora, numero
110.003.

33954 186 1 nnel de ouro com 1
ibrilhante.

33977 187 1 alfinete de ouro com 2
brilhantes e 1 pedra de
côr. - ¦

33979 188 1 par de brincos do ouro
com • brilhantes e dia-
mantes.

3.411-0.' 185 1. colar-e.«medalha, tudo
de ouro,

34119 190 1 medalha- de ouro com
i ... - ' 1 brilhante.
34143 191 1 relógio .remontoiif. de

prata, rohiegaj numero
3.795.155.

; 3592.9 192. leolar de puro e-pei*òlàs..
]-'35977 193 i anel com nionogram-

«ir«, 1 dito com 1 brilhan-
te. 1 ddto comi brilhan-
te o 1 pedra de côr e 1
coração com 3 brilhan-
tes, tudo de ouro.

* S6(yi2 194 1 argolão dè 
'ouro 

com 2
.brilhantes o" 1 pedra de
côr.'

36123 195 1 alfinete de,ouro e plâ>-'tina 
com diamantes e

..pedras de côr. * *

36137 196,1 anel de ouro.com 1
. -brilhante. •

36160 197 1 guarniçfió pare pu-- * 1,-1 nhos e peito, de ouro e
oiiyx;. 1 alfinete corri. 2

i \- pérolas e 1 alliança, tuao'*¦• *::*. , de ouro.
36626 198 1 anel de ouro coin 2'brilhantes.

36638 199 1 par de brincos ,de ouro
còm 2 briihantes.

369-13' 200 1 botão de ouro com 1
•pérola'.';

37026 201 i chatelaine de ouro com
1 pedra/de côr.

3712S 202 1 boisa de meta'.".

ASSOCIAÇÃO DOS KSLPREGADOS
. NO COMMERCIO OO RIO 1)13
JANEIRO

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO DIll
JANEIRO

Assembléa gerai

E' condição indispensável para fa»
zer parte da assembléa geral, tio
próximo dia 20, segunda-feira, estar
quite corn a associação, visto o re-
cibo.do mez ou o certificado de qui-
tação representar o titulo eleitoral
do soclo.

De necordo com os estatutos, não
poderão, fazer parte da assembléa
geral, nem «ser votados para qualquer
cargo.os sócios que forem funeciona-
rios da associação ou que delia es-
tojam recebendo retribuição por per-
viçoa prestados, bem como oj mono-
res -e as associadas pensionistas.

VICTOR RODRIGUES JUNIOR,
1" secretario

n > ^ 1 -

FAI/TAM 16 DM9

As pessoas que desejarem entrai'
para a Associação dos Empregados
no Commercio do Rio de Janeiro de-
vem entregar r.a suas propostas Já,
pois a isenção de jóia só vigorará
até 31 do corrente.

Diploma. . .
Mensalidade.

5?000"3$000

AVISOS ESPECIAES

ASSOCIAÇÕES

Itviin.-».» hoje, &* 20 li»™», sob a i«re-M<*n-
clu ilo Ur. 

'Ha.viinuidu d* MIruruln, a direcUng
do Centro Alugounó, pnrit tratar dc a«"«iiiiii.toa
ImpurtantM.. «ín.í i«'.- rctaçloqnt** com as ciitcitírt.*
«ine o rvntr.» iiuni^Mt no toro J»--ta cn{»itui e
ouvir a expbsI-tSo une vai fawr o presidOnté,

laobre oaudam-ral-j d»» rclirldas iutilüci.

MÉDICOS

Dr.' Guedes de Mello — Moléstias
de: olhos, ouvidos, nariz e garganta.
Das 3: ú.s 5 horas p. m. Consultas A
rua S. José n. 51, Io andar. Tele-
phònp 5.S68, Central, Residência:
rua Dezenove • dè Fevereiro n. 135,
Botafogo*. Telephone -Sul 1.986.

; Dr. Tamborim (íuliunrãos — Mo-
lestios internas em. geral e especial-'mento-moléstias-'das crianças. Rua
Uruguayana n. 21;. residência, rua
,d« S.- Christovão n. 57o; telephone.
40 C. 

'.'.'.'....

Dr. übaldo Veista—Clinico e espe-
cialistà era syphilis, doenças veno-
roãs o das.vlfis ünnarlas. Cons.: lt.
Sete de- Setembro n. .81,- das 3 ás 5.
Tei. C. -808. Altos dà, drófearla A.<
Carvalho. & C.

Dr. Hilário de Gouveia, daB uni-
veri-idades de Paria e Heidelberg.
'Pioressor de cliiiica dos doenças dn-)
.illius, ouvidua, 11 a rir. c: garganta, n*
Kuculdaüe de Medicina desta capital,
consultas diárias, das 14 ás 16 horas.
£1 rúa S. Josô n. 21.

Dr. Hiimhcrto do Mcll-V-Cirui(;ii
geral, pa.rt.is, moléstias, d/1.1 senho»
ras e vias urináriaü.' Còjt».: g. 3'1É9
8i. bna 13 áé 15 hoiim,' aa s*.çun-
dâs, quartas o seSctas-felras. Reu-!
2 ide Maio 35. Tel. V. G16S.

ANALYSES DE URINAS, ETO.

Cosar DIoco. cííimioò analysta.-
Rua da Quitanda u. 15, es«iuina dft

, de Assembléa.- * ¦ ¦ • -• •¦ * *-;; -• '•"-.'-'

J6?,



O PAIZ-QUARTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 1920 lí
DENTISTAS

Dr. Octavio Enrico Álvaro — Ci-
rurgião-dentlsta, pela Faculdade de
Medicina do" Rio; membro de varias
associações scientifioas, fundador da
oiiniea dentaria no Hospital de
Nossa Senhora das Dor.es, da Mise-
rieordia, etc. Instalação electrica.!
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapi-
dos o garantidos, com hora marca-
•da. Consultório e residência; rua
Vinte a Quaitrp dè Maio n. 74. Tel.

ADVOGADOS
Dr. RiinuplM) Bocayuva Cunha —

Escriptorio, rua do Rosário n. 05.
Telephone n. 4.342, Norte.

Dr. Rubens Maxiiniimo Figueiredo,
advogado—Commercial, cível e cri-
minai — Rosário, 157, l" andar—Tei.
5.7:18 Norte—L)aa 10 ,g» 13 o das 10
fts 17. *,.,  .

Dr. nonòrip/.Còiiii^yár-^Çlvel, com-
mercial o criminai; adianta custas.
Praça Tiradentes W, tel. 1.440 Cen-
trai. ' . .-.-.-. -

ROTEIS ÜRESÍTAURANTES
Hotel Avenida ~ O maior e mais

importante do Brasil — Avenida Rio
Branco—Magníficas acçpmmodaçíJes
a. preços módicos. Aseen.soj.c8 ele-
Ctricos.

ARCHITECTURA E CONSTRU-
CÇÕES

Antônio Jnnnuzzl & C, sociedade
cm commandita, 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 e azulejos,
etc.: cncarregaiji-se da construcção
de edifícios públicos ;e prédios • pata
particulares, por' empreitada*' pü ad-'
ministração,

. Escriptorio technico: Avenida Rio
Branco, n, 144,; telephone».ÍW-i .Çen.-
trai, e telephone partlc.uto,; .do ge-
rentew774:Ú-»ntrá.-.! 

"••'» :„'--' - ;•'-*-'•' — '¦
, Tiram plantas e dão orçamento
para quaeatjuet'. obras, fl 

'¦'¦¦
Escrlptçrio ;Con>nierç{stJ.> e deposi-

to;' praia de Botafogo n. 20 (morro
da Viuva), telephone Bèirá Mar,
l.IT,!!). '; "'

' Mw_t.mi.is. "".;..['.

-Casa Guimarães —Agencia' de- loto»
terias —- Rua do Rosário.n,.71, .esqui-
sa do tiecco das Cancela?... ....

FRUTAS EGELO'
Ferreiro Irmão & C. — Rua Prt*

meiro de Março n. 4. ... ...
FLORES E PLANTAS

lior.uiaiiia — Casa fundada em 1*
de janeiro.de 1885 — Telephone nu-
mero 1.302, NOrte—E. CARNEIRO;
LEÃO & C, suecessores de Fickroff,
Carneiro Leão & C. Rua do Ouvidor
n. .77 — Chácara, rua Santa Alexan-
drina n. 1U4, Rio Comprido — Se*
mentes novas de hortaliças, flores
e agricultura — Plantas de ornnnien
to,, fruteiras, roseiras, etc. Objectod
para todos ps misteres de jardlna-
gem. Gaiolas, chás da índia Ram
Iiaí's'i Mineiro e Paulista. Alimento
para canários, pó da Pérsia," "etc.
Cestas, ramos e cordas de flores ná»
tu.raes, feitos com apurado gosto.

. . DIVERSOS
Livros ile leitura, de Vianna, Ko-

pke, Pulggari-Barreto, Arnaldo Bar»
reto, Abilio Mac. Epaminondas ft
Felisberto de Carvalho, (Ferreira-ds
Rosa, Galhardo, Hilário Sabino o
Cust,a e Cunha c.oiUços.autores: na
Livraria Fr*in.»ls..n Alvt»s, rua dó Ouf
vidor ii. 1C6, Rio de Janeiro—Rua
de S. Lento n. 65. S. Paulo—Rua dá
Bahia n., 1.065,. Bello Horizonte
Minas.

DECLARAÇÕES
CLÜB DE REGATAS $ASéO DA

GAMA
Assenililéa geral ordinária

: SEGUNDA CONVOCAÇÃO
De ordem do Sr. presidente, con-

vido os Srs. sócios quites para to-
marem parte na asseniblêa geral or-
dinaria, que será realizada. '¦ pelas 20
horas do dia 16 do corrente, em se-
gunda convocação.

Ordem do dia: eleição da directo-
ria para 1921 e interesses -sociaes. -

Rio de Janeiro, 16 de dezembro
de 1020—L. FROES CRUZ, 2o se-
cretario.

HHH H| ¦¦ m mmm "'-r'-;-P^H

YWCíj lUlsllUUiJ v
APW\RETH0S UlJCmCÓS

COSI PANHIA NACIONAL DE SE-
GURO MUTUO CONTRA ÍXMJO

Fundada ein 1854
-. De accordo com o art. 18 doa es-
tatutos, os Srs. associados são con-
vldados pára se reunirem em assem-
bléa geral ordinária, ás 13 horas do
dia 1.8 do corrente, na sede da-com-
panhia, á rua da Quitanda n.. 08,
afim de procederem á eleição do
conselho de administração, do ge-
rente e da, commissão de exame de
coiltas, para o tríchnio de 1921-.1923.

Rio de Janeiro, 2 de dezenibro de
1980—DR. JO-E' DE OLIVEIRA
COELHO, director—H. C" LBAO
TEIXEIRA,, gerente., v . r. . ,:•¦»¦".-

."" ' L, , ! 
' 
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ANNUNCIOS
- OPFERECE-SE um rapaz "coi.-i ali*
guma.«ratica- de- escr;iptorlo. Respos-
tá, por fávoiy a paulista,..' Rua. Thépf
diírò' dtu Bltira, n,' 1,; Ai-ielç/ÇáinpjsU.

OFFERECE-SE um bom caixeiro,
para hoterou botequim. Informa-se
oom o Sr. João Ignacio, rua dos Ar-
cos n. 60.  ,,

PARA TODAS OS FINS

Esta marca c a
garantia da

trteos 4» patota

TODA

As Usinas Centràes
tTaste capado caparem
é«râ ãfituirtihnente
um nooo aspecto dei
üma düirhaU impor-" Usitxatituiçõasta--ém iriunifo.

OFFERECE-SE um coainheirb;
escrever paira. João Alves'; rüa dos
Arcos ti. BO1. Pôde ir para itôra.

OFFERECE-SE um bom arruma-
dor do quartos; dá" informações, com
o Sr. João Ignacio da Sllyf*., rua dost
Arcos n. 60.

OFFERECE-SE ura casal èom
pratica do pensão, o marido para
copeiro e a mulher para arruniadei-
ra; rua da .Cattete n. 107; conduet»
afiançada. Telephono Beira " Mar
nm.

OFFERECE-SE üma moca para
casa de peqt*.....tá' familia, para arrti-
madeira; ladeira do Castro n. 68.

,iOB'FK.-*?tlEi.818 uma senhora de
meia ld-.de, p~rá um casal se. i fi-
Ihos ou para -.ornar òontá de crian*
C •; á' rua Marcilio Dias a. 8» ...

OFFERECE-SE um perfeito cozi*
nheiro, limpo e •afiançado, para for-
no, fogão, massas finas e doces, para-
hotel, pensão nobre" ou familia . de
tratamento. Tel. 1820. NI.

OFFERECE-SE uma criada para
cozinhar, dando de sua pessoa, boa
fiança, para casa de tratamento; or-
cio nado, de 60 $ pa ra cima. Rua do
Riachuelo ri» íi,. cãsa',17.

As machinas de tima usina central
para producção da energia electrica
sao os elementos por meio dos quaes . ,

as forças da Natureza sSo domadas e transformadas ahm,
de se adaptarem as necessidades do homem; pois é a força

que a Natureza accumula nos seus rios e minas de carvão que ê
fcaasformada eni corrente electrica daado-nos luz; calor • força.

No calculo das machinas adaptáveis tanto ao« recurso» da Natureza óenao
âs necessidade» dos homens, a Westínçhou|pjp é ihdi^cutivá. 0 mé-síno" cuiáado
e precisão nos planos, materiaes è trabalhos são dados a construcção do menor
int_aiyúptòr e do xnaior gera^Gr» E» «¦ «•*•!*>*&& ot appa^tóí W«tíngh«we
Sfco efficicntes. 

'"^.''.J 
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b a- gãranôa è^k^p^i^

165 Broadway, New York,,JE^^jjt,..¦•_&;.:vjr-^ 1,'"•' ;.
Endtreso tolegraphíooi Wémçoexpo, New Y«prfí t>
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OLHAI PARA BAÍXO t verificai o eítado ú*
vossas botinas, se precisais substituil-as lembrai-
vos que as casas CIiARK estfto vendendo á
PREÇOS REDUZIDOS.

Últimos ás te GRANDE VENDA ANNUAL!li
ii'' •¦' r. =... ..;' ¦ 

; J.t; .

\,/^:':::¦:' ;•¦ cmâs

0» Oinriitor, 105 O Carioca, 38 <Q» Dragaayana, 33 O
O Caínerino, 176 >> Estacio ie Sá, 60 <Q»

•} Visconde do Rio Branco, 461 (Rltberoy) ^

.'.'

^r

Quer comprar ?
òu -yendé? joiás- de -todos -os valo-
retf.Wm "receio de ser enganado.?. Vix
& Joájlierlá Valentim',' _ ma; Gon*
càlves Dias n.' ti, télepttano 994-
Centrai. ........

FÀQU1RÔS E TALHERES CHRISTOFLE
Z-SEFÍVICOS PARA CHA' WWW Oi

Moveis a prestações
Visitam a G_wa Sion, qu»-vende cm

moveis por preços burutiuimot • «n-tr-isra nn prinielr-i entrf •» -/i- »ii «l»,
telephone. Bs.irá-Mar 3.796, rut doCattete ns 7 e 9.

'i &>___¦ ¦' ' ¦ •

||m ENeONTfiAM-SE NA JflÁLHÉBIA1 ISIDOROBÉÉÉli

':':"%È
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ATTG " Mè,*L"°'" KI;,Í"
\*W A JLl9 VAnOli M» «UMHI

MIDDLETOWN CIA;>M CARROS
\. ^.'.(í-Knd. tel» -BAHST4XV>

PARTICIPAÇÕES
FÚNEBRES

. ...__—__-

Carlos Pinto Basto

f 

Esmeralda, Pinto Basto e
mais parentes agradecem, pe-
nhorados, a todos que.acompa-
nharam • os . restos mortaes de
seu querido pai CARLOS 1*LN-

TO BASTO, eos convidam, para as-
Bisth-ein íi iiiisísa de 7" dia, que terá
Qu__.p., h(..ifc, quarta-feira, 15 do cor-
xeíite, :i_ 9 i|2 horas, no altar-mór
iIh. lifièla d;i Conceição e Boa Mor-
lc; oiniretssando-se, desde jii, eum-
ínamcilto agradecidos.

Manoel Oliveira Lustosa
de Araujo

1 

Falleceu ante-honteni',' 13, ás
14 horas; o capitão reformado
dú' exercito Ma.noel'•' 01iv_HÍr'a
LustcnsKi de AraujoT 'O 'enterro
suirá do Hospital Mllitar.á rua

Jockoy-Olub, hoje, quarta-feira, 15
do corrente, ás lã horas, para o ce-
ndterio de S. João Baptista. •»: ç.

Margarida de Jesus

(Fallcoida em Í»ortuf?al)

tjoão 

Bastos de Oliveira e
Antônio Bastos " de Oliveira,
proprietários da Fabrica de
Cei-veja Oriental, ' e . Casimiro
Bastos de Oliveira.filiios m.uito

amados da finada, .mandam celebrar
solemncá exéquias por sua alma, de-
pois do amanhã, sexta-feira, 17 do
corre-nte, na igreja do Monte do Car-
lrto (rua Primeiro de Março), apelas
9 1|_! horas. Convidam todos os sett»
parentes e pessoas de suas relações
para assistirem a tão piedoso- acto,
confessando-se, desde já, eumipa-
mente- agradecidos.

OITEU1GCE-SE uma cozinheira
do trivial, com uma f.lha de lí an-
nus, não faz questão de .fazei" mais
nl»um serviço;- para-scr. procurada na
rua das Laranjeiras h. 148, casa 2.

'OFFKRÜCE-SE 
uma senhora de

idade para dama de companhia, ou
para tomar conta de uma casa de um
viuvo; trata-se na ruá Real Grande-
za n. 252, travessa ' dàs Mangueiras
n. 2, com D. Josephina Zorelo.

OFFÉREÇE-SE uma Senhora de
idade para serviços leves; rua Eva-
risto da Veiga n. 47, telephone
5310, cora D. Maria. í

OFFERECE-SE uma boa lavadel-
ra e engornnudcira; trata-se â rua
Carvalho de Sü. n 60. ,

OFI^ÉRÜCÈ-SE uma mo^a. com
pratica de ama secca e honesta, para
casa de familia; travessa Pepe n. 84,
Botafogo.
_¦_- ... -i.. -ii * ' —-¦¦;¦¦¦'  « 't'

OFFERECE-SE uma senhora para
cozinhar em uma pequôna pensão;
curtas noste jornal, com as íniciaes
C. C.

OFFÈRECE-SE uma senhora de
idade para casa de familia ou pensão,!
para ajudar no serviço -doméstico;,
não dorme no alguel; ru$ Evaristo da,
Veiga ri.. 47.

OFFERECE-SK um menino de 12
aiinos, que- sa.l e lêr e escrever, para

Vftiarqüer serviç-o; prefere-se Cattete;
& rua Bento LÍisboa-n, 124, Cattete.

DIVERSOS
AT.rííA-SE uma casa de duas fia-

las e cozinha, por 80$, ú. rua Silva
Ma.noel n. 174.

AliU-CJA-SE, em Copacabana, uma
casa mobilada; informações, tele-
phone Ipanema 1721.

x\ntonk> José da Cunha
JOSE' CUNHA &. O. . ..

Itua General Brucc n. 295

Í 

Maria Rosa da Cunha e fl-
Ihos e demais.parentes agrade-
cem ús pessoas que acompa-¦¦.liarii-m o_. restos 'mortaes di>

- - seu' idolatrado esposo, pai, Ir-
mão. neto e sogro ANTÔNIO JOSE*
1>A CUNHA, e, de novo, as convidam
paia assistirem á missa de' 1° dia,
que, pelo descanso de sua alma, fa-
zem rezar, amanhã, quinta-feira.. 16
.lo corrente, as 8 1|2 horas, na igre-
ja dt» Santa Uita, no altar-mór, e, de
íiovQ. agradecem. »

AMIGA-SE uma cozinheira; â, rua
da Passagem n. 257, Botafogo. ^

VENDEM-SE, por 16 contos de
réis, dois prédios no bairro de Ca-
tumby, rendendo 200$ mensaes; para
tratar, dirijam-se á. rua Barão de
Bom Retiro n. 9'; não so aceitam
intermediários.

COMPRAM-SE moveis úsados.mo-
bilarios completos ou avulsos, qual-
quer quantidade, pianos, louças, ma-
chinas dé costura e cofres de feryo;
pagam-sè bom; negoefo decidido com
brevidade; á rua Visconde de Itauna
157, Tel. 1297-Norte... • - ^-

PERDEU-SE a caderneta numero
47-V..900, 3* serie—rJojto-Aquino Mon-
teiro..

PENSÃO—Familia brasileira for-
nece á. mes;i, n domicilio e avulso,
por 2t. Rua Chile u. 9.

0 maior amigo da lavoura -
Formiclda Pa»!choal. Eserlptorio.rua
Buenos ALre-.-120, sobradot

- r ¦- ** r ¦* ^r^^

Crianças anêmicas,
lymphaticas,

rachiücas H
iu.» JUaLAN* 1

xarope lotlo- ji
Curain-se coji

DINO, naboroSo
pho/5|>hatiUlo, superior ao oleo
dc¦'Oacál-.ijíò è úV;eih.iilsõ_?íí. Re*
ceitatio diariamome petos su*
miiladcs niedieas,

Kua l'riiiivii'0 Ue Março, 17

LEILÃO DE PENHORES

"S' .

mazena; inforrríaçôes á Ave-
nida Rio Branco 170

mtwtfm ¦¦¦ - — "*-^«!_-^ ¦¦«.- ¦.•ni' -¦ j «^iiw>-m^^____i— m am
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EM 3 DIAS
Cura pertii

B «EM PEIMOO"
•- -. ' 

._!_*• :¦-'

HOLESTWS SECRETO
' 

PAMS, 7, baularard pamaaa .

Étn 16 do corrente

®m> Silva &i
17n_.Sii._tSelán 179
¦ogam ues Srs. mutuários tre»

lurmurt. m, alé a» ve*ipi*r.i 4o letlâw,
M«ua_ raulclai ve»ridus. .

Pelas chagas* de Christo
' Umá eenhora da. idade, • doente,

sem .poder, tíabalhar, estando quasi
cega; de catarata eni' ambas aa vis-
tas e eem ter meios'para se susten-
tar, pede fis pessoas caridosas, pela
Sagrada Paixão e Morte de Nosso
Senhor J«su« Christo, uma esmola,
«jue Déuà as todos recompensara; á.
rua Chlohprro n. 47. casa 13. A'
villa Moraes, Catumby, on na reda-
cção, que receborfi qualquer esmola.'

Enxaquecas

PttOEESSORA — Ensina portu-
guez, francez, inglez e piano; infor-
mações, â rua-Barão de Ub& n._17.

ATÉLIElt de vestidos de madame
Cappuccinl. Rua da Carioca n. 6,
sobrado. Tel. C. 3617.

TERNOS a prestações, sob medi-
da, eiitregars.e nu 1* prestação.'-La**
vradio 23. .v . ...

A 3$000 — Pelos últimos fi-
gurinos, reformam-se

os ohapéos do senhoras, ficando como
novos, assim' como os Chiles, Pana-
más, í*eltro o Castor, >pe.lo mesmo
preço; .beco do Rosário n. 2, largo de
S. Francisco.

São as' conseqüências naturaes da
prisão de 'ventre. - Aconselhamos ts
pessoas 'sujeitas a essas doenças,
muitas vezes perigosas, dé- tomar Pd.
Rogé. Com effeito, o uso do PÒfcRo.r
Bé'é' quanto basta para fazer cessar
inimecliatatnèjnte a mais pertinaz pri-
são de- Ventre e dissipa tis idéãs tri_-
tes, as enxaquecas e . congestões, que
são 'as conseqüências delia. Como o
seu- gosto é muito- agradável, a»
crianças e us senhoras o tomam eom
gosto. Em uma palavra,:purga segu-
ramente, agru-lavclitteuic e rápida-
mente. • .-

Por isso, a Academia de Medicina
de Paris tevê à peito appro var este
medicamento,' pai'à _recommendol-o
aos doentes, o qUe 6 hiüitiâslmo raro.
Deita-se o conteúdo' do vidro eto
mela garrafa de água .Pára' as crian.-
ças, basta a metade do vidro. O pô
se dissolve por si só,' em meia hora;
bebe-se, então. Se lhes quizerem
vender qualquer 'limoniida purgativa.
cm logar do Pó Rogé, tlcseonfleni, é
|K)r interesse, e, para evitar toda
confusão, exijam que o envolucro
vermelho do produeto tenha o ende-
reco do laboratório: Maison L. Pre-
re, 19, rue Jacob, Paris. A' venda
em todns as boas pliarmuclaa. ' . »

runMttUES I

AtCi I
HA GRIPPE, DBFLÜXOS, ^

ROUQU!OOBS,BttOWCHTTES, 1
TOSSES RBBBbDBS.BTC. J

CARDU3 BENEDICTU5
30 Annos de Suecesso

Gratíado&C*
Rua 1? de Março, t^,16e18

RIO Dt JANEIRO". _,

Trocam-se jóias
•Compram-se, vendem-se '•& concer-

tn_.i*se, na joalherla A Turmallna,
ruu Uruguayana n. 222t Tel. Norte
¦3*Ii.-

QUEDA. 
CASPA. CABELLOS

BIWNCOS—A loçào Jure...
quo; será tumem! 8' maravilha:
Gonçalves Diaa n. 61 (Drogaria¦A. Oesteira & C.). ' ' r

';

k¦*- ti
•MS

AGUAHMfíAÍMWfíALffê

y\\0Hy\

Mananciaes do ESTADO FRANCEZ

~5p&i

mtmTtafêa i AJtacçfies Uo» Bina • 4a Bexiga
9V2$uratia\Q9\m9 Pidra oa Bexiga. ArtbriUè

VICHVCRANDKRlUEX^.r.
Wcby uopitaí" ":y.-^^r-

LUsconfort» SaUWtutçSss • üstsnar tem •Kmncm

>.'-!

m

¦

I aWaM

Frtracçõcti publicas sob » fUHallittvÃu do governo fcdernl. ús 1 1|_ botie»
e nos _atbitiid.«_> Ae 3 hOriw. oa rua VLs-onde de Itaburabjr, 4S

:.r-i .->-.-" ,. *¦¦/ ••. . *a*-«sr 
'.." '".:•: i"í:«,:..- ,\

f-fi'' :-.:¦ ;. ... ¦..

Por 1 $600, em meios

SABBADO, 18 JÜO CORUláNTlÜ, |

randfi e.eitooMinaria WTERIÂ DO NATAL I
., ».- . .

líbvo plaao-i-A^ 3 horas da tart3e - 3R2-2! :ií

m
<:tci¦' ta*4

,51
¦m1I

-;-*_s

Dinheiro
EMPRÉSTIMO, sobre penhores de

jóias, moveis e tudo nue represente
valor. Avenida Passos n.' 29 A, ao
ía.tu do Thesouro Nacional. Telepho-
ne. Norte :69«*

A' caridade publica
Jacintha S. Brandão, velha, alei-

jada e sem recurso, roga urna esmo-
lA. Pelis recompensará. Esta reda-
cção se prei-tt a receber qualquer es-
pórtula, oii rua Joaquim Tinhelrt)
n. oi, Parada Lucas.

Por 44$üOO em vigésimos
. E«te importante plano, ;il£iu du premiu «alar, di»iri_ne Mais I1 ie _KM):UU»$, « dé 5.1:00»$, 3 de 10.UOOS 19 de SiUUOS, «S d*S]éWU$, <it» de i.UOOi e ÍOU de «(N>$0(N>. ' "

'.' Os pedidos dé bilhetes do Interior dè veiu vir acompanhados de mala
700 réis, para |iorte do correio e dirigidos aos agentes geraes: NAZ.A-
PlU AL C, RÜA OO OUVIDOR N. 94. Caixa n 817. Et«l tcle« I.ÜSX Kl-,e.na cnsa F. .;ri!HAI_.$r.S. rna do ROS.VitíO n. 71, osqulua (Io Ueeeod*<i CiinrcilM-, CaUa do Correio n. 1.273.
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II Wmm ET ITAÜENNE POUR
LMMERIHIE RU SUD

SEDE SOCIAL: PARIS, RÜA HALÈVY 12
CnpilH les. SIMIOIMMIO - Heservsis les. It 1.(10(1.(10

80t:i'(il!s,u;s mi iiiuku.
Uio Up Juiit-lr.i. forto Mi-Kie, Siiiiú.

(Jiiritvnn u Iltvift!.

Palito; i-SlinilJIISAL U-M nUK.NljS MI1I"S: (ton B

AC.IO.WI AS* lllhPlriln l*n'l... S. CiirUM.
n«'tl]«',-illi lisníril.. Sant. ilo iMinm.l; Mil
üõi'ü R, JiwO i1i" lí!c l'nr'i<>. I it li J i Ijniidi
OroHKíi Ar-iriit)ii:ii;i Cimii». tWirrêlo«i- <¦•
fanin.-iuuft •* : /

mo*w.w m..ÍGxdPmJiÁ' I >/> £«1* d,l.af;"":_8!mAJt^?:

</'í//(í — Ifijíqiiiíia 'Jft de SJtiyo.
Asmitiia gemei i.uni o Ilr.isll «? ArjoD

tlim «le-
t.nihii.i-reiíitf ítiilirwin. Milíío.
l.««i..l«-n (!|ty X- Miillnnd liank Lti)

Lon ti rea, ¦
SihK-io lifnfü-nlp pour farorlser, etc,

,*1

I Ua 4iuvurHil dp Uiipnn; Alr.>s U*KAN('.ITÍ .

Jorresiioiiúentes cm todas às tnaiore* cidades do Brasil c da estrangeiro

Depósitos ¦», "psic-aso fixo
ria es: es juros cSL«3 4 °i;ao auno .

» . 5 0_0 »
12 *> . » e 70 »
X3e3?osiíoíj5 <**h. vista, 5 °/(. ao anno

('41A IAS ( OKIilM CS LIMITAIIAS

Até Rs. 10:0G(J§OíJ0 juros de 4 ¦> 0 ao anuo
Rio de Janeiro- Rua da Quitanda III Caixa Postal 1211 - Tel. 64001

:A'S RESPEITÁVEIS FAMÍLIAS
.. —....— ——.»^,^—___________________________

OPPORTUNIDADE ÚNICA PARA 0 NATAL
Vendem-se .a varejo bellissimòs brinquedos, como:

grandes automóveis, trens, animaes",
carros de assento, cavallos, etc, a preços de fabrica

aitamente reduzidos.

ROA VISCONDE DE ITABORAHY 47, 1° andar

lis üliga o Estômago. — jft t.mmtiti „ fluiu
Ifâo cansa mi Prisão do Tento

£«ío FerruglnoÈO êInteiramente ammimiiavot
¦I)»-»{*oBnnTO r-Mio

ftStxxorM tm
AthmmmUO

OlTlotalaunMu
nat Bo#pRM* ie vmrla

•OOKinbUrfoduColMNca

Cura: ANEMIA
CHLOROSE, DEBILIDADE

Vww srn mm: 13. fr» ia PUrr-.MRH rlmèath.itw tfíiftrpu, ft>iimt°m

" . '¦ ' - ¦¦•ak;m»'¦*¦'»' - viPW

ALEXANDRE
0 MAIS PODEROSO T0NIC0 DOS CABELLOS i

Extingue a caspa em tres diaü. Us cabellos bnineos ficam
pretos. Não queima, uão mancha a pelle.

A JIVENTLDÜ -'dá'rigor, mocidade e cresci niento ao.*-• cabellos.. Evitar imitações, pedindo sempre
JUVENTUDE ALEXANDRE
Preço, 39000; pelo correio, S-jíoOü. .Nas boas

períúiriíirias e <f rosriiriiis

Beposito OÀSA ALEXANDRE --Rua do Ouvidor 148

Moveis «* w
Quem quizer comprar mo«/ul3 ba-

rfatis-, mos, deve 'visitar a- CASA
SION, & rua Senador Euzebio na 117.
11'/ • 121. TelPiihone n. 6.2. \ Norte.

Moveis a prestações
"Isitem o grande, "stock" de mo-

veta da Casa .Sion. Rua da Carioca
n. 39. Entrega n"á?,li 'nrestàçâò, 

20 *T
Telephone 6.585"Central. 

'

CASA G9NTHIER
Em 22 de Dezembro de 1920

Fundácla em tá ti 7

Henry & Armandg
45 Sbí Ltó ii Casss,!;
Fazem leilão dos penhorno von»cidos e avisam *ii>s Srs. inutiijuios

que podem redimim* ou rcsifiu,,.
«is sutis cautelas atê •» véspera «In,leilão.

A'"?.

ill L ÂlinO "!lr" 0I,U:' Ull;*0 At] "il.rrll

ULinHUur,:ir!i',r,'u <r"'us 'i'|,"'*i*!'*"1'*
CASA SEGURA

Fabrica do Moveis de Vime

ROA SETE OE SETEMBflO. 84
U-.nt.i. i.vimiiii «a i««»u »l»«.

1 Ml EM MM!

Df*
Ernesto Souza

BRONCHITE
Inpifit, iitkM.'

TibíWlMe ti\mímv
MMDETBinCO

mtammtmmm»
m^msma

THEATROS DA EMPREZA PASCHOAL SEGRETO -Direcção: João Segreto
3- F» ORO

Cera para assoalho
A 4$, agua-raz a 2$900, oloo a

1 $800 e alvaiiido a l$süü, na rua
de S. Pedro n. 180. Tel. N. 4810.

(iríiml. 1'«jIj||>. iiii.a iNaoniü. I ue i'|i«;."
ri_íáa 0AÍ.-luill-,íil;.a (!;«)llc'r.rll..tll«:atl,«*
I li..«.ri, «Io l'..t -) — L>ir«^*çúo unia-
li.-u do líDIJ \itiH) VlKlItA — Ki.-
goiit- di OfulVfjtrà; PAUl.lMU "3A-
¦U1UMK.SXO.

" •v**^«»*^i*..xv*^*»/*v

HOJE Duas sessões HOJE
A'Htl »j-i e 9 3/4 \;:"'

?ii A opereta vioturiu*>a em tros actos..'"
<*A«V«>V^A<.^<AA^<V^V^<y*^«.^WW<^VVVVVVVVVS

longe dos 11
olhos..;

Mi(Wo^MA^AM^<W*,^WW*ti°VI*M)^

Sexta-n ira — A ('apitai Federal,
applaudid. burleia do Arthur Azevedo,
em que fijreanfp ns Ãisii.ictiis actrizi-s
l.ajis Are ilu e Alziru l.«*;1i», resiin-
otíva ente nos pap -ia de lula e Item-
vinda. -

r-im

»-*°**ir«*,V,Vv\AAArt/V**l/L^ **^** ** ** ** ¦*•¦ *** F

S. JOSE'
Companhia Nacional fundada em 1 de julho ie 1911-Direuçíi artística de ISIDRO,N0NES .'%$-; f - Regente da orchestra, BENTO MOSSURUNGA

HOJE H 7 3/4 e 8 3/4 HOJE
. FESTA DO 2' CENTENÁRIO

200
da revista de CARLOS B1TTCKCOIJRT e CARDOSO DE MfNEZ£S

'*¦'¦'¦ ¦ 
.''*;,' - 

'< '¦¦':¦ '^. - *¦ ." y %".;';'''

(¦*'s*'**"'*NA*'*l^***%A******'^^ ¦

QUEM E BaM JA NASCE FEITO)
****u*'***»**Aa*>At*t+l+A*Aamlm\0mja^

Hoje não ie realiaa a 3? «Sessão adm de dar logar á montagem de

ÒS CRISTO- ÀCEIHG3
burleta de J. Mlrandn. eom musica de Paullno Sacramento, «qne

snbirá amanhã em «première».

CARLOS GOMES
Companliia de Dramas o Coaiodias. di-
. ng.l» pelo aotor l«'raueisci> Bai*-

zullo, da qual faz parte Ema dè
Sônica.

HOJE â's 73/4 e § 3/4 HOJE
Duas sessões Duas \J

,. O deajpliunte vaadovjile em 3 actos,
de Kerowú è Barre, traduzido por
Cândido Custa, da 8. B. doi A. Thea-
traes. " ' f - -..-¦,.,: • - * .

límúm
Eva e Cloiblldí — Ema de Souza
O homem doi gas-^-F. Marzullo

Amanhã —O honiem do gas.
Em ensaios —A pensão da Ni»

cota, comedi» de Alberto'Deodato.
¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦Bai

»» f» ?»?»•<» 4» 4» »» »» 4» 4+ 99 »» tm mm mm om*

fOIIVE^lVIA OLXiVlF»IAÍ
f..'-..: Rua Visconde do Rio Branco 53 ~£~r~ reieplwne . 5657

^v>^^»*'*lA^vvyvvvv*»vw*A^*/vv»*^^ •ma^^^wwvvi,r* "••"—' *"•¦• ?
Da Universal Film apresent amos um

pela graciosa e inslnuante artista ' «
drama,

'.
t >
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sob o titulo

tm?*kà X*Ê '\ú

intorpriitaclo ff

E LEE ¥

,_.;¦..--' 
..•-' «i

*>
maisí,.Ç. *ioo .aotos Intensos, íiiagnl íicamento-clescii vol vidos anto o

agradabllisslmo dos enredos. ¦• . ¦ '' r:>" .',» ' 
.".;;

No mesmo programma 
"apre 

sentamos'a ultima -creagào 'cômica,

cujo interprete é o impagável LESO, da' Universal >

DE FIO A PAVS
Dois actos de incontidas gargalhadas, repletos de "trues". engra-

(jadissimos,
>«^VVV<k«A.<yS«iNA<>V«MMAAMA<A<AAAAM<A<.' .. ^AM^ -J •^wwmaaa"* *« *< \s\

AMANHA —> Os.üUimps epi sodios do original CJÍNE-RÕJTANCK— O BA.IÍAO AITíSÉERIO,^ e no mesmo, pro?:-.: ¦ nuii o grando dr;i-
ma dó Patfié — O CARTÃO AM ARELO — por 1'amile Wuitl, em•cinco parte;*. "7 -.:

^» •*** mm mm ?<> ?» *?»»>» ?» #» 4» ¦»» »» q» »» 4» ^^.

•Companliia Brasil Clncniatogmpliica

O ODF.OX òfíêrcoé liojo mais um
"film" masnirico, um trubulho" de
raro valor, em que apparecò
Cãreo*rji?e«s» Carpentier
no romance de amor — "film" de
"sport" — drama de sensaQilo

0 homem maravilhoso
um dos inais belloa "íilms" ànicrí-
«canos. -

«CARPENTIER, o cam.peão mun-
dial do "box", o aviador intemefato,
o "gentlenian" .fino, trabalha, neste
"film", ao lado de
CIA1RE BINNEY, FI^OR«ENCE BIL-

LINGS e ROBERT BARRAT
Esplendida trindade de artistas

americanos.
RAPAZES!—-.Mocidade do "sport"!

—Vinde vel-ò em uni "matoli" de 1"box"—Vindo vel-o no "trainlng". i
MOÇAS!—Vinde ver o seu sorriso, ja sua elegância, a sua grai.a varonil «

e a sua força!

MU'i"r e JEIfF, no impagável "íilm"
DA.VSAS BE TREMURAS.

K continua em programma o"film" nacional D. PEDRO II.

THüATROS DA EMPREZA JOaÉ LOUREIRO
.^SA/--*'-'*-!*/'*-*'--'*.^^

PALÁCIO THEATRO THEATRO REPUBLICA
MAA^AAA«MMA^SA«A<«,<M<VV,<^V<V*iiMMMV

Companhia Portugueza de Operetas
CREMILDA DE OLIVEIRA

de qne fazem parle Maria Abran-
clies e Almeida Cruz

tirando orchestra sob a direcção
do maestro Assis Pacheco

VV***.*»^*'*'.*^^^/

HOJE Ã's 8 3/4 HOJE
Grande exilo

«Vitima representação da ope-
reta, uni tres a cios, de Strauss

maUmfu^s^Aa^^a^a^amin^ui^a^u^n^á^s^^t^S^t^t^Aa^Asln^

Companhia Portugueza de
Operetas

SATANELLA-AMARANTE
Oirecçã» musical do maestro

wiiivciiSi.AO paro
HOJE A's 8 3/4 HOJE

Ul.TIMliS HSl-fCTACUl.»»-»
0 maior suecesso da companhia

A famosa opereta cm tros
actos

11 ji Mim
Hisceii-scene de AHAIIAME

X com pan hi 11 embarca para
a ICnropii a Ü8 <l<> correnle.

Amanhã - O JIIAO RATÃO
Nn próxima scuiauu—üraudlua-J f •.**¦

iivàl um hwmi-uag -iu aoa aniatag Es-
te ião Aiuurantu e Luiza Satã-
nella.

Sonho de Valsa!
»#lM^.*^^«^^WAi^V^VWV%w^

FHANZI - IXotavcl creiição dc
CRICMILOA IU: OI IVIIIIV

Toma parte toda a companhia
Amanha — W recita de assi-

gnatura - MOINHOS QUE CAN-
TAM - Novidade para o llio.

POLTRONA - ^«»000
•a~t*********^'^*u~a~**u*r*a^m^t~t**~i*i*i*.*tmt*i*i '*i^i*V%tV*MllS*',***A****»**S*^^

I!illi>:te8 fi veu.la nas bilhetuiiaa dos tUuutroa «l.a IU horas em diaute • na
casa Lopei Pernande** ií Avomda Uio Branco .1118, dai 11 ás 17 huirs.

THEATRO MUNICIPAL
¦*°>,<lAA^^^^A^^^^^^»IN^^.*.**^.i^^^**^^M*^*'rf*Vl*VV..

Concessionário t W. MOCCHI —
Temporada officiat de 19X0 '

COMPANHIA HESPAHHQLA OE COMÉDIAS
ERNESTO VILCHES

Sabbado, 18 de Setembro

eom a peça ora tres aetos, de
FRANCIS IH** CROISSET

El corázoii
manda

HOJE «mct-ri*a>so ai.ssiguutura
pura seis recitas, aos ileguintea pre-<_jos;

Ftizat e camarotes de l'S 40$: cama-
rotea do 2*, 158; poltrouas, 1ÜÍ; bul-
cíea A o B, 5?, o balcões ootrua Bias,

>4$UÜI)i

ÜM

Electro -Bali -Gi nema Empreza Brasileira
de Diversões

51 •• Rua Visconde do Rio Branco •- 51
A mais popular e querida casa de diversões

desta capital
^MVWWWWVWWV^<-^^VW'<:*^<«AM

M OJE " Programma novo -HOJE
A BLUE BIRD apresenta a querida actriz1-

ZAZA PITTS em o drama

Humilhação
Cinco grandiosas partes

Piug-Pong*, Bilhares e outras diversões
Artística «3 aliiiniliiutti iliiiiiiiintçâu cluotríc»

IANDA DE MUSICA MILITAR
Ao Eleçtro-Dall-Cinkma !

¦^¦^^^^^*^^*^*»*^^-^-^^^«^«***'«*******'^««**^'*'****^««^^ ^m»**'m*u^l'**m^V\{\rU\jy/\Smf\f\S*

As divei-sões começarão ás 5 horas da tarde

TRÍÁNÒN j
0 ponto preferido das famílias

. . Proprietário: j. B. STAFFA

COMPANHIA UJUI1E A2EV LO
HOJE - A'8 7 3(4 e 9 314 - HOJE
Kciircscntufjõcs da eonttxlla Ijuv-

IcMua, em tf«é.s'. netos, original*? Uc ("oii/jiIiv, dei Tòri e- Ándró
Uo In Tri-Ui, tnidni-vS» e ad-
aptação de Rego Buitos:

<*.*V*^«t^^.^«t*^^^«^^^«^...^^<^«>^«^««<*«t>^<i^^^^>,..«>><i^^^w^ <t

OflriiQO
CARVALHAL

A<A«A<MAAA«^.l^^|.><^^Wri<AMWIA«lWi«A \

I'1-oUusonlstii —" AíjKXANBRI*.
A/ililXEüQ

AMAWllA¦'. — e Vesiierul, ás 1;
liorus —i* ííessõc.s ás 7 »|4 e 9 3|-t',
— VOtJKS AtVVlJASr CASANDO. ,

Diu *ÍO — A t'ASA 1)10 TIO*
1-IilDltO, n.mi oilt-lmil tlií OUU-
VAIilK» VLVIV.VA, em ques es-
Uin u (listni«'íi« itctrlz AIIIGAHj-j¦IIA1A.

Sextii-feira, 17 —. Festlvul tlu
uetrU MJCIlN DA ;JLOr.líS,

^v^%x*K*4%%%*<ni«»^

THEATRO RECREIO
(Ifimpreza anendataria RANGEL Sc C.)

Séxta=feira, i7 de dezembro
A's ¦T 3/4. e ás O 3/A

E3s"p>ectEicxxlos por sessões
fCstréa da Grande Companliia Nacioual de Kevis-

tas e Operetas (oi-^anizada com os melhores
elementos do Rio de Janeiro)

Primeiras representações da grandiosa revista em dois actos, sete
quadros e duíis ap< thenses, original de CARLOS BITTEN-
, COURT, CARDOSO DE MENEZES e REGO BARROS

*"'*,A'-'S********,**A*-*'^*^^

Se a bomba arrebenta...
" : Direcção musical do maestro SORIANO ROBERT

Orande e deslumbrante montagem — Riqueza"
Luxo -- Explendort

¦•'¦"¦'¦••'^¦¦''¦'¦¦¦•''¦'¦••'¦¦¦¦¦•^^A^

PREÇOS — Frizas e camarotes. 15$n00; cadeiras de 1?,
3*000; cadeiras de 2", 2$000; galeria, 1$500; geral, 1$000.

FRANK KEENAN{PflTMPJiSunshine Zm^
Pathé New York j-T**! I IlE. FRANK KEENAN

^W««^<A^lV><A>>A«/>AA<M<^^A<M«M<.M^«M<>>4Mr^^'i<M^'.<^>^««^

HOJE Q A mascara impressionante e o drama intimo O HOJE
O 1»ATHJ*:' NEW VORK apresenta o grunde actor FRANK. KKE^

NAN, im perfeição de uni iheinu, exalraiulo o amor paterno lnveiiclvcl

As cinzas do passado
No gesto Imperioso, na proce muda das mãos tremulas do cnio-

eão, o famoso KliENA.V faz reviver todos os sentimentos que o cas-
tigo du sociedade stylizoii na sna inaseui-ii pre-jx^ximento retuiuada.

AS CINZAS DO ^ASSADO
E sc destas cinzas sc leT.intareiii riovFts avassaladoras labaredas?

E mais a hilariante SCNSfllNE y'

íx» dií Roça
DOIS ACTOS, SUXSTTIXE ff-T,. VllSiL

cm «qne as mais dcsopiluntcs. sce uni se pi w cntr^aiilmaes e gente.

AM AMI A — O cani|ieàu 1011 MI.V na sua extraortlíaaria ere»-
ção «sm «5 »ctos — 1*'IIX:

CINEMA I
,%^sy»mf>S^a^amtS^m**ffammUn^^m^ - lin programma assombroso l » HOJEwilliam imnm - william hart

Os nossos .pi-ogrammas proporcionam sempre o.máximo que se
pôde reunlç de bom na cinema tógraplila o, flasto itio.lt), hoje tazo-
mos .passar nu tíla, em' estréa, um trabalho originalíssimo, Inter-
pretado pelo grande *

HtiLUAMnm
% mais perfeito personificado!* dos valentes e ousados "cow-boys"
Io Far-West, como principal figura do extraordlnurló' drama

í '^_H __H^__k

^aaaawc lm^m\Hmwamm\ maa

Serás minha esraa
¦•"-•?.---. -.-.-

M^^^^«;«**«^^^^^^^^^^^^^^.^.^^.>^.>4^^^V,>«^VV*¥V»

Cinco actos lnteressantiss Imos, desenrolados nas agitadas pà-
ragens da lendária região, um romance ultra-emocionãiít*?, como
tambem sabe desempenhar o famoso protagonista.

(-TRIANGLE FILMS)

Conservamos ainda em nro jjtramma a mais desejada de todas as "reprises?', inter.pretada.*rpelp in- ,
coaaparavel . ..

WILLim FflRMin i
o supremo trágico americano, cuja inimitável arie o destaca das jjmaiores celebridades da tela, simplesmente assombroso em f

No sertão
\

(FOX FILM)
Cinco actos estu.pendos, desenvolvidos na selva virgem dos In-

inóspitos sertões du maravilhosa Africa. Aventuras scnsacionalissl-
mas, luetas gl*-ant*.acas, entrecho udmirarel !

Aluda ne-sto • programnia apresentamos a mais cômica de to-
das as famosas SlíNSlllNE Co.MliüY:

vSooníxs^ da roça
Duas partes de incontidas gargalhadas, desenroladas ,-inle omais engracúdlsslmó dos crirodos^tfealls-uáos pífáVlhlmltãvfcl marca

da hilaridade.
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CONTRA A MORTE AMANHÃ — >LlCISTE OONTRA A MORTE

MAOSTE í

o

é um verdadeiro «hércules, todos o siibóní; em seu trabalho não ha a
inluitna dose de fuiitasla. A flua -uouiduito artística, bastas ve-sos pos-• ta a prova, fez <fello utn actor apreciado e «parido

-• Ò CINEMA CENTK-Al/íapre senta, amanha,- um notável trabalho
ü«?ste extraordinário

MACI ^_^ ^^^^^ ^^^^ 
i0

trabalho quo vem íòfta-lôçer o tteceito om quo C* tido esse vigoroso
represéntanto da rtújá Italiana, «pie, corri ps seus musculoa du áco,
desatla aíproprla morço, pois o "'film" intitula-se

MACISTE contra a morte
AMANHÃ ¦- MACISTE CONTRA A MORTE AMANHA — MACISTE
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CONTKA A MOR TE AMANHÃ
i*

I

MACISTE CONTRA A MORTE AMA,
HOJE h

a
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Sangue de ;&. Iladrão
film ..-j suecesso

AMANHÃ — Outro búcccbso garantido ! — TOM MIX — O niais arrojado cavalleiro do mnnoo rmO TICfUtOR; eineo aclos fornddaVels, da Fo* Film. m»»í*_9 em

¦? HOJE—Uin film que se recommenda pela-tüeso que se discute—HOJE \Sangue de ladrão «>
->

Sois actos cl «nios <lc Interesse. Apresentação de uiiia nova estrella O
allciuã 3

KATHE HAAOK >
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Vm indivíduo, que recebe sa ngue de outicin, fica, tambem, oom >
Um\os seus vielos õ*«ístliiites '.' A délieadii oiKiravão «letrunsfiieão de san

gno, ícití»., lifcltt 
'íiHiuclru vez, a \Uia do e.-iiiectatlor.
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'Completa 

o' prognnoffla - SSHAMâ MESSTER N. 18, \
. ii:.... • >ultimas novidadesi
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BREVE — üma comediu portúguí-za — ••« CO.UMISSARIO DIO
FOlilOlA", tle uut-uiii <lt) b-iamlu (.KIIVAS1Ò LOUA'iX). Q" * "
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