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Noticia-se da .America do Forte qae as emprezas yankees, com interesses no Brasil, nomearam
uma commissão especial, que terá incumbência de aplainar as difficuldades financeiras emsten-

tes entre as praças de ambos os paizes.
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GENEBRA, 15 (U. P.)—A Assembléa acaba ae approvar a moção que admitte a Austria á Liga das Nações.

COMMUNICADO TELEGRAPUICO'
de JEMYJOOD

0 "S. Paulo" em
águas de França

Grandes demonstrações
da cordialiuade fran-
co-brasileira — 0 ai-
moço offerecido pelo
commandante Guima-
rães — 0 comman-
dante do S. Paulo de- -
clara poder partir de
Lisboa, rumo do Rio,
no dia de Natal.
PARIS, 15 (U. P.) — O comman-

; dante Paulo Guimarães, addido na-
! vai brasileiro nesta capital, deu
I hoje um lauto almoço em honra
! dos officiaes da marinha franceza

e dos officiaes do dreadnaught bra-
sileiro "S. Paulo." quo se encon-
tra actualmente no porto de Cher-
boúrgo.

O almoço foi um dos acont\ei-
mentos mais brilhantes no pro-
gramma de festas dadas em honra
dos officiaes brasileiros. Assistiram
ao mesmo os almirantes francezes
Salíiun, Lo Vavasseur, e Grandt
Clement e muitas outras altas au-
toridades e pessoas de destaque na
alta sociedade.

Respondendo ao discurso de boas
.v'ndas, do comamndante Guima-
rães, o almirante Salaun disse:

"Desejo especialmente frlza.ç. o
espirito de fraternidade o a grande
amisado existentes entre as armar
das franceza o brasileira. Ksta
amisade ficou cimentada para todo
o sempre devido «1 nossa coopera-
cão durantfca guerra mundial.

Saudo cordialmente os nossos ir-

Iniãos 

brasileiros em nome da arma-
da da França." ,'',"'¦,„"

Mais de 500 pessoas, incluindo
todas as pessoas de destaque na co-
lonia brasileira em Paris, assisti-
ram ao almoço. .

Hoje de tarde, foi dada uma bri-
lhanto recepção, no Club Inter-Al-
liado, em honra dos officiaes brasi-
leiros. A recepção -foi dada pelo
encarregado de negócios do Brasil
nesta, capital, o Dr. Castello Bran-
co Clarck. O tempo correu célere
e agradavelmente o houve multas
apresentações de francezes de des-
taque aos brasileiros.

Os officiaes do "S. Paulo", es-
iieram partir hoje de noite, para
Chcrbourgo, tendo sido convidados
pelas autoridades marítimas da-
(tuclle porto para um almoço,
amanhã. -

O commandante Gomensoro, do
"S Paulo", declarou ^esperar zar-
par de Lisboa, no da dc Natal, com
destino ao Rio de Janeiro.

Sua alteza, o príncipe D. Pedro
de Orlaahs e Bragança, e o barão
de Muritiba, antigo modormo do
Paço Imperial, partirão amanha,
com destino ft Portugal, afim de as-
sistirem ãs solemnes ceremonias re-
la tivas á trasladação dos restos
mortaes dos jintlgps imperadores
brasileiros, liara bordo do 44S. Pau-
lo". O condo d'Bu partira para
Lisboa sexta-feira próxima futura,
viajando via Madrid.

HENRY WOOD
•-¦.Correspondente especial

da United Press.)

A CHINA SUBSTITUE A GRÉCIA
NO CONSELHO DA LIGA

GENEBRA, 15 (U. P.) Urgente —

A Hespànha e a Bélgica foram rc-

eleitas "membros do conselho tia Ll-

ga das Nações, e a China eleita em

.subslituiçsío Ua Grécia.

NO SENADO CHILENO
SANTIAGO, 15 (U. P.) — O Se-

nado dedicou toda a sessão de hon-
tem, na discussão da situação inter-
nacional, tratando-se da posição da
Republica Argentina ria Liga das
Nações, e da attitude que devo ad-
optar o Chile, manlfestando-so di-
versos oradores favoráveis ao apoio
incondicional aó paiz vizinho.

\pós unia reunião dos membros
da commissão das relações exterio-
res c do governo, realizada no ga-
binete do presidente da Republica,
ficou resolvido enviar uma nota a
delegação chilena em Genebra, di-
zendo quo o Chile reconheço c ap-
prova os nobres e elevados intuitos
que inspiraram a attitude da Argen-
tina na Liga das Nações, e* reitera a
sua. sympathiá o adhesão inquebran-
taveis á Republica irmã, com a qual
cooperara para o suecesso dos altos
propósitos da delegação argentina,
traduzidos nas emendas apresonta-
das ao pacto da Liga das NaçOes.

A delegação chilena ficou encar-
regada de tornar conhecido o com-
municar officialmente ft assembléa
da Liga, a decisão do governo do
Chile.

Tambem foi enviada uma nota no
mesmo sentido ao ministro chileno
em Buenos Aires, encarregando-o do
dar a conhecer ao governo argenti-
no a resolução da chancellaria.

Ò BRASIL NO CONSELHO EX-
. Ecuiiyo ... ¦.-¦-¦""•

A assembléa
de Genebra

COMO CORREU O ESCRUTDÍIÕ
EM QUE O BRASIL SAIU ELEI-
TO NO\"AMENTE PARA O CON-
SELHO;
GENEBRA, 15 (U. P.) — A Chi-

na e 0 Brasil empataram por ocea-
sião do terceiro escrutínio, quanto
a assembléa da Liga das Nações vo-
tou na eleição de novos membros do
conselho da Liga, hoje.

Devido ao empate, houve uma
nova votação, por meio da qual foi
eleita a Bélgica. No escrutínio se-
guinte, foi eleita a China.

Quando o Brasil foi reeleito para
o conselho, a delegação brasileira
foi alvo de muitas demonstrações de
agrado, sendo muito felicitada. A
candidatura brasileira contou com o
apoio do bloco latino, o qual tom
o "controle" sobre 20 votos.

O escrutínio de hoje demonstrou
que o bloco latino pôde controlar as
eleições de membros do conselho,
porque são necessários apenas 20 vo-
tos afim dc eleger o representanto
do unia nação no conselho da Liga.

O PERU RETIRA-SE PROVISO-
RIAMENTE DA ASSEMBLlíA

GENEBRA, 15 (U. P.) Urgente —
A «lelegação pcnmna na assctnhlía
da Liga das Nações, amiuneloii hoje,
íis *2«) lioias, qne sc retirava provi-
sorlamcntc dn assembléa. Os perua-
nos exigem que a Liga providencie
no sentido de fazer nina revisão tio
tratado entre o Chile o o Peru.

GENEBRA, 15 (U. P.) Urgente —

Brnsü acaba dc ser reeleito mem-

bro do e»iÍ43fnio A% Liga das Nações.

ESPECT-VrlOA NA BOLÍVIA, EM
TORNO-DO QUE SE PASSA EM
GENEBRA.
LA PAZ, 15 (TJ. P.) — Reina

grande espectativa em virtude dos
acontecimentos diplomáticos de Ge-
nebra, sobre a attitude dos ropro-
sentantes da Bolívia o do Chile, es-
õbclalmcntò com relação aos pontos
do vista do ex-preJidente da Repu-
blica Franceza, Sr. Poinca.t**, favo-
raveis .1 these peruana-boliviana.

O governo deu instrucçõos aos de-
legados da Bolívia, no sentido dc

que não se retirem da ass-jmblfi!*., a
menos que as suas propostas sejam
rejeitadas.

A AUSTRLA NO .SEIO DA LIGA

C1ENEERA, 15 (A. A.) — Annun-
cia-se que a Áustria foi adnuttida no
seio da Liga das Nações, sem oppo-
sição dos diversos paizes representa-
dos na assembléa.

SOBRE O DESARMAMENTO
GENEBRA, 15 (A. A.) — A as-

sembléa geral da Liga das Nações
approvou, na sessão vespertina de
hontem; todas as resoluções sobre o

problema do desarmamento.
No decorrer da discussão, os se-

nhores Bourgeois e Fischer, propu-
zeram que o programma referente
ao não augme.ito dos orçamentos
militares durante os dois annos mais
próximos, fosse considerado como
simples voto 'da assebléa c não como
uma solução definitiva.

O Sr. Bourgeois declarou pereni-
ptm-iamente quo a França não acci-
lava outra decisão que fosse conlra-
ria ao ponto do visla que acabava
de expor. _,

O d.-legado britannico Roberto Ce-
cil tomando a palavra, lamentou a
iittitude da delegação franceza, no
caso o pediu ao.Sr. Bourgeois que se
abstivesso de fazer do seu ponto dc
vista uriTa questão fechada. O dele-
gado da França retrucou ser impôs-
sivel essa abstenção om assumpto de
tão magna importância, e que estava
disposto a fazer um protesto publi-
co, caso a attitudo da delegação quo
chefiava fosse interpretada como
unia resistência da França ao dos-
armamento.

Uenois dessas declarações, foi
¦submettido á votação o paragrapho
referente ã obriga»?ão de não serem
augmentados, nos dois annos fiscaes
mais próximos, os actuaes orçamen-
tos militares. Em 87 paizes votan-
tes apenas 7 votaram contra, entre
ellés o Brasil, o Chile o o Uruguay.
A votação foi nominal.

Por sua vez, o conselho executivo
da Liga approvou hontem as bases
do protòcollo que reconhece o esla-
tuto do Tribunal • Permanente de
Justiça Internacional, incluída a dis-
posição que faculta aos paizes signa-
tarios a liberdade dc declararem des-
de já como obrigatória o do pleno di-
reito a jurisdicção do tribunal sobre
os diversos aspectos de ordem júri-
dica que se relacionem com a' inter-
pretação do Trotado de Versailles,
qualquer ponto do direito internado-
nal tm o não cumprimento de com-
promissos internacionaes.
O GOVERNO DO CHILE RESOL-

VE ESCLARECER A SUA ATTI-
TUDE DE ABSOLUT.A COHESÃO
COM OS PONTOS DE VISTA AR-
GE»\TINTOS.
SANiTIAaO, 15 (A. A.) — Depois

uma reunião celebrada no- pala-

no,enviou á delegação chilena junto
ft Liga das Nações, a seguinte decla-
ração:"O governo do Chile, reconheceu-
do o aceitando os elevados motivos
em que so inspirou a delegação ar-
gntina junto da assembléa da Liga
das -Nações, reitera; neste momen-
to, a sua sympathiá o adhesão in-
quebrantaveis pola Republica irmã.
Outrosim, declara que cooperara,
com todo o interesse de sua convi-
cção, e por uma obrigada reciproci-
dade pari o exito dos altos propo-
sitos sustentados pela deleg.ição ar-
gentina nas emendas propostas fi. as-

Nestas condições, encarregará os
sembléa do Genebra,
seus representantes junto da dita
assembléa, para quo 'façam publica
esta decisão do governo do Chile."
A FIXAÇÃO DE UM LIMITE PARA

' O ARALYMENTO DE CADA NA-
ÇÃO FOI APENAS UM SONHO
GENEBRA, 15 (U. P.) — Todas

as esperanças dc.immediata limita-
ção dos armamentos ficaram perdi-
das, em conseqüência do voto final
da Assembléa' da Liga das Nações,
do relatório da conimissão do dosar-
inamento e da moção propondo a re-
ducção dos orçamentos militares.

A moção adoptada determina sim-
plesmente que o Conselho da Liga ro-
commende aos differentes governos,
naquelle sentido, mas som -pedir-lhes

que entrem cm qualquer accordo, íis
cegas.

Lord Robert Cecil, da delegação
da África do Sul, pronunciou vibrau-
to discurso recommendándo a àfl-
opção do uma resolução que provo-
que a immediata limitação dos ar-
mamcntos o supplicou a. todos os de-
legados que não pudessem votar a
faívor da reducção dos orçamentos
militares, devido fts instrucçõos roce-
bidas dos>íFrcsp'ect.ivo8 governos, que,"
pêlo menos, se abstivessem de votar
contra a medida Lord Robert fez
notar que cada voto contra a moção
enfraqueceria a sua força moral e
os esforços da Liga para conseguir o
desarmamento.

Entretanto, ao proceder-so ft vo-
tação, manifestaram-se contra, o
Brasil Chile, Tirueiiay. França, Gre-
cia, Polônia o Rumania.
O GOVERNO DO CTULE CONDE-

CORA OS DELEGADOS BRASI-
LV'"-V.O.S A' ASSEMBLÉA DE GE-
NEBRA
SANTIAGO. 15 (U. P.) — O go-

vorno concedeu a medalha do Me-
rito do Primeira Classe aos delega-
dos do Brasil ft Assembléa da Liga
das Nações, Drs. Rodrigo Oetavio,
Gastão da Cunha e Raul Fernandes.

PALAVRAS DO DR. RODRIGO
OCTAVIO

(JOttS» TEIiGItAPlIlCÜ
de ÍÍBNRY WOOD

1
!¦

A assembléa da Liga das I
Nações preoecupa-se *
com os meios de com-1
bater a escravatura
branca — As graves
revelações do repre-
sentante, persa -— Fala
a propósito a senhori- j
ta Forshammer, da de-
legação dinamarqueza
GENEBRA, 15 (Ü. P.) —. A

assembléa da Liga das Nações
votou hoje, unanimemente,^ uma.
moção propondo a reunião dc
üma conferência, pitlfa tratar das
questões relativas á escravatura
branca o ao commercio de çpio.

A coníèfflhòiii coordenará os
sous trabalhos de accordo com a
secretaria geral da Liga das Na-
cões, e se esforçará cm obter a
cooperação . das legislaturas de
todas as nações, afim de suppri-
juir o trafico das mulheres.' 

Na próxima reunião da as-
sembléa da- Liga, ein setembro
üe 1921, a conferência apresen-
lará um relatório sobrof o plano
dc campanha adoptado.

': Extraordinárias reyeUiíjões fo-
: rám-^fei^líbih relação ao tra-
fégo das' l-m-lheres brancas, polo* " da Per-

cio da presidência da Republica, a
que assistiu a commissão dc rela-
ções exteriores do Senado, o gover- | damente possivcl

GENEBRA, 15 (A. H.-) — O chefe
da delegação brasileira, Sr. Rodrigo
Oclavlo, fez a um redactor da »\kcii-
cia Havas as seguintes declarações:"O Brasil votou todas ns resolu-
ções que visavam a limitação dos ar-
níàinentos, mns não quiz dar o seu
beneplácito á rópósta tendente a fl-
xar, durante dois annos. os orçamen-
tos militares; Nessa attitude não se
deve ver qualquer manifestação de
espirito militarista ou impcrinlista.

O Brasil 6 um paiz liberal e pucl-
fico; minca teve contendas eom os
paizes vizinhos. Suns fronteiras estão
linuuitiiveltiicntc fixadas e sua Con-
gtltnlçuo excluo toda a Idéa de con-
qulsta.

Sendo, porém-, um paiz muito ex-
tenso, com enorme desenvolvimento I
do costas, e seu exercito mal corro- !
spondendo ús neeeseldmlos nacio-
naes,- não nos podemos obriirnr a fi-
xar os nossos futuros orçamentos mi-
litares nn base dos actuaes. Nossa
intenção não é crenr nem um grande
exercito nem uma grande marinha,
mas tão somente adaptar um e oil-
tra ás necessidades n.*íeioi*acs."
»\ ADMISSÃO DE NOVOS PAIZES

A' LIGA
GENEBRA, 15. (U. ,P) -Dm qua-

torze Estados que solicitaram? fazer
parte da Liga das Nações, durante a
actual reunião da asêemblén, apenas
cinco foram recommendados para so-
rem admittidos pela respectiva com-
missão, que é a quinta na assembléa,
cujo perecer foi apresentado hoje.
Esses Estados são Austria, Bulgária,
Costa Rica, Finlândia o o Luxem-
burgo.

A Áustria passou sem difficuldade
pelas investigações da commissão.
Foi devido ao pedido da Austria de
entrar para a Liga que a quinta com-
missão adoptou a resolução de. com-
municar a sua interpretação do ãr-
tigo 10, do pacto da Liga das Nações,
no sentido de que a Liga não garante
a integridade territorial do qualquer
de seus membros, mas simplesmente
assumira uma attiludo condemnato-
ria da aggressão /contra nações per-
tencentes ft Liga por outras poten-
cias.

A admissão da Bulgária foi mais
difficil. Os Estados balkanicos que fa-
zem parte da Liga insistiram em que
aquella não havia cumprido com as
suas obrigações Impostas pelo trata-
do de paz, relativamente aos culpados
de delictos militares, sobre a repa-
triação de prisioneiros e a respeito da
devolução dos objectos roubados. A
Bulgária tambem foi aceusada de não
ter desmobilizado promptamente.após
a cessação das hostilidades.

Depois de cuidadosa investigação,
entretanto, a commissão julgou que a
Bulgária havia procedido de boa fé
em muitos casos, e agora estava dan-
do execução ao tratado o mais nipl-

príncipe .'$&$,,-Dowlch,
sia, a respeito desse iridigno eom-
mercio em seu paiz. O delegado
persa pediu á assembléa quo es-
tendesse as suas indagações
aquelle l paiz, onde milhares de
mulheres são escravizadas pelos
russos, que as conduzem ao seu
paiz, afim de exploral-as.

"A Pérsia soffreu tanto a esse
respeito, como a Armênia4', af-
firmou o príncipe. Attendendo
fts suggestoes do delegado da
Pérsia, a «assembléa resolveu am-
pliar as suas investigações á
Perdia, Armênia, Turquia e o.
outras regiões da Ásia Menor e
paizes limitrophes.

A assembléa oecupou-se tam-
bem da questão da representa-
cao da índia no Bureau Inter-
nacional do Trabalho, resolvendo
quo só o conselho da Liga é
competente para resolver se a
índia tem ou não o direito a um
logar na directoria do Bureau.
Alguns oradores manifestaram-
se a favor da representação da
índia nessa commissão, visto ser
a população trabalhadora desso
paiz maior que a da maioria das
naçOes.

À senhorita Ilenni Forscham-
mar, da Dinamarca, pronunciou
um discurso sobre o trafego das
mulheres brancas, sendo a pri-
meira senhora a falar na as-
sembléa. A delegada dinamar-
queza serviu-se da lingua iugle-
za, sendo muito applaudida.

HENRY WOOD

(Correspondente especial
da Unij.ed Press.)

A commissão'resolveu aceitar o pc^
dido da Costa Rica, quo não foi convi-
dada a entrar para a. Liga por ocea-
sião de sua instalação porque o go-
verno de então;não era considerado
estável. O' t-ovèrno actual daquelle
paiz é bastante 

'-forto, 
e tem o apoio

da maioria da população.
A Finlândia*;" tambem foi aceita,

visto ter sido ò'seu governo reconhe-
cido de jure por 24 membros dá Liga.

A recoiiimendação da commissão ô
considerada como a admissão defini-
va dos Estados c;vndiilutos.

Á c|u@stão írlandeza
MAIS UMA DENUNCIA CONTRA

OS "UL.ACK AND TAN"
WASHINGTON, 15 (U. P.) — O

bispo monsenhor Shanahan, reitor da
Universidade Catholica da America,
bublicou uma nota denunciando os
crimes praticados pelos soldados bri-
tannicos "black and tan",. em Cork._

Afirma o prelado que a destruição
do Cork pelo fogo, é ura dos mais
cruéis attentados quo registra a his-
toria. O bispo appella para o pove
americano, afim de que so levante
como um só homem, num protesto
contra tão clamoroso crime.

Monsenhor Shanahan diz que o go-
verno britannico ostlá incitando as
tropas ft pratica dos processos (bols-
hevistas e chama a attenção do mes-
mo governo sobre o facto de "que
algum dia ossos crimes bolshovistas
podem repetir-se sangrentamente em
Londres. Os soffrimentos de Londres
sorão muito maiores que os de Cork,
pois a raiva vermelha das massas mu-
das, pôde operar taes actos de terror,
que, comparados com os actuaes nor-
rores de Cork, j parecerão innocentes
jjgos.' hum ptirque.."

Todos os principaes jornaes so
oecupam da situação de Cork. A opi-
nião geral é que a Irlanda chegou á
peior de suas crises, desde ha muitos
annos.
AS INVESTIGAÇÕES DO PARTIDO

TRABALHISTA SOBRE* OS IN-
CENDIOS DE CORK.
LONDRES, 15 (A. H.) — Ao quo

se annuncia, a commissão do partido
trabalhista, encarregada de apurar as
causas e os responsáveis pelos ulti-
mos incêndios de Cork, tinha com-
municado aos representantes do par-
tido na Câmara dos Communs que os
responsáveis eram os soldados bri-
tannicos.

Em vista disso, os deputados traba-
lhistas tinham resolvido solicitar a
immediata abertura de um inquerilov
legal, sobre as"trisíes oceurrencias de
Cork.

O "HOME BULE." PARA A
IRLANDA

LONDRES, 15 (A. H.) —A Cama-
ra dós Lords approvou, em terceira
discussão, o projecto do "home-rulo"
para a Irlanda.

Io iüi ÂPROXIMA-SE...
Surge a alegria e a peli-

zada radiante espera as suas

— Onde encontrar o me-
lhor sortimento de roupas e
novidades ?

Nos
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Grandes Armazéns
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S. Francisco de Paula, $
S*ws

O TRIBUNAL INTERNACIONAL DE
JUSTIÇA

LONDRES, 15 (U. P.) — O cor-
respondente em Genebra do jornal
"Evening Post", diz quo .as delega-
ções de 15 naçOes ft Liga das Nações,
manifestaram a intenção de assignar
um accordo ratificando o plano do
Tribunal Internacional da Liga.

O referido plano foi adoptado por
unanimidade na Assembléa, na se-
gunda-feira passada.

Antes do ter existência a Côrt# do
Justiça, deve ser o projecto ratifi-
cado por uma maioria "dc membros
da Liga ou por 22 Estados. *

A CAMPANHA .CONTRfA O TRAFI-
CO INTERNACION.AL.DAS DRO-
GAS NOCIVAS.

GENEBRA, 15 (U. P.) —A Assem-
bléa da Liga das Nações ,ouviu hoje
o relatório da segunda commissão que
se oecupa do trafico internacional do
ópio e de outras drogas nocivas.

O relatório salienta que não sendo
os Estados Unidos e 'a Allemanha
membros da Liga. era impossível a
esses paizes cooperarem em qualquer
campanha internacional patrocinada
pela Liga, no intuito de aunullar o
trafico do ópio, morphina, cocaína e
outras drogas. Espera-se, porém, que
essas naçOes tomem parte indirecta
por intermédio da Hollanda.

O relatório rccommfinda a organi-
zação dc uma commigéão consultiva.
representando a Inglaterra, França,
índia, Japão, China, Sião o Portugal,
que tomaria a seu cargo apresentar
um plano para fazer cesíar o com-
mercio de drogas, convidanào os Es-
tados Unidos «a tomar parto nos tra-
balhos sem caracter official mediante
um representanto, visto ser os Esta-
dos Unidos o paiz que teve a inieiati-
va dc abrir uma campanha para

O Brasil no
. / estrangeiro

AS CEREMONIAS DA TRASLADA-
ÇÃO DOS RESTOS MORTAES DE
D. PEDRO II—A PARTIDA DO
"S. PAULO" ESTA' DEFINITI-
VÃMENTE MARCADA PARA 22
LISBOA, 15 (U. P.)—-Attendendo

ao pedido da embaixada do Brasil,
que ponderou que o couraçado "São

Paiulo*1 não podia demorar-se, o go-
verno assentou definitivamente que
as ceremonias da trasladação dos
corpos dos • ex-imperadores se reali-
zem no dia 21. zarpando o navio no
dia 22, éonforme informámos om
telegramma anterior, referente <ao
assumpto. ^ -"

ECHOS DA FESTA OFFERECIDA
PELOS BRASILEIROS. NO CIR-
CUIjO ALLIADO A'S AUTORIDA-
DES FRANCEZAS.
PARIS, 15 (U. P.) — O Sr. Lan-

dry.ministro da marinha, respondeu,
em nome dos hospedes francezes, ao
discurso do Dr. Castello Branco
Clark, o encarregado de negócios do
Brasil aqui, por occasião do banquete
quo o Dr. Clark offereceu, hon-
tem, de noite, no Club Interallia-
do, em honra dos officiaes do dread-
nougüt brasileiro, "S. .Paulo".

O Sr! Land ry elogiou calarosamen-
te a armada brasiltKra, c especial-
mente o "S. Paulo'4.

"A visita do "S. Paulo" demonstra
quão estreitas estão as relações entre
a França e o Brasil", declarou o mi-
nistro da marinha franceza. "Espero
que no futuro os laços que nos unem
serão mais fortes do quo nunca. Es-
tou conyecido que devido aos estreitos
laços culturaes entre o Brasil e a
França, os dois paizes sempre C3ta-
rão de accordo."

Terminando, o Sr. Landry levantou
a sua taça "ft prosperidade e bom exi-
to do Brasil e França". *

Depois do banquete, os officiaes
brasileiros assistiram ao baile que ti
Exma. Sra. Penteado deu em sua
honra.

Soube-se que, ft ultima hora, o se-
nhor Leygues, presidente do conselho
ministros da França, não conseguiu
assistir ao banquete, por motivo de
negocios urgentes de Estado. S. Ex.
foi assim substituido como orador dos
hospedes francezes, pelo Sr.'Landry.

Entre as pessoas que assistiram ao
almoço que o ministro da marinha da
França deu hontem, em honra dos
otficiaes brasHeirfòs; figuravam a se-

Cas-bar com o trafico internacio-ial das, nhora e st-nhorita Landry, -°r- C"'
f-rae-o.» tello Branco Clark, Sr. Paulo Guima-dragas,

rães, almirante Salaun, almirante
Grand-Clemcnt, almirante Levassem-,
capitão Bastard e tenente de Prevaux.
Não houve brindes.

A navegação aérea
UM GRANDE DESASTRE DE

AVIAÇÃO
LONDRES, 15 (U. P.) — Quatro

pessoas foram mortas e quatro gra-
vemento feridas, hoje, em virtude do'desastre soffrldo por um aeroplano
"Ilandley-Page", do serviço aéreo de
passageiros entre Londres e Paris. O
apparelho esbarrou contra uma ar-
voro e caiu em chammas, perto de
Crieklewood, subúrbio de Londres.

Morreram no desastre o piloto e o
mecânico do aeroplano. As pessoas
feridas eram passageiras do mesmo;

a situação no oriente
europeu

OS REMANESCENTES DOS EXER-
CITOS DO GENERAL WRANGEL.

ROMA, 15 (U. P.) — O correspon-
dente em Berna, do "Idéa Naziona-
le" diz ter chegado em Berna um
despacho procedente de A'ienna, de-
clarando que o governo yugó-slavo^
pediu ao general Wrangel do pçr-
mittír que algumas d<is suas tropas,
desembarcadas ná Yugo-SIavia,' as-
sentem praça no.exercito yugo-slavo.

¦As tropas do general Wrangel se-
riam, assim, empregadas ria .tarefa
de proteger as fronteiras'da Yugo-
Slavia.

Um outro despacho de Vienna diz
o.ue o ministro italiano ein Belgrado
exigiu uma explicação pclo proceder
do governo yugo-slavo no que diz
respeito fts tropas do general Wran-
gel, porém, a sua exigência ficou
sem resposta.
REDUCÇÃO DO EXERCITO SO-

VIETISTA \
STOCKOLMO, 15 (A. A.) — O

"Da!;ona Nyhcter" annuncia em te-
lcgramma de- Moscow. que Trolsky,
falando perante o Congresso de Agri-
cultura, confirmou' a noticia de que
o governo do soviet tinha effectiva-
mento reduzido ft metade o seu exer-
cito.

Trotsky declarou, que o governo
do Moscow estft no firme propósito
de obter a paz com as grandes poten-
cias, so possivel fôr, e ainda que seja
ft custa dò importantes concessões.

A CONFERENCLA DE RIGA

RIGA, 15 (U. P.) — O Sr. Dom-
bski chefe da delegação polaca a
Conferência de Paz russo-polaca, re-
unida nesta cidade, declarou em "in

tervicw", que os trabalhos da mes-
ma conferência .proseguiam com len-
tidão, mas satisfatoriamente.

'¦Temos chegado a certos accordos
imríortantes, taes como a repatria-
ção dos prisioneiros de guerra e ou-
tros problemas resolvidos de fôrma
razoável", af firmou o Sr. Dombski.

O Sr. Adolph Joffe, chefe da dele-
gação russa declarou ter a esperan-
ça do completar os trabalhos da con-
ferencia'até o dia 1" de janeiro de
1Í21."Fornos obrigados, entretanto, a
a&iur certas questões iconpmtç:'**

com relação íi. Russia o á Ukrania. A
Russia não pretende aceitar nenhum
accordo que não esteja em condi-
ções de cumprir. Completaremos os
detalhes flnaes do um plano dc tro-
ca de prisioneiros de guerra, logo
que tivermos a certeza do que a Po-
lonia não tornará a nos fazer a
guerra.

Pela diplomacia
O EMBAIXADOR DA ÃLLE.UA».

NHA EM PARIS
PARIS, 15 (U. P.)—-Espera-se o

Sr. Mayer, embaixador da Allema-
nha, quo vem reassumir o seu cargo.
O NOVO EMBAIXADOR BRITAN-

NICO NO BRASIL
LONDRES, 15 (U. P.) (Urgente)

(Official)—O governo acuba dc no-
mear Sir Jolin Tilley embaixador
britannico no Brasil.
A PRIMEIRA NOTICIA VULGARI-

ZADA SOBRE A NOMEAÇÃO DO
NOVO E5IBAIXADOR BRITAN-
NICO NO BRASIL
LONDRES, 15 (U. P.)—Consta

nas rodas officiaes, nesta capital,
hoje, que jíi, fcii escolhido o . novo
embaixador britannico no Brasil, *9
que o seu nome serft annuncladó
brevemente. O governo britannico
empregou ò máximo cuidado- na es-
colha de seu representanto no Rio
de Janeiro. ^Wdidos nò Ministério
do Exterior -declaram que o novo
embaixador foi escolhido sómj
depois de cuidadosamente estuitj
a lista de diplomatas o. autoridjj
elegiveJs para o posto.
A REPRESENTAÇÃO DIFLOM/M

CA DA HOLLANDA NO U*T
GUAY

.MONTEVIDÉO, 15 (U. P.)-™
novo ministro da Holla.nd.i, Sr. Jp»
cques Barendrecht apresentará iniíai-
nttã as suas credenciaes 

' 
ao presi-

dente da Republica.
A PASSAGEM DO GOVERNO CHI-

DENO—O PRESIDENTE WIL-
SON NOMEIA O REPRESEN-
TANTE DOS ESTADOS UNIDOS
NESSA CEREMONIA
WASHINGTON, 15 (U. P.)—O

presidente Wilson nomeou- hoje o
Sr. Joseph Shea, ministro- plenipo-
lendário n-o Chile, para represen-
tal-o pessoalmente ducante as cere-
monias e festas que se realizarem
nesse paiz, por motivo da posse do
novo presidente, Dr. Arthur Ales-
eandri, no dia 23 do corrente.

O presidento Wilson esperava que
o Sr. Colby, secretario do Estado,
pudesse represental-o por occasião
de sua visita ao Chile, em sua ex-
ciirsão pela America do Sul, mas o
Ministério das Relações Exteriores
communica qúe será necessário que
o Sr. Colby regresse, aos Esta«to3
Unidos logo que termine a Sua visi-
•ta. ao Brasil e ft Argentina.
O INCIDENE DA C.4MARA É COL-

LOCADO EM SUAS «TOSTAS PRO-
PORÇÕES
ROMA, 15 (U. P.)—A situação

parlamentar, que, hu-ntem, ü. noite,
parcciii escura, aprct»ei«t'...-so huje
in ulti.. meiiioi*.

'ròõft a imprensa declara que o
incidente que cHU-rnr.r-.ou a acclaâo

'.'.'"¦
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UM SUCCESSO SEM PRECEDENTES

NO COMMERCIO DE MODAS! .mim
EM QUALQUER DAS NOSSAS CASAS

EM QUALQUER DAS SUAS SECÇÕES
QUALQUER DOS NOSSOS FREGUEZES

PODE ESCOLHEE

QUALQUER DOS MKLUORES ARTIGOS,
NA PROPORÇÃO DAS COMPRAS FEITAS, COMO

D_\lnJJEiU 100$, 1508, 200$, 350S,2_TC., ETC.
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Ãü PETIT MARQUE!
A' FORTUNA i

ÚS-

do Sr. Do Nicoía, presidente da Ca-•mara dos Deputados, apresentando
a sua demissão, carece de importan-
cia.

As luetas do prole-
tariado

NOS ESTADOS UNIDOS — OPE-
HA RIOS VERSUS PATRÕES

BOSTON, í_ (U. P.) — A União
dos Tecelões do distrieto de 'Nova
Inglaterra realizou unia conferência
nesta «idade, afim de completar os
planos da lueta contra a decisão dos
patrões de redimir os salários.

Nessa reunião estiveram represen-
tados para mais de 100.000 traba-
Ihadores. Alguns oradores declara-
ram que a declaração dos patrões de
terem resolvido fechai- as fabricas se
os operários se recusarem a aceitar
<r reducçao, não passavam?» de um
bliiff,' acerescentando ser falsa a af-
firmaçãoi de ctue a falta de encom-
monda., determinou a resolução de
diminuir os salários. -... . ., .
SUSPENSÃO DÒ TRABALHO POH

DUAS HORAS, EM ROMA, COMO
PROTESTO CONTRA O PROJE-
CTO QUE FIXA O PREÇO DO
PÃO
ÍRÒMA?, 15 (U. P.) — O conselho'

executivo socialista ordenou "hoje que-
to,ilo.s os oíperarios suspendessem o
trabalho durante o'.prazo de duas ho-
ras em signal de .protesto contra o
projeeto de-»)éi-sobre o pão.

Foi interrompido o serviço de bon.-
de.s e tairibem o de iíTuminação, mas
a maioria das casas commérciaes
permaneceu aberta.
A QUESTÃO DAS OITO HORAS

PARA OS TRABALHADORES DE
BORDO
LONDRES. 15 (A. H.) — Por oc-

easião do almoço offerecido pela Fe^
deração Internacional dos Transpor-
tes Marítimos, em honra do depu-
tado socialista francez Sr. Alberto
Thoirms, lord Incha-pe declarou que
a a.dapção do dia de oito horas de
trabalho a bordo dos navios mercan-
tes paralysnria a industria, e o espi-
rito de iniciativa, e reduziria todo o
mundo a um verdadeiro estado de
inércia.

O Sr. Thomas, agradecendo* a ho-
menagem qu.e lhe era prestada,
aconselhou a collaboração. dos arma-
dores e trabalhadores do mar, decla-
rando, entretanto, que isso són ente
era possível com o auxilio de todas
as nações.

Os interesses
italianos

A SITUAÇÃO POLÍTICA ACTUAL
ROMA. 15 (tf, P.)—Na sessão

do conselho ile ministros, o respecti-
•vo presidente. Sr. Glclitti, pronun-
ciou um discurso expondo a sitii-
ção política e declarando ter a con-
viecão de que o governo cumpriu o
seu dever.
O DUQUE DE AOSTA, EM

NÁPOLES
ROMA, 15 (U. P.)—O duque de

Aosta regressará breve a Nápoles,
ondo se lhe prepara imponente re-
cepção.

DESASTRE FERROVIÁRIO
CALTANISETTA (Sicilia), 15

(U. P.)—Diversas pessoas foram,
mortas e muitas feridas numa col-li-
são entre um trem de eargn e outro
de passageiros, perto a'aqui. .Ainda
nãltífoi recebido nenhum detalhe a
restjíeitov » ;
EN_RE EXTREíMTSTA.. E

NACIONALISTAS

JOMA, 
1. (U. P.)—Despachos

, fòritza informam ter havido um
ençjóntro naquella cidade entre na-
c__alistis e republicanos. As arrua-
ÇjSjj irromperam depois da inaugura-
çâo. de umx.' pedra memorial, em
honra do patriota, italiano í tenente
Aldo Comandini, o qual foi eatecuta-
do pelas forças militares da Áustria-
Hungria, durante a guerra. Ob re-
publicanos, por oceasião da ceremo-
nia inaugural, içaram a bandeira
vermelha, e os nacionalistas eaigii-
ram que a mesma fosse arriada e
substituída por uma bandeira nacio-
nal italiana. Os republicanos re-
cusaram annliir, e um petardo foi
explodir no meio delles, ferindo 30,
tres dos quaes gravemente..
OS. SOBERANOS B ELCAS VISITA-

RÃO ROMA
ROMA, 15 (ü. P.)—8. fôr verda-

deira a noticia, procedente de Bru-
xellas, dizendo que suas magestades
os rei» da Bélgica brevemente visi-
tarão esta capital, serfi a primeira
ve_, desde o anno de 1870, que'um
soberano catholico visita Roma.
Cbuforme declara a noticia, proce-
dente diu capital da Bélgica, osso-
beninos belgas visitarão sua mages-
tade o rei Victor Mnoel, e também
sua santidade o papa Bento XV. -

A QUASI NOVA CRISE POLÍTICA
PROVOCADA POR CM INCI-
DENOPE LEGISLATIVO
RO. IA, 15 (ü". P.)—O gabinete

sc reuniu hontem, afim de estudar a
situação parlamentar creada pelo
«<*ti> do Sr. De Nicola, o qual apre-
sentou á Câmara dos Deputados • o

seu pedido de demissão do posto, de\
presidente da mesma.

O ministério chegou íi conclusão
de que nada houve que justificasse
o .pedido de demissão do presidente
da Câmara dos Deputados. A com-
missão especial do gabinete, com-,
posta de onzo membros, reuniu-se
duas vezes, interrogando diversas
autoridades da Camará dos Depu-
tados, e oa sub-secre.tarios Porzio,
Bertini e Corradini e também um
certo numero de deputados.
O PRO.JECTO DE RATIFICAÇÃO

DO TRATADO DE RAPALLO
ROMA, 15 (A. H.)—_ 'parecer

da commissão de negócios estrangel-
ros do Senado, sobre o projeeto- de
lei que ratifica o Tratado de Rapallo,
termina assim: "A commissão, por
nove votos a favor e um contra,
considera riue o Tratado tde Rapallo
corresponde, em conjunto, os Inter-
esses actuaes do paiz e inaugura
uma phase de novas e uteis'relações
com os nossos vi.inhos da Europa
Oriental. Por isso, a commissão
propõe que o tratado seja appro-
vado".

Pol relator o senador principe Fa-
bricio Colonna.

UM DESMENTIDO DE NITTI
. ROMA, 15 (U. P.)—O cx-presi-
dente do.'conselho de ministros, se-
nhor Nitti, publicou uma nota des-
mentindo que elle: tivesse conspirada
no sentido de provo.ar a queda do
ga.binote,;!>resWi(io pelo Sr. Giolitti.

"Son um dos mais. decididos de-
fensores do Sr. Giolitti", declara o
Sr. Nitti.

A politica européa
CM REPRESENTANTE DO VATT-

CANO NO PLEBISCITO DA ALTA
SIIjESIA
ROMA.. 15 OU. P.) — Monsenhor

Osno partiu para a Alta Silesia, afim
de assistir ao plebiscito, nessa região,
como representante do Vaticano.
A AldiEMANHA DECLARA-SE TM-
POSSIBILITADA DE CUMPRIR

UMA DAS CLÁUSULAS DO TRA-
TADO DE PAZ
BERLIM, 15 (U. P.) — O governo

allemão notificou aos alliados que a
Allemanha não pôde cumprir aparte
do tratado de Versailles quo a obriga
a pagar uma certa e determinada
quantia, em dinheiro, mensalmente,
sob a base das declarações Clearing
House,

A cláusula, a quo se refere aqui,
acha-se na parte do tratado de Ver-
sallles quo trata das "dividas dos ini-
mlgos", na secção 3, annexo, para-
gra pho .Kl do mesmo tratado.

O naragrn.plio ti da 3° secção do
acTditamc-nto "dividas dos inimigos",
do tratado de Versailles, estipula o
seguinte: "-As contas entre os escri-
ptorios- Clearing serão lançadas men-
salmente. e o Estado devedor liqui-
dará as suas contas no prazo de uma
semana.

Não obstante a providencia supra,
quaesquer saldos a favor dp uma ou
mais de uma das potências alliadas
nu associadas, serão retidos até opa-
gamento integral das quantias devi-
das As potências alliadas e associa-
das, ou aos cidadãos das mesmas, por
causa da guerra".

Explica-se, semi-Officialmente, que,
devido'á importância de seus paga-
mentos. durante o» últimos mezes, n
Allemanha communicou a, França e
s*i Inglaterra que deseja adoptar um
systema differente de pagamentos.
Até hoje a Allemanha não alcançou
t\ seu "desideratum", mas estão con-
tinúando as negociações.

Era tão avultado o ultimo paga-
ni'into 'effectuado 

pela Allemanha,
que ella ficou iiv.ipossibilitadn íe
comprar viveres e matérias primas
necessários á sun, existência eco-
noniica*.

O governo allemão também allega
que o art. 235 do tratado de Versall-
les quer dizer qtre não se "póilo sub-
trair da Allemanha as suas proprle-'dades, isto é, bens, afim do fazel-a
cumprir as suas obrigações, relativas
ás reparações de gaerra.

O art. 2:35 estipula, quc a Allemã-
nha eabe a quantia de .inte bilhões
lie marcos ouro ou ò seu equivalente
em 1919 o 1920 e durante os primei-
roa quatro mezes de 1921.

Fazendo commentarios a respeito,
a folha londrina "Daily News" faz
ver que o art. 2i35 trata apenas das
reparações o não das dividas dos ex-
inimigos.'

LORD DERBY E A ALLIANÇA
PRANCO-INGLEZA

LONDWES, 15 (A. A.> — Lord
Derby, c.*_ embaixador dó- reino unido
da Grã-Bretanha em- Paris; entrevia-
tado hontem por um- redactor do"Evening Standart", acerca do seu-
recente discurso sobro a nlliunça
franco-britannica, declarou que uni-
camente se referiu ú alliança defVn-
siva, afim de se precaverem os dois
paizes. de- qualquer futuro intento da
Allemanha, a qual, se não reconhecer
o tratado de Versailles ou se voltar a
ser outra vez grande potência, que
era antes da guerra, o que tudo &
possivel, além do mais que, neste mo-
mento, se não pôde calculair, do certo
procurará tirar uma desforra da hu-
milharão por que os dois paizes a. fl-
zeram passar na guerra quo abalais
todo o mundo.

.Lord Derby é.de apüilão que, se a
alliança tivesse existido eni 1914, a
Allemanha se não teria, atrevido a
atacar a França.
A QUESTÃO DA BESSARABIA EN-

TRE A RUSSLV E A RUMANIA
VIENNA, 15 (A. A.) — Affirma-se

em rodas bem informadas que ê mui-
to possível que venham a surgir dif-
ficuldades entre o governo da Ru-
mania o o do soviet russo, visto não
terem os dois paizes chegado a
aceordo sobro a questão da Bessa-
rabla.

Nos círculos militares diz-se que a
Rumania está tomando medidas qüe
indicam a imminencia de um con-
flicto armado entro as duas nações,
por causa da .passe daquella antiga
provincia russa.
OS SOBERANOS DA DINAMARCA

EM VISITA A' TERRA ITALIANA
ROMA, 15 (A. H.) — Os soberai-

nos da Dinamarca visitaram hontem
o Instituto Internacional de Agricul-
tura, onde, foram recebidos pelo rei
Victor Manoel,, rainha Helena e a
directoria daquelle instituto.

A' noite, realizou-se o banquete,
offerecido pelos soberanos da Italinj
aos seus reaes hospedes. Assistiram-
o principe Umbecto e as princozas,
os ministros, de Estada e todos os re-
presentantes diplomáticos acredita-
dos junto ao Quirinal,

Â nova phase de
Fiume

UM NOVO PLENIPOTENCIARIO
DE D-ANNUNZIO

ROMA, 15 (U. P.) — Chegou' do
Fiume o medico Dr. Bastianello, que
solicitou uma entrevista com b sobe-
cano, afim: de entregar-lhe uma: carta
de Gabriel d'Annunzio.
O "COGNE™ consegue; afinal,

. LIVRAR-SE DE FIUME
FIUME, 15. (V. P.) — O . navio"Cogne" zarpou desto porto, depois

de ter o Banco de Descontos entregue
á regência a quantia- de 10 milhões de
liras, com a qual D'Annunzio tirou
os fornecimeritos,.para.QS seus legio-
narios.

Confirma-se a noticia aqui chegada
de que, devido á-espantosa carestia
dos gêneros de primeira necessidade,
a população soffre ..qi.ui.tas privações.
Os preços de todos os artigos são ele-
vadissimos. ' .
INCITAVA O POVO E FOI PUNIDO

COM A PENA DE EXPULSÃO
ZARA, 15 (U. P.) — O almirante

Millo, commandante naval das for-
ças italianas no Adriático, ordenou a
expulsão de Attirio Timaro, corres-
pondente especial da "Idéa Naziona-
le", de Roma, visto ser accusado de
incitar o povo á rebellião.
AS MAIS ITALIANAS NÃO QUE-

REM O DERRAMAMENTO INU-
TIL DO SANGUE DE SEUS FI-
LHOS.
MILÃO, 14 (U. P.) — (Retardado)

— A Sociedade de Mais e A .uvas dos
Soldados, que morreram na guerra,
telègraphou a -Gabriel l.Annunzio
pedindo ao poeta-soldado de não to-
mar nenhuma providencia que pode-
rá ter como resultado o derrama-
mento de sangue.

AS' ELEIÇÕES EM FIUME' 
FIUME, 15 (U. P.)—Gabriel' D'An-

nunzio tenciona mandar levar a ef-
feito eleições aqui. S6nit?nte aos pai-
zanos vai ser permitirão votar.
PARA MANTER INTEGRAL A DIS-

CIPLINA MILITAR
ROMA, 15 (U. P.) — Um despa-

cho de Abbnzia diz que o general Ca-
viglia, commandante em eliefé das
forças italianas na Tinha do armistl-
cio, visitou Castua e outros pontos
nas regiões fiumenses; Accrescenta o
despacho que o general Çaviglla fa-
lou oom os officiaes em todas essas
localidades, frizando ser absoluta-
meflte necessário manter uma severa
disciplina militar. O commandante'
em chefe das forças italianas aceres-
centou que já passou a oceasião para
sentimentalismo, no que diz respeitio
á situação fiunienso. Declarou ainda
o- general Caviglia que a cidade du
Fiume não corre mnis. periyo. do ser
atacada poi- um inimigo estrangeiro.
O commamUuite em chefe italiano
descreveu as actuaes condições eni
Fiume, demonstrando ser da vanta-
ge-m da população a solução imme-
diata do problema. O general Cavl-
glia também refuriu-se ás suas nego-
ciaçõos com Gahriel D'Annunzio, e
lembrou aos officiaes flue todas as
-tropas que desertam das fileiras,
adherindo aos íegionarios fiumenses,
devem ser severamente castigadas.
D'AN.ru__ro RES. ONDE AO PRE-

SIDENTI». DO SENADO ITÁLIA-
NO.
ROMA. 15 (A. A.) — Gommuni-

cam de Fiume q«e o regente da Quar-nero. Gabriel D'Annun_i", enviou an
presidente do Senado italiano uma
longa carta, respondendo a um des-
pacho telegraphico que opportuna-
mente lhe foi enviado, pelos,senado-
res, exhortando-o á obediência • ás
autoridades italianas.

O poeta Gabriel D'Annunzio faz
notar,, na dita carta, j. s prejuizos qut?advirão para a Itália com o tratado
de Rapallo, e formula, o.s mais arden-
tes votos para que( o nena do rejeite o
alludido tratado, que os italianos- de-vem repeliu:, como poi;ni«f<»<!o e eon;-
trario aos altpà interesses, não sõ do
paiz; como do povo italiano.
Conseqüências

da guerra
AS INDEMNIZAÕÇES ALLEMÃS
PARIS. 15 (U. P.)...-—. Am_._lmu.n-

«lo-sc a conferência que rteve tratar
«las i.]>nrn_M-s allemãs. a iiuprensii
Insistentemente veíle que o governose reuna afim cie organizar uma, _oh-
dn frente conirn qiiahiner tentativa
lios delegados all_ni3<._ dc reduzir a
importância dns obri-sações allemã..

O publico olha para a. próxima com-
ferenéfa eom «*_nsl(Ternrel recrio, te-
ntendo so gçt!n!iiierit_ qne os allemães
consigam encontrar o melo. <te fmçlr
no i>.ig'iimimiki qtie o povo da IVwmpi.
jiflsrnr devei- realizar ua Atleniaflfaa.

F«neeloiuirr«»s. do governo, ciitfé.
tanto, dizem que uiio sc scutciu. In-
eoitimodndós. e fnxeni notar que u pn-Wleo olha sempre com di-conflaiiea
para todas as- coiifL-renclas cm. qne so
deve fixar ns repartições nllcmSs.

Os jornaes rceominciidam q«c pr_-
ecil» com rn ii tela ,visto canto os alie-
mães prratirnrün furtar-se ao pag,?-mento, não di-vendó aceitar qualquereompmml.so coni elles.
A ALLEMANHA QUER TER INTBl-

UR.L O SEU ARMAMENTO PARA
A SUA DEFESA TERRITORIAL.
BERiLIM, 15 (Á. H.)'— O "Bérll-

ner Tageblatt" informa que a gover-no allémfto' tinha enviado.1 conferen-
cia- doff embn-nradbres ama nqtà. sug-
geationando 

'que, 
para o exacto -cüm.-;

prlméntodãs clansulas db Tratado de
Versailles.referent.s ao desarmámen-
to, bastnva fi Allemanha' reduzir as
suas fortificações de maneira a sõ po-derem' ser aproveitadas- para a defe-
sa nacional-, e nâò desmanteíàl-.-ts•como exige a commissão de controle
interalllada_
REPATR__.Ç._0 DOS PRISIONEI-

Ras DE. GUERRA
__N_I_P__, 15 (U. P.) — O doutor

Fridtjof Nansen, chefe da delegação
noruegueza na Assembléa da Liga dus
Nações, annuncia que a Grécia é a
Bulgária.concordaram mutuamente a
respeito de um plano visando a repu-
triação dus Drl3loneb'op dç cuérra uue

COMMf NICADO TELEGRAPHICO
de HARRY W. FRAN1Z

0 intercâmbio com-
mercial "yankee"-

brasileiro
As emprèzas norte-

. americanas que têm
interesses no Brasil to-
mam a iniciativa de
organizar uma eom-
missão especial para
aplainar as difficulda-
des de qualquer cara-
éter, que actualmente
existem entre as pra-
ças de ambos os paizes
NOVA TORK, 15 (U. P.) —

Empresas no-vayorkinas que têm
interesees no Brasil, nomearam

; uma commissão executiva', com-
posta de nave membros, encarre-
gada de aplainar as difficuldádes

¦ financeiras actualmente existea-í
tes entre casas commerciaeB ibra-
sileir-as e americanas.' A commissão eetà aguardando
noticias da, Associaiça» Commer-
oial do Rio de Janeiro, a restei-
to das providencias tomadaa pela.
mesma, ae ella as tomou, relati-
vas ãs propostaa anteriores das
firmas americanas.

Membros da comniissão, aqui',
dizem ser muito para desejar que
os negociantes- brasileiro» resol-
vam quanto antes sobre os pro-
postas visando um progranima
de acção futura, porque ainda é
nece._aria para. a com,n:i_são
nesta cidade tratar das propostas
que porventura' lhe sejam feitas
pelos negociantes do Ri° dè Ja-
neiro, afim de trartsmittil-as ãs
diversas casas exportadoras nesta
cidade.

Na sua. ultima sessão, a com-
missão resolveu organizar uma
Can.ara de Ooimmercio Brasilei-
ra para os Estados Unidos, a qual
será uma organização inde.pen-
dente, porém, com a intenção dc
adhe-rir áa diversas organizações
commérciaes actualmente fun-
ccionando no Brasil.

A. commissão deu instrucções
ao' seu presidente no sentido' de
mandar notificar as organizações
brasileiras dos planos da nova
organização.

Uma sub-commissão esta
actualmente elaborando- a consti-
tuição e estatutos da nova socie-
dado. A comir.iissão executiva
convidou os Srs. vau Dyclc, Ste-
vens e M-cGoivern, da Câmara de
Cornmereio Americana no Rio üe-

!' 
Janeiro, parawassistirem ú.3 euas-
futuras reuniões.

O Dr. Kelio Lobo. cônsul geral
do Brasil nesta cidade, declara
que os negeeiantes americanos
estão grandemente interessado»
nosi pianos dos co.m-merciantea
brasileiros destinados a debelar
a actual crise. Acerescentou o re-
presentante consular brasileiro
em Noyn. York que freqüente-

i mente americanos indagam a re-
; speito das noticias- procedentes
j do Rio de Janeiro. O Dr. Hélio
| Lobo declarou estar cn.encido de

que a organizaçã.» da sociedade e
a sua cooperação com ¦ s-s orga>
nizações- congêneres brasileiras-
creu rão melhores reln^jões com-
merciaea entre os -doia pa-tees.

HARRT W. FRANTZ

(Correspondente especial
da United Press.)

.lícuia se acham naquelles dois paizes.
O serviço da repatriação doa pri-

siotreiiros de guerra, nos outros: paizes.
proaeguem com rapidez, apesar do fii-
cto da Liga não dispor de fundos para
a repatriação de dez mil prisioneiros
de gueirra, de diversas nacionalidades,
os quites sc acham em Vladivostok.
AS PRELIMINARES DA CONFE-

RKNCIA DAS REPAR AÇÕES
BRUXELLAS, 15" (U. P.) — Os de-

legados alliados á Confrencia de Re-
piiraçõts realizaram uma reunião pre-
liminar hoje. de tarde, achando-se
presentes os representantes da Fran-
ça. Orã Bretanha, Itália e Bélgica,
presidindo o Si*. Delacroix.antigo pre-
sidente do conselho.

Foi noticiado que os alliados ha-
viam chegado a um aceordo completo
com relação á sua. attltude com- a Al-
lemanha, e sobre as questões: que se-
cão apresentadas aos delegados ger-
maniciis.

Chegaram hoje de tarde, os delega-
dos elli-mãis Srs. Walter, vori. Simons,
ministro da relações exteriores, e o
Srã Bergmann.

Neficeas de Portugal
COMO E' RECEBIDA EM IJSBOA

A GUARNIÇÃO DA FRAOATA
ARfrENTINA "PRESIDENTE
SARMIENTO"
LISBOA. LT (A. A.) — Os aspi-

rantes de irarinha e os alumnos do
quinto anno da Eseola Naval offe-
recém hoje; um almoço aos seus ca-
maradas argentinos,: * cujo comman:-
ciante ainda não- cumprimentou o Dr.
Antônio José de Al"'eida,. presidente
da Republica, erri virtude db chefe
da Nação ainda se encontrar impôs-,
slbilltado de 0 receber, por motivo de
doença. A fragata argentina "Sar-
mlenta" ainda, se demorara alguns
dias no- Tejo. Toda a officialldude
tem sido cumulada de grandes- gen-
tllezae" par parte ffifei ofílcialidaide e

¦ autoridades' navaes;
A : niarinhageiü, sempre que des-

embiifrca é recebida- com- grandes-provas d© irüfitçtuosidade- -pelo novo-
: de'Lisboa. Os,ma-itinheli'as nacionaes
têm feito boa cn'rnarad(_*em com psi
marinheiros argentinos, nos vários
passeios- que os.- tripulantes da "S:rr-
mlento*' tft dadop.ta cidade.
COMMEMORA-SE O 2" ANNIVER-

SARIO BA MORTE DE SÍDONIO
PAES
LISBOA- 14 (U. P.) —; Retamdado'— Com memorando o 2' amniversatrioi

do fallecimento da' saudoso .presE-.
dente Sidonlòi Paes. celebraram-se
hoje- misoas ém dlAíèrsos templos-,
desta ca-pital,', ;dirigtndó-s^ grttadH'
namefo de pessoas aos Jeronymos em
visita ao tnmúlo ande repousãni- os
seus restos martaesu
A CONFEiREXCIA PARLAUfENTAlt

INTERNACTÒNAl. EM LÍSBÓA
LISBOA, 14 (U. P.) — ReUirdado

;—r-O conselho da Conferência Parla-
mentar Internacional do Commercla
perguntou ao governo poi- que fôrma
será organizada a recepi-ã.!) do. esus
membros para a próxima reunião em
Lisboa, en- J021.
31ADAME SAGAíiTPMl. OíTlíRE-

GE UM CHV.V OEFICIALIDA-
DE DA FRAGATA "PRI_.U>EN-
TE SARMIENTO*'
LISBOA. 15 OJ. P.) — iradame

Sagasturne, viuva do finado ministro
argentino nesta capitai, ('fferceett um

-chã it.* ( fficiaes da fragata '*Presi-
dente ^.'i i "1'ento"

O SENADO VOTA UMA MOÇAO DW
PEZAR PELA MORTE DO CAR-
DEAL NETTO
(LISBOA, 15 (U. P.) — O Senado:

hontem. approvou uma moção de pe-
zar 'pela morte de sua èmminencia o
cardeal Nettò. Foram hontem ceie-
bradas solemnes exéquias nas igrejas
pelo eternoi repouso da alma do fal-
lecldo .principe da igreja.
A URGENOLA DOS NOVOS IMPÔS-

TOS
LISBOA, 15 (A. A.) — Affirma-se

que aa propostas apresentadas pelo
Sr. ministros das finanças serão ap-
provadas pelo- Parlamenta antes de
começarem, as férias do Natal, ec-
meçando, a cobrança doa impostos no
inicio do próximo anão* de' I9_l.
A TRASLADAÇÃO DOS IMPERA-

DORES DO BRASIL
LISBOA, 15 (U. P.) — Foram

adiadas para o dia 22, ãs 10- lioras,
as ceremonias da trasladação das
urnas em que se guardam os corpos
dos ex-imperadores do Brasil, Essa
alteração foi feita attendendo a con-
veniencias officiaes.
AS AUTORIDADES DA. MARINHA

E O COMMANDANTE DA FRA-
GATA ARGENTINA
ÍLISBOA, 15 (UV P.) — Aa auto-

ridades da marinha, retrlbuiram os
cumprimentos ao commandante da
fragata; argentina "Presidente Sar-
mienfo'. O¦ dietlnctoi official não foi
recebido pela presidente da Repubii-
ca, Dr. Antonia Joa. de Almeida,
devido a achar-se este enfermo.

Os aspirantes da, marinha vo_fere-
cem- 'hoje tnti' almoço a seirs* cama-
fadas argentinos,
A OASA BANCARIA TOTÍA E*

ALVO DE UMA 3LANIEESTAÇAO
• mX-'STOTPATHTA DO CO__«tBat-
. CM>. ' 

" *"¦ '

LISBOA, 1.5 (U. P.) —O commer-
cio fe» uma 'manifestação de sjon-
pathi» _"cáBa bancaria ___t_t.! devido
ao auxilio prestado ' nesta ' difficil
emergência, afastando o pânico- da
praça '¦. ,

A FAVOR DOS MUTILADOS DA
GUERRA

(LISBOA, 115 (U.. P:> — Noi.sa,bba-
do próximo, realizar-ae-ha, na Liga
Naval, uma kermesse a favoir dos
mutilados da guerra . portugueza c
francezes, patrocinada ,pelo» ministro-
da França.
A COMPANHIA DOS TELEPRO-

NES PEDE A GARANTIA DA PO-
LICIA ¦
LISBOA, 15 CA. H.) — A Compa-

nhia de Telephones pediu a protecção
da policia para a sua estação cen-
trai

A directoria da» con',panhia receia
a pratica de actos de sabotagem- por
por pa.rte do pessoal empregado nos
serviços de telepihane, caso venha a
declarar-se a o-reve .projectada'.
um comício de Apoio ao go-

VÉRNO
LISBOA, 15- CA» H.)'— Está, a,n-

nunciado para o ,pro_imo domingo
um. comicio de apoio ao governo.

A LEI DO INQUnJNATO .
LISBOA, 1.5 (A. H.). — O minis-

tro d« justiça apresentará, em breve-
ao Parla ir ent o um projeeto delèi-so-
bre o in qui lina to.
A suecessão

hellenica
EM CAARNIIO DE ATHENAS

VENEZA, 15 (U. P.) — O rei Con-*
stantino; da Grécia, chegou aqui-hoje,
de manhã cedo,, procedente de Lucer-
na. Sua magestade embarcará hoje
mesmo com destino' á Grécia, acom-
panhado pela rainha Sophia e ps' de»-
mais membros- da famila real, que
estão regressando com sua magestade
á Athenas.

VENEZA, 15 (A. H.) — Provenien.-
»te dft Suissa, via, Mtlfipi, chegou han--'
tem, ri noite á esta cidade, a rei

I Constantino.
O soberano da Grécia, quê se deati--

na á- Athenas, devendo e.mbarcar hoje-
em demanda do porta de Pi. oa, viaija
em conipanhia da rainha, das prince-
zas, da principe Paulo a demais-mem-
bros da comitiva real-..

i A HERANÇA DO REI ALEXANDRE
ATHBNAS, 15 (V. P.) — A corte

autorizou i Sra. 'Manos; viuva do fal-
lecido rei Alexandre, íl herdar imme-
diatamonto a fortuna pesoal. do. fal-
lecido monarcha, a qual so calcula- em

] mais do dois milhões de drachmas.
Movimento maritimo

LONDRES, 15 (U. P.) _ Q va-
por "Nagara",. a caminho do Bra-
sil, passou era Dungeness, no dia 13
do corrente. O "-Volga", do Brasil,
passou me Cuxhaven,. no mesmo dia.

O problema turco
A NOVA ARMÊNIA

BATOUM, 15 (U. P;) — Um des-
pacho de Erivan, diz que continuam
a» negociações relativas- à dema-r-
cação das fronteiras da Armênia: O-
governo sovletista armênio recusa
reconhecer o aceordo celebrado eft-
tre o antigo- gaverno- da Republica!
da Armênia e os: nacionalistas tur-
cas, a respeito das fronteiras arme-
nias.

Considera-se possivel que a con-
ttroversia sobro as fronteiras, terá*

| como resultado uma novii guerra en-
tre os turcos e os' armênios;

Notícias da America
DOS ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON, lõ- (ü. P.) — O
Sünlslorio do> Commercio contiuiiiilcn
que a Houston-. Slcamslilp Lino, vai.
breve estabelecer mu serviço mensal
entro Haliiii.v, PirrimnKHicn, Kiihla,
Rie He? Ja-noit-o, Santos, Montcvidiéo c
Buenos Aires» _.

O serviço começar» no dln- Í4Í de-
jnnetro próximo, eom <* vniM>r "Hor-
tenslus".

WASÍJOTGTON, 15 (A.. A.) — O"modus-viv.endi" adoptado pela Con-
ferencia de Communicações, estabe--
leee que,, depois do dia Io de janeiro
do anno, os, cabos «ubmarinos ex-
alleniãesr serão- explorados da mesma
fôrma que se tem feito até agora, em
beneficia financeiro dos. Estados' Uni-
dos, ila America do Norte, do Japão,
da Inglaterra e da Itália.

NOVA YORKT, 15- (A. Ej.). — o
campeão norte-americano! de bos,.
Dampsey, poz» fora d., _om.bafc_ o sea
competidor Br.enné-n,. do décimo se-

;gundo-"round", eom um; golpe directo,
ao coração.

NOVA 1-ORBT, .1. 6A H.Ti ¦— Os
jornaes 0CGttp*m-se largamento' das
conferências que' se tênu realizado em
Marii_n, entre-a presidente eleito.
Handing- e varias personalidades de
dsstaqu»,, incluais* .muito* .r«_itiCoa-
de reaiwnsabüiil.tde! na 'administra-

-ção publica dò paiz.
•Ao- que"consta.'nas ofeníel .rrciús de-liontern. Ctn^-aiwésentádàs a.futu-

mr chefe da Nação'. va<r'i;is 'suscírestões
snbre a solução do; i_'o!M"éma ila pazmuiidial.- - ' i .'

Bia seus comimentariós a esse res
peit-p, a imprensa t\-tít:i .lim. pníti-cultir attenção dit pt. posta do corone]
Harv«y, conselhelm particular do s,».
Haiiding. Pula propsfti Fl;i!'\(.'-,-, os GJ_.
tados UniíluH (.-((¦istituiriasii-Hi.» priit.-'-ctores dc nina asKori.it;... d,» povos,cujt)- objectivo seria i.xp'r.i»r" toda ' a
itiülltóucia jiinto aos rr-íp.-ctivo'. s;o-
veriHis. uo si-iili.I.) de¦'«¦vi_f.»»-que nãofn?so d(»ei:iradii ni-nhi;r.i.-i st.-,'hi of-feuaiva .si-in ^iii»- previ .m^iiLo- o pr.voihteres«ido »,» iiroaun.iiisso _--b;-c tccausa do cortftiòlo

Por outro lado, annuncia-se que o
Sr. Root fez, perante o Sr. Harding,
o elogio do Tribunal Permanente de
Justiça internacional, quer como or-
gão dependente da Liga das Nações,
quer funecionando isoladamente.

NOVA TORK, 15 (A. A.) — Tele-
grapham de Marion: • ,"O Sr. Hardlng, futuro presidente
da Republica, fez aqu| um discurso no
qual se referiu pela 

'primeira vez ás
questões quo se relacionam com o pia-
no de formação da Sociedade das Na:
cões.

Disse o 'Sr. Harding que das confe-
rencias que até agora tem tido com os
principaes estadistas norte-americanos,
pode deduzir que não será difficil en-
contrar uma formula commum de ac-
sòrdo, pois todos elles mostraram o
maior interesse pela liga, exprimindo-
se acerca delia nos termos mais satis-
factorios."

NOVA YORK, 15 (U. P.) — O
mercado de café- esteve * firme hoje.
As cotações, foram: dezembro, 610*;
março, 670;-maio, 701; jullio,.730, 

'ft

setembro, 75G.
NOVA YORK, 15 (U. P.) — Mer-

cadij de câmbios: libras:- esterlinas,
348;'franco, 588; liras, 348; marcos.
135; florins, 31 l|8, è franco belgas,
Gia. / . "

NOVA YORK, 15 (U. P.) — Con-
sta nesta cidade que iw Mexican Ea-
gle Oil Company retirou-se da As-
sociaçâo das Companhias Produeto-
ras do México. Essa empreza é

-composta, de factov de: todas as com-
panhias de petróleo ingleza^ e ame-
ricanas em território mexicano. Foi
ella organizada, darante. a. presiden-
cia.do, general, Carranza, pana . _*itai*--
á- execução dõ decreto presidencial",,
que 7significava o -confisco das' pró-'
prieáades.. eatranÇelras. . , ¦ ..

A" resolução da, referida compa-
; riltia párepe iiidicar ter' ella cliçea d o.
a um satisfatório aceordo com o ge-

-neral Obregon, conv relaçãa ãs pro-
i priedàdee; dá eompanhlii no México,! WASHINGTON, I. (U. P.). — Foi
noticiado que o ministro Interino
daa relações exteriores», Sr. Norman.
Davis,. deporfl. perante'a commissão
do Senado-, ,com relaçSo' .1 lei quo
obrigará qualquer companhia que
desejar, deitar uma lliiha submarina
nas costas dos Estados Unidos:

O Si: Neweonjb- Càrlton, priesiden-
te da Weste. Uiíião Telegraph <fc. Ca-
ble Company, também será ouvido
pela mesma commissão o ISenado.

Espera-se" que serão feitas- ulterló-
res revelações a respeito" da • recusa
do governo em conceder a essa cerm-
panhia permissão para aterrar a sua
linha sul-americana em Florida, e
sobre o litígio relativo aos cabos ek-
allemães. -

WASHINGTON, 15 (U. P.) —Por
oceasião do debate de hoje, no Se-
nado, sobre o projectado tratado com
a Colômbia, o senador Miles Poin-
dexter, de. Washington, republicano,
communicou que qualquer tentativa
no sentido de obter a ratificação do
tratado durante a actual sessão se-
ria annullada pula maioria repu-
bllcana.

O tratado foi redigido pelo senhir
William Jennings Bryan, quando oc-
cupou o cargo de secretario de Esta-
dp do presidente Wilson,' e nellvi se
determina que os Estados Unidos
paguem a Colômbia grande quantiaem. dinheiro, pelos prejuizos soffri-
dos pelos colombianos durante á re-volução do Panamá.

DA ARGENTINA
BUENOS AIRES, 15 (A. A.). — '

Depois de dez mezes de parede dos
trabalhadores., marítimos dos barcos
de. cabotagem, parece que se chegará
agora a uma satisfatória solução.

Hoi_tem, CL noite, a Federação Ma-
ritima discutiu com bastante calor a
recente proposta patronal, cuja clau-
sula prlncipar reconhece a Fe-
deração Marítima como. representan-
dpi exclusiva dó's.'operários marítimos.

— .O ultima batançõ do Banco 7N*a-
cional dá a coivhecer, que em novem-
brov a existência e_t caiaç^. era dc
24.651.476' pesos, ouro; .42.552.801,
papel. Os adiantamentos par coretn
comeute enam dc Z12.8 4:2.1,0) pesos,
papel e os depósitos de .3".3.7' pesos,
ouro e 1..403..84.821 pesos, papel-

BUENOS AIRES, 15 CA. A.) — O
presidente da Republica, Dr. IXippo-
lyto Irigoyen, receberá amanhã,, no
palácio da presidência-, á tarde,, os-
commandantes e- officiaes das cruza-
dores japonezes que estão fundeado»
na bahia Blanca..

Hoje, á noite, o Sr. ministro da ma-
rinha offerece aos nossos visitantes
nipponicos um lauto banquete, que
sc. realizará no Club: Naval, :

•— Os presos "que7 trabulham rias
manufacturas de escovas e alperca-
tas nas»o£fieiiMS da prisão nacional,
declararam-se em par.ede pacifica,
negando-sn a executar-os serviços cie.
oncoramenda e p.ara deposito, por
lhes ter sido prohibido pela directo-
ria das prisões, fumar durante ás ho-
ras do trabalho.

BUENOS: AIRES, lã. (A. A.). —
Telegrammas procedentes de La Pia-
ta, ohégad-os esta: madrugada, dizem
que um grande incêndio destruiu, .as
officinas dependentes da Inspecçãò
Oeral das Prisões^ calculando-se os
prejuízos causados por esse incêndio
cm: maisj de 300.000 pesos.

BUENOS AIRES: 15 (U- P.) —•
O ministro da ' marinha offerecerá,
esta noite, um banquete no Centro
Naval ao eomimiidante e cffieiíies
da divisão naval japonezít.

Depois de amanhã deve chegar o
nesta dos. officiaes que se acham no
porto' militar. A. oolonin. prepara,
grande baile enj^onra de- seus .cam-
ptítri'

DO GH1LE
SAiNTIAaO, 15 (A. A.) — O go-venio encaiTc.gou b inapeetor dos

bancos, S_. Veliz,' rpai*á'"faafer am re-
1'atorio ácerça da situação do'Bnnco
Nunloz Arce-,. que suspendeu os paga-mentos.

Nos círculos financeiros julga-se
que a situação d'0 dito 'banco é anor-
nial, mas afifirma-se que essa .anor-
malidade é apenas momentânea e.
muito breve, aquella estabelecimento
de credito reatará as suas operações.

O: Banco iNunoz Arce communicou
á justiça chilena a suspensão dos
seus- pagamentos, informando que' a
directoria procura reuniu todos os
capitães disponíveis -para reabrir no-
vãmente, com um capital dc tros ml-
lhões, satisfazendo, então, todos osseus compromissos.*— O governo acaba de conceder amedalha de mérito, de Ia classe, aosmemb.os da delegação brasileira jnn-üa* ft Liga das Nações.

VALPAJtAlSO, .1.5 (A. A.) — Adirectoria da Associação dou Piioda-
ctores' da Salitre enviou larja. cir-eular a todos- os- seus associados,
com municando.-lhea' asl cou dições q.ueCoram, estipuladas paru o- ingresso devarias firmas allemãs, reconteiiiwi.ti_

. üe .eiifdus pela associação. As .condi-
ções.a que se refere a. circulai cott-sistem na. generalidade ern, , certas:
aoncc-_0es c modificações dos t-sèa-
tu tos da associação.

DO PERU*
LfiLV, 1'5 (A. Ae)r- O govorn»enviou uma mensagem ao- Parlairienr

to pedindo autorização para- d_por
do total do empréstimo contratado
no;: Estadus Unidos,

O Senado approvou-o pedido ém
sessão secreta, mas a Canitira dos
Deputados exigiu a apivscn tação
pr.vht do contrato celebrado iiáQUCl-le pata^

COSlSíOtíIÜADü TELEGilAFHiCO
de HENRY WOOD

0 "stceple-chase" do |
conselho executivo

As eleições para os Io
gares "não penna no u-
tes" do conselho ex-
eeutivo da Liga das
Nações foram dispu-
tadissimas — O Brasil,
a Hespanha i a Belgi-
ca conseguem se re-
eíeger — Outras notas.

GENEBRA, 15 (U. P.) — li,.
conformidade com a minha pre vi
são em despachos anteriores, a
assembléa. da Liga das Nações, hoje
reelegeu o Brasil, a Hespanha e .-i
Bélgica, para os seus respectivos
logares. no conselho da liga, e ele-
geu a China, substituindo, assim, ;,
Grécia. ' -.

Os quatro pai2es*occuparão, os ln-
gares, não permanentes, no conse-
lho da liga. Os seus representantes
terão mandatos pelo prazo de um
anno, começando- na dia 1° de jnn.l-
ro de .1Q21;- Nò intervalo, espera-se'que a pro-
xima ootifei-encia da, assembléa, em
setembro "de ' 1921, provavelmente'.-apresento emendas A convençam
estipulando a creação do queli*m»i
melo. destinada a regularizai- a lo-
tação, -dos logares não permanen-
tes. no consefho da liga, entre as-
pequenas nações. Também é provn-
vel que o prazo dos mandatos dou
membros não permanentes seja au-
ementada de: dois à. qLüoit.õ anmi-
cada um.

Houva muito movimento, liojc,
por causa da eleição- dus ifiembroa
do conselho, sendo negociados mui-
tas- votos. AIk.uu» pequenos paizes
esigliínm insistentemente a elabo-
ração de um -melo que permitiu á
todas as pequenas nações, de, pnr
sua vez, terem, a opportunidade dc
se representarem 'no conselho.

Os delegados do Clule e Colômbia
trabalharam . energicamente afim

j de alcançarem uni logar no cun...-
lho durante o anno próximo vin-
dowo, allegando terem- desenipe
nhado- um papel, importante no tia-
balho da assembléa durante ns
actuaes conferências, achando (pie,
por isso, tinham o direito de oc-
eupac um logar no conselho.

Considerava-se como certa a elei-
ção da • Ch!na, por causa da ha-
bil diplomacia do Dr. Wellinglon
ICoo, chefe da delgação chlnewi,
duranto as actuaes conferências da
assembléa da Liga. das Nações. d
Dr. Wellington, conseguiu obter a
adopção da medida estipulando qne
um dos logares; não permanentes
no conselho, deve ser preenehiii»
por uma potência as:atitía,

A eleição, da China ê tida corno
uma grande victoria para aquelle
paiz, porque o eolloca virtualmeu-
tc em pé de igualdade,, na assem-
bléa, oom ò Japão, Agora, a delega-
ção chineza continuará a, trabalhar
afin. de obrigar os japonezes a eva-
cuarem< a Penisula de Shantung, e
também em prol da liberdade de.
acção- da China, de maneira a per-
mittll-a cumprir o seu porgratnma
do desenvolvimento interna.

A Tcheque-Slovalca, tamliem^fez
um grande esforço nffi sentido de
collocar um seu representante nu
eonsellro. Ella espera obUeu-a aiioiu
da Ingláterra.França,e' Italia,porxiue
constQU.-.que aquelles: paizes. dese-
javam- tornar Praga, a nova Gen-
tra política dai Europa Orienta!,
substituindo, assim, Vienna,

HENRY WO-D
(Con:espondentè especial

da United Pi-ssJ'.

DOUi\yGÜAY
' MON_EVH>E'0 15 (U. P.) — Ile-

gistraram-se quatro casos de variohi,
entre os passageiros- desembarcados do
vapor Princcpcssa Mafalda; ha poucos
dias.

MON-EVIDE-o; 15 {ü. P.) — Va-
rios membros da Conferência Sanitária
Internacional propuzeram a nomeação
dos Drs.. Balthazar Brum, Felienno
Vieira, Juan Antônio Buero e Lui_ Ca-
viglia do presidente honorários da re-
ferida conferencia.

M0NTEVIDE'O, 15- (U. P.) — Fi-
cou organizada uma comm .são pro-
visoria pa:.a. a organização do Centre
Argentino..

MONTE .IDE'0, 15 (A. A.) —O
mercado. do> cambio ueslu; capital abriu
hoje, conr>a cotação de 12.10. para "9
saques â vista.

Ao fechar da pagina
PARIS,. 14: (A. A.) Retardado --

Foram condecorados, com a legião »Ifi
honra O' comínandante do couraçada"S. Paulo", capitão' de tjjaí e guerra
Gomensoro, o commandante Gilloji e
o addidlo naval Paula Guimarães.

Os capitães, de corveta Dodsworth,
Lavlgnei-e José. Alfredo de Oliveira
(orajt. também condecorado» com :>s
insígnias de officiaes de. instrucção
publica

-¦^O Sa Honorio. Puyrredon, chefe
daa delegação, aigentina junto á Li_ _
dats Nações, visitou hoje os escripto-
rios da Agencia Americana.

PARIS, 1! (A, A.)' — (Retarda-
do) — Realizou-se hoje o banquete
offerecido pelo Sr. Castcllo Branco
Clark, encarregado d'e negócios do
Brasil, ao commandante e mais oiTi-
ciaes do» couraçado "S. Píiulo", ban-
quete ao- qjuai assistiram diverso»
membros do governo e outros ele-
mentos officiaes, cujos nomes jã de-
.mos em telegramma anterior.

O Sr. Castelio Branco agradei*-it
em seu nome e no dos oTficijies o aco-
lhimento- que a estes foi dispensado
pelo governo francez c ospecialnwn-

Ite pelo chefe da gabinete. Sr. Lo*.*-
gues, marechal, Foch,. e ministro '13
marinha, Sr. Lindi'!*.

Respondeu, ao. discurso' do- enenr
regado d» n*goeios da Brasil o mi-
nistro da marinhu-, quç alliidiu á eS'
Uma idas. duas. marinhas de guerra
ei A amizade entre os dois' paizes, já-
mais desmentida desde a data du in-
dependência, periodo- duvan>». o qual
nunca a muis leve- nuvem a empa- .
rÍQiji .Bf*feriii,-se ao acolhimento doa
brasileiros em França e dos jjrance-
ze.ss no- Brasi], e( pa-ssando. e seguida
a recordar os.; primeiros dias. da
guerra,, disse qus os corações dos
dois paizes Üalei-ani om unisi .no des-
de o princípio, até que o Brasil se
vela finalmente rean.il* ás nações que
luetavam pelo direito. Tratou dos
interesses, da nova nação, a que está
reservado, um magnlficQ .futuro, e
concluiq dizendo que numa rvtuiiâo
franco-brasileira, não se priin.uuciain
palavras: d.eixa-se f:ilar- q eoi;aç:*o.

Por fim brindou o presiuéii.lt Epi
tacio Pessoa e o.s ropresentaiiU-s clã
marinha dc guerra biasiloi:::i. taxea-
do votos pelo estreitamento d.is re-
lações entre a França o o Brasil. ,

' '
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3Ie/c'..'
'Agrátfécémos pübKçhniçnte no ee-

nhor Dr. Jorge Street a .preferencia
com que nos honrou, escolhendo. ás
nossas columnas para (lar publicidade
ao notável. memorial sobre à nova
tarifa, que destinava ti commissão de
finanças -do Senado, mas que não
pôde ser officiailmente apresentada,
por ter clíegadò fora do prazo des-
iünado por essa comittissão para re-
ceber as reclamações 'dos interessados.

Devido a essa'cireumstancia, inde-
pendente da vontade do Dr. Street,
esse documento <le irre^nondivel e es-
ihágndórá argumentação, em logar de
ficar monopolizado na sala da com-
missão do Senado, está hoje no co-
nlieciniento daquelle ramo do poder
legislativo e de todos ps que, directa
ou indirectamente, têm interesse iia
discussão da nova tarifa aduaaieir.a.

Mais de nina vez esta folha tem es-
tranhado que, quando em todos os
paizes do mundo a preoccupação c ide
diCficultar, o até prohibir, tanto
quanto possível, a importação, pro-
curando, por todos os modos, facilitar
e augmentar as exportações, 110 Brasil
a sabedoria dos governos tem lido a
originalidade tle procurar augmentar
a importação, creando os mais absnr-
dos entraves ti exportação, sob pre:
textos ridículos, sob o ponto -de vista
econômico, em desaccordo com os
princípios geralmente consagrados e
confirmados pela experiência.

Os esplendorosos resultados da alta
sagacidade dos nossos estadistas fi-
iiaiiceiros ahi está patente -na situação
deplorável e vergoiíhosa da deprecia-,
ção -da nossa moeda, reduzida a pro-
porções taes, que só se justificariam
cm um dois paizes vencidos na ultima
guerra. , '

O pretexto apresentado para justi-
ficar a opportunidade da reforma da
nossa tarifa alfandegária foi comba-
tido mais do que viotoriosamente,
pelo Dr. Street, de modo tal, que pe-
dimos venia para fazer nossa a sua
admirável argumentação, qne não
Itdmitte réplica.'

Diz o illustre c talentoso industrial
no seu memorial: ;

" O honrado Sr. ministro ,da fazenda'refiro-mc a S. Ex. com o mais profundo
..-espeito), tem por diversos, meios, pro-i-.unido ; justificar a inoppòrtuna revisão
ilas tarifas quê propoz, allegando ser nc-
cessario baratear a, vida, diminuindo as
taxas actuaes, qüe S. Ex. acha excessivas.
O argumento provoca grandes sympa-
thias, e presía-se a-dithyrambos mais ou
mmos sentimentaes,. revestidos dc lindas
roupagens, dithyrambos nem sempre mui-
tc sinceros. No entanto, o honrado rhi-
nistro tem praticado actos cm absoluta
aiitithe.se aos seus proclamados desejos
d • barateamento.

Fiquemos nas próprias tarifas e veja-
n os a prova.

A lei manda cobrar os -impostos álfaií-
0 tgarios na base de .|5 "|" papel, e 55 T
n iro. Esses'55 °|° foram .sempre cobra-
d)s;ao cambio do- dia sobre Londres.

O nobre ministro da fazenda, por ümi
simples pcnnadá, alterou profundamente
este preceito Végiil, mandando cobrar' es-
ses 55 "|" ouro ao cambio sobre Nova
York. A conseqüência foi esta: — o
cambio sobre Londres tem variado nos
últimos mexes ao redor da taxa de 12,
o cambio sobre Nov.a Vork ao redor da
taxa de S.

O ágio do ouro sobre Londres é, pois,
de ii-, "\", o ágio do ouro Sobre No\'a
York é de 2,17 i|2. "]". Quer isto dizer,
que; applicandn-se. como é de lei, o cam-
bio de Londres, nós teríamos de pagar
para cada 100$ dc imposto alfandegário oseguinte:
Papel. . . 45$ooo igual a 45$ooo papel 1
Ouro . . . 55S.000 igual a ij,.$ooo papel

Total  i6S$ooo papel
Ap|i!icando-se o cambio iftillar, que o

nobre ministro ordenou, estamos pagando
de facto para os mesmos'100$ o seguinte:
Papel. . . 45$òoo igual a 4j$ooo papel
Ouro. . . S5$ooo igual a ÍS5Ç6ÒO papel

Total,
Estamos, pois, 110 1

cada ino? de direito alfandegário <n,$8sò
mais du que deveri.-imos .pagar, isto é,
mais quasi 37 "|" do queé de lei, e isto
por simples ordem -ministerial.

Ora. a proposta das diminuições nas
taxas alfandegárias, que deveria, na opi-
nião dos seus. promotores, produzir o
desafogo dos pregos c o barateamento dá

.... 230^.000 papel
rasil pagando para

vida. varia entre 15 e 30 1"!
Como conciliar, ncslc caso, os actos

dc effeitos certos e que ahi estão produ-
ziiido asses effeitos com tis palavras di
bellas e hypotheticas esperanças de dimi-
niiiçjo do custo da vida.

Applicados estes algarismos á renda to-
tal do Ilrasil, ver-se-ín que o illustre sc-
nhor , ministro da fazenda, conseguiu
com a sua ord"-.n trazer para o Thesouro
uma somma não inferior a 100 mil con-
to; de réis/por anno. A aci.ao.foi hábil
talvez, dçbajxq do ponto dc vista restricto
do interesse tio ThíjMúro, mas permittani
o.s Srs. senadores íjtfj eu o diga. tirou ao
seu autor a forç
poder pontificar •:
vida! "

inttrii! necessária para
ib"l- o barateamento da

Que poderá responder a Utq o hon-
rado ministro da fazenda e com elle
os Srs. deputados e senadores, que se
cmislituirain cm arautos da modifica-
çao do systeitia econômico ha cerca de
trinta annos seguido uo Brasil, ton-
tando levar-nos a adoptar a ab.snrila
e pcrioiK-ia da politica livre cambista,
que a própria Inglaterra repudiou,
quando o nosso paiz é o mais indus-
trial dn America do Sul-?

A solidez da argumêntnçnó do
Dr. Sireet. tem uni alcance muito
maior do qüe o que S. Ex. pretendeu
obter, pondo cm relevo mun das maio-
res e mais injustificáveis arbitraric-
dades do actual governo, -decreta min,
por um simples decreto, ex-prapria
uuloritate, a modificação do paga-mento doe direitos aduaneiros ouro,
coagindo os importadores a snbmet-
ter-se ao calculo feito ao eaiulnu solire
Nova York, em logar do cambio de
Londres, que foi a base sobre a qualse elaborou a. tarifa alfandegária em
vigor.

Esse itlcimc do ministro da fazenda,
contra o qual levantamos o nosso pro-testo logo que foi expedido, é, não só
tuna intolerável illegalidado, como
uma iniqüidade insupporta vol e in-
admissível.

1-/ da c"clusiva competência do
Congrego Nacional a fixação dos im-
postos de importiiçíto, mas, ápcsár

disso, o honrado Dr. Homero Baptis-"tu, com uma coragem c uma audácia
que é pena qm* não tenham sido'ap-
plicadás numa boa olira de interesse
nacional, deliberou agg-ravar os direi-,
tos de importação fixados pelo puderlegislativo, com a snncção kio éxr
ecutivo, de quasi 37 o|o, violência n
qne o nosso commercio se. submetten,
com ultra-patriotica resignação e hu-
mudado, mas que é um attentado,
uma prepotência, uma violação inde-
fensavel' da lei, ítma extorsão a. qüeós importadores uão podem eontinuar

;a submet-tei-r-se, 'tendo recurso .para o
Poder Judiciário, que' não poderá
permittir que tal- illegalidade çònti-nue impunemente a ser posta eni pra-.tica. ' " ¦• ",..''¦'¦'..

Do capricho do ministro,-èm tentar
de novo exercer íi mais. descabida ç
inadmissível pressão sobre o Congres-
So, para, como governo, realizar o
programma que apresentou ha nnnos
comp relator do orçamento, resulta,
não só a repulsa geral ao critério eco-
nomico a que obedece a nova tarifa,,
como esse grito de alarma coritra a
violência a que S. Ex. submetten o
commercio importador, «itorquindo-
lhe, em -nome do Thesouro, pois tra-
ta-se de uma verdadeira extorsão,
37"o|o a mais dos direitos alfândega-
rios que elle teria do pagar, de accor-
do com a lei.

A argumentação do Dr. Street para
provar que as razões apresentadas
para justificar a diminuição dos di-
reitos da Alfândega, como. elemento
de barateamento da vida, eram razões
hypocritas, meros pretextos para
oceultar a tenacidade de um-j>recon-
ceito de escola, têm como consequen-

-cia crear úma nova difficuldade ao
ininiatro da fazenda, que não pódè
continuar a contar com á resignação
submissa do commercio importador,
victima de üma exigência illegal do
Thesouro, que, aggravada ]>cla depre-
ciação cambial, constitue uma lesão
enorine aos seus interesses-
, O capricho é sempre máo conse-
lheiro. A nova -tarifa, graças á cora-
josa iniciativa do senador Irineu lí a-
cíhado, cujo valor como parlamentar
é por todos reconhecido, não passará
atropeladamente no Senado, e para
o anuo de novo estarão abertos os de-
bates cm torno do mostrengo.

Felizmente quò a rolha não dará
ganho de causa a esse attentado con-
tra a economia brasileira, attentado
que seria irreparável se não houvesse
na Câmara alta representantes que
não sc prestam a servir de mera chan-
cella das prepotencias ministeriaes.

. Não nos oppomos á reforma da ta-
rifa, mas ella só poderá ser feita em
momento opportuno c obedecendo ao
critério diametralmento opposto ao
que presidiu á confecção da tarifa
que ficará esto anno engarrafada no
Senado, pois esse é o critério univer-
salmentc'seguido por todos os paizes
que procuram a sua. independência
econômica, objectivo que só a prote-
cção ao trabalho nacional pódc attin-
gir.:'Os erros que temos praticado op-
pondo-nos a essa -política, ahi estão
patentes, e é indispensável qne se ge-
ncralize o protesto contra essa tei-
mosia do governo, pois o paiz está
farto de fazer sacrifícios) prestau-do-se a supportar as conseqüências do
sport dos financeiros, (pie, dê accordo
com os seus preconceitos, não têm íi
menor hesitação em demolir o nosso
edificio econômico, bom ou máo, mas
que ahi está, para tentar a hypothèse
aleatória da construcção de um 011-
tro, (|in; não tem o menor alicerce.

WÊÊMMk
O tempo.
1'robabilidades ilo tempo ale as ió norat

de lioje:
Estado do Rio (previsão oeral)—Tempo,

insUivel, com tendência a melhorar; lem-
peratura, cm ascensão; -

Districto Federal e Nitheroy — ,7í»i-
po, instável, tendendo 11 bom,' sujeito, po-
rém, a nebulosidade 1.1): temperatura,
em ascensão (1) ; -Jcnlos, normaes, jircdo-
minando o quadianlc sul (1).

.-1 temperatura média da capital ante-
lem foi 2i",p, ou 3",2 abai.ro du normal.

liscala de probabilidades:
1) iililito provável;

-•) provável.-,
.-,) clijumas probabilidades. "
Xota — Serviço leleiiraphico e;n geral,bom.

O Sr. Lauro Müller.tratou com S, Ex.
de assumptos referentes á reforma das
tarifas. .,

Foi assignãdo hontem o decreto no-
meando diitertor-preiidente do Banco do
Brasil o. Sr. José Maria Witaker, dire-
ctor do Banco Commercial-de S. Paulo.

Tempestade num copo tl'aguii.

Os jornaes publicaram hontem e o Cor-
rcio da. Manhã commcntou' a seguinte

l.communiòàçãb: ;'l,
" EnV.sessãó da directoria do Club Mi-

litar, fstrahhou-se que, não hr.yendo o
Congresso, até hoje, cogitado de melhorar
a situação, econômica do paiz. procure au-
gmentar o subsidio de seus membros,'. e
transfofmal-o em -vencimento fixo- pata
doze mezes." . .

Na Câmara, vários oradores usaram ,da
palavra para protestar com energia contra
esse attentado á soberania do poder legis-
lativo, por parte de unia corporação que
representa o exercito nacional, tendo um
dos oradores, o Sr. Octavio Rocha, decla:
rado, 110 meio dos. mais enthusiasíicos ap-
plausos. que Stava autorizado a affirmar
que " por maior que seja o^fiumero de ga-
lões, .de bordados ou de estrellas. dos que
por acaso fossem responsáveis por esse
incidente, o governo não hesitaria e não
hesitará cm vpromover a sua responsabili-
dade". •'

Não era preciso que o illustre pre-
sidente do Club Militar viesse a publico
declarar -que não foi em sessão; nías em
conversa de alguns officiaes, que se es-
tranhou a extravagante attitude da maioria
da Câmara, votàrido-se o augmento do
subsidio, pois em sessão, ou fora delia, os
militares, como todas as outras classes do
Brasil, não podiam c não podem estranhar
essa attitude, no momento quê o paiz
atravessa.

•. Essa estranheza é lógica, e é um direito
dc todo o cidadão brasileiro, quer visla
farda, quer vista paletó sacco, ou sobn--
casaca.
. Um commentario desses de um bom
senso patriótico inegável, mesmo feito
numa reunião do Club Militar, -não repre-
sentaria um acto punivel de indisciplina,
nem aggrava de modo algum a soberania
do Congresso Nacional, que nem deveria
oj^upar-se do caso, desde que tal estra-
nheza foi manifestada em conversa par-
ticular de officiaes numa sala do club.

Guarde, portanto, o governo a sua au-
nunciad.i energia para outra oceasião. e
desde já pôde applical-a em medidas iiidis-
pensaveis e urgentes que evitem a ruina
do paiz, como o cambio a 10 i|6, isto é,
a s, feita a conta da' desvalorização da
libra-.

mento do interior c qüe por não ser ma-
teria orçamentaria nõo.foi aceita.

Ambos o.s . pareceres serão assignados
na. reunião cle boje, desta co:m:i'\ssão.

A de finanças foi presidida pelo Sr. 
'Al-

fredô Ellis, tendo assignãdo pareceres fa-
vornveis á abertura do credito d.e 10 :00o?,
sií?]-lementar .-.o orçamento da guerra;
de 35'-":òdo$j" -parir pagamento das obras do
aviso Scrzedello; de 13-:o3.!<333', para
.pipamento a Randolpho Couto; á emen-
da que rest.belecc .1 verba dc 1 :ooo$t
para representação do presidente da Ca-
mara; pedindo a opinião do governo So-
bre o pro.iec:o que augmenta os venci-
nu-ntos dos contínuos e correios do, The-
souro Nacional;' á ((bertura do credito
àè^fâÇljjMhi, supplementar a diversas
vei-bas dc(.-Ministério do Interior,

[ rogatória «spqéida pelas justiças do
! Porto á desta capital, para nomeação de
louvados e avaliação dos bens em inven-
tario. por óbito de -Máximo Ferreira de
Carvalho. ". ¦

Edição de boje, 12 paginas
O Sr. ministro da guerra cr.lrtgou,

hontem, ao Sr. presidente da Republica,
o novo regulamento de exercicios para a
arma dc infanteria.

O Sr. presidente da Republica recebe-
rá, hoje, ás 14 horas, em audiência so-
lem'H-, o Sr. Álvaro Torres Diaz, envia-
do extraordinário e ministro plenipoten-
ciario do México, que vai fazer entrega
a S. Ex. das suas credenciaes.

Servirá de infródjtctqr diplomático o
director do protocollo, Sr. Henrique Sau-
les. ¦

Hbnteiil, por oceasião do despacho col-
leeiivo, no palácio do Cattete. o Sr. mi-
nistro da agricultura esteve co-itVreiician-
do com o Sr. presidente da Republica so-
bre diversas reformas tm elaboração na-
quelle departamento do governo.

O Sr. Simões Lopes deixou tm mãos
do chefe da Nação os papeis referentes
ás reformas» dos ' serviços de industria
pastoril e meteorologia e astronomia.

Neste ultimo será creada uma. secção
especial para a derologia.

Os orçamentos 110 Sentido.

O Sr. Justo Chermont leu hontem, pe-rante a commissão de finanças do Sena-
do, seu parecer sobre o orçamento da.
agricultura, ein' 2" discussão.;

O Sr. Justo Chermont examina em de-
talhe todas as verbas .daquellc orçamento,
emiltindo sobre diversos serviços opi-
niões c conceitos que muito o recommeit-
dam como um dos qus mais conhecem os
problemas ligados ao orçamento que re-
lata.

O trabalho de S.Ex. foi assignãdo una-
nimemente. •

Dolliu- a «$800 réis.

O mercado de cambio, hontem, á ultima
hora. foi presa de verdadeiro pânico.

A baixa accentuou-sc de modo apavo-
rante; ao ponto dos bancos retirarem as
tabelas.

O mercado fechou sob -essa impressão,
a 10 11I64 d., taxa mais nominal do que
real, podendo dizeivse que não havia taxa.

Felizmente esta situação será passa-
gcira, graças á acertada providencia do
Sr. ministro da fazenda, que conta com a
nova tarifa das alfândegas para alliviar o
commei-eio, e forçar, a taxa de cambio a
cerca de 27 dinheiros por libra... - .

Desde os 
' 
teiHpos do Dr. Prudente de

Moraes, posteriores á revolta da armada
e anteriores ao primeiro funding, que não
houve na praça tão alarmante espectativa.

.Por maior que seja a boa vontade de ba-
ter palmas á administração financeira do-
governo, esbarramos em presença dos fu-
ctos, e os factos são os factos, contra elles
não ha argumentos. -3.

O Sr. presidente da Republica não pôde
conservar-se indifferente a uma situação
destas, sob pena dc fulminar o seu go-
verno com o mais eloqüente attestado de
incapacidade. -»

Desejamos apoiar a actual administra-
ção da República; mas assim não é possi-
vel; o mal estar e os prejuizos são tão
vultuosos, que teremos forçosamente de
ser echo do clamor geral, e de protestar
energicamente contra a péssima orienta-
ção da pasta da fazenda, por maior cònsi-
deração que nos mereça o honrado mi-
nistro, cujo unico plano financeiro, até
hoje conhecido, é a confiança que S. Ex.
parece depositar na absurda tarifq, que,
por fas, ou por nefas, pretende arrancar á
approvação do Congresso,

-Por menos versado que S. Ex. o Sr. pre-
sidente da Republica seja em assumptos
financeiros, não é possivel que S. Ex. não
veja que está cavando a ruina do paiz.

O Sr. Dr. Epitacio Pessoa tem de abrir
cs olhos, e tomar as providencias de go-
verno que. são reclamadas pela situação
gravíssima', qüe se desenha, pois para isso
é que S. Ex. c governo.

A inércia em presença do que se está
p.-.s.;ando na praça é ã confissão de impo-
tencia e de falta de capacidade adminis-
trativa, sendo esta a impressão que
S. Ex. está dando a toda a feente, sem que
S. Ex. consiga desvanecer essa opinião,
cotio é do seu interesse e como todos os
-•eus amigos desejam. . •

O periodo.de sympathica espectativa já
vai sendo demasiado longo...

O Sr. presidente da Rcp-jblie.i fez-se
representar pelo seu. ajudante He ordens.
cãpjtão Cunha Pitta, no embarque do
Sr. José Bezerra, governador dt- Peruam-,
buco.

Foi assignãdo o decreto ãpbseiitáiidq
Manoel Teixeira Coimbra, 1" escriptura-
rio da Recebedoria do Districto Federal.

Re.dizou-se hor-.tém, no palácio do Cat-
tete.odespacho cólléétivó do mini.-tcno.

Conferenciaram homem com o se-
nhor presidente da Republica os senado-
res Alvài-o de Carvalho e.Lauro Müller.

O representante paulista conversou
com S. lix. sobre o comitê, aceito pelo
Sr. José Maria Witr.ker, para dirigir o
Batico do Brasil.

As commissões do Senado.
Estiveram hontem reunidas a dc finan-

ças e a de justiça c legislação.
Fila. que. foi presidida p.-lo Sr. Adol-

pho Gordo, pVesèntes os Srs. Jíuiebio de
Andrade, Oct;;cilb Cnniará e Raymundo
d1- Mir:-.!HÍ<i, nisi-jnòtv fiarecer Javora-
i-cl á proposição da Câmara, <jue consi-
dtr.i de utilidade -pública o Abrigo do
Marinheiro, dom sédc nesta capital.

O Sr. Ott-iciKo dc Camará fez lon-
ga exposição solire as emendas da
Câmara ao projedo do Senado que pro-
videtieia .sobre o processo de alistamento
eleitoral, aceitando muitas daquelias
emendas. * .

Em seguida, S. Ex. examinou a pro-
posição da Câmara que altera a divi-ão
d.t-> secções eleitoraes do Districto Fc-
deral, resolvcmb-se lhe tosse apresenta-
do uni sub?ti'ii-.ivo que encerra e a pro\ i-
denc-.a contida em uma emenda qne foi
apresentada sobre o assumpto do orça-

O Sr. Bueno B.rHwKio, presidente da^
Câmara dos Deputados, compareceu hon-
tem ao embarque dos Srs/ José Bezerra,
governador ele Pernambuco, e lldefonso
Albano, vice-presidente do Ceará, tendo
apresentado a ambos, votes de feliz via-
gem em nome do Sr. Arthur Bernardes,
prciidcníc de Minas Geraes. de quem•fiara isso recebeu especial incumbência.

4> ;

As cònímlssõci da Câmara.
¦A cóinmissão de ins; 1 ucção piihliçá re-

uniu-se hontem sob a presidência ' do
Sr. Antero Botelbo, e depois de discutir,
assignou. unanimemente, o projecto do
Sr. Azevedo Sodré -que providencia so-
bré organização dós corpos docentes, nas
escolas superiores c traça normas sobre
ó provimento de seus cargos.

O Sr. Armando Burlamaqui- propoz e
á maioria, dá commissão de maiinhá e
guerra da Câmara adoptou um" projecto
mandando completar o programma naval
de 1906. A esse projecto, o Sr. Joaquim
Ozorio offereceu voto em separado, dis-
cofdàn.db. O Sr. Eloy Chaves pediu .vis-
tá e deu, hontem o'seguinte voto em' se-
parado: ...'¦¦ I , . -

"Concordo cm grande parte cóm as
considerações do Sr. Joaquim ' Ozorio.
Divirjo, porém, fundameiitalmente.com
o -final do' seu voto. Infelizmente, a his-
toria antiga ou recente cóm-os seus fa-
ctos desmente as esperançai do illustre
deputado em um estado melhor das rela-
çóes internacionaes, eni um espirito mc-
lhor inspirado a vida e o trato dos po-
v.os. Assim, as nações que se não quei-
ram votar á subordinação e á inferiori-
dade, diante .das outras, forçosameiile,
enfrentando e resolvendo embora os
mais sérios problemas, devem cuidar
com energia do seu poder naval.' Como bem diz em seu livro notável o
Cápítaó de fragata da marinha franceza
J. Vaschaldc. entre os princípios cuja
constante verificação permitte insere-
vel-os como- leis da historia, nenhum ha
mais certo do que o seguinte: uma nação
não pôde tornar-se grande, rica e prospe-
ra, sem uma poderosa marinha de guei-ra:.

Indiscutível essa verdade, até .1914 ain-
da mais o é lioje. As nações alliadas e
associadas contra os impérios centraes só
puderam ver a victoria coroar seus im-
mensos sacrifício.- porque suas forças na-
vaes lhes conservaram o domínio dos
mares. Cuidar de reconstruir em bases•sólidas c duradouras o poder naval, do
Brasil é dever imperioso dos que têm a
responsabilidade do governo da nossa
grande terra. . '

' Infelizmente, a falta de' continuidade
de orientação e de esforços que é mal das
administrações federaes, deixou a mari-
nha no estado descripto pelo ex-ministro
Sr; Rau! Soares, no relatório que apreren-
tou áo Sr. presidente da Repubüca.
Como remediar esse grande mal ? Com-
pletando, com que, o projecto o program-
ma naval de 1906 -

Não .comprchendo maior absurdo. Bas-
ta para combater tal projecto enunciar a
data do programma 1906 !! Tem 14 an-
nos e está incompleto ! Depois dessa
data houve a grande guerra em que. iih-
mutáveis- emlVdra os grandes priitcipios
orientadores da guerra, os meios de
acção desta Se modificaram profunda-
mente. Deve-se a meu ver desse program-
ma — optimo para o tempo e condições
em que foi organizado, conservar apenas
o que 'existe .de aproveitável — os dois
grandes navios S. Paulo e Milias, já mo-
dernizados.

Tudo mais deve ser renovado diante
dos,ensinamentos da ultima guerra.

Olhando para o futuro c para as obri-
gações que nos incumbem W--.no nação,
nova e cheia de nobres e altas ambições,
não podemos -cruzar os braços diante das
difficuldades de ordem financeira. Pro-
blema vital, a posse dc uma marinha ef-
fieieiite precisa dc ter uma solução em-
bora para isso sejam postos de lado,ou-
tros problemas, adiaveis por-sua nálu-
reza. Para realizar essa justa aspiração
nossa, nenhum milagre, porém, é ne-
cessario.

Basta, que os governos da Republica,
encarando a fundo o nosso grave proble-
ma econômico, tirem da nossa terra ge-
nerosa o que ella pôde dar.

Querendo o Brasil grande forte e rc-
spcitavel precisamos fazel-o capaz ma;,
terialmente de supportar os ônus da.alta
posição na vida internacional a que elle
tem o direito de aspirar.

Assim, a solução do problema militar
çstá inteiramente ligado á solução. do
problema econômico tão dolorosa e ini-
mensamente descuidado. Para finalizar.':
penso que o projecto é um anachronismo;
manda terminar o que já deixou .de exis-
tir; manda crear coisas velhas (pie tém
de se juntar á coisas envelhecidas e im-
prestaveis. A ferida ahi está aberta !

Cumpre aos pbderes publicos estudar
para fila o remédio-prompto. Ao meu ver,
o melhor para isso seria a nomeação de
unia-commissão parlamentar para, em
collaboração com o Ministério da Mari-
nha, estudar e elaborar um projecto que
constitua o nosso novo programma naval.
O assumpto pela sua gravidade exige uma
medida de excepção.". . '.

Ministério dn Gftdrra. '

O o", teiichte pharmaceutico Waldemar
de Souza Daltro vai. sér sübriiéttido á
inspecção de saude., ''—,O capitão 'Luiz'. Carlos !de Moraes
foi desligado da Escola de Aperfeiçoa-
mento, por ter terminado ò repsectivo
.curso. . - .,....•<• - . ¦ . "

: —. O .Sr. ministro declarou ao Supremo
Tribunal Militar que podem ser expedi-

.das as patentes do tenente-coronel, Ka-
.phael. de.' Y-asconcellos Júnior, capitães
Oscar Monteiro Espíndola e José Garcia
de-Freitas, tenente José L. Brisson e alfé-
res José'-Dutra de Castro, todos dá antiga
guarda nacional.

¦ Projecto de. lei. ,, 
'

O .Sr. lldefonso Albano apresentou
hontem o seguinte projecto na Câmara
dos Deputados:" O governo concederá prêmios, á ra-
zão de dez contos 3e réis, por milhão de
pés, a quem, nas regiões flageladas pela
secca, plantar cacteas das variedades
apropriadas á forragem." ,

Ministério da Justiça.
O Sr. -mihistro solicitou dos .presiden-

tes^e governadores dos Estados que seja
tpuWJcádo na respectiva folha official,
que atê 3 de.abr.il de 1921, se aclia aberta
na Faculdade de Direito dc Minas Geraes
a inscripção para os candidatos qité sè
queiram habilitar ao. provimentg do logar
de professor substituto da S* secção. que
comprehende medicina publica, e que pelo
prazo de 120 dias, a partir de 22 de no-
vembro próximo findo, se acha aberta a
inscripção para os candidatos que se quei-iam habilitar ao provimento do logar de
professor substituto da décima segunda
'ccção, que -cotriprchende clinica cirur-
gien c clinica pediatrica cirúrgica e ortho-
pedia, na Faculdade de Medicina da Ba-
hia, devendo os candidatos' apresentar
taníbem a caderneta de reservista ou o
certificado de alistamento.

Foi concedida ao 30 official da se-
cretuia de Estado deste ministério Pe-
dro do Amara! Pallet unia licença dc trcs
mezes para tratamento de saude.

Ao Ministério da. Viação solicita-
ram-se providencias afim de que seja at-
tendido o pedido do director da Biblio-
theca Nacional quanto aos serventes Ma-
linho Mirandae Marcolino Elias Gomes,
addidos á Inspectoria Federa! de Portos]
Rios e Canaes. aproveitados naquella rc-
partição, por isso que os nomeados não
serão prejudicados, em face do disposto
n, 67, n. 22, da lei n. 3.991, de 3 dc ja-neiro do corrente anno.

Por -portaria de honteni, do Sr. mi-
nistro foi concedido excqiialur á carta

•• O Senado, o escotismo c o enraeter.
«•£.-:/nifclòiMvk

Existe cm S. Paulo uma Associação
Brasileira de Escoteiros que é uma reali-
dade brilhante. Ella. está destinada a ser
o núcleo de onde o escotismo se diffun-
dirá beneficamente por. todo o Brasil,
¦'prestando .«'.mais. .precioso concurso à
obra de educação, physica, moral e civica
da nossa mocidade.

Pr.ra se avaliar dos fins visados pelo
escotismo, basta considerar alguns dentre
os artigos do seu ' código; que . de doze
salutares preceitos se compõe.' . -

O primeiro reza o seguinte:
" A palavra de um escoteiro é sagrada.

Elle colloca a honra acima de tudo, mes-
mo .da -própria vida.".- \

1 Diz o segundo artigo: •
"O., escoteiro sabe obedecer. Compre-

.'hende que a disciplina é" uma necessidade
de interesse geral. ".' : 

' 
.

i E para concluir,-! citemos o artigo 8o:
"O escoteiro pratica...çada dia uma"boa

acção por mais modesta, que seja.";
São esses, e outrOs-formosos principies

que o escotismo'pnícura incutir, por me-
lhodos práticos é directos, no espirito
dos rapazes, a começar pelos de mais
tenra idade. E ao mesmo tempo, por
11-eio de exercicios adequados, procura
desenvolver nelles o" vigor physico, a co-
ragem. o espirito de iniciativa c dc so-
lidariedade.

Na Inglaterra, na França e no Estados
Unidos,'para citar apenas as maiores po-
tencias. o escotismo directamente anipa-
rado pelos poderes publicos tem tido
um desenvolvimento formidável e está
provado que nenhum outro systema se
lhe pôde comparar na formação do- ca-
racter juvenil.

Não são differentes desses os resulta-
dos colhidos em S. Paulo, onde o go-
verno, de justiça é proclamal-o, tem dado
á utilissima instituição assistência cari-
nhosa.

E- já- outros núcleos existem no paiz:
uni 110 Rio Grande do Norte, em pleno
desenvolvimento. Outro, no Espirito San-
to, cm excellente via de formação, ini-
ciado sob os melhores áugürios.

Apenas e?«es Estados são pequenos e
relativamente pobres e ainda não pude-
ram assumir a responsabilidade de incre-
mentar o escotismo.

Foi considerando isso e ainda a im-
portancia' nacional da questão que os se-
nadoi-ps Jeronymo Monteiro e Eloy de
Souza apresentaram uma emenda ao or-
çamento da guerra concedendo o auxi-
lio de seis contos annuaes a esses dois
promissores núcleos. Pois apesar da in-
significancia do auxilio foi- elle rejeitado
pela commissão de finaiiças', de accordo
com o parecer do relator do orçamento da
guerra !
.• E' verdade que este fundamentou o
seu voto dizendo que o governo cogita
de um plano de desenvolvimento geral,
não só do escotismo, como das linhas de
tiro. E' como se vê, uma desculpa esfar-
rapada...

Que teria o pequeno auxilio agora
concedido que contrariasse ou- prejudi-
casse a esse plano -. : •

Pelo contrario: se a exenjplo do que
está acontecendo ein S. Paulo o escotis-
mo muito progredisse no Espirito San-
tò e no Rio Grande do Norte, tal pro-
gresso offcrcceria á acção geral do gover-
no, quando este se manifestasse o mais
faroravel dos pontos de apoio. Como ine-
dida de caracter preparatório nada seria
mais opportuno e efficaz. qué o modesto
auxilio proposto.

O Senado pódc ainda reparar, com o
seu voto, uma injustiça.que transparece
do proprio modo irrisório porque se pro-
curou fundamental-a. E, se o fizer, pre-
stará assignalado concurso á obra da me-
lhor formação do caracter nacional.

Nem essa obra essencial está assim tão
bem encaminhada que possamos nos des-
cuidar delia...

. ;¦ 3-

Minlstci-io du Marinha- '

Apresentou-se hontein ás altas autori-
dades o capitão-tenente.commissario Os-
car Pientzenaucr, por ter recebido or-
dem de embarcar no couraçado Deodoro.

_ —- O capitão dé .mar e guerre hõriora-
rio Eduardo Augusto dc Brito Cunha,
lente da Escola Naval de Guerra, reali-
zou honteni, á tarde, eni uma dás salas
do estado-maior da armada, uma confe-
rencia sobre assumptos technicos navaes,
assistindo a essa conferência, além do
chefe'do estado-maioí, variòs outros offi-
ciaes da armada e ' dò mesmo estado"-
maior. ¦ •¦ — •" ; -, - ••

Foi nomeado chefe de machinas do
cruzador' Republica o capitão-tenente cn-
genheiro-machinista America 

'• 
Vesquçio

de Sant'Antia, e exonerado desse cargo
o seu collega de igual patente e classe
Ledcadio Joaquim da Costa.

—- Foi exonerado ' nós termos do ar-
tigo 14, paragrapho 2°, do -decreto nu-
mero 14.157 de 5 de maio. ultimo, Raul
de Vaseoncellos, do logar dc 2° conti-
nuo da secretaria da inspectoria do ar-
senal de marinha, do Rio dè Janeiro.

,Para substituído; foi nomeado, inter-
inamente, o servente do serviço geral do
mesmo arsenal, l.eviudo dé Carvalho"-

Obteve 60 diásde licença para tra-
tamento de sua saude.o mecânico;naval
de 2" classe Josino 

"Augusto 
de Azevedo.O Sr. ministro communicou ao che-

fe do estado-maior que resolveu mandar
desligar do serviço da capitania do por-to do estado do Pará o rebocador- Ama-
pá e-incorpora!-o á flotilha do Amazo-
n.cs, devendo a respectiva lotação ser fl-
xad.i pelo estado-maior.

Foi designado o i° tenente Nuno
Barbosa de Oliveira e Silva" da officiali-
dade do. cruzador auxiliar José Bonifa-
Ao para ir inspeccionar o serviço -de pes-
ca no norte da Republica.

¦— O Sr. ministro reiterou ao seu colle-
ga da fazenda o pedido de esclarecimen-
tos á isenção do pagamento do imposto
de sello pretendida pela Companhia Na-
cional de Navegação Costeira',- a que já
se havia referido em aviso de 8 de junho
ultimo. '

A nota enviada hontem, aos jornaes,
ém _envo!oppo- do Club Militar sobre o
àugmentq do,.subsidio dos congressis-"tas, 

Vpròmovet) certa agitação nos meios
políticos conforme passamos à noti-
ciar.-.',' V"; " 

;v •-. ;;; A A'; ¦:¦

.:-¦¦'•,;'^'O-Noáwipróvv : :-.j /•.
-'.Ò';Dr". ^'andifl,*Calogeras, ministro
da guerra, esteve hontem," ás pri-
meiras horas da tarde, em conferen-
cia com o Sr. .presidente da Ilepu-
blica,- sobre a nota-Rttribuida á di-
rectoria do .. Club Militar, rt-lativa-
.in.en.te á -.votação¦ . dã. Gamara, que,
augriiehtbü ò subsídio dos' cbngi-os;
sistas.

Ao deijtar q palácio; o Sr. ministro
d.-i guerra enviou um officio ap go-
neral Clirispim Ferreira, presidente
daquelle club, solieUándo informa-
ções precisas sobre o easo.

Ao regressar, mais tarde, ao pala-
cio do Cattote, para o despacho col-
loctivo, o Dr. Pandiá Çrxlogeras de-
clarou nos representantes da im-
prensa que ali ,trabalham não for,
até áquella 

"horò, 'recebido 
resposta

desse officio. Entretanto, tivera in-
formaçOcs de quo a nota cm que-
stão era desautorizada.

JiÒ MINISTÉRIO DA QüERliÀ
Quando hontem publicamos 4celebro nota, que tanta celeuma le-

vuntou, limitánio-nps a frizar que .a
Unhamos recebido om um enveloppe
do Club Militar;' porquo desde logo
não acreditamos que essa communi-
cação fosse official. - ¦: ; ' ' ¦'

A directoria uo club deveria se
reunir, dc facto, ante-hontem, , não
se tendo dado isso, porêrtt, devido i
falta de numero. Os directores que
compareceram fi-xeúniãò qònyérsa-
vani aiivigà velou te,' sobre~-"vários as-
siimptois, "entre os qunes veiu fi.. baila

do augniento do subsidio. Como o
natural, cada qual" se' níariífestou
conforme a sua opinião, sem quo.isso fosse feito com o. intuito de uma
censura aos aclos do Congresso. ÊnT
tretantó, alguém,i que não se sabe
quem 6, fez umá.'gaiuiice de mii o
gosto, utllizou-se dos envéloppes dó
club para mandar essa comniunica-
ção estapafúrdia aos jornaes.Quem conhece,'o c^válheirismo
dos directoros-dessa agremiação mi-
litar, bem sabe que, por um prin-cipio de. educação, seriam elles In-
capazes de talattitude, francamente
indisciplinada.

O general Chrispim Ferreira, com-
mandante da 1" brigada de artilhe-
ria e presidente do. Club Militar,
tendo recebido- um officio do Sr. mi-
hisitro' da guerra, intèrpellando-o so-
bro a .tal nota, procurou hontem o
general Luiz Barbedo, command.-inte
da 1* região, cm seu gabinete do tra-
balho, conferenciando • longamente
com elle.

O general Barbedo foi; então, in-
formado pelo seu collega que essa
communicação não fora enviada nos
jornaes pela directoria do Club. Mi-
litar.- . Ante-hontein deveria- so ter
reunido a directoria, mas, não tendo
comparecido vários do seus mem-
bros, essa reunião hão so verificou,
por falta de numero. Os officiaes
que ali estiveram, em conversa amia-
tosa, mhiiifesta'rniii-sè sobre p au-
giiícntò de subsidio, entre os vários
assumptos tratados, não tendo isso
o.caracter de uma attitude*da dire-
ctoria. Algum dos presentes, então,
sem communicar tnl resolução aos
demais collegas, usou do papel do
club, para fornecer • aos jornaes aimpressão da palestra ouvida. "

.0 oommandante da 1" região, de
posso das informações do general
Chtispini Ferreira, dirigiu-se paia o
gabinete do Sr. ministro, com quemconferenciou por algum tempo;

NO SENAD'0
Na hora do expediente de hontem,

dó Senado, nada menos de tros ora-
dores se oceuparam da' "nota" do
Club Militar, sobre a approvação, po-
la Câmara dos Deputados, da entenda
fixando em 86:000$ annuaes o subsi-
dio dos membros dp Congresso.

, Os 
"discursos 

pronunciados, poróm,
foram mas do uma simples adverten-
cia, do que mesmo de protesto, por que
todos quantos so referiam aquelle as-
sumpto o fizeram'com a declaração de
não' acreditarem quo tal noticia fosse
verdadeira. . 

' 
.

Abriu, o debate o. Sr. Alfredo Ellis,
que, depois de abordar outras questões
disse que considerava áquella nota
despropositada.

. Em seguida, S .Ex. se manifesta
contra tal augmento, embora reconhe-
ça que, na situação actual. não e pôs-
sivel que lim congressista possa man-
ter-se com a remuneração quo peree-
be. Se S'. Ex. não tivesse a sua for-
tuna particular não poderia viver corri

subs'di'o, embora viva' sem fausto,
modestamente, com toda a parcimônia.
Por outro lado, reconhece que as con-
diçõeg financeiras, da União não com-
portam a aggravaçâo de despezas. A
questão, porém, ê delicada, devendo
ser discutida o estudada pelo proprio
Congresso, sem que seja adnfssivel
qualquer intervenção ou influencia es-
tranha.

Respondendo á referida nota, S. Ex.
poderi» retrucar que o nosso exer-
cito é o mais caro dó mundo. Não o
faz, entretanto, porq\te entende què o
que o páiz gasta cóm as forças arma-
das é bem empregado, visto que se tra-
ta da defesa nacional. Depois de ou-
trás considerações, o Sr. Ellia. concluiu
dizendo nãò acreditar <mé a nota .em
questão tivesse partido realmente do
Club Militar. |[. 1

Segue-se Cpm^ á palavra o Sr. Fran-
cisco Sa; que -.começa dizendo que. a
extranheza que acaba dê manifestar
ò, Sç; Ellis, diante da nota pubicada
pelos jornaes referentes ao Club Mlíl-
tar, exprime o-justo.sentimento'»de re-
pu[sa com que hão.sfiimente o.Senado,
más o 'Congresso'--Nacional.'"rópellería.

qualquer tehtntlva de intervenção eni
suas deliberações, (apoiado) e que" pela
sua natureza, pala sua origem, pela
sua forma podesse slgnlfcar à dimis^
nuíção e o respeito devido ft dignidado.
e á soberania do poder legislativo.

Nenhuma manifestação podia sér'
mais injustificável, do que áquella que
partisse 

"de" 
uma soc'edado com o cará-

cter e a autoridade do Club Militar.Não cre qiio aqúellà noticia rejii-e-
sente a nianlfestação coiiectiva da-
quelle club. ...

Alifis, 6 o que se pôde deprénhender
dos termos em que foi publicada aquel-
la nota porque ahi so d'z que cm üma
reunião do Club Militar cxtranhouTso
a deliberação do - Congresso Nacional.
Essa estranheza, portanto, parece, pòr
esses termos,' que não representa uma
manifestação ou deliberação do Club
Militar..

Como quer que seja, por um encon-
tro casual com o Sr. ministro da
Guerra, foi o orador informado'de que
S. Ex. mandará proceder íis indaga-
çõeií necessárias jiara apurar a veraci-
dade dessa noticia e a responsabilida-
do delia. Isto quer dizer que o governo,
o supremo guarda da disciplina m-'litar,
nãç permittirá que essa seja violada,
muito menos de modo a desrespeitai'
a independência cio poder legislativo.

íor seu turno, está certo Ue que o
Senado continuará a proceder, em to-
da e qualquer deiiboraqão, com absolu-
ta serenidade, sem se de xar influenciar
hem pela prevenção, nem pela in-i-
tacão, sem se deixar c-nfí.uenclar neste

ou naquelle sentido por quaiquer cteiw
beração quo possa comprometter a sua
dignidade e a sua independência.

Este discul-so mereceu o apoio una»
nime do Senado.

Finalmeptofala, o Sr. Pires Ferrei-
ra, que 'dfii. ser solidário oom o Senado
no qpe diz. respeito - íi manutenção da
disciplina; j garante,'' porém, aos seus '
collegas "que 

o Club Militar não seria •
capaz de um ataque violento contra a •
autonomia dos representantes da Na«
ção. .

Não crê que dessa classe, que se veni
debatendo pelos intereses da Republi- •
caj que se vem mantendo na discipli- 1
nà, quer perante o governo mlitar.
quer. perante ao governo civil, partls-
se um voto violento contra os repre»
sentantes da Nação, sempre solícitos 

'4,
approvação de medidas que dizem re-
speito ás classes armadas do paiz.

Não acredita que o Club Militar ten- .
te contra a autonomia da Nação, na
pessoa de' qualquer dos seus represen- :
tantes, porque dos actos •'que estes pos-sam praticar ha alguém para lhes to- ¦
mar conta, que e o povo brasileiro,
quo embora sem liberdade, terá um dia 

'
a força necessária para cohlbir os seu»representantes dos excessos que pra- Iticarem.

O Senado podo estar certo de que, >
ao lado do Congresso Nacional, ao lado
da justiça, sb encontrarão sempre o ex-
ercito e.a^murínha, como têm feito atéhoje,. quer. no extei-iro,-quer no inte-
rior, defendendo a lei e garantindo a i
autoridade, em prol do desenvolvinien-
to desta grando Nação" "1 

• *"".NÀ 
CÂMARA,.'

Á nota áttribuida a direotoria do
Òlub Militar, sobre o augmento da
Subsidio dos congressistas, na futura

Jjjjglslatura; repercutiu fragorosamen»'te na Câmara dos Deputados. ' : ,.!
O Sr. 'Paulo de Frontin foi o prl-meiro a falar. Leu, antes do tudo, a

nota do .Club 
' 
Militar, dizendo ii'áo '

acreditar na sua authenticldade. Aa
sociedades de classe, como o Club Mi. .
litar, são regidas pelos conselhos de-
Uberativos e só dão a publico as suaa
resoluções, depois da palavra dèstesi
Recorda quo sempro apoiou o club',
por entender quo elle representa uma •
das classes mais dignas de todas aa
attenções, para mostrar que criticaria
de animo tranqüilo a nota, se c-sti- '
vesse convencido da sua authontici-
dade .So^gç- tratasse-de um acto do
Congresso,.affoctáiuto a reorganização
do exercito, comprehenderia que o
Olub Militar, reunido, estranhas»'.' a
attitude da Câmara, negando auxilloa
ao preparo.de um dc« orgüos-fla nua
soberania. Mas, ao contrarlo.-A Ca-
mara deu tudo que o governo sollcl-^
tou-para o bom apparelhamento dó'
exercito, dentro c fora dns leis orça-
mentarias. Se mais nao concodou 6
porque lhe não foi pedido. Lê a nota '
e diz que ella iiicqrro numa invorda-
de, quando diz que a Câmara nada
fez om favor da situação econômica
do paiz. Recorda o projecto, votada
ha pouco tenipo, e necroscenta quo, se .
as medidas nelfo cohMgnádás hãó" ti-' '
veí-áni execução, ,n culpa não é da
Câmara. Nem mesmo do governo, quo
ha de ter causas para retardal-as.
Analysa a omondn que augmentou o
subsidio, o declara que oila está. den-¦
tro ,dos termos, constitucionaos. .Para
proval-o, lê a Constituição e concluo -
defendendo a necessidade-do auginen-
to. Entente quo esse augmento é um
precedente bom, pois agora o Con-
grosso está 110 dever. de. melhorar oá
vencimentos ^dos funecionarios^ dia»
ristas da União. -Não podemos' expio-
ríir com a forno da maioria. O quo se '
torna neeeí.sario é reclamar contri-.
bulcão daquelles que podem pajrar.
impostos. Assim, leinora os Impostos
sobro a renda e sobre os grandes lu-
cros. Depois' de responder' fi. critica
do úm collega da manhã, sobro a sun,
attitude, o Kr. Paulo de Frontin- con-j
ciuo voltando a dizer da suppo.stn at-
titudo do Club Militar, para concluir
que,, se ella fosse verdadeira, respon-
deria cofti a anedocta do sapateiro do
Apcllos. • 

' ¦

Falou, em seguida, o Sr. Joaquim
Ozorio, que retirou, o seu protesto
contrario ao áugmónto do subsidio.
Está disposto a collaborar com o sou
collega. Vota o imposto-sobre a- ron«
da. Representa o Rio Grande do Sul,
ondo os impostos do consumo e de ex-
portacão estão sendo substituídos po»
los- das rendas. Faz outras con.-idc-
rações e accrescenta' «jue nãò compre»
hende que, faltando'apéhás 15 dias,
quando se procuram novos impostos,
a Câmara augmente o seu subsidio.

Õ.Sr. Costa Rego ralou explicando
a sua attitude contraria ao augmento
do subsidio. NSo comprehende que a
resolução da Oamnia, quo acha irre-
guiar,, possa ser criticada om nota pelo
Club Militar.

Falou, em seguida, o Sr. Octavio
Rocha. Vem declarar qüe a nota pu-
blicáda pelos jornaes, como said:i do •
Club Militar, não tem nenhum ca-
racter official. Pola inanhã, c^eve
com o presidente, daquelle club, o te-
neral Chrispim Ferreira, e dulle ouviu,
b que acaba de transmittir fi. Caniura:
Não nega quo haja uma -ponta do
verdado no que diz a nota. O quo- so
dou, porém, não se reveste da impor-
tancia e da gravidade que so pro-
curou dar ao caso. Alguns officiaea,
reunidos no Club,'commentaram|iti
mo ;ô caso do augmento do subíijL
Mas isso sem nenhum desrespeites
poder legislativo. O ambiento qçeff
a esse augmento ê pesado e -elle|jó|
decei-am á, corrente' geral; Apphtf
ós palavras do Sr. Paulo de-Froíjmj
.declara qüe estaria pela puiill
autores dá nota se ella tive
authentico. O pi-(-sideBte"d|
cn, logo que dellajòj^
se entendeu com.IjtÉ
i-a, afim dèj
os,!*!
li

a8

wHB&u èm re-
íidwhhuma respon-

. çtctona do- club ná
dÍY^BHJIÇ.,do* assumpto de unia ;io-
lcsflP^ltítVma" entre officiaes, de pir-
tásin^TínlTÒ. Diz .qüe ó general Çi-Ws-
pim; Ferreira so .mostrou, sui-pre2.o
quando S. Ex., hoje dò manhã, o in-
terpellou a ;respeito daquella nota a
da sua gravidade extrema. Pelas cr-
cumstancia da obediência fi. dlsfii.ll-
na,, que é a- base da «ua organií.-'.-'.ão,
o exercito não.poderia concordai- corn
uma critica feita ii.-.i(uelles téíi.voã;
a unidosorgãos do pbaer. pubik-j. Sa
á nota-,-Hoje divíulgadá pela imprensa,
tivesse a responsabilidade official d"a
Club Militar, elle,- orador., estaria na
tribuna pedindo a puntç5o ct iã s;-ua
autores,, para desagsravo da Cajj-.ira.
E, concluiu, pode affirmar que por
maior que seja o numero cle -,'álOi -4,
de bordadcis ou .do estrellas il;.si .qtió
acaso fossem responsáveis p-^lo ir.-.-i-
dente, o governo não hesitaria 1: >..-io
hesitara., em proinover a -jua r isp-ití-
sabilidade. (Applausos geraes.)

ESCOLA DE A^AÇÃO MnjTAR
Tiveram, hontem,. inicio, com ai

nova organização, as aulas- da E3-
cola de Aviação. Militar, no cm-.po
dos Affonsos, tendo camparecido to»
dos oá alumnos matriculados.
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Vida-Social
/). Luis Supennetle.

-No vr.por Formosa, chegará hoje dc

jjlontcvidéo, afim de passar uma têmpora-

fl| nesta capitai; D. Luis Superviclle. uma

d*is personalidades de maior importância

Uocial, politica e econômica da vizinha

Republica do Uruguay.
O Sr. Siiperviclle que, como seu irmão

Jiiíio um dos podas contemporâneos mais

apreciados da França, dedicou-se na ju-
•venlude ás letras, cm que depressa nlc.-m-
•çoü brilliiintcs êxitos.

A morte dc seu pai. grande banqueiro,

interrompeu aquella carreira iniciada sob

tão promissores auspícios, fazendo-o re-
dire-

grtíssar ao Uruguay, para assumir a

cção da importante casa bancaria que tem

O seu nome, e que é uma da.s de mais con-

ceito nas praças de Montevidéo e Buenos

Aires.
,A acção do Sr. Supcrvielle no Uru-

guay tem sido muito fecunda, estando o

«eu nome ligado ás maiores emprezas in-

dustriacs d'ali e, bem assim., a outras do

Estado do 'Rio Grande do Sul, onde pos-
ilie tambem grandes estâncias.

**<*) 
Sr. Battlcy Ordonez, quando exerceu

¦pela segunda vez a presidência da Repu*

Chás.
A senhorita Lindinha. Lima offereceu

hontem uni chá ás suas amigninhas. Foi
uma tarde passada entre demonstrações
de alegria, em que a senhorita Lindinha
Lima viu. ainda uma vez. o quanto é.quc-
rida em nossa sociedade

-* •¦

Por motivo de seu anniversario nata-
licio. em mie hoje transcorre, a senhori-
ta Jandyra Silva, íilha do conslructor
Si*. Francisco Antônio "da -Silva, offerece
na residência de scus pais um chá dan-
sante, a todas as pessoas dc suas relaç<>s.

Janlares.

¦blica do Uruguay. encarregou o Sr. Sú-

pervièlle dc dar organização c direcção ao

Banco de Seguros do Estado, actualmente

tuna das instituições mais poderosas da-

quelle paiz, graças justamente á alta capa-

cidade do seu organizador.
O niesmo presidente, e, bem assim, o

presidente Viera, quiz confiar á sua- no-

toria competência a pasta da íazendsi qtie
O Sr. Supcrvielle recusou ambas as ve-

nes.
IE tendo sido eleito, no anno passado,

deputado pelos departamentos de Montei
vidéo e Tacuarembó, renunciou essas fa-

dei ras.
Além das ligações que o illustre hospi--

dc, hoje esperado nesta cidade, tem com
O nosso paiz pela sua emprehcmlcdora
uctivi.iadc, é grato recordar qiic as tem
tambem por laços de familia. sendo casa-
oo com uma neta do nosso glorioso almi-
lante Barroso.

Eestas
___% Realizar-se-na brevemente mais uni fes-
tival em beneficio do Retiro dos Jorna-
•listas, instituição fundada pela Associa-
ção Brasileira de Imprensa e cuja exis-
.tbiicia real é devida, innegavelmentc, não
só aos esforços da associação, mas á gc-
nerosidade dc grande parle do nosso com-
mercio, emprezas industriaes, artistas
casas de espectaculos c do publico em
geral. '.','¦

O próximo festival, que se realizará no
dia 20 do corrente, é o segundo offere-
cido pela F.mpreza Brasileira dc Diver-
sões, proprietária do Electro-llall Cine-
ma, á rua Visconde do Rio Branco n. 51,
em homenagem á Associação Brasileira'
<le Imprensa e em beneficio do Retiro
dos Jornalistas. *

Commemora ndo. a passagem do anil!.-
versario natalieio "do Dr. i.azaro Ludo-
viço Zánicrihof, eminente fundador da
língua auxiliar esperanto, os esperantis-
tas ¦desta capilal reuniram-se hontem, 110
restaurante Sul-America, num jantar 111-
timo. durante o qual reinou a maior cor-
dialidadc e foram trocados brindes amis-
losos.

O ür. Everardo I'ackeu«-*ei* levantou o
brinde de honra á memória deZamenliof.
congratulando-se com os demais convivas
pela auspiciosa noticia, ha pouco trans-
miitida de (ienebra, da proposta do de-
legado brasileiro, ür. Rodrigo Octávio.
pedindo adopção do esperanto pela Liga
das Xações.

O Or. Mello* Souza, seciindaiido-o, ai.*
vitrou que se telegrnphasse aquelle illus-
tre represeutanlc do Brasil, felicitando-o
pela idéa e asradeccndo-lhe o interesse
sytr-ipathico <;ué tem mostrado ter pelo
espeVanlo. Falaram' ainda os Drs. C. Fer-
nandes e Venancio da Silva.

A senhorita Yrany Baggi de Araujo rc-
citou um sVMieto em esperanto.' 

Durante* o jantar a conversação co.rrtu
animada,. falando-sc unicamente b ulio-
nia de Zamenhoí.

¦ Tomaram pai te nesse jantar as seguin-
tes pessoas: • . ¦ . '

Senhoritas Yrany Raggi dc Araujo
Arácy Baggi de Araújo c Esther Binem-
field; Srs. Henry Ho-vlcer, csperanlisla
inglez; Dr. K. Baclcenser, tenente-coro-
nel Làitrianò das Trinas, Dr. Venancio
da Silva, engenheiro Alberto Couto Eer-
nandes, engenheiro Motta Mendes, Odillo
Pinto. Dr. Johti W. C.oeíz, K. Felix Tri-
bouilltt. Honorio Leal. Arminio ide Mo-
raes, Dr. Carlos Domingues, José M. Reis
Perdigão; Dr. Joio B. Mello e Souza. An-
tonio'V; Catta Preta, Severino de lrrei-
ias, João Bloemfield, padre João Meyer
e outros.

D.r. Abel Porto, profesor «.Agenor Porto.
Dr. José de Mendonça, Dr. Arthur Mo-
ses. Dr. Duarte de Abreu, professor Os-
car.de Souza, Dr. João Mafra. Dr. Ma-
rio (.«'ics, professor Parreiras Horta, dou-
tor llenriip.e Aragão. Dr. Ro-berto Duqu*
•Estrada; Dr. Caramuri'*,. Paes Leme, dou-

or Renault u*c Figueiredo, professor Vio-
lantino dos Santos, ür. Rodolpho Chapo!
Prevost, professor Figueiredo Baena,
Dr. Vieira Romeira, Dr. Duarte, de
Abreu, Dr. Carlos Gròss. Dr. Fernando
Gròss; ür. João Paulo Filho, Ur. Rem.t>
¦Pacheco, Silva Araujo it C. Oátavio
Michekt de Oliveira, professor Bruno
Lobo. Dr. Didimo da Veiga, professor
Henrique Roxo,-Dr. Zopyro. Goulart,
Dr. Joaquim Nicoláo, Dr. Othon de
Mendonça, professor Del Vecchio. -pro-
•fessor Rego Lins, Dr. Carlos Rohn, dou-
lor Bárbpsii Vianna e Dr. Gastão Guima-
rães.

As listas' para o banquete, que se realiza
na próxima segunda-feira, 20 do corrente,
nos salões do Derby Ckib, continuam á
c.isposição dos que queiram adherir, na
rua S. losé 11. 40. . *

Vários amigos e admiradores do com-
mandante Julian Gliacel, qne exerce nes-
ta caipital as funcções de addido militar
á legação da Hespanha. offereceram-lhe
hontem um banquete no salão do Jockey
Club.

Homenagens
Uma comniissão de sócios da Socieda-

de de Medicina e Cirurgia tomou a ini-
ciativa de promover, entre seus collegas
mcmbrçs daquella conhecida . associação
seientifica, a realização, ainda nesta quin-
zena, de nm almoço intimo em honiena-
gem aos brilhantes serviços prestados á
sociedade pelo professor Fernando Ma-
gaihães. presidente actual c cujo man-
dato terminará dentro de poucos dias,
não permittinclo os estatutos a sua rc-
eleição.

Servirá esta festa, de caracter niuito
especial c sympathico. para estreitar ain-
dc mais os laços de- solidariedade da cias-
se, qne tanto cooperaram para o bom
exito' dos trabalhos da. Sçciedade de Me-
dicina duraníe os. uj.tyaiijSp.dois annos.

A commissão çoijiiujiinica, aos demais
membro? da soçié(Íail«.*nj',quc queiram to-
mai* parte no atiiiünciado almoço, que a
lista, contendo já tnuitijs assignaturas, se
acha na casa Arl«hur;Nj&ij.nlcãi>, na Ave-
nida, á (lisposição dos sócios que desejem
subscrevcl-a. '•••*' ,

Collação de gráo 1
Na séile da Faculdade de Direito do

listado do Rio, á rua Visconde de Nithe'
roy, na vizinha cidade fluniincn.se, reali-
zarfsè-ba amanhã, ás 13 horas, a ceremo-
nia da collação do gráo aos bacharelan-
dos deste anno.

Commemorações.

Recepções.
A Sra. Severiano Lima recebeu hou-

tem, cm seu palacete, á rua Marqueza de
Santos,' as pessoas do .vasto circulo de
suas relações de amisade.

Banquetes.
¦ Ao Dr. Renato dc Souza Lopes resol-

veram alguns dentre os seus collegas ami-

gos offerecer um banquete, em regosijo

pela sua brilhante figura "as provas a

que concorreu, disputando uma cathcdra
na Faculdade 

"de Medicina desta capitul.
Kntte outros, adlieriraiu a essa home-

nagem: professor Eduardo Rabello, pro-
fessor Nascimento Gurgel, professor Aus-
tregesilo, Dr. .Maria Teixeira Filho, dou-
tor Dias da Cruz Netto, Dr. Eduardo
Marques, Dr. Armando Qitartini, dou-
tor Orlando Rangel, ür. Arnaldo Quintel-
Ia, professor Fernando Magalhães, pro-
fessor Mauricio de Medeiros, professor
Freitas Machado, ür. Jorge Sant'Anna,
Dr. J. P. Fontenelle, Dr. Roberto].Squza
Lopes. Dr.-.Otlo Simon, Dr. M. Werneck.
Dr. Francisco Giífoni, professor Miguel
Ozorio, Dr. Nicanor do Nascimento, dou-
tor Alberto- Farani. li. Augusto .Soares.
Ouslifcedo Nascei«iti:s da Silva; Mario
Silva, Dr. Pedro Cunha; Manoel Moreno,'
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Os bacharéis que completaram o seu
curso na • Faculdade Livre de Sciencias
Jurídicas e Sociaes do Rio de Janeiro, no
anuo dc io io, vão coiumeiuorar amanhã
o io" ainiii-crsario da sua forniatura.

Dc facto, foi na noite de ir dc dèz.eni-
bro daquelle anno que rio palácio Mon-
rnc. local escolhido para a solemnidade.
se realizou a collação de gráo, offereceu-
(io o «l.ègttnte edificio um aspecto des-
luinbrante com a sua profusa úlhuninacão
e a sua caprichosa ornamentação e flores
ii,-. turaes.'

. Comp;u*eí;eram', o .marechal Hermes da
Fonseca, então presidente da Republica,
todos os ministros de. F.stado, ó cardeal
arcebispo, corpo diplomático, altas auto-
ridades e o es*cól da nossa sociedade.

Foi paranympho da turma o saudoso
jurisconsuilo Dr. Herculano Marcos In-
glez de Souza e orador o b*.icharclando
Manoel Joaquim de Mendonça Martins,
ajtui.l dcputido federal por Alagoas.

A' ceremónia da collação de gráo se-
guiu-se um baile, cujo cxpleiidur e distin-
cção até hoje são lembrados com saúda*
des por quantos o assistiram.

A* turma compunha-se dos .seguintes
hachar.clandos: Adalberto Correia, Adal-
berto Dapcy. Alberto Augusio Carneiro
da 

"Cunha, 
Alfredo Guimarães Oliveira

Lima, Anfpniò Américo Barbosa de Oli-
veira, Antônio Uonifacio de Carvalho,
Antônio Cavalcanti, de Albu nierquc, An-
to ni o 

'Luiz 
dc.'Castro Barbosa, Antonio

Pedro da Silveira, 'Aiiluir Possolo, Au-
gusto César Farani, Augusto Rocha.
Basilio Domingues Vianna Junior, Cae-
tano Heuiique Marcondes dc Almeida,
í" tenente Cândido Albc.rna:-: Alves, Car-
los Frederico Nabuco, Carlos de Saboia
Bamleira de -Mello, Clovis Neves dos San-
tos Cardoso, Collatino de Araujo Góes,
Coriolano Innocencio Teixeira, Decio Ce-
sario Alvim, Demetrio de Campos Tou-
rinho. Domingos Teixeira da Cunha Lou-
zada, Edgard Baptista de Figueiredo, Ed-
mundo Pe.rry, Eduardo Duvivier, Eugênio
Vilhcna de Moraes, Emygdio Augusto
Garcia Pires, Francisco Xavier Oliveira
dc Menezes, Heitor BUini, Henrique Lau-
ro Osuna Richard, Hernani de Souza
Carvalho, Humberto de Aguiar Cardoso,
João Augusto Meira e Sá, João Baptista
de Mello Souza, João Dias de Paiva, José
Joaquim Moniz de Aragão, José Lopes
Pereira de Carvalho, Leopoldo Coelho
de Gouveia, Manoel Joaquim de Mendoir-
ça Martins, Manoel Teixeira Soares. Ma-
rio dc Carvalho Rocha. Mario de Paula
Fonsfca. Mauro Roquette' Pinlo, Octávio
de Amorim Carrão, Olavo Tostes'. Oswal-
do Crespo Pereira de Souza. Paulo Mar-
tins de 'Carvalho Mourão, Pio Benedicto
Ottoni, Roberto de Miranda Jordão, Ro-
drigo Victor de I.ania.rc São Paulo, Vi-
dor Midosi Chermont, Whldemar F.duar-
do de Magalhães. Castorino Monteziniu'..
e Henrique Magalhães de Almeida.

Destes já falleceram: Antônio Bonifa-
cio dc Carvalho, Carlos Fréderiio Nahii-
co, Clovis* Cardoso, F.mygdio Pires, Oli-
i-eirà de Menezes Filho c Castorino de
Mouteziima.

Dos professores que lcccionaram a tur-
ma são já fallccidos: o paranympho, dou-
tar Inglez de Souza, viscond'- de Ouro
Preto, desembargadores Linla Druniir.pnd,
Sar.tos Campos e Bulhões Carvalho, con-
selhriros Coelho Rodrigues e Viriato de
F>eitas, Sylvio Romero e Dr*. Tarquinio
de Souza.

«Comiiieniorando a data dc am.-nhã, os'
bacharéis residentes nesta cidade resol-
veram mandar celebrar, ás io horas, missa
snleauie no altar-mór da igreja dc São
Francisco tle Paula, em homenagem á
memória do paranytr,f>ho. dos professores
e dos collegas já fallccidos c reuniretn-sc
dupois, ás it i]*:. em um almoço intimo,
no restaurante Sul America.

A lista dc adhrsnes conta já numerosas
assignaturas de bacharéis de 191 o, dese-
josos não só de prestarem tuna merecida
homenagem aos mestres e collegas falle-
cidos, como de aproveitarem uma oppcr-
tunidade, que nem sempre se offerece.
de durante algumas horas de intimo coíi-
vivio relembrarem os episódios pittores-
cos, sempre abundantes em cinco annos
de vida acadêmica.

cia, tão encantadora nesta .phase do
anno.

Subiram hoje mais as seguintes pes-
soas:

; Senador Araujo Góes, deputado Anto-
uio Austregesilo, Alberto de Oliveira,
coronel José Vargas de Andrade, José
Frederico RidgeraL Dr. Lisson. senador
Firmo Braga, Dr. Guanabara Rcichardt,
Dr. Lourenço Cavalcanti, Dr. Freitas
Guimarães, familia Catta Preta, J. Al-
leu, Dr. Aprigio dos Anjos, Dr. Carva-
lho Azevedo, Dr. Oswaldo Martins Fer-
reira, Dr. Jorge Sebastião de Araujo, £u-
gênio ViHa Verde. Dr. Luiz-Jordâo, dou-
tor Vicente dos Santos Caneco, Dr. Pe-
cegueira do AniaraisussAlfrcdo Siamborg,
D. Julia Towes. Francisco Senna Perei-,
ra, Dr.. Álvaro <le Freitas Guimarães c
Dr. José Meira Penna

Vkijanies.
Pelo nocturno de luxo de S. Paulo

chegou hontem a esta capital o Dr. Carlos
de Campos, leader da maioria na Câmara
Federal.

O illustre politico teve muitas "pessoas

a csperal-o na Central, embora a noticia
de sua partida da capital paulista se divul-
gasse aqui já quasi á hora de sua chegada.

'Chegaram hontéiii de S. Paulo, pelo pri-
meiro nocturno. os Srs. capitão Jovino
Marques, Leoneio Pereira. José Lobo, A.
Cecilio. Emilio Battti, N. Feudo, José de
Vasconcellos Silva e senhora, Sra. Armin-
da Gais, Orfela Cavalcanti, Ormilio Ca-
valcanti, José Camargo, Augusto Alves,
Dr. Jayme Guimarães, capitão Hermclin-
do" Leite c senhora, J. Elias, Luiz Mar-
ques. Sra. Maria Fuerite. l.euuidas Garcia
Rosa .Olegario-Rocha. J. F. Mclliope, dou-
tor Alberto Seabra e familia. Antônio Ri-
beiro Seabra, F. Autucri, 11. T. Ribeiro,
Dr. Francisco dè Assis Barros c senhora,
Dr. Antonio de Almeida e Antonio Car-
valho e senhora.

Com sua familia partiu hoje para Vi-
ctoria, a bordo do vapor Ccurà, 0V2S te-
nente pharmaceutico do exercito Eurides
Faro Marques Heijriqucs.*

I Em companhia de s*ua familia. segue
I amanhã para a fronteira do Uruguay o ge-

neral Botafogo, alto commissario da com-
missão executiva do tratado de ri*íi8, de li-
quidação da divida daquella Republica.

O general Botafogo vai reuiiir-se_ ao
alto commissario uruguayo para. conjun-
tamente, ultimarem as providencias para
a publicação dos editaes de concurrencia
da ponte internacional sobre o rio Jagita-
rão. e tambem continuar os trabalhos de
caracterização do serviço geographico, em
via de execução, no trecho,da fronteira
dc Acegua ii Guarahy.

Segundo estamos informados, S. Es. rc-
gressárá dentro em breve a esta capital.

A bordo do paquete Ceará, do Lloyd
Brasileiro, seguiu liontem para Fortaleza
o Dr. José Pacifico Caracas.

S. S. teve um embarque muito concor-
rido. comparecendo, entre outras pessoas,
ós Srs. senadores Lauro .Miiller. e Fran-
cisco Sá, Dr. Amaro Cavalcanti, depu-
tados Frederico Borges e.Celso Bayma.
Dr. Geurgiuo Avelino, director de O Rio
Jornal; Drs. Fraimisco Sá Fiiho. Mazzini
Bueno, Demetrio Basilin, José Linhares.
Jayme Severiano.- Augusto Linhares. Raul
Caracas e Dr. José Caracas esenhora.

S. PACLO, 15 (A. A.) -- Peio primei-
ro nocturno de hoje, partiram para essa
capital os Srs. Oswaldo Miiller. David
Chener. Benjamin Chener. João Baptista
dc Andrade e familia. J.Gaglianoni. Gas-
tão .Rodrigues Jardim, ür. Celso Mello,
Luiz Pinto de Azevedo. Gilberto Macha-
•do, cav. José Mortari. É. Rero. Aroldo
Mc 'Cordcll e senhora, .Luiz Venancio
Martins e familia, Dionysio Bcntes e fi-
lha. tenente Rogério de • Albuquerque
Lima e senhora, senhorita Isaura Alves da.
Silva, Dr. Augusto C. Correia e senhora,
c coronel Manoel Antônio de Queiroz.

Pelo comboio de luxo seguiram mais os
Srs. M'. Vianna Salgado. Paulo Busse.
Srá. Aida Coelho e familia, Francisco
Martins Ferreira Junior. Dr. G. A. Nodge
e familia. Jadicl Benevides. Nascimento
Junior. B. Machado, LamartinC Ferreira
Pinto, D. Amaro von Emilen, Arlhur Fer-
reira Pinto.r-S»a. Angela Ferreira, capitão
Ricardo Gladulich e senhora, Koswell
Brbwti Whidden e Dr. João Bentes.

—.Pelo nocturno de luxo seguiram para
essa capital os Srs. deputado Rodrigues
Alves Filho c Dr. Oscar Rodrigues Alves,
ex-secretario do interior. ,

SS."Exs. tiveram um embarque bastante
concorrido.

Americana, jornaliélas," autoridades,' pés-
soas gradas,. etc. . :•',-'

Durante o embarque tocaram duas biio-
das dc musica. ".'.'" "'•" •

,w'*7.'.''
Partiram hontem para Fortaleza, a hor-

do do paqüetei-Cruni, os politicos ccaren-
ses Dr. Ildefonso Albano. deputado^ Tlio-
inaz Accioly e Hugo Carneiro.

¦Ao embarque dos . illustres v.i.ajantps
compareceram, innumeras pessoas, entre
ellas membros d,v bancada cearense, qne
foram levar as suas despedidas. . .

Acompanhado dc «nia Exma. familia,"
seguiu hontem para Recife, a bordo Ao
paquete Ceará, do Lloyd Brasileiro, o, ca-
pitalista e industrial pernambucanótporo-.
nel José Pessoa dc Queiroz.

Ao embarque, que foi grandemente
concorrido, compareceram, além dos mem-
bros de sua Kxirta. familja, os Srs. minis-
tro da viação, Dr. Pires do Rio; ministro
das relai-ões exteriores, Dr. Azevedo Mar-
ques-; ininistro da agricultura, ür. Smiões
Lopes; ministro da marinha, Dr. Ferreira
Chaves; ministro da justiça. Dr. Alfredo
Pinto; ministro da guerra, Dr. Pandiá Ca-
logeras! representado pelo seu- ajudante
dc ordens; senador Lauro Miiller. depu-*
tados Celso Bayma e Armando Burlama-
qui; senadores Francisco Sá c Cunha Pe-
drosa. deputado Antonio Austregesilo,
Dr. Catta Preta e *Exma. esposa, capitão
Cunha Pitta, Gtsaccho Cardoso, senador
Manoel Borba, Carvalho Azevedo, Sérgio
Olindensi, Adhcinar de Mello*, pela Agen-
cia Americana, e muitos outros, que nos
escaparam.

Pelo Ceará, seguiu hontem pitra Recife
o Dr. Estacio Coimbra, representante per-
nambucano na Câmara Fedçral.

O seu embarque foi grandemente con-
corrido, -comparecendo vários collegas e
pessoas gradas.

*
AcharSe nesta capital, em transito para

o F.stado. do Amazonas, onde é estabeleci-
do. o capitão Esperidião Malta de Cam-
pos, irmão do artista photographo F.
Malta.

Em visita a pessoas dc sua familia. che-,
gou hcntcin a esta capital, no nocturno
paulista, o Sr. Pacifico Severiano l.uppo,
chefe politico em Xiriricò.

Seguiu hontem para a Bahia o Dr. As-
tor Pessoa, filho do Coronel Antonio. Pes-
soa da Costa e Silva, chefe político eni
Ilhéos, e ex-presidente do Senado ba-
hiano.

Anniversarios. '
¦Passa hoje a data natalicia da senho-

rita Alice Baptista, filha do ür. Homero
Baptista, ministro da fazenda.

Faz annos hoje o St. Mikael Take, di-1
ctor da Companhia Brasileira Gasac-
cumulados Aga.

Registra hoje o seu anniversario nata-
licio a Sra. D. Isolina Pimentel Guerra,
esposa do Sr. Carlos Lopes Guerra.

Faz "annos hoje o Dr. Waldemar Me-
tirado Dias. advogado nos auditórios
desta cidade. *

À senhorita Maria José de Almeida Ri-
beiro, filha do capitão Alberto de Souza
Ribeiro, faz annos hoje.*

Passa hoje a data natalicia da senhora
D. Maria dc Almeida Garcia, esposa do
eommerciante Sr. Plinio de Almeida.*

O Dr. Raul1 Vidal vê passar no (Ha de
hoje a data de seu anniversario natalieio.*•*.

Completa annos hoje. o Sr. João Ro-
drigues de Miranda.. **.

Passa hoje a data natalicia dó dou-
tor.Paulino.Werneck. •; .-¦ .*¦•..,••>..

saindo o corpu"de sua residência,rá rua
Alviires cíe Azevedo n. 67, para o cemite-
rio de Maruhy. . . .

O extineto deiva viuva e quatro filhos

Enterros^
Foram coutratauos hontem, na Santa

Casa. os seguintes enterros:' Rodrigo de Souza Pinto, saindo da rua
dc S. Pedro, ás 17 horas de liontem, para
o cemitério de S. Francisco Xavier; •

Capitão Manoel Oliveira iLustosa de
Araujo; saindo • do Hospital Central do
Exército! ás 15 horas, para o cemitério
de S; João Baptista. .

Missas. '•",'..:...,
No altar-mór da igreja da Lapa do

Desterro, celebrou-se ho-ueuio ás 9 ho-
ras, missa de 7" dia em suffragio da alma
do Sr, Henrique Gaspar Ramos, antigo
funecionario- do Laboratório Militar.

O acto religioso foi muito concorrido.

Réza-«e 110 próximo sabbado, ás 8 lio-
ras, 11a igreja do Santuário de Mana, no
Meyer, missa de 7° dia de Corina da
Costa Pacheco. *

Reza-sc amanhã, ás y t|*i horas, na ma-
triz do Sacramento, missa por alma de
Tosephina de Aguiar Doria.*

Por alma de D. 'Marg.-sjida dè Jesus,
fallècida em Portugal, asifi familia, aqui
residente, manda 'celebrar amanhã, na
igreja do Monte do Carmo, ás 9. 11-* ho-
ras, missa dc 7° dia.

PODE-SE
FICAR CEGO

I Ismwlo-se lentes, sem o
exame pi-evio da vista» IVa
<*a*üi« Vieitas pnn-cde-sc
atrexame de reti-ae-v-"10 ST*1"*?"
tiiitamrnte; »*»¦» da <ym-
tanda 

"n. OI».

ta o árt. 1-8, do decreto 11. 1 "j. 7 íi íj _
de janeiro de 1918', vi.s*to vigorar ahi.
dn este reí-ulamento.

1 m *. **-» » ¦»'

O tTNTFOKMK DOS OI*'!*TCÍA1 ,s
llKFOKSíAOOsS

Resolvendo sobre umu.' consuit,
do 1" tonoitto reformutiui Hiuisea-
Vianna, sobre *o uniforme que Ui-..
i*á war. o Sr. ministro da guon .
declarou quo os officlíi(-s reCornu,-
doa, em fiti*vi<;o do Ministério .1.
Guerra, no exercício de cargos pum
monte niilteré», estilo sujeitos ¦',.
riiesmas exigências Uo uniformes qu,)
c« officiaes effectivos, e, porfauto, •
obrigatório o \it50:do pcriioiruy, «i-.- -
ao que, 

'quanto ao. talabii.rte, o off
ciai reformado'<iuo nüo fa*/. parte <i.
reserva nüo tem neóessldude iiu
usal-o.

ÚM TÍÍNENTK KBl',OKMAD*t) l\.
OliUIDO NA KESm*t\'A l»A l" 1.1.
NHA
O Dr. Pandiá Calofreras deferiu,

4ca«o eejam satisfeitas as exigência*)
legíi*s, o requarimento em qui* .
2o tenente reformado Manoel Guldi-
no do" Oliveira pediu ter ineluido ..
corpo de officia«?s de . reserva ila
1" li-iHii, não obstante ter sido re-
formado antes do decreto 11. 8.3'5",
do 3 de outubro de 1017, a que te
refere o aviso-n.' 749, de "Í7 de maio
de 1'919.

Guarda-Moveis
Sob Í;|*à'l'rúiiitVló iío liíílúsiriiii beuudri*

Martins)

Chamado*.: Ourives 41,
l>l«'pli. N-nte l-COO

_L
EMIL

Reuniões.
O conselho director do Club de Rn-

genharia reunc-sc hoje, ás 15 1 (*= horas,
para otnir a conferência do Dr. Eduardo
Mendes Limoeiro, sobre " Casas de ina-
deira, systema monosylo **.

Veranistas.
Rm oue nese a modificação atmosphe-

rica desses dois últimos, dias. que nos
proporcionou, depois de algumas horas
dc chuva, uma temperatura mais favo-
ravel, continua o êxodo elegante para
Petropolis.

A agradável cidade serrana está com
o movimento que registra em tado fim
dc anno: os clubs c palacetcs abrem os
scus salões, promovem-se festas ao ar li-
vre, organiza-se, emfim, o programma
das reuniões que tomam Petrõfiolis, já
cár»ctci'st'ci,iriCBtc um centro úe elcgan-

Pelo paquete Ceará, do Lloyd Hrasilci-
ro, que partiu pela manhã de liontem para
o norte do paiz, seguiu com destino ao
porto de Recife, o Dr. José Bezerra; go-
vernador do Estado de Pernambuco.

Ao embarque de S. Ex., que foi grande-
mente concorrido, compareceram, entre
outras, as seguintes pessoas:

Capitão Cunha Pitta. representando o
Sr. presidente da Republica, Dr. Epitacio
Pessoa; Dr. Pires do Kio, Hiittistro da
viação; Dr. Azevedo Marques, ininistro
das relações exteriores; Dr. Simões Lo-
pes, ministro da agricultura; ür. Ferreira
Chaves, ministro da marinha; Dr. Alfredo
Pinto, ministro da justiça; Dr. Pandiá
Calogeras, ministro da guerra, representa-
do pelo seu ajudante de ordens; Dr. Raul
Veiga, presidente do Estado do Uio, re-
presentado pelo seu ajudante de ordens;
Dr. Carlos Sampaio, prefeito do Districto
Federal, representado pelo seu official dc
gabinete; Dr. Bueno de Paiva, vice-presi-
dente da Republica; Dr. Bueno Brandão,
presidente da Câmara dos Deputados;
Dr. Antônio Azeredo, vice-presidente do
Senado; marechal Bento Ribeiro, chefe
do estado-maior do exercito: senador Ma-
noel Borba. Dr. Pessoa de Queiroz, almi-
rante Alexandrino de Alencar, deputados
João Elvsio. Gervaiio Eioravànte Pires
Ferreira,' Souza Castro.* Bento Miranda,
senador general Lauro Muller, senadores
Francisco Sá e Herculano Parga, depu-
tados Lainartine, Raul Sá e Mello Franco,
senador Cunha Pedrosa, deputados Lyra
Castro e Thotnaz Rodrigues, marechal
Dantas Barreto, senador 'Eloy de Souza,
deputados Agenor de Araujo, Alexandri-
no Rocha e Antonio* Austregesilo. pelo
Centro Pernambucano; deputados Anthe
ro Botelho é Celso Bayma; Dr- Catta
Preta e Exma. esposa, marechal Franco
Rabello, deputado Armando Burlainaqui,
Epitacio Pessoa de Queiroz.ministro Ama-
ro Cavalcanti, marechal Antônio Pernam-
buco. Graccho . Cardoso, Victorino Maia
Junior r senhora. Dr. Pereira Lima. cx-
ministro da agricultura; Dr. Gilberto
Amado, deputado Thomaz Rodrigues. Ao\i-
tor Deocleciano Vasconcellos e familia.
com.mandanle Edjard Lins, Antônio da
Silva Pessoa.Dr. Irineu Malaqueta.doutor
Coriolano Lazzolo, Narciso Gebaraj J. Al-
mi.'iia, Carlos liarbosa.. deputado Cunha
Lima, Mario Carneiro, Paulino Cavalcan-
ti, deputado Carlos Garcia, represen-
tado pelo Dr. Fernando Moreira; co-
ronel A. dc Araujo. José de Arai.-
jo. José Maria Bello, J. Mello Filho, dou-
tor Gaspar Uchoa. Dr. Carlos Chagas, di-
rector do Departamento da Saude Publi-
ca; Dr. Estellita Junior, Lourenço Caiai-
canti. Dr. Vicente Nunes. Dr. Geogino
Avelino, director de O Rio Jornal; doutor
Joaquim Pimenta, Rufino Alencar, dou-
tor Bueno Prado. Álvaro de Faria. M. Al-
meida. Dr. José Mariano. major João
Rego Barros, Mario Gomes, commandante
Leoneio Ribeiro, Dr. Gusmão l.ima. dou-
tor Felix Coelho. Dr. Souza Varges, Ser-
gio. Clidense. Alberto da Cunha, Dr. Cre-
?o Braga. Octávio Teixeira Leite. Walde-
inar L. Braga. Dr. José Maria Penido, di-
rector dos Telegraphos; Hannibal Porto,
Dr. José Linhares. E. Correia, pela Poli-
tica; Brenno da Silva Pessoa, Miguel Bra-
ga. tenente Flavio de Bezerra Cavalcanti,
Mario Bezerra Cavalcanti*, X. Correia.
Carlos Ferreira. Adhemar de Mello. Car-

Faz annos hoje o Dr. Alberto Biauhé.

Casaníeiúo^ - ,..,;....,.-,', , .,
Realiza-se hoje ó enlace do'Dr: Jorge

de Araujo. distineto cavalheiro dá'' nossa
socicdadfc. com a senhorita* Josephina da
Cruz Machado, filha do Dr. Ihrahifn Ma-
chado, conhecido tabelião dc ntoas, c
neta dos viscondes de Serro Frio.

O acto civil que será testemunhado pelo
ininistro Lconi Ramos e líxiiia. esposa,
pela noiva, c senador Vespucio de Abreu,
pelo noin-o. terá logar ás i.|. lioras, na
rtidencia dos ipais da noiva, á rua Dou-
tor Sattamini 11. 125; e a ceremónia re-
ligiosa. na igreja do Sagrado Coração de
Jesus, ás 15 horas, servindo dc padrinhos
da noiva, o ministro Pedro Lessa c a se-
nhora D. Zaira Machado Continentino, e
do noivo, o tabelião Dr. Fausto Werneck
e Exma. esípcsa. -

Os noivos seguirão para Petropolis no
trem de 20 horas, onde fixarão residência
temporária.

Realiza-se hoje o enlace matrimonial
dò Sr. Benjamin Custodio da Silveira,
funecionario da iníendencia da guerra,
com a senhorita Celestina Isabel dc Cas-
filho.

Paranympharão o aolo" o industrial
Sr. Arthur Marques e sua Ex-ma. esposa
D. Ercilia Marques, no religioso, e o
Sr. Dario Cândido de Oliveira e sna es-
posa D. Luiza Cândido dc Oliveira no

-civil. *
Realiza-se hoje o enlace da senhorita

Rosa Duarte de Souza cem o Sr. Bonifim
Mcirelles.

A ceremónia realiza-se n:c casa do sc-
uhor Julião Duarte de Souza, pai da noi-
va, a rua Páo Ferro n. 2(1.

Após o enlace haverá um "lauto jantar
para os convidados e um baile.

Realizou-se hontem o casamento do
bacharel Adolpho Gtglict! eom a senho-
rita Dulce de Mello Guedes, filha do
Sr.. José Antonio Guedes, fnnccionario
municipal e de D. Alice de Mello Guedes.

Os' actos civil e religioso foram celebra-
dos na residência <los avós da noiva, á
rua Professor'Gabiso n. 3. ás 14 horas.

Testemunharam, no civil, por parte da
.noiva, o senador Soares dos Santos e
sua Exma. senhora, e por «parle do noivo,
o deputado Antoflío Carlos e a senhorita
Yolanda Gigliottt; é' no religioso, . -por
parte da noiva, o ür. Azor, Brasileiro- e
sua Exma. esposa, e por parle do noivo,
o Sr. Rosário Gigriotti. coniinerciahte
em Buenos Aires e sua Exma. senhora.

€OJÍO DEVERÃO SER P&&A&S
COMMnSSõES AOS MAÇHIMS-

- TAS DA ARMADA
Ao chefe do estado-maior da ar-

mada. o Sr. ministro, da marinha de-
clarou que, no intuito .de facilitar a
aceao não só desse estado-maicr,
como da inspectoiria de ímichinns,
resolveu que a designação dos enge-
nheiros machinii.sUis para as diversas
coin.missões de mar o terra, como a
sua transferencia de uni para outro
navio ou estabelecimento, sejam fei-
tas, esta pelo estado-maior e aquella
peja inspe-ctu-ia de machinas, sam
audiência de riuàlflueí outra . auto-
rlda.de, salvo quando se tratar de no-
meaçõe.íi de decreto ou de portaria,
em que se observará a pratica, até
aqui seguida, ficando assim alterado,
em caracter provisório, o .disposto na
ultima jparte do artigo SO e seu pa-
nigra;pho, do regulamento annexo ao
decreto n. 7.0ft9, de 9 do julho de
1908, o" artigo 5", paragrplio lfi, do
regulamento approvado pelo decreto
n. 10.752, de 11 de fevc-reiro-.de 1914.

¦ I m » Ja»
OS SVB-OFFICIAES 1>A ARMADA

. VÃO RECEIJER OS 15 olo IX)
i "ATE"'

O Sr. ministro declarou ao dlré-
Gtor .geral da contabilidade* de, seu
miiifstiírio, que tendii. em''.vista 'à' ln-
Cormnção prestada, pelo Ministério da
Fazenda, 

' 
relativamente ao roqueri-

mento om que o escrevente de 2"
classe do corpo de siib-officiies da
armada Alfredo de Albuquerque e
Souza pedia augmento de gratifica-

.Cão de que trata a lei n. 3.990,"de 2
lie .janeiro do corrente anuo, aos-sub-
ôfficlãos da urinada, por terem ape-
nas mesa (refeição), seja abonada a
gratificação de lli o|o em vez de 10,
qui> percebem e bem assim, na devi-
da proporção aos funecionarios civis
ou militares que .estiverem1 nas con-
dições do requerente.

¦*-»¦ 11 — ¦ 11 

O "FLORIDA" E* ESPERADO DO-
MINGO PRÓXIMO

Segundo radio-telefíramnins rece-
bido.s* nesta capital polas altas auto-
ridades navaes, o couraçado norte-
americano "Florida" é esperado e"i
nosso porto, á tarde de dom*iu|-o pro-
ximo. ou, segunda-feira pela manhã.

A bordo desse vaso de guerra viaja
o Sr. Brainhriilge Colby, secretario
de Estado da America' do Norte.
_—- 1 1 imii m is»i

OS XEGOCIOS »A SOROCABANA
COM A U>TIÃO

• Devolvendo ao Sr. ministro da
viação o officio em que a directoria
tjeral da secretaria de Estado i!.j-
negócios da . agricultura, commcrcin
e obras publicas do Estado dc Sã..
Paulo . cuiiununica haver aquelli
Estado delegado plenos poderes at.
Dr. José de Goca Ai-tlgas, inspeciu.'
geral da Estrada de Ferro Sorocaba-
na; para represen.tal-o perante o ki>-
verno da União, nos assumptos afie-
ctos íi citada estrada, o inspectoi*
federal das estradas opinou peln con-
veniencia de se consultar a respeito
oi consultor jurídico do ministério,
por lho parecer que tal documenti
não valia por uma delegação dc 1».-
deres o parecia, antes, indicar a i*x-
Isteucia de outro çoixipetèntomenti*
firmado polo respectivo secreturio
de Estado de S. Paulo, e que s.-
acharia em mãos do engenheiro Ar-
tigas.

Assim tambem pensando, o Sr. mi-
nistro da viação resolveu ouvir ••
consultor jurídico, que deu o parecei'
seguinte: •-

"No exercicio de funfcçõcs publi-
caí em caracter permanente, con-'stitulndo 

profissão habitual. 011 afie-
nas óril comniissão, emo no caso
vertente," ha, sem* duvida, gr.iliide
analogia com o desempenho do
mandalo civil; pois, nasini come 1.
mandatário procede ein noiii**. o V"'.'
autorização du mandante, o Eun-oeio-
nario representa o poder public •,
dst-ntro dos limites .ias aUribüiçO.-i
próprias do cargo. Desto, porêíii, se
não exige um instrur*-ento especial,
in dispensa vtjj ao exer'jii:ii) do inun-
dato civil; e a razã.) e-ttú, em 'que,

quanto ao cargo publi?í>, a designa-
ção, taml>em publica e comuuiii;:»-
da officialmente (conio sc foz .com
b. officio .11. 2.870, da seonlaria dc
Estado dos negooios da agricultura,
commercio e obras publicas do Esta-
do de S. Paulo, em 2S de outubro df!
1919) torna cjrt.i a' pes.-nu do rc-
presentante do poder Psibüco e, pc-
Ias atlribulções legues do cargo, a
extensão doa poileros; conferidos,
Não sendo assim-um mandato civil,
é para elle necessário o instrumento
que deve a compa 11 ha .• cada neto uu
serie de actos prriioaclii.i, iiiiih»- pio-
va da'validade destes. *¦:';•?''*

Penso que não ha iiDiHwiiliidç de'
Oüfíó dticu'in<!ntd; 'nlOirí ''ítu siffieio de
28 de outubro de l'Jl!)."

DISPENSA DE REEORÍJO DE
FIANÇA

O procurador geral da fazemla
publica concedeu dispensa do refor-,
ço de fiança ao collector c escrivão
da collectoria de rpndas fedrú-aos
em .Tabolieabal. S. Paulo, Jorio Ba-
ptista de Ollveiiii o lienediclo de
Oliveira Costa, 

"noi) a condição de
ser a recolhida semanalmente nu
pm menor prazo, quando nltingido o
valor das fianças.

Enfermos.
Acha-se RTaveinente enfermo o coronel

Bernardo .Floriano Correia de Brito, dire-
ctor do Laboratório Pharmaceutico Mi-
litar. -

São seus médicos assistentes os dou-
tores Henrique Duque. Marciano Silva,
Moura Ferreira e Victor Limoeiro.

O coronel Brito teri) sido muito visi-
ta'do em sua residência, á rua Evaristo da
Veiga a- 95-

Fallecimentos.
Falleceu ante-hontem, em Ipiabas, Es-

tado do Rio, o Sr. José Joaquim da Ro-
cha Junior, tachygrapho de i" classe da
Câmara dos Deputados, Que prestou a
essa casa, como um dos seus auxiliares,
durante largo tempo, os serviços-de sua
brilhante intelligeneia e vasta capacidade.•

Falleceu hontem a senhorita Maria
Rosa de Faria, professora municipal, fi-
lha do Sr. Álvaro Estanisláo de Faria,
sub-inspector da policia maritima e ir-
mão do nosso collega de imprensa Thiers
de Faria.

O enterro realiza-se hoje. ás 16 horas,
saindo o feretro da rua Visconde de Je-
quitinhonba 11. 40, para o cemitério dc
S. Francisco Xavier.•

Falleceu liontem. cm Nitheroy, o Sr. Vi-
cente Simões, irmão do Sr. Celestino Si-
mões, funecionario do I.loyd Brasileiro e
genro do fallecido almirante José Por-
phirio de Souza Lobo. O seu enterra-

valho de Azevedo», director da Agencia nicnlu será feito hoje, ás 9 i|a horas,

OS CONTRATOS DA VHKFEI-
TURA ,

O Sr. ministro da fazenda, em so-
lução a uma consulta do. prefeito do
Districto Federal, e de accordo com
o parecer do- consultor geral da
Ue.publico, decidiu que a mesma
Prefeitura hão está sujeita ao paga-
mento do sello proporcional., em re-
lação aos actos de contratos de seu
interesse.

. m m — 1 m •, —
ESTRADAS DE RODAGEM NA

PARAHYBA
O director da despeza do Thesouro

Nacional ' autorizou o delegado fis-
cal na Parahyba a entregar, de uma
só vez. ao chefe do 4° districto da
inspectoria de obras contra as sec-
cas, engenheiro Emílio Amarante,
2fi:815*f8C0. saldo recolhido pelo en-
genheiro Henrique Pyles, do adlan-
tamento de 100:0001}, que lhe foi
feito para despezas com a constru-
cção da estrada de rodagem de SapG
a Maranguape e outros serviços, afim
de ser applicada aquella importan-
cia nos mesmos serviços. .__

CONCESSÃO DK CRÉDITOS
O Thesouro Nacional concedeu

hon-tem os seguintes créditos:"
.De 4:225$, a deíegécta fiscal no

Páranfi, para' pagamento de diárias
aa-,1" escripturariò JosC* Mario Vos-
sio Drigido; de lS*:4»9'}a54-, ^á dele-
j:;»ei:i fiscal no Amazonas, para pa-.
gàiài-uto de vencimentos devidos ao
eserivãu do l" posto fiscal no Alto
.Ttiriiá. Antonio Ferreira de Oliveira,
(íevlii de março dt- 1916 a 31 de de-
zeJlibro de" 1918.
mm miim mm

CONCURSO PARA MÉDICOS E
VETERINÁRIOS DO EXERCITO

O Sr. ministro da guerra, resol-
vendo unia consulta do general dou-
tor Ferreira do Amaral, director de
sirude da guerra, sobro os próximos
concursos para médicos e veterina-
rios do exercito, declarou riue 'podem
ser admittldo.q à. inscripção os can-
didatos que não possuam cadernetas
de reservistas,. «lesUe que apresentem
certidão de alifitaniçuto, de que tra-

MELHORAMENTOS NA 10. Ei. SÃO
PAUI.O-RIO GRANDE . .

Atlendcndo. ao que requerm ,1
Companhia 'Estrada de Ferro São
Paulo-Rio Grande, de accordo com
a proposta do inspector federal das
estradas; o Sr. ministro da vi.lção
declarou, por aviso de limitem, a
esse funecionario, que ficam ueerc-
scido.s das quantias seguintes os pr-
çnmciitos approvndos para as obras
abaixo:

a) de 140:G2G$090, o òrçaíneiuo
approvado ém 28 de junho.de 10111.
na importância de'400:00(1$, 

' 
pnra

proseguir o serviço de lástramentii,
com pedra britada, da Unha dc Ua-
raré-Uruguay- nos pontos onde mais
se torne preciso; b) dc :74i4Í68$99G,
o approvado em 22 de dezembro da
1917, para modificar a esplanada da
estação de S. Francisco, na linha
desse nome, assim como para a 11-
gmentar os desvios e çífpctiiar di-
versos melhoramentos; c) de réis
19«:463?199, o approvado em 27 dc
dezembro do mesmo anno, para ele-
var a 1.600 o numero de dormentes
da citada linha de Hararé-rruí-iiay.

Declarou, outrosim, o Sr. .ininistro
dn viação, que a.s despezas effectiva-
niente realizadas serão, conforme
forem apuradas em tomadas de con-
Ias, computadas no .custeio dns li-
nhas garantidas, e que a requerente
ficará sujeita üs penas a que se re-
ferem as cláusulas do contraio do
consolidação, (lobrado em 24 de 1a-
neiro' rte 1!)16. se não terminar *.s
obras 110 prazo de tres nnnos, a con.-.
tar dc 23 de setembro ultimo.

O MATERIAL VELIRX DA E. F.
OrÉSTE DA BAHIA

Relativamente á questão suscitada
com o Hr. Charles Pittet, que, com-
parecendo ú. concurrencia admini-
strativa mandada abrir pela Inspc-
pectoria das Estradas, pura a venda
de peças de itri\ batido e fundido,
retiradas do antigo material da E. F.
Centr.o-Oêste da Bahia, tendo a sua
proposta sido aceita, se recusou, en-
tretanto, a assignar o respectivo
termo de compromisso, objoctando
direito sobre todo o material velho,
inclusive trilhos de todas as linha*,
da rede bahiana, o Sr. ministro da
viação declarou, por aviso de liou-
tem, ao chefe daquella inspectoria.
que está dc accordo com o parecei*-prestado pelo consultor jurídico, «J
que é o seguinte:

"Uma vez que só o material im-
prestuvel da E, F. Ceiltro-Oésle foi
objecto da concurrencia em que ob-
teve aceitação a proposta de Charles
Pettet, í' evidente que nfto lhe assis-
te direito algam a exigir outro qual-
que-r. .Do. ferro velho, de diversas
procedências, se disporá conforme
fôr conveniente, sem dependência
da vontade do reclamante. Se, as-
sim resolvido, se obstinar o adqui-
rente em rècuBar a. assignatura ao
termo, outro alvitre não restará
além de abrir nova concurrencia.
em «Jue ê de justiça não lhe. permit-
tir a apresentação Ae proposta."

MELHORAMENTO» PARA ALDEIA
CAMPISTA

O Sr. prefeito esteve, hontem,
acompanhado pelo Dr. Alfredo Nie-
meyer, director de onras municipaes,
em visita ao bairro da Aldeia Cam-
pista. De regresso ao sc-u gabinete,
S. Ex. ordenou os estudos para a
execução do calçamento das ruas
S. Leopoldo, Gomes Braga, Carvalho
Alvim c Araujo Lima, be menino pava
a construcção íe um Jardim entre aa
ruas Alegre e Felippe Cantarão.
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SE ESTA' NAS SUAS PRÓPRIAS MÃOS
PARA JUE RETARDAR?

' Homens e mulheres continua-
mente lamentam-se de estar com
o organismo em permanente aborre-
cimento, sem saber a que possa ser
attribuida tão triste infelicidade, e
euppondo sempre erradamente quan-
to a verdadeira causa de taes sof-
frimentos. u desejo de urinar a cada
instante, quasi sempre com difficul-
dade e sentindo ardor no canal da
urethra, dores de cabeça, enjôos,
vista turva ou embaçada, cansaço,
máo estar ao lcvantar-se.dôres rheu-
maticas, hydropesia, inchação dos
pés e barriga das pernas, tudo iBto
é o mais evidente symptoma de es-
tarem os rins doentios.

E, não dando conta do facto, des-
cuidam-se completamente, sem pre-
star a mínima attenção, convenci-

dos de que a sua enfermidade não
tem remédio. As PASTILHAS 1UN-
SY, para combater as doenças dos
rins e bexirra.têm produzido os mais
excellentes resultados, diariamente
em centenares de pessoas accom-
mettidas de taes padecimentos. Não
duvidamos que, quando V. S. leia
estas asseverações, tenha algum
amigo que esteja fazendo uso deste
especifico, e obtendo os melhL.es
resultados. Prove as PASTILHAS
RINSV, para combater as doenças
dos rins e bexiga. Não deixe para
amanhã, quando já a sua doença
lhe tenha martyrizado. As PASTI-
LHAS RINSY acham-se á venda
na3 principaes pharmacias e droga-
rias. e, com segurança, nas dos se-
nhores:

Drogarias Granado, Baptista, Huber, Pacheco, Rodrigues, Giffoni,
André, Berririi, Sul-Americana, Teive, Rangel, V. Silva, Granado & l-
lhos, P. de Araujo, V. Ruffier, Legey & C. e Carlos Cruz. Único de-
positarlo no Brasil: Benigno Nle-a, caixa postal 97T. Rio de Janeiro.

Casos de policia
Um lar desfeito

O delegado do 9° districto, Dr. Edgard
Jordão, acompanhado de seu escrivão Hy-
gino dos Santos, foi ao Hospital da Bene-
ficencia Portugueza, onde' não conseguiu
tomar as declarações do padeiro José Braz
Dourado, ferido a tiro pelo esposo Ja mu-
lher que seduziu, e cuja scena trágica se
passou ante-hontem, á porta da padaria
da rua da Estrella, tiros estes desfechados
pelo industrial Alberto Russo, de cujo
í.-icto nos oecupámos hontem, detalhada-
mente, , , . . ,

Mas o ferido nenhuma declaração pode
prestar, devido ás balas recebidas no pes-
coco, dizendo o seu medico assistente que
somente depois de duas semanas pederia
falar. ¦¦

Hoje deve ser transferido para a Casa
de Detenção o marido ultrajado.

Caiu do Irem
Ao tomar um trem cm movimento nti

estação de Bento Ribeiro, caiu á linha, fe-
rindo-sc no joelho e no cotovello direitos
o operário João Masser, residente na Villa
Proletária. .

A Assistência soecoreu-o. e a policia do
23o districto registrou o facto.

Ficou debaixo de um
automóvel

O operário Manoel Rodrigues dos San-
tos, portüguez er. residente á rua da Sau-
de n. 24<), Rasava hontem pela rua Ba-
rão de S. Sdjx, com destino á officina
onde trabaláv e foi atropelado por um
automóvel, que corria naquella rua, cm
velocidade fora dp regular.

A victima, que soffreu contusão na re-
gião glr.tea esquerda, foi soecorrida pela
Assistência, no locai, sendo d'ahi trans-
portada para sua residência.

A policia do 8" districto ignora o facto.
ma ti am a m

Homens e mulheres fracos, velhos
prematuros, neurasthenieca sem- cau-
sa, mal humorados e achacosos, to-
dos saibam que os comprimidos Pi-
card, formula do celebre doutor
francez professor Ed. Picard, são a
ultima palavra da therapeutlca mo-
derna, no que diz respeito' a um to-
nico nervino e 'estimulante supremo
do systema genltal; produzem

ACÇÃO

Um ébrio inconveniente
Ao ser conduzido para o xadrez da in-

spectoria de investigação, preso, um la-
drão. completamente embriagado, enten-
deu promover uni grande escândalo em
pleno passadiço. Junto ás grades que dao
para o pateo, o ladrão prorompeu cm
grande alarido, chegando a aggrcdir os
agentes que delle se acercaram. J_.ni dado
momento, o ebrio atirou formidável soeco
sobre uma porta de vidro, despedaçan-
do-a, e cortando-se na mão. _

No xadrez, a que foi recolhido ,0 ladrão
ebrio continuou a praticar desatinos, che-
gando a bater com a cabeça na parede
repetidas vezes.

my-a .» *»

Em lueta
Por motivos futeis, empenhou-se em lu-

cta corporal, á porta de um. botequim, 110
morro do Capão, Ricardo Ferreira dos
Santos, morador no Realengo, e Mario
Pedro Barbosa, residente na Villa Militar,
•ficando Mario ferido no braço,por uma
navalhada.

A policia do 23o districto prendeu os
contendores. e fez medicar os feridos na
Assistência.

Caiu do bonde
Quando se dirigia hontem para o tra-

balho, ao passar o bonde cm que viajava
pela rua Frei Caneca, foi victima de uma
queda Agostinho Costa Fontes, portu-
guez, com 63 annos de idade, do commer-
cio desta praça e morador á rua Mariz
c Barros n. 455.

Immediatamente foi solicitada unia ani-
bularicia da Assistência c o velho Agos-
linho recebeu os curativos que sc faziam
necessários. Depois foi removido para
sua residência, onde ficou em tratamento.

¦ ¦ ¦ 1 B.

na falta de vitalidade, debilidade ge-
nital, perda total ou parcial da po-
tencia sexual, perdas seminaes no-
cturnas, esgotamento nervoso e phy-
sico, falta de, concentração mental e
neurasthenia.

Os Comprimidos Picard represen-
tam um tônico 6Upremo para o sys-
tema nervoso, alimentando os nervos
e fortalecendo todo o organismo.
Sua fórmula, é vegetal e inoffensiva,
e seus resultados são sempre segu-
ros e, na maioria dos casos, imme-
diatÔB-

A' venda em todas as drogarias.
Único depositário: Oscar A. Villa-
fane. Quitanda, 50, 2°—Rio de Ja-
neiro.

IMPOTÊNCIA

Sob uma grade de ferro
Na residência de sua familia, á rua

Quatro dc Setembro n. 82, em Copacaba-
na, a menor Carmen Lopes, filha de Ma-
ximiano Lopes, passando pelo jardim
junto dc uma grade dc ferro, esta caiu-
lhe etn cima, ferindo-a em diversas par-
tes do corpo. O guarda-civil n. 245, que
no momento estava defronte aquelle pre-
dio, soccorreiti Carnveh e pediu a .presença
de uma ambulância da .Assistência para
i.tedical-a.

O facto foi levado ao conhecimento da
policia do 30o districto.

—ao-q__>«-H—— . -

Atropelado
O menor Ideledino, de doze annos, rc-

sidente em Madureira. ao atravessar a rua
de S. Pedro, cm frente ao becco do Bom
Jesus, foi atropellado pelo automóvel nu-
mero 2.322, que lhe cousou varias contu-
sões pelo corpo.

Soccorrido pela Assistência, retirou-se.
A policia do 3o districto prendeu o des-

tslrado motorista, que deu o nome de
Sylverio Antunes, morador á rua Carmo
'Netto n. 137.

Dansarino que aggride
O dansarino Paulo Geologes reside em

companhia de Laura Pereira Dias, á
avenida Salvador de Sá n. .52.

Hontem, por uma questão dc ciúmes,
Paulo aggrediu Laura, produzindo-lhe
diversos ferimentos, que foram medicados
na Assistência Municipal.

A policia do 12" districto foi informa-
da de facto. e, tendo aberto inquérito,
procura o aggressor para prestar decla
rações.

•ma ma » m

Vai ser apurado
O Dr. Nascimento Silva. 30 delegado

auxiliar, vai apurar a queixa apresen-
tada por D. Maria de Oliveira, residente
á ma Copacabana n. 456, contra - o ge-
rente de um "Rápido", á rua Correia
Dutra, esquina da rua do Cattete. ,de
nome Luiz da Silva, aceusado de haver
dado suniiço a um pacote contendo jóias
no valor dc 20:000$,. que lhe fora con-
fiado. .'¦:.'¦

Essa queixa fora levada á delegacia do
6° districto. mas como parece unia his-
toria mal contada, foi ter á policia cen-
trai, ficando o 30 delegado auxiliar in-
cumbido de apurar o caso.

tmt 0 ._, m —m

em Copacabana, de que, ao passar
pela rua do Passeio, próximo á
Avenida Rio Branco, fora abordado
por um individuo, que lhe contou
muitas lorotas e acabou ppr lhe en-
tregar em confiança um relógio de
ouro, outro de prnta e 280$ em dl-
nheiro.conseguindo desapparecer ra-
pidamente, carregando-lhe com à
quantia de doze contos de réis, que
elle tinha na algibeira do paletó.

B' que Lauro Frota pensou que a
coisa fosse outra, e, por querer ser
mais esperto, provou que ainda ha
otarioa nesta Scbastianopoüs.

Foi aberto inquérito a respeito.

Quitandeiro intrujão
Em conseqüência de uma demiti-

cia-, o delegado do IU" districtio va-
rejôu uma casa de quitanda da ave-
nida Suburbana, onde ce dizia, haver
em depoy.to vários roubos adquira-
dos pelo quitandeiro intrujão.

Na busca foram encontrados mui-
tos objectos de uso doméstico e va-
rias roupas de uso, não sabendo o
quitandeiro explicar qual a prL.ce-
dencia de taes objectos.

Tudo foi apprehendido e manda-
do para a policia centrai;

QelmiUliiias? SAI1ÃO RUSSO.

Tentativa de suicídio de
uma menor

Veiu hontem á redacção de
"O Pulz" o Sr. Salgado Filho, resi-
dente á rua. Domingos Ferreira, nu-
mero 104, dizer-nos que a menor
Isolina Pereira, de 14 annos, que
tentara, contra a vida atlrando-se
ao mar, ein Copacabana, não está
em sua casa prestando serviços em
troca apenas da roupa necessária
com que sb veste, Ella ali tem or-
denado e ê tratada com todo o cari-
nho, pois de todos merece oonipai-
xão por ser uma "detraquée".
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Colhido por um trem
'No sabbado passado um homem de 60

annos presumíveis, com falta da perna
direita, ficou sob :.s rodas de'um trem
dos subúrbios, na estação de Piedade.
Ninguém o reconheceu. Hontem, porém,
íoi á delegacia do 20" districto um indi-
vidup,. cujo. nome ax|i.cllas autoridades
esqueceram de registrar, c declarou
que a victima a que acima nos referimos
chamava-se Antônio de Souza, era seu so-
gro, portüguez, sapateiro, tinha 56 annos
de idade e morava á travessa Figueiredo
n. 16.

Uma menor apanhada por
um bonde

Foi na tua Marechal Floriano Peixoto.
Por ali corria, á tarde, o bonde n. 285,
da linha " Kua Chile ". dirigido pelo mo-
torneiro José Barreiros. Mais ou menos
defronte ao prédio n. 154, a menor Ara-
cy, íüh.i de Atanhlpe Spir.ozo, quiz atra-
vessar a rua, précipilando-se sob as rodas
do vehiculo.

Aracy ficou ferida no punho direito e
henu toma 110 süpcrcilib e escoriações na
coxa e jolhos direitos". Soecorrida pela
Assistência, recolheu-sc depois á sua re-
sidencia,

Segundo informações da policia do 4"
districto, o atropelamento foi casual.

Ingeriu mercúrio
Antônio. Ferreira é, muito moço

ainda, pois conta apenas 26 annos
de idade, mas já se sente desilludi-
do o quer morrer. Essa resolução
foi hontem tentada., mas, uma am-
bulancla da Assistência, chamada a
tempo, impediu que o moço deslllu-
dido realizasse a sua intenção. Para.
pôr termo ã vida, Antonio ingeriu
uma forte ãóse de cyanureto de
mercúrio.

Antonio ficou em tratamento em
sua residência, á rua Silva Jardim
n. 19.

A policia do 4o distrlcto Ignora o
facto.
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BRIGADA POLICIAL
•Superior de dia, capitão Machado;
Official de dia ao quartel-general,

2o tenente Dino;
Official de dia ao corpo de servi-

ços auxiliares, 2o temente Jésuirió;'
Merieo de dia, 24 horas, 2" tenente

honorário Dr. Saraiva;
Medico de dia, 12 horas, 2o tenen-

te honorário Dr. Leite;
Pharmaceutico de dia, 2o tenente

honorário Aguiar;
Interno dc. dia, 2o tenente honora-

rio Toscano;
Dentista de dia, 2° tenente hono-

rario Sayão;
Auxiliar do official de dia ao

quartel-general, sargento Chignall-;
Uniforme, 4o (kaki.)

MUSICA
Concertos symphonicos. ..." '

Mais uma audição de arte musical tere-
mos hoje, ás 16 horas, no theatro Munici-

pai. A orchestra da Sociedade de Conccr-
tos Symphonicos, em um programma se-
lecto, composto de producções do saudoso
maestro Alberto Nepomuceno, em cuja
memória é realizado o concerto, far-se-ha
ouvir, dirigida pela competência de Fran-
cisco Braga.

THEATROS
AS 1'RIMEIKAS DE HOJE.

No Republica — A Companhia Cren/il-
da de Oliveira representa hoje, cm n"
recita de assignatura, a nova opereta de
Van Oost. Moinhos que cantam, peça
completamente nova para o Rio, e que
vem precedida das melhores referencias
da imprensa de' Lisboa £ Porto, onde teve
grande exito. ,

A distribuição da opereta e a seguinje:
Littoetli. Cremilda de Oliveira; Petrus,
Carmen Martins; Kartc, Aurora Mar-
tins; Nele, Irene Gomes; Herry, pintor,
Eduardo Mattos; Bourgomestre, Antonio
Gomes; Claetis, Joaquim Rocha; Fritz,
Mathias de Almeida; Hanz, Calado;
Ivan Loc, Austrália; Wilherminc, Olym-
pia Pereira.

No S. José — E' hoje a primeira repre-
sentação da burleta de J. Miranda. Os
cangaceiros, cuja partitura c original do
maestro Paulino do Sacramento.

E' esta a distribuição dc Os cangaceir
ros: professor Zacarias, Pinto Filho;
Ximbc. J. Silveira; -padre-mestre, Bego-
nha; Dr. Sarmento, J. Figueiredo; ca-
boclo Tabajára, Pedro Dias; Caluta, Can-
dida Leal; Moreninha, Julia Martins;
D Generosa, Cecilia Porto; D Mana,
Antonieta Olga, Mina, Isaura Pereira.

O Trianon vai tassar por uma ram-
CAL TRANSFORMAÇÃO.

Por todo o próximo mez de janeiro
acabar-se-hão no Trianon os especta-

culos da Companhia Alexandre Azevedo,

por motivo das reformas que se vão fa-

zer naquelle theatro. A companhia, po-
rém, não sc dissolve. Irá dar os seus es-

pectaeulos no Palácio Theatro, onde mon-

tara a Cadeira n. 13. e reconstituirá o

seu repertório para uma grande Ipttfnéc

que começará cm S. Paulo c se estenderá
ao sul. para o que Alexandre Azevedo
fechou já contrato com o emprezario

José Loureiro.
A ultima peça a ser representada no

Trianon é a comedia de Oduvaldo Vian-
na. A casa do tio Pedro, c do exito desta

peça depende a maior ou menor perma-
nencia ali da Companhia Alexandre Aze-
vedo.

Só quando a peça de Ddúvaldo Vianna
for retirada dc scena é que o Trianon en-
trará cm obras destinadas a dar-lhe uma
caixa em que os artistas possam mecher-
se, camarins onde se possam vestir sem
correrem o risco dc asphyxia e um palco
que seja um pouco melhor què aquelle

palco para 1nari0iicti.es, que não para
actores, que hoje tem.

Poderá isso conseguir-se ?
A reabertura do Trianon será em

março, com cinema, emquanto o Parisien-
se, que vai soffrer tambem transforma-
ção, esteja impedido pelas obras.

o contrato be occupação no theatro
Municipal.

O emprezario Walter-Mocchi assignou,
com ã Prefeitura, o contrato de oecupa-

ção do theatro Municipal, até 1925, tendo
feito recolher aos cofres municipaes a

quantia de 30 :ooo$, para reforço da cau-
ção que garante a execução do referido
contrato.

S. TOSEr — Os cangaceiros.
CARLOS GOMIES —O homem do gas.
REPUBLICA .— Moinhos que cantam.
PALÁCIO — O João Ratão.
TRIANON— Vocês acabam casando...
RECREIO — 'Sá 

a bomba arrebenta..:
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OPPORTUNIDADE PASSADA
NAO SE AGARRA-MAIS

31 DIAS DE OPPORTUNIDADE

TKNIHSS
COM A VENDA ANNIIAI.

NAS
CASAS m

r
MAPPIN ã

JOALHBIROS
PRESENTES PARA AS FESTAS

Linda escolha
em Joalheria fina, prataria"Prata Princeza"

Porcelanas e Crystaes
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RELIGIÃO

Mysterio.
As autoridades do Io districto es-

tão empenhadas em apurar um caso
complicado, bastante mysterioso e
que carece de ser por completo es-
clarecido.

Trata-se de um homem que foi
encontrado ferido na. praça Quinze
de Novembro, onde, por tnt-jes, ape-
nas trazia camisa de meia e cuecas,
e que. na Assistência, onde foi medi-
cado, apenas dera o nome de Paulo
Machado.

Da Santa Casa, para onde fora le-
vado, já o mysteriioso homem saiu,
tendo tido alta, sem que tivesse ?'-do
possivel tomar as suas declarações.

E o inquérito prosegue para des-
cobrir o mysterio,

FESTAS POPULARES DO NATAL

Faltam poucos dias pnra serem
realizadas as grandes festas popula-
res do Natal, reinando grande en-
thusiasmo pela imponente festa ve-
neziana, a realizar-se na noile do 25
do cor-rente, na enseada de Bota-
fogo. A comniissão organizadora
não tem poupado esforços para que
es3as festas sejam um verdadeiro
acontecimento artistico de deslum-
brante effcdto, contando com o va-
líoso o franco apoio dos tres grau-
des clubs carnavalescos, fazendo-se
representar por numerosos eoeios,
com bandas de musica.. Foram tam-
bem convidadas diversas pequemos
sociedades carnavalescas.

Os trabalhos da confecção das in-
numeras embarcações, que estão
sendo preparadas com original gos-
to artistico pelo scenographo Publio
Ma.rroig, vão muito adiantados, tra-
ba.Ihando os operários dia e noite,
sem descanso, para que tudo esteja
concluído no dia aiirazado.

Sabemos que o Centro dos Pesca-
dores e cs diversos clubs de regatas
desta capital se apresentarão com
mais de 150 embarcações, que a
commissão tomou a si o encargo de
mandar ornamentar e illuminar, o
que trará maior realce á bella festa
que o publico vai ter ensejo de apre-
ciar.

A commissão já fechou contrato
com artistas competentes para ar-
mar coretos, ornamentar em estylo
veneziano e illuminar feí-rleamente
toda a çxtenea praia de Botafogo, na
noite da festa veneziana.

Para o dia 31 do corrente conti-
núa o Sr. Carlos Alberto Filho a
receber inscripções para o corso e
batalha de confetti na Avenida Rio
Branco, cujos va-Hosos prêmios em
breve serão expostos.
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tista Rosita Vitalle, cujo gênero de arte
é bastante differente das sovadas canço-
netas e canções, em que os tregeitos e a
falta de voz supprem as manifestações do
verdadeiro sentimento artistico.

Aluando ao jogo physionomico uma
expressão exacta, tanto nos momentos
dramáticos como nos transportes de ale-
gria, a festejada artista italiana exhtbe-
se todas as noites, com exito ruidoso, cm
números de verdadeira sensação, como
no denominado "a cocaina", despertando
sempre applausos'calòfosos c insistentes
pedidos de bis.

C1NEMATÒGRAPHOS
CENTRAL — Maciste contra a morte,

Semana Messtcr n. 18 e Uma noite no
music-hall. .

IDEAL — O terror e Serás minha cs-
crava. ,, ,.,-::';

PATHE' — O terror e Paine Nc.vs.
OLYM PIA — O cartão amarelo c O

barão mysterio.
ELECTRO — O homem leão.
PARIS — Macislc conlra a morte e

Sangue dc ladrão. ¦ ,
AVENIDA — Segredo inviolável.
ODEON — O homem maravilhoso,

Mutt e Jcff e D. Pedro II,
—L_l< » fl-Pa»—

\ OCCUPAÇÃO DO THEATRO MU-
NICIPAL

. O Sr. Walter Mocchi assignou hon-
tem o contrato cie arrendamento do
Theatro Municipal ate 1925, do ac-
cordo com a sua proposta de concur-
rencia, havendo recolhido aos cofres
da Municipalidade, a quantia do
30:000$, para reforço da caução de
garantia do referido contrato.
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NÃO PODEM SOLICITAR AS FES-
TAS DO NATAL !

Tendo chegado ao conhecimento
do Sr. prefeito, quo alguns guardas-
municipaes, de vários districtos, per-
correm, as casas commerciaes e mes-
mo particulares, solicitando donativos
em dinheiro para as festas do natal o
anrio bom, S. Ex. determinou fosse
expedida circular aos agentes, orde-
nando fizesse sentir a seus subordina-
dos que, averiguada a veracidade da-
quelle facto, demittiWi . immediata-
mente seus responsáveis demissiveis,
mandando instaurar inquérito, quan-
to aos demais, para dn.mesmo modo
punil-os.

Ainda os otários
A's autoridades do 5" districto:

queixeu-se hontem, ú ta.rdv/, o fa-
zendelro Lauro Frota, recem-vindo
do Espirito Santo e hospede da pen-
são da rua Nova do Ferreira n. 29,
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"Farinha POLLÃH" |

C Amêndoas )

Para lavar o rosto
A macia a pelle e evita as rugas e asperezas produzidas pelos

sabonetes, cujo uso é prejudicial. Muitos estragos produzidos na
outis são causados pelos alça lis e gorduras, matérias primas dc
qualquer sabonete.

A Farinha Polliili, da American Beauty Academy, encontra-
se nu Casa Crashlcy & C, rua do Ouvidor n. 58, e nas boas perfu-
mnrias do Brasil.

APOSENTADORIAS DE FUNCCIO-
NARIOS NO CORREIO GERAL.
Em resposta ao officio do dire-

ctor geral dos correios,- consultando
"sobre quando cabe. o recurso de po-
ricia medica, nos pedidos de apo-
sentaria", c se "os íunecionarios jul-
«ados validos na primeira inspe-
cção devem ser ou não considerados
licenciados", o Sr. ministro ,dai via-
ção declarou, por aviso de hontem,
aquelle chefe de serviço, quanto ao
Io quesito, que "somente não haverá
recuisos da perícia, medica quando
os dois-laudos forem accordes era
negar a invalidez do funecionario".
E quanto ao-2", que, "embora seja
p primeiro laudo de diagnostico de
validez, é o funecionario considera-
do .licenciado, com ordenado, não
podendo, portanto, èm hypothese
alguma, ser obrigado a comparecer
ao serviço".

CONSELHO MUNICIPAL
O legislativo municipal ¦ approvou

hontem, em primeiro turno, os pro-
jectos deste anno ns. 364 e 298,
aquello prohibindo a construcção de
cocheiros no perímetro que mencio-
na, e este, tornando obrigatório o
assentamento de escadas nas con-
strucções de mais de tres pavimen-
tos.

VARIAS
E' amanhã que, com a primeira repre-

sentação da revista Sc a bomba arre-
benta..., dc Carlos Uittencourt, Rego
Barros e Cardoso dc Menezes, se estréa,
no Recreio, a nova companhia organizada
pelos emprezarios José Loureiro e Ran-
gel Junior. .. _

Estréa dc companhia e uma premiére
é islo attractivo mais do que sufficiente
para não ficar um bilhete por vender.

*** Contratada para ó elenco da Com-
panhia Leopoldo Fróes. parte amanhã
para S. Paulo a actriz Lucilia Peres, que
estreará naquella cidade, já no proxitlio
sabbado.

**• No próximo dia 24, rcalizar-sc-ha,
no Palácio Theatro, úm festival cm home--
nagcni c despedida' dos sympathicos ar-
tistas Estevão Amarantc e Luiza Satã-
nella, que partem para a Europa, com a
sua companhia, no dia 28 do corrente. •

Esse festival é. promovido por uina
commissão, estando a ' 

preparar-se 
' 

um
programma cm que haverá números de
sensação.

*** Hoje, no S. Pedro, não ha espe-
ctaculo, afim de se proceder ao ensaio
geral da burleta de Arthur Azevedo.
A Capital federal, qué subirá amanhã, cm
prciniírc.

A peça do saudoso escriptor maranheri-
se, cjue, segundo se conta, fora escripta
em represália á critica do tempo, então
opposicionista systematica dos libretos de
revistas, concentrr., com felicidade, to-
dos os typos característicos do interior e
os mais em evidencia na cidade.

Arthur Azevedo foi o precursor do
theatro sertanejo, cm todas as suas moda-
lidades.

A .Capital Federal,; ciue tem inspirada
partitura de Nicolino Milano, agora in-
strumentada. por Paulino Sacramento, vai
servir para a estréa da esperançosa actriz
Lais Areda, que interpretará . o papel de
Lôla, e Alzira Leão, que, pela primeira
vez, .vai interpretar uma burleta.

*** A companhia de dramas e come-
dias, dirigida pelo actor Marzullo, que
actualmente oecupa o Carlos Gomes, está
ensaiando a comedia de Alberto Deodato,
A pensão da Nicola, que subirá, em pre-.
inicie, brevemente á scena.

Alberto Deodato é o co-autor da Flor
lapuya, que festejou,, no S. Pedro, o cen-
tenario de suas representações.

*** O Carlos Gomes tem tido'boas ca-
sas, nas duas sessões, que ali sc realizam,
com o vaudeville de Keroul c Barc, O
homem do gaz, com qúe estreou, h-ite-
hontem, a companhia dc dramas e come-
dias, dirigida pelo actor Marzullo. -

Ema de Souza, Iracema de Alencar,
Hortencia . Santos, Marzullo, Augusto
Santos, Souveral, Raul Barreto, Aldirio
Ferreira, etc, principaes interpretes do
interessante vaudeville, têm sido muito
applaudidos.

*** A' Caixa Beneficente do Corpo de
Bombeiros, ò Sr. João Segreto, em nome
da directoria da Empreza Paschoal Se-
greto, <ez hontem um donativo da quantia
de 500$, acompanhando-o com um longo
officio de agradecimentos aos serviços
prestados nor esta corporação, no ultimo
incêndio que se manifestou no prédio
onde se acha instalada a referida em-
preza.

*** Tem levado grande concurrencia
ao ""aliarei" do Club dos Politicos a ar-

PARA A CONSTRUCÇÃO DE UM
GRANDE IlüiEL

O Dr. Carlos Sampaio, prefeito
desta capitai, enviou hontem uma
mensagem ao Conselho Municipal
solicitando autorização, para arren-
dar, pola quantia de 36:000$ annuaes,
o terreno que foi doado á Prefeitura
e situado na Avenida Atlântica, para
que iielle seja construído, de accordo
com a- proposta qúe . recebeu, um
grande hotel modelo.

O proponente estabelece varias
cláusulas de favores , recíprocos, re-
vertendo tudo á Municipalidade no
fim de 50 annos, .e quo deverá estar
concluído, sob penna de caducidade,
até julho de 1922.
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EXPEDIENTE DA INSTRUCÇÃO

PUBLICA

O director geral assignou hontem
os seguintes áctqs:

Dispensando: Àrabella Bomfim de
Lima, Maria Olivia da BOa Morte,
Margarida ¦ Rochert, Odette Adelaide
do Rego Bárròs, normalistas diploma-
dos, substitutas de adjuntas de 1"
classe; Ritii César Dias, Clarisse Ca-
margo de Macedo, Maria de Lourdes
Lopes, Maria da Gloria Maia de Oli-
veira, Laura Diniz, Alzira dos Santos
Jacome, Alayde. Camillo Magalhães,
Malucliida Freire, Edith Costa, Hele-.
na Pereira, Carmelita Dias, Dareilia
Luzia Ferreira, Nilda Barbosa Rodri-
g'ues, Hcínorlna do Moraes. Gomes,
Celeste Neves da Cunha, Dareilia Ho-
norio Guimarães, Deolinda Vallim de
Carvalho, Carmen. Luiza Demaria,
Ambrosina Guimarães,' Iracema Fer-
reiía Leite, Altair da ' Silva Chaves,
Aleth Thaumáturgo'de Azevedo, Eli-
sabetlv Marque? e Inah Daniel dp
Deus,, normalistas diplomadas, sub-
stitutas do adjuntas de 2" classe; Ma-
ria Carolina. Leitão, Ilka da Graça
Autran, Clotilde'' Miguez,. Déa de
Brito, Ercilla Mansolleti, Angelina Pir
mentel, Aracy de Carvalho Rego, Le-
ontlna Diniz Junqueira, . Edith Fer-
nandes Soares, Maria Correia Plácido
de Barros, Zoraida Duarte Nuhés,
Carolina ÓJniz do Nascimento, Zilda
Octavio Ribeiro, Esther Rebello,
Dagmar da Silva Freire. Maria Ma-
gdalena de Castre Leal, Isaura Seixas
de Miranda, Alzira Ribeiro de Sá, Err
mélinda Ferreira do Souza, Maria
Teixeira Lopes, Hilda Guimarães, Fio-
rentina de Lucca, Guiomar dos San-
tos Medeiros, Maria de La Sallette
de Souza, Alzira Vieira de Ângelo,
Maria Diniz Santos Moreira, Edith da
Silveira, Aida Rosa Ferreira, Jacy de
Arvelles, Henriqueta de Carvalho e
Aurélina Martins, normalistas diplo-
madas, substitutos de adjuntas de- 3"
classe; Isabel da Cunha Cordeiro,
Henriqueta Corulli, Sebastião Lopes
da Fonseca, Rubens Coutinho de Bri-
to,-Nestor de Araujo Góes, Dalton
Padua e Marcos dc Lima. Ferreira,
substitutos de coadjuvantes do en-
sino.

—Foram despachados os seguintes
requerimentos:

•Pelo director geral:.
Jurema Pecegtieiro do Amaral,

Helena Pecegueiro do Amaral e Ma-
ria Bivar Cavalcanti de Barros — De-
feridos; Idalina Maria Caldas — Ar-
chive-se; Stella Camargo — Não pó-
de ser attendlda: Ju.inita Fonseca —
Indeferido: Mnria Carolina Rebouças
— Como requer, e Cecilia Mariano de
Oliveira — Indeferido, por lnoppor-
tuno.

Pelo secretario geral:
Demetrio Gonçalves dc poma Ssm-

ta c Florimla Jorge — A' «* aeccão
pant attender.

CATHOLICISMO
10 DE DEZEMBRO — Santos do

dia: Snnto Euzebio Vcrcellcnse,
bispo e martyr; santas virgens
inartyres da Africa, iiniiiolaUns
pelos Vândalos: S. Ercnlão, bis-
po c oonfessor — Principiu a 110-
vona do Natal.

Diversas.
No convento de Sanío Antônio, na noite

de 24 para 25 do corrente, serão realiza-
das as tradicionaes solemnidades do Na-
tal.

Está marcada para o dia 25 do corrente
a instalação solemne da Liga Catholica
Jesus .Maria José, da freguezia de S. Luiz
Gonzaga, de Madureira, promovida pelo
vigário padre Carlos de Oliveira Manso.
Nesse dia haverá missa com comiiuinhão
geral, pregação ao Evangelho, e as demais
ceremonias da instalação em conjunto com
as festas tradicionaes do Natal.

—De accordo com as determinações do
S. Em. o cardeal Arcoverde, cm todas as
igrejas e matrizes deste arcebispado have-
rá preces dedicadas a S. Sebastião, ha-
vendo benção do Santissimo Sacramento.

—Acompanhado do seu secretario par-
ticular, monsenhor Moura Guimarães,
S. Em. o cardeal Arcoverde acha-se
em Taubaté, fazendo uma estação de cura
pelo repouso.

—No mosteiro de S. Bento realizar-se-
hão este anno, como de costume, na noite
de 24 do corrente, os festejos do Natal.

CULTO EVANGÉLICO
Haverá reunião hoje. á noite, para ora-

ção do costume, nas igrejas haptistas da
rua de Sant'Anna e de Madureira, e ama-
nhã, pregação na do Meyer. Os respecti-
vos pastores estarão á testa dessas cere-
monias religiosas.

—Accentuam-se os progressos da Asso-
ciação Christã Feminina, que actualmente
funeciona no largo da Carioca n. 11, 2°
andar, dn qual a Sra. Jean Balty é secre-
taria geral. Tendo sido fundada em 15 dc
junho dc 1920, já contava quatro mezes,
depois 1.026 membros, 100 alumnas nas
aulas c alguns departamentos inteira ou
parcialmente organizados.

.0 seu departamento intellectual come-
çou a funecionar em 16 dc agosto e pos-
sue um corpo dc primeira ordem, dispon-
do dc aulas geraes, limitadas c partícula-
res, diurnas e nocturnas. Offerece cursos
de habilitação, dc línguas (portüguez, in-
glez e francez), de confecção de vestidos
c chapéos, estando em vias de formação
os de enfermeiras, dc sciencia domestica,
etc.

ESPIRITISMO
Rcalizam-sé hoje, ás 20 horas, as sc-

guintes sessões de estudos:
Centro João Baptista, rua Archias Cor-

deiro n. 316, Meyer;
Centro. Francisco de Paula, .rua Mario.

Nazareth n.. 5.5,' Pieàade;. • ;-." .', '. •
União Iguailense, estação de Mesquita!
Associação Charitás,¦¦ rua Silva Tcllês

n. 4'S, Andarahy;
Circulo Charitás. rua Voluntários da

Pátria h. ííi, Botafogo. Entrajla frança.
—Vianna de Carvalho, o ardoroso pro-

pagandista do espiritismo, cuja palavra
tanto encanta os estudiosos dessa doutri-
na, vai.deliciar amanhã a reunião do'Cir-
culo Charitás ,falando em sessão publica,
que começará ás 20, lioras em ponto.

—tA Legião do Bem, associação dò se-
nhoras espiritas, patrocinada pela União
Espirita Suburbana, sita á rua Archias
Cordeiro.n. 316, Meyer, fará no dia 24,
durante o dia, distribuição de gêneros de
primeira necessidade e pequenas quantias
em dinheiro aos pobres, aos quaes dedica-
rão uma sessão após essa distribuição.

—Funceionará amanhã, ná sédc da Fe-
deração Espirita de Nitheroy,-á_ rua Co-
ronel Gomes Machado 11. 140, o Grupo Es-
pirita Escola Santo Agostinho, começando
os trabalhos ás 20 horas em ponto.

— Realizou-se com desusada concur-
rencia a sessão publica hontem reali-
zada no Centro Espirita. ,á rua' General
Caldwel n. 173, discorrendo, com extra-
ordinária, eloqüência, 11 propósito da. ver-
dade espirita, o capitão Vianna de Carvà-
lho.

—Conan Doyle, que, como é sabido.aca-
ba de converter-se, cheio dc fé, ao espiri-
tismo, produziu recentemente uma jóia
literária, a que deu 6 titulo de Nova Re-
vclação. .

A analyse nesse livro é completa, 
'tal

como sucçedeu no caso Wilians Croockcs,
offerecendo, a propósito das fraudes me-
dianimicas, os seguintes concèitds:' " Ao.
que penso, ha fraudes deliberadamente
praticadas, assim do lado de cá como do
dc lá do*mundo invisível. Dizer ,poréin,
que ellas invalidam completamente toda a
questão, é unia insensatez tão .grande
quanto a de pretendermos a'«nullar. o nos-
so próprio mundo por encontrarmos nelle
pessoas que nos desagradam. Unia ;coisa,
porém, posso affirmar e é que, a despeito
ile todas as mansagens falsas, desde que
explano este assumpto, ainda sc me não
deparou' uma cjue fosse blaspliematoria,
grosseira ou obscena. Taes incidentes de-
vem ser dc natureza muito excepcionai.
Penso tambem que o qu.e ^e allega contra
o espiritismo, tomo. causador da loucura,
da obsessão e ppr alii-i adiante, não passa
de asserções totalnieiítc" iitiaginarias. As
estatísticas dos hospícios não as justifi-
cam. E os médiuns vivem, tanto, em nié-
dia, quanto qualquer indivíduo. Assim,
pois, a conclusão que tiro. das minhas lon-:
gas pesqúizas da verdade é qué, apesar das
fraudes oceasionaes;. que'os espiritas dc-
pioram, a despeito da desorientação das
idéas, que ellas não apoia.m, ha no.movi-
mento espiritualista um riucleo grande e
solido dc demonstrações infinitamente
mais próximas.da prova positiva do qjic
em qualquer systema religioso."

ÍTHEOSOPHIA .-."._
Realizou-se liontem a sessão semanal da

Loja Theosophica Perseverança, á rua
Sachet a'; 39, 2° andar, sob a presidência
do coronil Dr. José Joaquim Firmino, que
produziuMongo commentario a respeito da
theosophía, consoante òs 

'ensinamentos 
de

Helena Pctrowa BlavátAy, fundadora da
Sociedade Theosophica Universal.

O lote de terreno da avenida Rio
Comprido n. 291, vendido cm leilão no
dia 14, attingiu a quantia de 7:ioo$ooo.Foi encerrada hontem a concorren-
cia para o serviço de transporte de pas-
sageiros e -cargas entre o littoral e as
ilhas de Paqtietá e Governador, havendo
se apresentado uma unica proposta, a da
Companhia. Cantareira e Viação Fluni'-
nense.

Ministério da Fazenda.
Na 1* pagadoria do Thesouro Nacio-

nal serão pagas hoje as seguintes folhas:
Montepio militar da .marinha A-Z, fis-
caes de consumo c montepio civil dt
guerra A-Z.

O Sr. Raul Bento Ribeiro Bonjcau
Bulhões, presidente do concurso de 2* en-
trancia para empregos, ordenou á chama-
da para hoje, á prova oral de economia
poiitica c sciencias das finanças, dos se-
guintes cand'_da.tos aquelle concurso: Cio-
vis Bastos Santiago, João Salsc, Alfredo
Borges. Leão Caçador, Américo Castro
Leal, Adliemar Vieira, Juracy Schafílor
Camargo, José Mariano Zunes Coelho,
Oswaldo Lindgren e Bento Carrazedo
Fiiho.

-Conferenciaram hontem longamen-
te com o Sr. ministro, em seu gabinete,
no Thesouro Nacional, a propósito da
regulamentação da carteira de redescon-
tos, t> presidente do Banco do Brasil,
Dr. Monteiro de Andrade, e o. director
da carteira dc redescontos, Dr. Daniel
de Mendonça,

O Sr. ministro mandou publicar no
Diário Official de hoje o decreto nu-
mero 4.209, dc 11 de dezembro deste
anno, que autoriza o poder executivo a
construir casas para operários e proltta-
rios e dá oulras providencias. -V-

Tendo presente .0 officio do Tri-
bunal de Contas pedindo que o Thesouro
informe sc dispõe de recursos necessários
para fazer face ás despezas do credito
de 550:000$, destinado á acquisição de
um prédio em Manáos, para nelle ser ilis-
talada a administração dos correios do
Amazonas e Acre, o Sr. ministro pediu
ao seu collega da pasta da viação infor-
mar se essa acquisição não pódc aguardar
época de maior folga dos cofres fe-
deraes.

Devolvendo ao seu collega da pastai
da guerra os papeis relativos á dislribtii-
ção do credito de 20 :ooo$, por conta da
\erba 15' — ".Material", n. 24 — Trás-
portes de tropas, etc.", do orçamento d»
guerra para 1920, destinado ao paganien-
to da despeza a fazer-se com o Iranspotle
dc trilhos para .1 capital da Bahia, o se-
nhor ministro pediu-lhe providenciar para
serem siitisfeilas as exigências do parecer
da despeza publica.' — Attendéndo ao ' requerimento do
2" escripturario da secretaria dc eslatis-
tica commercial, Adriano Pontes, o -se-
rJior ministro pediu ao sen collega da
•pasta da guerra providenciar no.- sentido.
de. ser. .o mesmo internado. 110. hospital
central do exercito, de accordo. com -o ar-.
tigo. .12," §' i?,' <to decreto n.-8.647, dc 31
dc março de 1911, afim de .'sujeitar-se à
uma operação.

O Sr. ministro pediu ao seu collega
da pasta da marinha providenciar para
que cesse a intervenção da- capitania do.
porto do Ceará, em questões referente» •

a terrenos dc marinha, com a delegacia
fiscal ali, visto como taes assumptos ptr«
tencem a este ministério.

N.t procuradoria #eral da Fazenda
Publica prestaram fianças: de 10.000$,
o despachante da Alfândega desta capital
Francisco Antonio Mendes Junior'; .de
960$ e 720$, resp;otiva-nicnle, os agente»
dos correios Antonio Pinheiro Maia, em
Triuirphò, e Zaclnrias Silvcrio dos Reis,
em Rosita, no Estado do lliti,

-Ministério du Viação.
"Por aviso de hontem, o Sr. ministro

solicitou ao seu collega da pasta da fa-
zenda as necessárias providencias, afim
dc qué seja paga á Companhia Nacional
de Navegação Costeira, cessionária do
contraio para o serviço de navegação cos-
teira. a quantia de 20 :ooo$, correspon-
dente á viagem contratual iniciada na ul-
tima semana do mez de dezembro do
an.no passado.Por aviso de honlem. o Sr. ministro
pediu ao 1° secretario do Senado Fe-
deral nws lhe reniettcsse o memorial e O
mappa a que allude o requerimento quei
acompanhou á mensagem que lhe foi
transmillida, em novembro ultimo...sobre
a concessão pretendida por Octavio Bar-
boca de . Macedo c Di. Raul Ferreira
Leite, para a execução dos serviços de
navegação, na bahia Guanabara eV rios
tributários, documentos julgados ipipre-
scindiveis para o habilitarem a se-, pro-
jiunciar com segurança a respeito. .

Depois de demorada conferência,
em seu gabinete, com o Sr. fl-ucas Bici-
lho, inspector de. portos, o Sr. mi.iistró
dirigiu-se, em companhia;desse chefe'de
serviço, "á Inspectoria de Portos. 

' 
onde "

examinou detidamente, os pianosTelativds
á execução do prolongamento do nosso
cács do porto, para o -serviço de carga e
descarga de carvão.* madeira -e mkierios.

Por portaria de hontein; foi "íiomea-
do."o'Sr. Efásmrf.de Macedo para o.carjjj
dè agente <lo fcloyd Brasileiro em Bueno»
Aires, .:-'. -¦..%' '-,;-,.--,"-:., ' \ '*¦'.

-—Respondendo ão aviso de'seu collega
da pasta da guerra, relativo á aggressão
de qúe-foi victima, .por parte de uni dos
empregados ;da Estrada de Ferro Central
do^Brasil, ora um trem dos subúrbios, o .
general de brigada Mauioel Onofre Moniz
Ribeiro, commandante da 2' brigada de
infanteria, o Sr. ministro communicou
que o director daquella via férrea já
puniu o citado empregado.

O Sr. ministro transmittiu hontem
ao i" secretario do Senado Federa! as
informações pedidas acerca da navega-
ção feita pela Companhia Nacional de
Navegação Costeira, .entre-,09 portos do
Rio Grande do Sui.

Pre rei tura.
Pagam-se hoje as seguintes folhas:

Institutos..profissionaes.. João Alfredo e
Orsiíia da Fonseca, escolas profissionaes
Souza Aguiar. Visconde dc Mauá, Álvaro
Baptista, Rivadavia Corrdia, Paulo' dfe
Frontin-, escola de aperfeiçoamento c
Pedagogium, de novembro; pessoal ope-
rario da limpeza publica: particular da
central, escriptòrio central, officinas, pos-
to dc Santa Thereza, postos dc Paquetá
e ilha-do Governador, e a 2." circiimscri-.
pião de Viação, tàmbcmL'réfercntè'.aó.' piei.
de novembro ':-'à:Í?-.>'i~*r- '.

DIVERSÕES
Realiza.r-se-ha segunda-feira, 20

do corrente, ôs 20 112 horas, na As-
sociação dos Empregados no Çom-
mercio, a primeira reunião intima
do Grêmio Arcangelo Corclli, j cujo
programma publicaremos ¦ opportu- ,
namente.

Tendo-se extraviado o endereço
de muitos' soóios cóoperadores, a di-
rectoria pede, poí nosso intermédio,
acs que não receberam seus convites, .
o. obséquio de procural-os na Casa
Mozart.á Avenida Rio Branco n. 121.'

—Rcaliza-se hoje, no Grêmio João
Caetano, a rua Ge.tittio''n\ 12 :(Tòdoá
os Santos); '-'irai', bello festival"; prgaA
nizado pela amadora. Seiika Costa.

":¦¦
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Os jogos de domingo

Campeonato de 1920
PRIMEIRA DIVISÃO

Fluminense x Flamengo
No stadium do Fluminense F. C„

á rua Guanabara, nas Laranjeiras.
Terceiros, segundos e primeiros qua-
dros. ás 9,45, 14,30 e 16,15, respecti-
vãmente. ......

Juizes: terceiros quadros,. A**-'.'*0
Ramos Nogueira Junior do Exiles
A A.; segundos, Elviro Souza Ribei-
ro, do Hellenico A. C, e primeiros.
Ary de Azevedo Franco, do Bangu
A. C. Representante, Aldemar Murtl-
nho, do Botafogo F. C.

S. Cristóvão x America
No campo do S. Christovão A. C.,

fi. rua Figueira do Mello, em -São

Christovão. Terceiros, segundos e pri-
meiros quadros, ãs 9,45, 14,30 e

16 1|4 horas, respectivamente.
Juizes: terceiros quadros, Flavio de

Almeida, do Palmeiras A. C; segun-
dos Eduardo Magar.iães, do Andara-
¦hy A C, e primeiros, Oswaldo de Al-
jnelda, do Fluminense F. O Repre-
eentante, Dr. Al Souto Castagnino, do

6. C. Mangueira.
Villa Isal>el x Andiiraliy

No campo d.) Villa Isabel F. C. no
Jardim Zoológico. Terceiros, segundos
e primeiros quadros, ás 9,4a, 14,«.0
¦e 16.15, respectivamente.

Juizes: terceiros quadros, Oswaldo
de Almeida, do Flu minense F. C.i
segundos, Achilles Pederneiras, do
C R. Vasco da Gama, e pri-
nieiroH, Juracy Nazareth do Arau-
io do S. C. Mackenzie. Representan-
o. Manoel Rodrigues de Souza, do

a "C; 
Mangueira.

SEGUNDA pivisÂÒ
Carlota x Vasco

No campo do Carioca F. C, á es-
«rada D. Castorina, na Gãvca. Se-

gundos e primeiros quadros, ãs 14,-0
e 16,15, respectivamente.

Juizes: segundos quadros, Pedro
Paula de Lima e Castro, do S. C.
Brasil e primeiros, Pedro Santos, do
S. C. Mangueira. He presentante, José
Gomes de Souza Junior, do River 1*.

d) Tomar conhecimento da entrega
dos pontos feita pelo S. Christovão A.
C. ao Bangu' A. C;

e) Approvar a proposta do represen-
I tante do Villa Isabel F. C, mandando

• i ..„«. -1-.-.1-.rando aue ê im- 'abrir inquérito para se apurar a quem

sendo justa a.-Mtamaqao totM_n-,uMj « 
^ applica(JaSi pelo conseIho <jivi.

ra. visto ter havido no match vários 
^.^ 

_- 
pemalidades que merecem os

erros de direito. 1o jogadores apontados, quer pelo juiz,
do i .ot.iio.,0. representante do conselho

Mangueira x Flumi-
O representante

da palavra, toma parte na discussão
relatando ma's uma vez as oceurren- junto ao jogo

cias havidas durante o jogo ¦*&%$%*¦, I gj Suspender por seis jogos, os jo-
do que absolutamente nao 1 ouve «ro , ^ pernando do3 Santoa e Pra»;
de direito, po s se InfracQtM». noi»% o^e&i-i 

^^ ^^ ^^ g pbr QUatr0 os j0.

Club.**ÓA SUBURBANA DE FOOT-BALÍ.

-y

mr

(Sub-Liga da -Metropolitana)

IVdiv-Bulho x Brasil
Eclair x Uiiicliuelo
Vitião x Drumatlci)

Sul-America. x Modesto
iARBÒNIAO DE ANTI-MIONTKM

DO CONSELHO DA P DIVISÃO

O conselho suspende tres jogadores
<lo Flnmlneiis*.** e dois do Manguei-
rn — A declaração d<> Mm.gwlra
não foi aceita.
Sobre a presidência do Dr. A. Fer-

Teira Vianna Netto, secretariado pe o

Dr Souto Castagnino, representanto
do Mangueira, reuniu-se ante-hontem,
cm sessão ordinária, o conselho da pr>
meira divisão da Liga Metropolitana,
com a presença dos $*&#?JM$&
do Carvalho, do America. José Rolim.
do Andarahy; Ary Franco, do Bangu ;
Oldemar Murtinho, do Botafogo; dou-
tor Francisco Calmon. do Flnmengo*
A A. Kbeiro de Almeida, do Flumi-
nense; Adauto de Assis, do Palmei-
ras* Oscar Vallin, do S. Christovão;
Souto Castagnino, do Mangueira e Ma-
rio Betthin, do Villa Isabel.

Depois do lida e approvada a acta
da sessão passada, foi lida toda a cor-
respondenoia e relatórios apresentados
sob o.s jogos de domingo passado.

Findo esta parte dos trabalhos, po-
diu a palavra o representante do Vil-
la Isabel, fazendo referencias contra o
procedimento do Palmeiras, escolhen-
do o campo do Bangu', para a realiza-
ção do seu encontro contra o club que
representa, perguntando so o campo
official do Palmeiras, não 6 o do Amo-
rica.

Aparteado pelo representante do Lo-
tafogo, de que sendo o campo official
do Palmeira; -o do America, o Vil-
la Isabel, só iria ao Kangu', so qui-

Diante desse aparte, o representan-
te do Villa Isabel, declarou que, se a
lei Ibe dá. essa garantia, o seu club
não Irã A Bangu'.

Segue-se com a palavra o represen-
tante do Palmeiras que defende o seu
club das accusaçfles feitas polo repre-
sentante do Villa Isabel, dizendo mais
que o Palmeiras, sempre foi leal para
com os seus adversar os.

Falia o representante do Mangueira,
que na qualidade de membro da com-
misão de syndicancia, truta do "caso"
do jogador Braz de Oliveira, dcclaran-
do que para o mesmo ter o seu fim,
esta dependendo da presença, na com-
missão dos spprtsmens Brasiüo Vian-
na o A "viaggloiii

Na ordem do dia, 6 posto em dis-
cussão e votação a súmula do Jogo dos
segundos teams, Mangueiras x Flumi-
nense, a *qual menciona um nttrito en-
tro os jogadores Joel Roxo e Telema-
co Snias.

Sobre esta occurrencla, falam diver-
sas vezes, os representantes do Flu-
minense, do Mangueira, do Botafogo,
do America e do Villa Isabel, os dois
primeiros defendendo» os seus èohsò-
cios e os demais analyzándo o "caso".

Depois de longa discussão o *pres:-
deiite da mesa, de accordo com o* co-
digo de footbal, submette a votação,
as penalidades a ser applicadas nos re-
feridas . jogadores. *

De accordo c5m as attenoantes e ag-
gràvuntfs o presidente suspende por
quatro partida», cada um, os jogadores
Joel Roxo, dó Fluminense e; Telemaco
Simas, do Mangueira.. '- .

A segu-r, foi' também posto em dis-
cussão o votação a súmula do jogo
principal Mangueira x Fluminense, as-
sim como as observações feita» pelo
juiz, o relatório do representante da
liga e a reclamação do Mangueira, po-
dindo a annullação do referido match.

O prime'ro representante a falar, foi
o do Mangueira, que defendeu com ve-
hepiencia a reclamação de seu club,
citando vários erros de direito com-
metiidos pelo juiz. S. S., fala longo
tempo, atacando o juiz, que prejudicou
o seu club no segundo tempo, não sõ
deixando de consignar um penalty-
kíclc, como não mandou retirar de cam-
qio os jogadores aggressores».

O representante do Mangueira fala
commentando o conflicto havido e ter-
mina dizendo que a reclamação de seu
club C* justa, pedindo pois, approva-
ção do conselho.

A seguir usa da palavra, o represen-
tinto do Fluminense, que discute a
súmula, o relatório e a reclamação do
Mangueira. S. S. alonga-se no com-
mçntario sobre oa documentos apre-
sentados, fazendo assim a defesa dos

foi praticada pelo jogador do Manguei-
ra. que "entrou" violentamente sobre
o back tricolor.

S. termina apresentando uma
proposta para que o juiz, quo se acha-
va na sede da 1 ga. fosse ouvido imme-
dlatamente, afim de esclarecer o pon-
to da duvida levantada pelo represen-
tante do America,

Sobre esta proposta, falou o repre-
sentante do Villa Isabel que longamen-
te se bato contra a mesma, declaran-
do quo sendo a mesma approvada, elle
obstruiria a sessão.

Os representantes do Botafogo e
Mangueira defendem a proposta e o
representante do Fluminense ataca a
mesma. .

A proposta em votação -nominal foi
rejeitada por seis votos contra qua-
tro. •

Voltando novamente o "caso" a d s-
cussão, fala o representante do Man-
gueira, que discute pela segunda vez
a reclamação de teu club, citando va-
rios artigos doa estatutos e co'.Vgos de
football, S. S. termina pedindo prefe-
rencia para.a reclamação ora em dis-

i cussão.
O representante do Botafogo, falan-

do, dscute a reclamação, declarando
mais uma vez r.er improcedente, vÍ3to
negar *iue o juiz du match tivesse com-
mettido erros.de direito. S. S. dis-
oute as oceurrencias e diz que os tres
jogadores devem ser punidos, embora
reconheça que nelle está envolvdo
Chico Netto, um stporlmen de grande
valor e com grande trabalho ao sport
nacional.

Fala ainda sobre a attitude de um
jornal vespertino, atacando com ve-
hemencia o seu clironista sportivo.

Novamente fala o delegado do Villa
Isahei, que diz não ser Justa a reela-
mação do Mangueira; discute o confli-
cto e termina apresentando uma pro-
posta mandando que seja aberto um
inquérito para apurar quaes os re-
sponsaveis pelos distúrbios havidos no
campo do Flamengo.

Encerrada a discussão, e posta em
primeiro logar em votação a reclama-
ção do S. C. Mangueira, sendo a mes-
m;.. rejeitada em votação nominal por
sete votos contra tres.

O presidente submette ã discussão
a proposta do Villa Isabel, falando o
delegado do Mangueira, que apresenta
uma emenda mandando que fossem im-
mediatamente suspensos os jogadores
mencionados pelo referee e os represen-
tantes do Viíla Isabel. Botafogo, Ame-
rica e Fluminense discutem a propôs-
la e emenda. . ,

Encerrada a discussão, a proposta
approvada com a emenda apresen-

tada.
O presidente de accordo com o ar-

tgo 78". alínea 3, submette ã votação
aa attenutinles e aggravantes dos jo-
gadores aceusados.

De accordo com o resultado das vo-
tações, o presidonto suspende por seis
jogos, cada um, os jogadores Francis-
co P.ueno Netto, do Fluminense e Fer-
nando Santos, do Mangue'ra e por
quatro partidas, o player Armando Mo-
reira, do Fluminense.

A sessão e em seguida encerrada ãs
3 horas da manhã.

Festas do Mal e
ÂnnoJíoYO
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LIGA METROPOLITANA DE DE-
SPOItTOS ATHLETICOS

NOTA OFFICIAL

Conselho de baskct-lmll — De or-
dem do Sr. presidente, convido os ,-:e-
nhores representantes do conselho
de basketball para se reunirem em
ii(h.ão, an a nhã, ãs 20 horas e 30
minutos.

Conselho infantil — De ordem do
Sr. presidente convido os senhores r'--
preaenlantes do conselho infantil pa-
ra se reunirem em sessão, amanhã,
ás 20 horas- e 30 minutos.

Secretaria, 14 de dezembro de 1920
— V. Antônio Apollaro, 2" ee.cróttt-
rio.

NOTA OFFICIAL
Conselho Superior

O Conselho Superior, em sua ses-
silo de 10 de dezembro, resolveu:

a) Approvar os estatutos do Flu-
minense F. C, e do Rio Moto Club;

b) Rejeitar o parecer sobre o caso
do Sr. Heitor Pinheiro;

c) Approvai; o parecer negando
provimento ao recurso da Associa-
ção .Christã dc Moços, sobre o acto
tia directoria, que não concedeu re-
gistro a nm seu jogador, por ser
runecionario da mesma associação,
decidindo que os empregados dos
clubs filiados não. podem ter regis-
tro enrau amadores, em face do dis-
posto no art. 75, letra d, dos estatu-
tos;

d) Approvar o parecer dando pro-
vimento ao recurso da directoria do
acto do conselho dn 1" divisão, rei-
correndo para o Conselho Superior
das resoluções da directoria da Liga,
tomadas em sua reunião de 25 de no-
vembro ultimo, sobre os factos oc-
corridos no campo do Botafogo F. C,
no dia 21 do mesmo mez. bem como
da nota official publicada nos jor-
naes de 28. por haver flagrante in-
vasão do conselho da 1* divisão nas
attribuições que competem ao poder
administrativo da Liga;

e) Approvar o par ..-cer dando pro-
vimento ao recurso da directoria do
acto do conselho infantil, que não
approvou o jogo dos l0** quadros
America x Botafogo, mandando "nue

a summula seja approvada desdo Já;
f) Responder ft consulta do C de

Regatas Vasco da Gama. sobre se um
jogador suspenso pôde tomar parte
no restante de uma partida annulla-
da ou suspensa, uma vez que na da-
ta da partida estava em condiçOes de
registro, resolvendo que os jogado-
res punidos por faltas, commetttdaa
posteriormente ás partidas suspensas
ou annulladas poderão tomar par-
te nas mesmas por oceasião da sua
continuação ou renovação, mas que
a boa moral dos clubs filiados deve-
rá lcval-os a prescindir desses ele-
mentos, como prova cabal de acata-
mento ás autoridades da Liga.

Conselho- da 1* divisão

O conselho da 1* divisão em sua re-
união de 14 do dezembro, resolveu:

a) Aceitar a escusa do Sr. Pedro
Santos, de actuar o jogo dos l00 qua-
dros, S. Christovão x America;

b) Approvar o relatório do represen-
tanto no jogo Mangueira x Flumi-
nense;

c) Regeitar a reclamação do S. C.
Mangueira, contra o resultado do jogo
dos l""í quadros com o Flunrnense
F. C;

gadores Armando Moreira, Telemaco
S mas e Joel Roxo;

li) Approvar os seguintes jogos:
Mangueira x Fluminense. Io" e 20'*

quadros, realizados em 12 do corrente,
marcando-se dois pontos a cada

quadro do Fluminense F. C, por ter
vencido, respectivamente, pelos sco-
res de 3 x 2 e 9 x 1;

Palmeiras x Andarahy, 2°° e 3<"> qua-
dros, realizados em 12 do corrente,
marcando-se dois pontos, a cada qua-
dro do Andarahy A. C, por ter ven-
cido, respect*vãmente, pelos scores de
4 x 0 e 6 x 3;

I) Escalar os seguintes juizes e re-
presen tantes:

Km 19 do corrente — S. Christovão
x America;

Io' quadros — Oswaldo de Almeida.
Em 19 do corrente — Villa Isabel x

Andarahy:
1"" quadros — Juracy Nazareth de

Araujo; ..-
2°" quadros — Achilles Pederneiras:
3'*"** quadros — Oswaldo de Almeida.
Representante —-Manoel Rodrigues

de Souza. -1 .-
Secretara, 15 de dezembro de 1920—

V. Ánlonio Appolaro, secretario.

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA DO EN-
GEXHO V13LIIO

Assembléa geral extraordinária —
O presidente pede o comparecimento
de todos os directores e rfpresen-
tantes, hoje, âs 20.- horas, afim
dé se reunirem erti assembléa geral
extraordinária, na sede, cuja assem-
blía geral extraordinária somente
tratará do seguinte:

a) Prestação de contas;
b) Exoneração a pedido;.
c) Eleição dos cargos vagos.
Conselho divisional — Haverá

hoje, ás 21 horas em ,ponto, ses-
são no conselho divisional desta as-
sociação, pedindo-se o pontual com-
parec.itnento de todos os represen-
tantos, bem como do presidente e
secretario deste conselho.

Conipareciniento — O presidente
pode o compareclmento do Sr. Ma-
rio Avelino Pinto Guimarães á as-
iicrribíéni geral, a realizar-se, hoje,
ás 20 horas, na sede social,

Inserliiçõcs — Acham-se abortas
as inscripções para. os clubs se filia-
rem a esta associação. As condições
são as seguintes:

a) Depositar, a titulo de jóia, a
quantia de GOJOOO;

h) Ter directoria idônea.
Os clubs que desejarem so filiar

a esta associação poderão remettet
ps respectivos offieios á sede da
mesma, á rua General Canabarro
n. 6, esquina da rua 8. Christovão.

TRAININGS
Fluminense x S. Ohrlstovão —

Reallua-so hoje, no campo da rua Fi-
gueira de Mello, ás 16 horas, um ri-
goroso training entro os segundos
quadros dos clubs supracitados.

Para esse training, a commissão
dc sports do Fluminense escalou os
jogadores abaixo, cujo compareci-
monto solicita por nosso intermédio,
na sede, ás 15 1|2 horas:

A Afonso, Joel, Moacyr, Faro, Ho-
norio, Junqueira, Adamastor, Coe-
llio. Lemos, Queiroz e Moura Costa.

Resefyas: Jullien, L. Salles, Ra-
bello ,T. Coelho, Netto, Julio, Geor-
ges, O. Augusto, Henrique Lopes,
Cavalcanti, Braguinha e Sã Carva-
llio.

Flnmengo x Vnsco dn Guina —
Realiza-se hoje, ás 16 horas, no
campo da rua Paysandíi, um rigoro-
so treino entre o 2o team do Fia-
mengo e o l" do Vasco.

O director sportivo do Vasco pede
o comparecimento dos jogadores
abaixo escalados, na sede social, ás
14 li*2 horas, para, uniformizados,
seguirem para o campo:

Nelson, Cruz, Palamone, Palha-
res, Lamego, Barreira, Leão, Anto-
nico, Mcdina, Nico e Negrito.

Reservas: Godoy, Djalma e Dino.
S. C. Mackenzie — Realiza-se ama-

nhã um treino no campo du
America, ás 15 1|2 horas, com o 3°
toam.

O captain do Mackenr.ie pede o
comparecimento dos seguintes joga-
dores:

Luiz, Jucá, Gonçalo. Norival,
Washington, Salonió, Alyrio, Guará-
cy, P. Lima, Ismael e Agenor.

Reservas: todos os jogadores tio
2° team.

S, C. Pimenta tle Mello — A com-
missão communica aos jogadores do
1" e 2" teams, que domingo, âs 9 lie-
ras, haverá rigoroso training com
teams internos do Hellenico.

Esto aviso é extensivo aos infati-
tis. quo deverão estar nó campo ás
8 horas, para enfrentarem a aguor-
rida esquadrn hellenica infantil.

RESULTADOS DE DOMINGO

Seda Invavel, Japoneza, to-
das as cores, metro

Seda lava vel, japoneza; lar-
sara. 100 e„ metro

Taffetá paulif-tu, pura seda;
lar*-., 100 e,, metro

Taffetá franeez, encorpado;
lars., 100 c., cores da
moda 

Foulurd dc seda. alta moda,
listras e xadrez; largy
100 cr, córte pura vestido

Taffetá coin listras largas;
larg., 100 c, metro......

Crépe dn China, Cristal, to-
dus as cores; larg. 100 c.

Trlcotine de seda, eôrcs Hn-
das; larg., 100 c., metro..

Pallm de soda japonesa;
larg., 00 c., metro. •

Palha, do setla Especial; lar-
«ura, 90 c, metro

Setlm charuicoso, todas aa
oíires; larg., 100 

Seda japonexa, listrada, pa-
ra camisas, metro

39900

9S200

11S500

1I)$-»00

C4$500

20$000

15$800

S-19500

89200

11$800

19$800

10*000

Bello sortimento de artigos para
homens e crianças

ESPECIALIDADE DA CASA

Euxovaes completos pára noivas,
com todas as pc»jas precisas»

300$, 250$, 200$, 180$,
170$, 160$, 150$, 140$,
130$, 120$, 100$, 90$,
80$, 70$, 60$, 50$.

ARMAZÉNS BO PALÁCIO
DAS NOIVAS

83 RUA URUGUAYANA 85

(Canto da ma do Hospício)

Telephone, Norte, 2.875

Drl-Castillo X Novidades — Con-
vidudos pelo Engenho de Dentro Ar
C. para concititulretir»* a . «penúltima
prova do. .programma do excellente
festival organizado pelo campeão
suburbano, encontraram-se, domingo
ultimo,' as equipes que encimam es-
tas linhas, e>m disputa da taça "Liga
Suburbana de Sports Athleticos".

A's 14 horas e 20 deram entrada
em campo as Oquipes. cabendo . o
tom ao. centro desportivo da estação
do Del-Castillo, que exerce forte
pressão sobro goai contrario, onde
brilhavam o full-back e o kce.per.

Dominando sempre, consegue o
Del-Castlllo fazer o seu primeiro
goal, por intermédio de Paulista.

No segundo tc-rpo, continuando a
dominar, o Dei-Castillo consegue o
segundo goal, feito por João Ventu-
ra, numa scrimage na porta do.gotil.

Em um do-s ataques do Novidade»,
o seu extrema direita faz um hand»,
n.indo avança e tira a pelota do ex-
que referee viu e não marcou; "Ar-
mando avança e tira a pelota do ex-
trc»r,a, de peito, e, centra o espanto
geral da assatencia. o referee marcou
penalty contra o Del-Castlllo.

Em vista -da octua«;ão do n.íeree,
a phalange alvi-rubro, coqi a moral

Banhos de mar em
casa

A'cndem-sc a 500 réis—Primeiro
de Março n. 151, e nas boa*» phar-
macias e drogarias—Exijam a mar-
ca registrada onde se lê: ''Banhos
de mar em casa". Únicos analysa-
dos o rccomniendadüs por distinetos
clínicos.

abatida, desanima, aproveitando-se o
adversário dessa actuacão e conquis-
ta o segundo, empatando aesim a
partida.

O teaiw do Del-Castillo estava as-
sim organizado:

Ernesto — Armindo e Menezes —-

Sebastião, João Ventura, Paulista,
Padeirinho, Norberto e Jonjoca —
Nézinho e Odorico.

Na corrida em 1C-0 metros, o Del-
Castillo, optimamente representado
por Norberto e Jonjoca, teve a aa-
tisfação de ver sair vencedor da pro-
va o Sr. Norberto da Silveira, che-
gando Jonjoca em terceiro.

Jardim F. C. X Lapa F.-C. —
Confoine esta.va annunciado, reali-
zou-se domingo ultimo, no campo do
Bota.fogo F. C, t> embate entre os
clubs acima, em disputa de H2 me-
da lhas.

Saiu vencedora neste prél-io- a- va-
Porosa equipe do Jardm F. C.i sen-
do os goals -conquistados .pelo players
SyLvio, tir. um passe de Eugênio, e
Eugênio ap&s um shoot de Joaquim.

¦A esquadra .(lo Jardim era a se-
guinte:

Herreno —• Álvaro e Godinho —
Braga, Brás: e Tião — Eugênio, Joa-
quim, Horacio. Zoroastro e Sylvio.

A equipe vencedora estava de«sfal-
cada do Octavio, Rolla e Adma"*.

Vera Cruz F. O. X New-York F.
O. — Realizou-se domingo, no cam-
po do S. C. Cruzeiro, o match ai*r.*is-
toso entre oa clubs wipra.

No match dns «esundos venceu o
New-York ipelo score de 3 X 1.

'Nos primeiros, o Vera Cruz apre-
sentou-se mais coheso e conseguiu
sobrepujar o seu antagonista por
2X0.

Palestra Italia F. C. x Amoroso
p. O, — Eni match amistoso, encon-
traram-se domingo ultimo, as discl-
plinadas equipes dos clubs supra, no
ground do primeiro, sito á Estrada
Braz de Pinna, na Penha.

No embate dos terceiros teams,
cujo tempo não foi completo, devido
ao adiantado da hora, saiu vencedor
o Amoroso, pelo score de 2 x 1. O
jogo dos segundos teams decorreu fa-
voravcl ao quadro palestrino, que Io-
grou vasar duas vezes o rectangulo
visitante, contra nihil. A's 14 l|2 ho-
ras, teve inicio o match entre os pri-
meiros teams, quc, depois de uma lu-
cta movimentada proporcionou ao
brioso quadro do Palestra Italia mais
uma victoria, pelo score de 3 x 1, ape-
sar de jogar somente com 10 jogado-
res, entre os quaes alguns do quadro
secundário.

Eis o toam vencedor: Castroff; A.
Araujo e Allemão li "Uva. M. Mendes
e Elias; Burguez, Jarbas. Nelson,
e Saint Clair. -

Korain autores dos goals: Jarb.as,
Saint-Ciair e Burguez. n iii

ASSEMBLÉAS E REUNIÕES
America Vi V. — O presidente con-

vida os sócios quites para se reuni-
rom em assembiê'!»' /reral, no dia 23
do corrente, ás 20 horas, para dis-
cutireni o relatório da actual directo-
ria e procederem á eleição da nova
directoria para' o anno de 1921.

Lislioii-Kio !•'. ('...— O presidente
convida óa sócios quites para sc ro-
unirem em assemblí-a geral. (1* con-
vocaçãr.), hoje, «is""3l horas, para
tratar-se da seguinte, ordem, do diu:
a) leitura ao relatório; b) eleição da
nova directoria, e fc) interesses ge-
raes.

Verdtin V. C. — São convidados,
por nosso intermédio, todoa os sócios
quites para se reunirem em assem-
í.lea geral ordinária, hoje, ás 20 ho-
ras.

Vera Cru/ F. C. — São convidados,
por nosso intermédio, todos os asso-
ciados quites, para comparecerem
hoje, áo 20 horas, para a assem-
blóa geral extraordinária, (2* convo-
cação).

Coelho Netto A. C. — São convi-
dados todos os associados quites para
comparecerem, hoje, ás 20 horas,
para a assemblfia geral;

Rio A. O.—.V commissão de sports
pede o comparecimento de todos oa
jogadores, na sede, á rua Senhor dos
Passos n. 36, sobrado, amanhã, ás 20
hora?, afim dc serem escalados os
teams qiifc deverão enfrentar o Polo
F. C, no- próximo domingo.

Helios F. C. — O vice-presidente
em exercicio leva ao conhecimento
dos directores que se realizará ama-
nhã, com qualquer numero, uma re-
união extraordinária, para assumptos
urgentes.

cedendo-se á eleição da nova dire-
ctoria, discussão e approvação do re-
latorio administrativo e outros as-
sumptos.

Lapa F. C. — O presidente con-
vida todos os sócios quites para com-
parecerem, no próximo dia 20, ás 20
horas, á assembléa geral. i

Ordem do dia: prestação de contas; .
eleição da nova directoria para 1921
e interesses sociaes.

Villa Guarany F. C. — O presiden-
te convida os directores e associados
para se reunirem em assenublèa geral,
no dia 24 do -corrente:

a) Eleição de nova directoria; b)
Interesses geraes; c) Preparativos
para t> baile do dia 31 do corrente.

VARIAS NOTICLAS
Os backs do tricolor para o cn-

contro de domingo —¦ Os valorosos
players Othelo Rossi e Sylvio Vidal,
serão os full-backs que domingo jo-
garão na 1* equipe do Fluminense,
em substituição aos players Fran-
cisco Netto e Armando Moreira, que
se acham cumprindo as penalidades
impostas pelo conselho ila 1 divi-
são, em sua ultima reunião.

Othelo e Vidal foram os mesmos
backs que jogaram contra o valoro-
so Flamengo, no match returno do
anno passado, vencendo-o pelo sco-
re de 4x0.

Da actual equipe do Fluminense,
somente não fazem parte agora os

players Oswaldo Gomes e Marcos
Mendonça.

O baile do America F. C. — Beau-
zou-se domingo passado, conforme
foi annunciado, o baile em comme-
moração á passagem do 16"* annl-
versario de fundação do Ameri-
ca F. C. , . . _„

A's 20 horas tiveram inicio as
dansas, achando-se o rink cheio e
com um aspecto deveras encantador.
As lindas "toilettes", sob a lllumlna-
ção feérica do rink, offereciam a
mais agradável impressão.

O serviço de "buffet", a cargo de
uma commissão excessiva em ama-
bilidades, esteve impeccavel.

Echos do jogo Infantil America x
Botafogo — Ao que fomos informa-
dos, o presidente da commissão de
syndicancia da Liga, para dar por
encerrado o inquérito mandado abrir
para verificar se o player infantil
Luiz do Andrade Ramos, do Bota-
fogo, é o mesmo que jogou contra
o America, e o mesmo que 'foi me-
dido, solicitou hontem da directoria
da Liga, que o referido jogador fos-
se novamente medido, mas em ap-
parelho que mereça fé.

Um novo player para o tricolor —
Ao que sabemos, o Fluminense F. C.
vai ter, em breve, a sua equipe re-
forçada com a entrada de um ex-
cellento player, que virá residir nes-
ta capital, e que disputou o cam-
peonato de foot-ball da cidade de
Petropolis, no corrente anno, por um
dos clubs filiados á Liga Petropoll-
tana.

O Hellenico A. O. vai promover
um chá dansante — A nova directo-
ria do campeão da 2' divisão de
1919, vai, no dia 24 do corrente, ot-
ferecer aos seus sócios e suas fa-
milias um chá dansante.

O sportsman Carlos B. Moacyr faz
annos hojo — Passa hoje a data an-
niversaria do excellente back do 2°
team do Fluminense F. C, Carlos
Bueno Moacyr.

O anniversariante, sympathico e
querido como ô, receberá hoje, por
esse motivo, muitos, cumprimontqs,
aos quaes juntamos os nossos.

O conselho infantil reune-se boje
—Em sessão ordinária, reune-se hoje,
Íx3 20 1|2 horas, o conselho que dirige
o torneio infantil, para approvar o
match dos primeiros quadros Ameri-
ca x Botafogo, de accordo com a de-
cisão do conselho superior, em sua
ultima sessão.

O Fluminense venceu o S. Christo-
vaio no treino de hontein— No treino
de hontem, realizado no stadium, en-
tro os clubs acima, venceu a equipe
do "Wlelfare, 

pelo score de 1 x 0, sendo
autor do goal o player Zeze.

Ambos os teams achavam-se des-
falcados.

PARA AS FESTAS...

' PAULICEA
Devasta os seus immeiisos sor
timentos cm favor do publico.

ABATIMENTOS GOL-S.AES
em todos os artigos

Maravilhoso' sortimento cie
ARTIGOS DE NOVIDADF
-.:- próprios para pi escutes -:-

reeirtoa finos, fcedas, Roupas brancas, artigi s
para crianças, Roupas «le cama e mesa,

JMeias, Leques, Carteiras, etc., etc. .*
PREÇOS SEM EXEMPLO

Largo de S. Francisco do Paula 2
(Juuto aos Fenianos)

— Dr. Faustino

V EX. PRECISA CALÇADO?
VEJA AS VITRINES DA

CASA ABRUNHOSA

Presidente — I>r. Antônio Antunes
de Figueiredo.

Vice-presidente
Espozel. >

1° secretario — Dr. Roberto Trom-

po<*wsky.
2" secretario — Dr. Adhemar de

Mello.
X* thesoureiro — Alberto Alves de

Almeida.
2" thesoureiro — Manoel Spindola.

A REFORMA DO CÓDIGO DE RE-
GATA DA FEDERAÇÃO

Ficou definitivamente approvada a
reforma do código de regatas, quanto
aoa novos typo-» de embarcações a
serem adoptados do .próximo anno
em diante, de accordo com os -pontes

básicos apresentado.** pela commis-
são technica, a excepção da .prova de
campeonato, que serft corrida em
yole-gigg, em vez de out-rigger, con-
forme o. ind!caç*3o da referida com-
missão, que estabelecia um ou ou-
tro.
A FESTA DE SABBADO NO CLTB

NATAÇÃO E REGATAS
Commemorando o 2.4" anniversario

de sua fundação, o Club de Natação
e Regatas realizará, no .próximo sab-
bado, 18 do corrente.. íinl.á soirée-
dansante, ocea-sião cm que tomará
posse a nova directoria eleita em IU
do corrente.

A sede recebera uma ca.prichcsa
ornamentação e abrilhantará, a sol-
rée uma banda do musioa e a excel-
lente orchestra do maestro Brito
Fernandes.

A directoria communlca ao» ateo-
ciados que o ingresso será com o
recibo do corrente mez. Os aortea-
dos para o serviço militar, isentos de
mensalidades, deverão desde jft pro-
curar na secretaria os respectivos in-
gressos.

O traje ê preto, 6endo vedada a
entrada aquelles que assim se não
apresentarem.

iNa perfumaria Gustavo Silva, a
Avenida Rio Branco, acha-se em ex-
posição lindo estojo- com finae, per-
fumarias, offerta gentil do eympa-
thico jagunço tiuna Mello, represen-
tante dos fabricantes Williams, e que
serft sorteado entre os jagunços e
jagunças.
MAIS X1M OIjÜB FIMADO A' «FE-

DERAÇÃO DO REMO '

O conselho da Federação Brafiilei-
ra do Remo, na sua reunião -dc ante-
hontem tomando conhecimento ..do
pedido d*e filiação feito pelo Sport
Club Fluminense, com sede na eida-
de de Nitheroy, resolveu encami-
nhal-o íi coirm.issâo de informações
para emittir parecer <i respeito.

De accordo com as exigências dos
estatutos em vigor da dirigente, nau-
tica, foram apresentados pelo reque-
rente todea os' documento» necessa-
rios á ««ua filiação

Juiz escalado, Pedro Santos, do
Club Natação e Regatas.

Natação x Vasco

Segundos e primeiros teams, ás 1»
e 16 1|2 horas, respectivamente.

Juiz escalado, tídgard Leite Ribei-
ro, do Club de Regatas Guanabara.

PING-PONG
CAMPEONATO DO

BOTAFOGO F. C.

Hoje, aa 20 1|2 horas, serão dlspu-
tado* o's seguintes encontros:

Oswaldo Pessoa x Carlos A. Ra-
mos.. Nestor Burros x Eduardo C.
Vianna, e Paulo Soares x Everardo
Tinoco.

Cigarros ''MISTURAS"
Mauutiiitiirá tíciu ruda de LOPES S.V & (',

vi . (ii,'ih •rii-u

Rua Santo Auto lo na. 5-9

YACHTING
A DIGA NÁUTICA DE VEIiEIROS

E OS CMJBS DE YACHTING

A I.iga Náutica de Veleiros, reco-
nhecériüô' que para poder estimular
o apreciado sport & veiu, ê-necessa-
rio que o club que esteja filiado seja
de propaganda de yachtlng e, bem
assim, a estabilidade de um typo da
embarcações, com todas as condi-
ções de segurança, resolveu organi-
/.ar de accordo com o Audax Club
e Yachtlng Club, um typo dc embar-
cação uniforme, podendo os interes-
sados pedir desenhos ao Sr. Uugo
Bastier, 2" secretario da IVge

TURF
"GRANDE PREMIO ENOERKA

MENTO"

A principal prova dô domiigO', O
grando premio "Encerramento", que,
instituída em 1908, já foi disputada
nove vezes, tem tido o seguinta resu.-
tado: -

190S — 1.750 metros — 3:000*}000.
Palmyra, 3 annos, Argentina, pt

Orizon e Kiss, do Sr. Beltran Vives,
G. Fernandes'.

Em 2' Almirante Tamandare, i
Oásis.

Tempo, 115 2'[ú segundos.¦1909 — 1.7:.0 meiros — 5:ôÜ(l*}.0U0
Zambo, 3 annos, Argentina, por. Sea

KIng e Zamaeunca, do Stud Vesuvio.
D. Ferreira.

Em 2o Royal, 3o Bayard.
Tempo, 113 2.5 segundos.
1911 — 1.750 metros — 5:000*?OOC.
Nobel, 3 nnnos, Inglaterra, por Sim-

on e Balsamo-mare, do Stud Universal,
,T. Silva.

ATHLETISMO
A FESTA DE SPORTS DA LIGA

METROPOLITANA
Realizando-se no dia 25 do corrente

racz, no campo do C. R. Flamengo, a festa
de sports promovida pela Liga Metropoli-
tana. a sua commissão de desportos atlile-
ricos, ante-hontem reunida, confeccionou
o .respectivo programma, resolvendo mais
o seguinte:

a) Solicirtar da liga 83 números, dc 1 a
83, para numeração dos concurrentes ao
campeonato;

6) Determinar o campo do C. de R. do
Flamengo para serem- realizadas as pr«i-
vas eliminatórias, no dia 18 do corrente;

c) Providenciar sobre a marcação do
mesmo campo para a realização das se-
tfuintes provas: 110 metros, barreiras;
100, 200, 400, 800, Team Race, e 1.500
metros;

d) Còmmunicar aos clubs inscriptõs
que. os concurrentes deverão comparecer,
ás 15 horasdo dia 18 do corrente. 110
Club de Regatas do Flamengo, conside

Ein 2" Soberano, 3o Voluptuosa,
r-TAÇA JARDIM BOTÂNICO» I Tempo. 

j$gjfâfi^$fát
O presidente da Federação Brasi

leira do Remo, fez entrega ante-hon-
tem, ao representante do Club de
Natação e Regatas, presente á. re-
união do conselho, da rica taça ".Tar-
dim Botânico", offerta da companhia
a que tem o nome da referida taça.
AS ELEIÇÕES DE HOJE NO C. R.

VASCO DA GAMA
Os associados do grorioso Club de

Regatas Vasco da Gama. reunidos
hoje, em assembléa geral, deve-
rão eleger a directoria para dirigir
os destinos do club em* 1921.

Um grupo- de veteranos vascainos,
attentos fis respon.sabtlldades com
que o club tem de arcar com a con-
strucção da nova sôde, e encommen-
da da nova flotilha, de typos moder-
nos, de accordo com a resolução do
conselho, apresentou a seguinte cha-
pa, cujo triumpho julga merecer de
todos os vascalnos de facto:

Presidente, Francisco Marques da
Silva; vice-presidente, Armando Viei-
rá de Castro; Io secretario, Jayme
Fernandes Guedes; 2" secretario, José
Ribeiro de Paiva; 1* thesoureiro, Joa-

rando-se eliminados os que não co-.--p:.ie- a,)jm CarncIr0 Dia8. 2» thesoureiro,
cerem:

e) Fornecer to bastões de 20 cmlime-
tros para ^a prova de Team Race:

f) Nomear os seguiuies juizes b'-( n?
provas eliminatórias, que deverão tniub.-r.i
servirno dia do campeonato:

De saida —- Carlos Santos c Dr. Fer-
reira Vianna Netto;

De cheg-tda — Carlos Lopes e Dr. Ma-
rio Newton;

De raia — Alberto Paes da Rosa. Pc-
dro Santos, Plinio Ribeiro de Castro, .te-
nenle Ajjricola Bethlem e Luiz Lebre;

Clironometrista — Dr. Francisco Çr.1-
mon e José Calmon;

g) Solicitar da.liga 16 dislinetivos oi-
ficiaes para os juizcâ; -., ,

ít) Não to»"»r cm consideração o.s pc-
didos de inscripções para provas que não
constam do programma;.

í) Indicar o, Sr. Platero para encerre-
gado da .marcação das pistas das diversas
provas.

ROWING
A NOVA DIRECTORIA DA FE-

. DERAÇÃO B R A SI L EIR A DO
REMO
Sabemos que para a constituição

da.novadirectoria.da Federação Bra-
sileira do Remo, .paira o próximo an-
no,.serão «presentador. cs nomea dn*
seguintes sportsn en:

Alberto Balthazar Fortetla; Io dire
"tnr de regatas, José Carvalho de
Magalhães, e 2" director de regatas,
D-oiindo Finto da Silva.

Conselho fiscal: Antônio Costa,. Jo-
sé Valladão e Victorino Carneiro.

Supplentes: AlInK» Bastos, José da
Costa Lima e Antônio Fonseca.

Dos indicados acima, não ha nomes
a destacar, todos estão dispostos a
trabalhar e. manter as tradições do
seu querido pavilhão. Marques da Sil-
va. Armando Vieira, Joaquim Carnoi-
rn Dias, Alberto Portella e Carvalho
Miíoralhães; homens todos de raro ti-
rnciriio, cujos serviços, nos. diversos
cargos já desempenha dos, deram pro-
vas disso, secundados pelos demais,
formarão uma directoria que saberá
honrar a Invicta "Cruz do Malta".

WATER-POLO
OS JOGOS DE DOMINGO

Para dotnin.go próximo- estão mar-
cados 03 seguintes encontros de cam-
peonato, da Federação Brasileira do
Remo: ...

Guanabara x Boqueirão
Segundos e primeiros teams, fts 15

e 1*5 l|2 horas, respectivamente.

CASA K-E!
Grande armazem de comestíveis

para as festas do Notai e Anno Bom.
Frontin F. C. — O presidente pede Sortimento completo de charcutt-

o comparecimento dos associados, rias, carnes preparadas, queijos,mas-
depois dê amanhã, As 20 Í|2 horas, á sas, frutas, conservas nacionaes e
sedo social, á rua Archias Cordeiro estrangeiros, vinhos Bordeaux. Bour-
11. SOU. Meyer, para ;>. assembléa ge- frogn**. Rheno, Maeela.ChiaHti.Criani-
ral ordinária (3* convocação., pro- 'jagne. etc. Restaurante "ã Ia cario*'.

Biguá, 5 annos, França, por Hawan-
dieh e La Balance, do general Pinhe 10
Machado, D. Suarez.

Em 2" Japoneza. 3** Voltige.
Tempo, 133 1|5 segundos.
191! -- 1.750 metros -- 4:000$000.
H«5br6a, 4 annos, Inglaterra, por Op-

poser e Erehless, do Stud Lyrico, P.
Zabala.

Em 2" Sir Thopas, ,1o Saxham Beu
Tempo, 116 segundos.
1916 — 1.750 metros — 3:0O0*>006.
Sultão, 4 annos, Inglaterra, por

Count Schomberg e Penetrante, do co-
ronel Antenor A. Araujo, E. Le Me-
ner.

Em 2' Argentino, 3* Pontet Canet.
Tempo, 114 1)2 septundos.
1917 — 1.750 metros — 4:000$000.
Meyrinclc, 4 annos, Inglaterra, pol*

Marcovil e Permia, do coronel Frede-
rico Lundgren, D. Suarez

Em 2** Pactolo, 3" Sultão.
Tempo, 112 segundos.
1918 — 1.800 metros — 5:000*000

.Pactolo, 4 annos. Inglaterra, por
Llanglbby e La Danseüse, Uo Dr. .1. S.
Lima Rocha, D. Suarez.

. Em 2o Aymoré, 3o MeyKck.
• Tempo, 112 3|5 segundos.

1919 — 1.S00 metros — 5:000$000.
Bombazo, 3 annos, Inglaterra, por

Bomba e Aboyne. do Si*. Manoel Bar-
roso, C. Fernandes.

Em 2* Majestade, 3" Minorú".
Tempo, 118 4j5 segundos.

VARIAS NOTICIAS
Não é de hoje que se vem verificai.-

do o péssimo serviço que a Central do
Brasil offerèce aos proprietários qu»
fazem transportar para S. Paulo, os
animaes do sua propriedade, é tam-
bem de longa data que as secções tur-
flsta dos jornaes, não sô desta, como
daquella capital, vêm chamando a at-
tenção do d rector da nossa principal
via-ferrea,afim de ser melhorado o sys-
tema, hoje reconhecidamente imprati-
cavei, de se conduzir animaes finos e
de grande valor, como são os pareltiei-
ros de corridas.

A direcção da Central não tem, cn-
tretanto, ligado a min'ma importância
a essas reclamaçBes e o que hontem
fiuccedeu.na estação de S. Diogo, ja
era por noa esperado.

A's tres horas da 
"madrugada, 

o cn-
traineur Fernando Barroso procurava
embarcar em um vagòn velho e ini-
mundo os animaes Lacina, Alto. e Hy-
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O PATZ-OinNTA-FEIliA, 16 DE DEZEMBRO DE 1920

Grandes torneios sportivos da Companhia Na-
cional de Tabacos, sol) os auspícios do "O lm-
parcial". 

"Â Gazeta de Noticias", "O Paiz","A Tribuna" e outros diários dos Estados.
Inscripções para o tornefo

A Companhia Nacional do Taba-
cos instituo estes Torneios, para se-
rem disputados por todos os Clubs
Ue Football o de Ilesa tas do Brasil.

Os torneios se dividirão:
a) Grando Torneio para os Cluba

flo Football.
b) Grande Torneio para os Clubs

de Regatas.
COMMCNICAÇÕES IMPOU-

TANTES
Estes Torneios Sinortlvos, iniciados

em 15 de setembro de 1919, o foram
leitos eom outras condições, om quo,
obrigando os concurrentes, difllcul-
tavam de certo modo os Clubs que
desejavam se inscrever.

Em vista de alguns pedidos quo a
Companhia Nacional de Tabacos re-
cebeu de muitos dos grandes Clubs
Sportivos do Brasil, e para completa
facilidade dos mesmos Torneios, re-
solveu modificar para molhor o ro-
gulamento do3 Torneios Sportivos e
augmentar extraordinariamente o
numero e qualidade dos prêmios.
REGULAMENTO DOS TORNEIOS
Art. 1°—Estes Torneios serão diri-

gidos pela Companhia Nacio-
nal (le Tabacos e sob os
auspícios dos jornaes "O Im-
parcial", "O Rio-Jornal", "O
.Tornai", "O Pai/.", "A Gazeta
do Noticias" e "A Tribuna".

JJiXt, 2o — Esles Torneios, iniciados
a 15 de setembro de 1919,
terminarão, i m p r o rogavel-
mente, a 31 de dezembro de
1920.

[A.!**. 3° — Estes Torneios serão
realizados pelo acctimulo dos
vales de cigarros de fabrico
da Companhia Nacional de
Tabacos o dos eoupons que,
diariamente, junto a este Re-
gulamento publicam os jor-
naes, sob cujo auspício são
os mesmos realizados.

Art. i*. — Os vales dos cigarros da
Companhia Nacional dc Ta-
bacon valem por unidade o
os eoupons publicados pelos
diários citados, valem 10 •j*
dos vales de cigarros, isto ê,
cada 100 eoupons dos publi-
cados pelos jornaes.têm o va-
lor de 10 vales dos cigarros
da Companhia.

Art. 5* — Nenhum Club poderá ser
olasslfiçado em primeiro lo-
gar nestes Grandes Torneios,
sem que apresente, no mini-
mo, 50.000 vales de cigarros
da Companhia.

Nenhum Club poderá ser,
classificado em segundo lo-
gar sem que apresente, no
minimo, 40.000 dos citados
vales.

Sondo quo para ser elassi-
ficado om terceiro logar pre-
cisará o Club aprjsentar, no
minimo, 30.000 vales tam-
bem de cigarros.

| unico — Os joupons dos jornaes
serão computados das quan-
tidades mínimas exigidas pa-
ra a classificayão dos 1*, 2* e
8* logares em diante.

Art. 6* — Nerhum Club poderá con-
correr com os mesmos cou-
pons em ambos os Torneios,
t..ibora esse Club tenha as
as,.secções de foot-ball o re-

. gatas... Os torneios sâo cóm-
pletamente distinetos en-
tre ..1;

I u«iico — A classificação dos con-
currentes seríi feita polo nu-
me:»o total de vales e cou-
pons apresentados atô o dia
do encerramento do conçur-
so, de accordo com o art. 5".

, Art. 7o — Os Clubs poderão ac-
cumular em suas sedes os
vales o coupona do concur-
bo ou concursos a que con-
correr, assim como tambem
poderão entregar, mensal-
mente, ao escriptorio da
Companhia, & rua Marechal
Forlnno Peixoto, 124> os va-
le3 e eoupons accumulados
e dos quaes receberão um
documento de entrega.

i 1 — Os Clubs que concorrerem
e que estiverem filiados ft
Ligas, AssociaçOes o Fo-
derações officiaes, bastarão
para se inscreverem nos tor-
neios, juntar ú pnimeira re-
messa de vales e coupona,
*iini officio em papel de suti
Secretaria, assignado por Di-
rector competente e pedindo
a devida iiiscrípçào,

* 2' — Os Clubs que concorrerem
o que não estiver, tn filiados
fi Llgns, Associações e Fe-
derações officiaes, deverão
juntar a primeira ren.essa
de vales e eoupons um offi-
cio cm papel de sua Secre-
taria, assignado polo. Dire-

ctor competente, pedindo a
devida inscripção .-os Tor-
meios e juntando^ uma de-
duração dá "màls" alta auto-
ridade policial do local, de
como o seu Club funcciona
legalmente.

iVrt, 8° — Não serão computados
*- na grande apuração final, os

valos e eoupons que . forem
entregues no escriptorio da
Companhia Nacional dc Ta-
bacos, á rua Marechal Flo-
riano Peixoto, 124, depois
das 15 horaa do dia do en-
cerramento dos torneios, a
31 de dezembro do' corrente
anno.

§ unico — Para os clubs situados
em zonas que não o Districto
Federal, Estado de Minas e

Estado do Espirito Santo,
esse prazo irê até 15 de ja-
neiro de 1921.

Art. 9o — A apuração dos Grandes
Tor.icios Sportivos serft rea-
lirsada a 20 de janeiro de
1921, fis 15 horas, pela Asso-
c!n<;ão de Chronistas Despor-
ivos, no escriptorio da Com-
panhia Nacional de Tabucos,
sendo immediatamente pro-
clamados os vencedores.

Os ricos prêmios serão en-
tregues solemnemente aoa
vencedores no mesmo dia.

A apuração total será fei-
ta publicam t.te.

Os grandes prêmios esta-
rão expostos, no minlno, tres
mezes antes de encerrado»
os Grandes Torneios Sportl-
vos.

PRÊMIOS
A Companhia Nuclonul do Tabacos

offerecerft os seguintes prêmios:

PARA O FOOT-BALL
1* logar: — Um riquíssimo bronze

allusivo a esse Sport, no va-
lor minimo de 3:000*000.

2* logar — Duas apólices federaes
do 1:0001000 cada uma.

3* logar: — Uma apólice federal de
l:000j'00p.

PARA O REMO
V logar: — Uma yole gigg a quatro

remos, do construetor Galli-
nari, do Milão, typo officiai.

2* logar: — Uma yole gigg a dois
remos, do' construetor Galli-
narl, typo officiai, o

3* logar: — Um canõe do mesmo
construetor, tambem typo

* officiai.

PRÊMIOS DE ESTIMULO
Para premiar o esforço dos asso-

ciados dos Clubs concurrentes, a
Conipanliia Nuclonul de Tabacos of-
fèreccríi:

a) Aos associados dos Clubs que
vencerem ein 1" logar os Torneios dc
Football e do Remo, que tiverem
conseguido o maior numero de va-
lcs e eoupons. artísticas medalhas do
ouro, cunhadas.

b) Aoa associados dos clubs ven-
cedores em 1* logar dos Torneios dc
Foot buli o do Reino, e que tiverem
conseguido o segundo logar no nu-
mero de vales e eoupons arranjados
pura o seu club, uma artística meda-
lha do prata, com aro de ouro.

Cigarros dn Conipanliia Nacional
dc Tabacos que têm vales pura os
concursos:

Cigarros "19" — Tres finas mis-
tu ras.

Colombina 55 — Mistura fina.
Colombina 56 — Caporal lavado.
Fluminenses — Mistura fina.
Platino 44 — Mistura fl.» i.
Platliios 8» — Cuporal la ado.
Gaúchos 20 — Mistura (ina.
Gaúchos SO — Caporal lavado.
Guynpiiicr — Km caixa de 100.
Luxo — Finissim." mistura.
Maruskn — Mistura exquisita.

GUDES MEIOS SPORTIVOS
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
cou po jsr

...-T<>it;\i io nv. rgooTiiAMi

BRAMDES10BHEEQS SPSÜT1V0S
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
OOUPOTST

.... TOU\Kl»» W. iiEli.VTAS

gen.. f|iie deveriam seguir para a esta-
cau do Braz. '

A filha do Ztmpa.net, que de Süo
Paulo seria enviada para a reprodu-
C(;ãn, rebentou, porém, em transpor
uma estreita prancha do madeira, e a
isso obrigada, caiu ria linha, ficando
comprimida entre o carro c a plataforr
ma da estação, de onde só muito tem-
po depois foi retirada, maa em condi-
ções do nem. mesmo poder ser remo-
vida para as coche'ras, taes os feri-
mentos que apresentava.

Depois do primeiro desastre e inten-
tada a respectiva accão em juizo, por
onde á direcção da estrada vai reparai-
o seu desleixo, & muito pos»'vel que
dentro ile pouco tempo os nossos ani-

mães de corr das possam viajar em
commodos carros, modernos e limpos,
a coberto de qualquer perigo.

São esses os voto» que fazemos.
— A maior parto dos pensionistas

dos entraineurs Alberto Teixeira e Ho-
racio Perazo serão embarcados na pro-
xima semana, com destino á S. Paulo.

Por motivo de obras
O r ca n cl te» venda,
oom oto£itirr»eiitos

CASA CA VAN ELLAS
OIVIIM1K, 498

WkW_l JUÍZOS
SUPREMO TRIBUNAIj FEDERAL

Um feito áiinullado por Incompcton-
da <k> juízo '

Os negociantes desta praça Nicola
Zajrrari & C, pro-puzeram. em 26 .do
outubro do 1,907, perante o juizo de
direito de Nova Friburgo. no Estado
do Rio. uma acçao ordinária contra
Salvador Romano o Antonio «an
Marco, sócios da extineta. firma dessa
cidade fluminense -Romano & San-
Marco pleiteando o pagamento da
quantia do 2:628», importância de
uuma conta de fornecimento de «e-

Por sentença de> 1» do abril de
190.8, a acçao íoi julgada improce-
dente, .decisão que foi confirmada
poi» a-ecórdão do Tribunal da Rela-
Cão do Estado do Rio. de 20 de ou-
.tubro de 1908. O-ppoatoa e.nr.bargos,
foram elles recebidos pela mesma
corte de justiça, que desta fôrma re-
formou a sentença de primeira ins-
tancia e, Ipso-facto, julgou proceden-
to a acção.

Embargado novamente esse accor-
dão, foram oa novos embargos rece-
bidos .pelo Tribunal. ,por accordão de
1)6 de «isosto de 1910, e assim rea-
taurada a sentença do jula de di-
reito.

iNicola Zagari & C., então, interpu-
zerah recurso extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal, em cuja
secretaria deu entrada o processo em
6 de dezembo d 1910. Somente hon-
tem porém, foi o feito-julgado, ten-
do sido .dado provimento ao recurso
para annullar o processo, por incom-
petencia da justiça local.

Outros julgamentos
Além do descripto acima, o Supremo

Trbunal Federal, na sua sessão de
hontem, julgou mais os seguintes fei-
tos ,

Appellações cíveis. N. 2.257 — Dia-
tricto Federal — Relator, o Sr. minis-
tro Guimarães Natal; appellantes, Ma-
noel Luiz Alexandre RIbero; appel-
lada, a Unláo Federal — Negou-se
provimento á appellação, unanimemen-
te. Impedido, o Sr. ministro Moniz
Barreto.

N. 2.546 — Districto Federal — Re-
lator, o Sr. min:stro Sebastião de La-
cerda; appellante, o juizo federal da
1* vara; appellada, a Companhia Equi-
tativa dos Estados Unidos do Brasil —
Negou-se provimento â. appellação,
unanimemente. Impedido, o Sr. minis-
tro Mòn'z Barreto.

N. 2.957 — Districto Federal —
Relator, o Sr. ministro Leoni Ramos;
appellante, Aristóteles Affonso Rodri-
gues; appellada, a União Federal —
Deu-se provimento &. appellação para
julgar não prescrrpto o direito do au-
tor, contra os votos dos Srs. ministros
Pedro Mibielli, Pedro dos Santos e Her-
raeneglldo de Barros, que confirmavam
a sentença appellada. Impedido, o se-
nhor ministro Moniz Barreto. Presi-
denca do Sr. ministro Guimarães Na-
tal.

N. 2.819— Território do Acre — Re-
lator. o Sr. ministro Leoni Ramos;
appellante, Bernardo Avilla; appella-
da, a Unido Federal — Negou-se pro-
vimento â appellação, unanimemente.
Ausente, o Sr. ministro Vive'ros de
Castro. Impedido, o Sr. ministro Mo-
niz Barreto. Presidência do Sr. mi-
nistro Guimarães Natal.

N. 2.9S7 — Dstricto Federal — Re-
lator, o Sr. ministro Leoni Ramos;
appellante,' o juizo federal da 2* vara:
appellado. o' Dr. Graciliano Marques
Pedreira de Freitas — Negou-se-provi-
mento a appellação, unanimemente.
Ausente, o Sr. ministro Viveiros de
Castro. Impedido, o Sr. ministro Mo-
niz Barreto. Presidência do Sr. mil
nistro Guimarães Natal.

N. 3.012 — Distrcto Federal — Re-
lator o Sr. ministro Leoni Ramos —
Appellante a Societe de Travaux et
d'Entreprises au "Bresil — Appellado
José Martinelli — Negou-se provlmen-
to fi appellação unanimemente. Pre-
is!denc'a do Sr. ministro Guimarães
Natal.

Julgamentos — "Habeas-corpus"
— N. G.61C —- S. Paulo — Relator o
Sr. ministro II. de Barros — Re-
corrento o paciente Antônio Costa; re-
corrido o juiz federal — Novamente
converteu-se o julgamento em dillgén-
ela para solicitar-se do Sr. ministro
da justiça a remessa do inquérito que
serviu de ba36 a expulsão, unanme-
mente.

Carta testemunharei — N. 2.0S0
— Districto Federal — Relntor o
Sr. ministro Viveiros de Castro — Sup-
plicanle a Companhia das Estrada.*; de
Ferro Norte do Braslisui.püoailo. .losé.
Maciel Guerreiro — Jülgo.ú-íii) ímpio*
cedenle a carta unanimemente.

Aggravos de petição ¦- N..2.SG'.! —
•Pernambuco (desistencin) Relator o

Sr. m'nistn> Viveiros dè Castro —
pòsislerite a União Federal — Foi lio-
molo.»?ada a desistência requerida una-
nlmerrterite.

N. 2.881 — Ceará — Relator o se-
nlioV ministro João Mendes — Aggra-
vante a Companhia Alliança da Bahia;
aggravado Leonc'o Fiuza Caminha —
Neáòü-se provimento ao aggravo una-
nluiemente.

N. 2.885 — Maranhão — Relator o
Sr. ministro Guimarães Natal — Ar-
gravante a Empreza Predial do Nor-
te; aggravado Álvaro Agostinho Pare-
di — Negou-ae provimento ao aggra-
vo unanimemente.

N. 2.8SS — Pinuhy — Relator o se-
nhor nrnistro Pedro Lessa — nggril-i
vante a Fazenda Nacional; aggrava-
do Benjamin Eliseu de 12. Avelino —
Negou-so provimento ao aggravo una-
niiriemcnto.

N. 1.438 — Acre— Relator, o senhor
ministro Viveiros de Castro; recor-
rente, o tenente-coronel Francsco Bo*
nifacio da. Costa; recorridos, Mello &
C. — Não se conheceu do recurso por
ter entrado na secretaria, do tribunal,
fora do prazo legal, unanimemente.
'X. 1.02? — S. Paulo — Relator, o

Sr. mnistro Sebastião du Lacerda; em

adiado o julgamento a requerimento do
Sr. ministro Hermeneglldo de Barros,
que pediu vista dos autos.

N. 1.037 — Rio de Janeiro — Re-
lator, o Sr. ministro Sebastião de La-
cerda; embargantes. Manoel Pinto dos
Reis e sua mulher;- embargados, Ser-
gio José do Amaral e sua mulher —
Foram rejeitados os embargos, unani-
memente. Usou da palavra o Rdvogado
•Dr. Gabriel Ozorio de Almeida Ju-
nior.

Preferencia para julçáiiientíVa

Ao Supremo Tribunal Federal di-
•rigiu o Dr. Carvalho Mourão o se-
guinte podido de'.preferencia :

"D. Paulina Alice Pinsard da
Cunha, nos autos de recurso extra-
ordinário, em<ique contende com seus
filftios Paulo da Cunha e outros, vem,
respeitosamente, requerer ao egrégio
tribunal que se digne de récprislde-
rar a decisão pela qual foi indeferido
o pedido de preferencia para julga-
mento do dito recurso, e isto pede
pelas .ponderosas razões que passa a
expor:

Trata-se, no caso, da nullidade da
cláusula testamentaria, a que, como
condição de um legado de usufruto
deixado pelo fallecido marido da sup-
plicante, unica fortuna que a suppli-
cante .possue, im,poz-lhe constrangi-
mento de não .passar a segundas nu-
pelas, isto 6V Impoz-lhe como diletn-
ma a pobreza ou o Isolamento (para
quem, como a supplicante, não quer
fugir ao isolamento senão pelo ca-
minho recto da obediência ás leis so-
ciaes e religiosas, que regem as
uniOes legitimas), íí.ão so diga que,
na falta da convivência d'e um esposo
amigo, tenha a súpplicanto o con-
vivio e o carinho dos filhos. Basta
dizer que esses filhos, ha sete annos

que no dia 2 do corrente enviou &
ilha do Governador uma escolta com-
poata de dois marinheiros e um ca-
pataz para effectuar a prisão do pa-
ciente, havendo requisitado auxiMo
do 28" districto .policial para a sua
ca.ptura, o que não so deu por ter o
paciente se refugiado na casa do im-
petrante. Informa o oifficio de folhas
10, assignado pelo Sr. capitão-tenen-
te Armando Pinna: que tendo de-
nuncia de que o paciente não tinha
as suas tripulações matriculadas, e,
que havia lançado nagua, nesse dia,
pela primeira vez, uma rede cuja ma-
lha não estava do accordo com a lei,
mandou intimal-o verbalmente para
justificar-se dessa infracção, intima-
ção essa que em sua ausência, foi
dada as tripulações, que desobedece--
ram á ordem e- abandonaram ae re-
feridas canoas e, dahi a apprehen-
são destas, lavrando-se o respectivo
auto. Que diante dessa, situaçã de
dòsobedie'ncla -X sua ordem, resolveu
pedir á policia do 28» districto au-
xilio para a intimaçào do referido
pescador, pedido esse que foi levado
por uma praça da armada do seu
navio. Que esse seu acto esta perfei-
ta.ii.ente de accordo com os artigos

AO PUBLICO
Liq[ULÍCÍaçãC>

A CASA YOKK communica que fez uma
nova remarcação de todos os artigos de CA-
MISARIA E ROUPAS DS CAMA E IVfiESA.
22--24, t^UA ASSEMBLÉA

131 e 141 do regulamento das capi- Coelho, juiz federal."
tanias e com a .lei que regula a pesca
em vigor, baixada com o decreto nu-
mero 9.672, de 17 de julho de 1912.
Que, finalmente, nada existe quanto
ao impedimento de locoiroção do na-
ciente. Por sua vez informa o dele-
gado.do< 28* districto. no officio, a fo-
lhas 13: que, effectivamente. no dia
3 do corrento mez. recebeu um offi-
cio do Sr. capitão-tenente Pinna, bo-
licitando auxilio á escolta de seu na-
vio que na ilha desembarcara, para
effectuar a .prisão do paciente, que,
conforme dizia o officio, tornara-se
passível de pena por ter Infringido as

se conservam com ella em lucta con- | leis e-io vigor sobre o reeimen «ja
stante, para annullar a cláusula tes- j pesca; que este auxilio solicitado não
tamentaria que lhes garante a elles. | se verificou, porque tendo a e»co!ta
únicos •herdeiros de seu pai. a plena \ por si. mesma conseguido capturar o
propriedade da parte deixarti eni i paciente na ponte do Zumby, ás tres
usufruto á supplicante, no caso do j horas da. tarde daquelle dia, dispen.
convocar esta segundas nupeias. Em
face desta situação,- -etn q.uo á suppli-

tambem do conjunto de circumstan-
oia-3 ou de notoriedade em que o fa-
cto se deu. ê fora de duvida que o
caso dos autos estabelece'razão fun-
dada para recear iainda.coacção á. li-
berdaSe do paciente; por estes motl-
voa e em face do que dl.spõe o pa-
grapho 22 do artigo'72 da Constitui-
ção Federal, concedo a .impetrada or-
dem de "hafoeae-conpüe". Remettida
cápio. .dessa decisão á autoridade re-
spectiva para o sèu devida cunvpri-
mento, sejam os autos presentes ao
egrégio Supremo Tribunal Federal,
na forma da lei. Henrique Vaz Pinto

cante siS é licito optar entre a po-
breza e um amargo isolamelno con-
tra a natureza, como negar que o -pe-
dido do preferencia, que ora se faz,
tem iperfeita analogia com uma or-
dem de "habeas-corpus"?

O tribunal, contra o voto do ml-
nistro Lenni Ramos, negou a prefe*
rencia solicitada.

— Tambem foi negada preferencia
para o julgamento do recurso extra-
ordinário n. *íí26. do Districto Fe-
deral, recorrentes o procurador cri-
minai Benjamin A. da Rocha e Ave-
lino Rodrigues de Barros, julgado se-
cretamente na sessão de 8 do correu-
to mez, teve a seguinte decisSoi "Ne-
gou-se .provimento ao recurso do
procurador criminal e ao dc Benja-
min da Rocha e deu-se em parte ao
de Avelino de Barros, para pronun-
ciar como cúmplice, unanimemente.
Representação contra nm juiz federal

O Dr. Martinho Lima Guimarães
enviou uma representação ao presi-
dente do Supremo Tribunal Federal
contra o juiz federal na secção do
Pará, Dr. José F.stevão de Oliveira,
visto esse magistrado até hoje não
ter despachado um aggravo de in-
strumento intor.posto pelo mesmo,
eni 1918, ha acção dccendiál por elle
movida contra o ür. Zacarias dos
Santos Martins, aggrnvo esse que, de
conformidade com a lei, devia ser
despachado no prazo de 48 horas.

O presidente do tribunal mandou
ouvir a respeito o procurador geral
da Republica, que foi de parecer que
a representação nãn pôtíe surtir non-
hum eiffí»ito no caso, podendo, entro-
tanto, o prejudicado offerecer quei-
xa-crime contra o juiz referido-

OORTF. DF APPKLr.AÇAO

Uni delicto dt* imprensa
Ha tempos, 

"o 
Dr. Leonel dc Aze-

sando assim a intervenção da dele
gacift, ali entregou o preso em con-

vedo Maga Ui "ws òfftWebpu queixa
crime, no jnizò da 1* vara criminal,
contra o Sr. S|lv'!?dOi* Santos, pelo
delicto dc í-njurM ííriipi-essas, em vir-
im!¦> dc nuliiica.ões feitas na Gazeta
dc Noticias, sob a dircioslo do que-
ráíado, e que' o qiibrellalite' reputou
oCfénsivars .1 sua p(:ss<in Processada
a q'tiei\-'l. foi o Rr. S»'vador Santos
oonflómnndri il ,penn de seis mezes de
prisão cellular e mullii de 5OO*iO.00.

O paoi>»tit!» i-eonri-eii para a 3*' ca-
mara da C'Vte de Appellação. qiio,
n» s'in s-".!são de hontem. por unani-
midade de votos, deu provimento, em
parto, •"• !...DelUição, sendo o delicto
deHflns^^ÍAado e o querellado re-
Kpnrv/il.iii/.iuio apenas como editor,
í.,iv')ll'*nt*do-KO-lh(>, entretanto, a pena
diimulta pecuniária de 1:OOJ)$00.0.

Usaram da .palavra o Dr. Trlneií
Machado, por parto do Sr. Saivador
R.-intoK e o Dr. l-cotii-l de Azevedo
itiiíjalliiu"-. qtie at»<»iis»ni o niierollado: j

PF.HS VAP.AS \ j
Foi conccilU!» "Iinlicas-corpus" era!

fnvor il<* nm poscnloi*
Na petição de "habeas-e.ir.nus" lm-

petrada etn favor do peivndor Mi-
noel Moreira Bittencourt, ouo fliase
ter soff.rido unia Hibiti-a.-lcd.idi* pôr
parte do immedlalo do cni/Hilpr au-
xiliar "José BoniCiiciò". empregado.,
no serviço da hafiin.tiíitlr/.iição da pe-»-
ca; o juiz federal da 1" vara deu a
seguinte sentença: ''

•'Impetra o advogado Virgilio Re-,
nevemito a -presente urdem de "ha- 

]
beaH-eorput." em favor do pescador j
matriculado na capitania do porto do!
Rio de Janeiro! sob o n. 77H. Manoel
Moreira Bittencourt, allegando: a)
que na terça-feira, 30 do meu: pro-xi-
mo passado, o cômmandante Arman*
do Pinna, immediato do cruzador
auxiliar da marinha de guerra "José
Bonifácio", apprehendendo violenta.-
ir-ente duas canoas de .propriedade
do paciente, can***"''" n"1» rcí1« ?'/
liominada •'Pralnoira". mandou fl"»
fossem as mesmas levadas para bor-
do do referido cruzador: b) que não
se conformando o paciente com o re-
ferido anto arbitrário recorreu'a jui

fiança, ao seu advogado, Virgílio Be-
nevenuto, segundo consta do respe-
ctivo livro de oecuüèrreias, O que
tudo visto e devidamente examina-
do: considerando :. ifue da simples
emmciação doe factos feita por uma
e outra parte se verifica que o caso
presente 6 o do recurso intentado,
por isso que se trata,de coacção á. 11-
berdado de locomoção do paciente.
"O "habeas-corpus" é o meio Judi-
ciai para garantir a liberdade indi-
vidual no sentido eetrlcto de li.berda-
de de locomoção, exclusivamente;
nelle, não se podem discutir, nem
julgar questões estranhas &. de saber
«e o paciente soffre, ou não, um con-
strangimento ô. liberdade individual".
"B' remédio Juduiial somente appli-
cavei aa* caso» de offensa o.u ameaça
ã. liberdade individual, â liberdade
physica, ao direito do ir o vir, que é
uma condição para o exercicio do di-
reito de espécies diversas, de natu-
reza política! civil, commercial ou ad-
ministrativo". Considerando quc,con-
formo se vê e consta do auto de qua-
li ficação e Interrogatório & folha 10,
o paciento exhibiu ,a sua matricula
do .pcsca<lor e o arrolamento daa ca-
noaa apprehendldas; considerando
quo as informações .prestadas não
estão em harmonia quanto á situação
do .paciente: o officio de folha 10 re-
fere que n».da existe relativamente á
locomoção do paciente, ao .passo que
a informação de folha 13 positiva a
captura do mesmo paciente quc, to-
davia, sem se sa'ber como e por que,
fo.1 de.pois entregue em confiança,

.pela escolta que o iprendeu, ao seu
advogado, presente na oceasião: con-
siderando que o regulamento a. que
se refere o decreto n. 9.672, de 17
de julho de 1912, dispondo sobre ae
exigências a que devem se sujeitar os
pescadores, somente confere ao in-
spector 4es3e serviço attribuiç.ões
concernentes ã direcção e fiscaliza-
ção da pesca: considerando que me-
nos ainda o regulamento da capita-
nia do porto, que baixou com o de-
creto n. lil.505, de 4 de ."'arco de
l!)líi, quando trata em .seu capitulo
TH, artigos -13.1 e 141, das penas por
infracção da. policia naval, conimina
pena alguma de prisão o nem .pedia
coiiiminar, estabelecendo apenas
multas pecuniárias e o seu respecti-
vo processo: considerando, em- conse-
quencia, que a ordem emanada ipara
a prisão do. paciente foi .Ilegal .por
contravir, ao que dispõe o .paragra-
pru 13 do artigo 72 da Constituição:
considerando, finalmente, que. a pro-
va de coacção resultando não eó dc
depoimentos de te*»temuilhas, mas

A União coiidwnniMUv a pasar per-
contagens a escripturarios atina-
nelros
Os escripturarios da Alfândega

desta capital Hermlnio Rodrigues
do Loureiro Fraga-, ¦MuWíl Alves da
Silva, Carlos Pro-ença.Gomes, Carlos
de Lyra Oliveira, Cândido Pessoa e
José dos Santos Leal propuseram
uma acção summaria especial, no
juizo federal da 1-" vara, para o fim
de ser a União condemnada- a lhes
pagar ai percentagem a que se jul-
gam com direito, referente á quota
ouro arrecadada pela Alfândega
desta capital, desde cinco oirmos an-
tes ã propositura da demanda atê
quando sejam reintegrados no gozo
das vantagens que plelteann';

Allegaram oe autores, para funda-
mentar o pedido, que o decreto nu-
mero 2.647, de 19 de setembro de
1860, tratando dos vencimentos a
abonar aos empregados aduaneiros,
estabeleceu que a percentagem que
lhes competia seria calculada & vis-
ta do total da renda liquida. a.rreca-
dada, excluindo somente a receita
eventual, a renda com applieação es-
peciail « a de depósitos, o -que se
praticou invariavelmente em todas
as alfândegas do paiz, até que' se
estabeleça a cobrança." de parte da
renda de Importação; que a lei nu-
mero 640, de 14 dc novembro de
1899, no seu art. 1°, determinou que
a cobrança dá- receita seria pa.rte cm
ouro « parto em papel, e que, assim
sendo, a percentagem só devia ser
baseada sobre a importação arreca-
dada em ouro e -cm papel.

•Processada a cansa, o juiz Dr. Vaz
Pinto, por sentença de hontem, jul-
gou procedente a acção, para o fim
de condemnar a União Federal a
pagar a differenca das quotas aos
autores, nai fôrma reclamada.

Denuncia contra nm funecionário
publico

O Dr. Carlos Costa, procurador
criminal da Republica, apresentou
ao juiz federal substituto da 2* vara
a seguinte de-minciai:

"Consta do incluso inquérito poli-
ciai que, no decurso do .mez de ju-
rvho do corrente a.nno, Oscar Busca-
cio, porteiro da directoria do entre-
nharla do Ministério da Guerra,agin-
do de prévia combinação com o in-
dividuo Tartano da Rocha Baptista,
intermediário da firma Irmãos Gua-
moraes & C, fornecedora de mate-
riaes para obras daquelle ministério,
e com o procurador o gerente desta,
nesta capital, Manoel Caetano Tei-
xeira prevalecersdo-se, para isso,
das faicilidades decorrentes da func-
ção de que estava Investido, falslfi-
cou, em papel timbrado do Ministe-
rio da Guerra, as duas requisições
de fls. 76 e ,77, sob ns. 543 e 600,
para o transporte gratuito, da esta-
ção da Sete Lagoas para a do São
Diogo, nesta capital, de 40.000 kilos
dc cal virgem.

Essas failsas requisições foram pov
elle entregues a Taciamo Baptista da
Rocha, que, por sua vez, as remet-
teu para Seto Lagoas, onde foi illu-
dido na sua boa fé o ag-ente da es-
tação, autorizando o embarque da
mercadoria, para o Ministério da
Guorra, parte da qual foi aqui ven-
dida a particulares pelo gerente da
firma, Manoel Caetano Teixeira,
com o quo conseguiram os aceusa-

I dos dar & União prejuízos que foram
lavalados, a fls. 116, em 1:842^000.

Tendo surgido duvidas quanto &
oaitrega da mercadoria na estação de
3. Diogo por parte do respectiva
agente, devido ao extravio de conhe-
cimentos, o aceusado Oscar Busca-
cio, de accordo com os seus compor-
sas, ainda falsificou o officio de
fls-, autorizando o agente daquelia
estação a effectuar a entrega da
mercadoria, o que, afinal, foi feito.

O aceusado Oscar Buscacio, de-
pois de haver confessado o delicto
aos seus superiores hiorarchicos, of-
ficiaes do exercito, fugiu para logar
incerto e não sabido, deixando assim
de prestar melhores esclarecimentos
sobro a vantagem que o gerente e in-
tormediario da firma aceusada lho
deram, para, no interesse delles,
commetter a grave fraude que, aft-
nal, veiu a ser descoberta no próprio
Ministério da Guerra.

Com esse procedimento, illudindo
a boa fé dos agentes das estações de
Seto Lagoas e de S. Diogo, com do-
cumeiitòs apparentemente verdadei-
ros, mas capeiosamente falsificados,
incorreram os aceusados na saneção
do art. 338, n. 5, do Código Penal,
em referencia ao art. 23 da lei nume-
ro 2.110, de 30 de setembro de 1909,
em que esta procuradoria os denun-
cia, requerendo as diligencias legaes
para a formação da culpa."
Iniprxinuucia num processo dc apro-

prluçiio indébita
No periodo de dezembro de 1918,

a principio de janeiro do anno pas-
sado, Antonio Reraende, empregado
de Manoel Chrysostomo de Carvalho,
estabelecido com fabrica d.3 caixas
de papelação á rua Buenos Aires,
n. 357, recebeu quantias num tota'
de 2:093$900 de freguezes deste ne*
gociante, deixando de prestar as do»
vidas contas.

Por este motivo foi elle processado
por crime de apropriação indébita,
do qual se quiz desculpar, allegando
apenas necessidade premente, prom-
ptificando-se a restituir a quantia
apropriada o mais depressa que lhe
fosse possível. . .

Como o próprio queixoso, Manoel
Chrysostomo de Carvalho,-deu quita-
ção ao aceusado, demonstrando ás-
sim não ter havido a pretendida
apropriação indébita, o JJr. Albu-
querque do Mello, juiz da 3" vara
criminal, Impronunciou hontem An-
tonio Rezende.
Rcvogafjão (le nin inaniliulo de mn-

nutenção dc pos.se
Leonor Carneiro de Souza, resi-

dente em Camocim, Jacarépaguá, se-
nhora o possuidora das mattas Car-
retâo e Carretão da Boa Vista e do
sitio Caçamba, allegando que o Ban-
co de Credito Movei, em liquidação,
por seu procurador José Estrella,'
tem .praticado actos de turbaçiU) con-
tra visinhos, "ameaçando" de turba-
ção a venda de suas mattas, reque-
reu ao juiz da 3* vara eivei uni man-
dado de manutenção do posse con-
tra aquella sociedade do credito,
eommunicando-lho . a multa da
10:000? em caso de transgressão.

Concedido o mar-dado, foi elle pro-
cessado, o hontem o Dr. Sampaio
Vianna, juiz da 3* vara eivei, atten-
deudo a que a autora não provou a
turbação de posse, allegando sómen-
te estar "ameaçada" de turbação e
attendendo ainda ãs razões da defe-
aa, revogou o ' mandado concedido
provisoriamente á autora, que' foi
condemnada nas custas."

Concordata açoita
Ao juiz da 3" vara eivei foi reque-

rida a fallencia de Tullio <fc C, esta-
belecldos á rua do Rosário n. 74, por
Edgard Ferreira, credor daquelia
firma por duas notas promissórias,
uma de 25:000$ e outra de 3:000$,
ambas nâo pagas no vencimento o a
ultima protestada»

Na assembléa de credores o sócio
solidário Tullio de Carvalho propoz
concordata, que foi aceita e apoiada
na fôrma legal, e hontem homolo-
gada pelo juiz respectivo, Dr. Sam-
paio Vianna.
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bargantês, Antonio Ruiz, Salvador, sua' zo, lavrando o seu protesto para fu-
filha D. Anna Moreira e sua mulher . zer valer oiiportunarn-ento os seu dl*
D. Joaquina Francisca Moreira; em-! re.iton; O que tií.1. attitude do pacl*
bargado, Camillo Borges Ratto — Foi ente irritou o referido cômmandante

Companhia l,«i,tu«{iii'cu dc llpe-
relits - SAT.V*.KI.LA-.*.** A-

ka.vii:
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0 inaiur suecesso da compannia

II. IIIIA iT|iiTsi»iiia«,»âo «Ia fa-
¦u.isa opereta cm Ire.** nei«N

0 JOÃO RATÃO
Misc-en-scene de A MA HA.VIU

A compMnhiii embtirna pura'a Campa a ttt*> do eorrente.

. Amanhã - O «l»ÃO ItAIÂU
Amanhã — ISe.icOci. da Socie.iade

dn ileneuinincia Uespanliola — MISS
DIABO e Orpheon'Ptii-tugiiez.
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Nu próxima tieniahn—Ornnili.-*».. f-*,*
lival cm lniiieiiag.iu aos anistus Ks»
icvüm Amttranto « l.nixa Saiu-
nelIa-MAOMFICO PKtUiRA.MMA

Companhia Portugueza de Operetas CREMILOA D£ OLIVEIRA
Oe que fazem parte »s artista). W.*«!.*. AIIII,*i!M('HI»:s » A1.MKIOA (JHUZ

(àran.li* «irehemtrn sob u <liri»r<**o du maestro Assín Parlicew
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Estréa do tenor iDIAlfüü IMMTOS
l* rsiiresant-icilo ia up r ta dj eostàiiie* l.úliiíji I z««, em tros aoios, tratluoeiio (lo
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MOINHOS QUE CANTAM
(Novldacle ip»x*c<v o Hio)

I.isbelh  Cli KM ILHA DK OLIVMHA
PERSOAAGEftS-Petriis. Curuien Martins: K.ite, Aurora Martins;

Nele, Irene '.ornes; Henry, pintor, lldiiririlo Mattosi Hourg nieüter,
Antuoio íâoiuesr- Claens. Joaquim ttojla t Fritz, Muthistn de Almeida ;
Hufiz. Calado: Ivan Loo, Aiistrulia • Wiluelniine, Olympia Pereira-
Fr.gneaes, buigut-zcs, bun-uo/.íi,*', w ila*l« s, orim-joiiezas, |>e«cad ji^-s, musicas, ele.

Act tin lidade : Ku Hollunda
Easeenarãu de Antonio íioines—Deslumbrante montagem—SeenarUs

novos—Esplendido («¦nrila*>ro«pa
Poltroaas *5*"**»«0«0«0.
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A . aiiliô •- MOINHOS Ü*L'K CVVrAM. A a.»guii — O OCTBO SEXO.

Bulioit*á renda nus táihtfiriw dos ili.atro», das 10 lur<.s em di. nte e iu cam l.op.»s Faruuid'*, Avoukia 138, d.*
3S< 17hr.ii.
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Companhia Nacional fundada em 1 de julho de 1911- Direcção üit-yt-ct de ISIDRO NUNcb-ke-

gente da orchestra, BENTO MOSSUivUNGA

HOJE! -- TRES S B SSO ES ¦-- HOJE
A's 7 34 e 8 3)4

1*, 2* (.« 3' rrnreíiciKaçiVs dn burleta do >T. Miranda; «701.1 musica «lc; IMulliio Smrumoiito

Peca escripia sob os moldes da mais rigorosa iijoralulade !
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Ulslribulcío — Professor Zaocharias, Pinto Filho: Xinibé, J. Sil-vciru; Dr. Sarmento, Fisijc-irç.lo : Carioelo¦ T:.J«.j.ira. Pedro DlaSj-|âr
drc-.ncstio. Ernesto Begonha: Earnabé, J. Almc-ida; Cresta. J. BlojTBortiap' Tobias: Jo.io Lttta.o, Klny Dias; Calista, Cândida Leal; Mo.e-
nlriha, Julia Martins; D. Generosa. Cecilin Porto; Ti. Maria. Anto-nii-Ua Olga; Mmri. Isaura Pereira.•"-neco»- .». .-..., . . -— -- ¦

¦•Mlsc-cn-sccne" rljíoi»o.*i« «lc Isiilro Nunes — Scéntirios dc Anseio I.a wiry, .la.vnit* i» l/ltiillio silva — Oniirtla-roiijin completa mento novo,
confeccionado nos "atcllers" da l',mprt*/n, sob a mrecção de Pautiliade AÜeVcdü — aioiiíngciii tle .\nl'iii,> Novelüno — Instnuaçoi-s de C.
Coiissin — Calicllelraa de A. Assis.

Amanhã e sempre — OS CAXGACF.IKOS.

^v^y^^y*lé*A**yf*v*^^*^^ifi*****A*^***ein
(.iami.- Cbiii|i. iili.» i\«i'i-.ii. t .1» «.'•.. -

r.-tato M» ludrnm::'(.;«..iier d»'lli;.atfo
(lii.iil.t, «le l'ir-i—l'ii.cv»Jo «rn»-
li.»a de ICOUAKIH» VIKIUA — U-
(¦ciil.. «l. urch.-r-it.a, tWUl-üStJ SA-
CKAMKM'!',

»>A*«<VVvWrf

HOJE HOJE
Não ha espectaculo
-rnftii» de se proceder á monts-'sterii .li- i.-i-iri»lc aparato, da bur-

'«•rh iu* Ártiiur Àzovèdo, musica
ile Nicoliiu» Milano

^VV*m^**^m^^^^^vV^e0ÍtamfiJ0*^AAAAA0^**Ae*f*,

A Capital Federal
*«»«»l**r>li-**l»<*V*'*^*.»«\/***»***^^

I que subiríi amanha, cm "pre-
nii.rc" ê em «iue esticam au
aotrii-es I.AIS A11KI»A c AL7.I-
HA.I.KÃO, reppoctlVaniehte rios

papeis dc J.ôla e lteinvlndii.

CARLOS GOMES
w»Wtj*tivuv(ii-i/r«ri),*ri* «•¦¦r.an-i.riaw m^Aty*^

louipaulna d« Dramrw e Comédias, di-
rifla polo actor Fraaelscu liar-
zullo, da qual la' parte Ema de
bnnza.

HOJE i'i 73/4 e 93/4 HOJE
Duas sessões Duas

O dn»» .|>il.iii.e mudívi lo em 3 actcn,
da Krt.i.ui u Kttrrá,: trada?i>Ío por
Ctniduto t'».8ti, da S. II. djs A. Tüea-
tia«-.

IbiMJtp
I'.tu o Cloiiiüdi —Emn Ae .Souza
O homem do ijaz — F. Jlarzullo

Auiauhi — O hoinciH di) gaz.
Km e.f»i>* — ,\ pensão ala XI-

rota, com»dia d»* Alberto D«»o.l.»it .

0 ponto preferido dai familias
Proprietário: J. R. 8TAFFA

COMPANHIA KLimm A2EV LS
Vesperal, àa 4 horas

HOJE-A'S 7 314 8 9 314- HOJE
Repreaentracôes da comedia burie-wa

eni 3 actus, oriçnal de Serri Pinto
e J.uia Druniuiund

^>>^V*it>VVMVVVMV^MV^VMl^*i»%*'^^*'^A*>*^*1*^«^A«-^'^»

Mil...
^*t-«>VVWVWVM->^VVM^^>-^r**<r*^N>*^A**>t*^*^^^AAAM^' '

Amanhft —Kon.* oi • da u»triz I.u*
cinda Lop.*"— NOS-tA OEXI'!-.', co-/
med a de Viri.-t». C. ireir. S

Quarta feiia, 2'- I.' r<j|jr.r*onlai;â)S
dl lilrlis Ilild» c'.lii'i:i.i dd O illVi Uio á

7Á Vianna- A CA \ tVK TÍ'J PKIHiU. t\.
f. Es ica .:n r.ctri'. Al»ig»ül«í

Sta^VV\SV%X.%íiv«>(«*««^^
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Mercado monetário

CAMBIO E BOLSA

Movimento do cambio

Complica-se, cada vez mais, a situação
da nossa praça mie tem de fechar o anno,

prestes a termina-r, sem os recursos -para
attender aos vencimentos de seus com-
promissos.

Os bancos não fazem mais descontos e
os redescontos tjvie suavisaram uma parte
dessa situação premente de falta de nu-
merario estão tardando c, certo, não vi-
rão senão para o anão novo.

Em vista disso, as liquidações de cam-
bio estão sendo adiadas e as taxas, por
conseqüência caindo cada \cz mais, por-
ijue " amigos amigos negócios á parte ',

Em todo caso, o estado do cambio,
hontem, era dos mais tensos, consideran-
do-se a libra elevada a 24$, com a nossa
moeda depreciada em 62 "Io, subindo os
dollars a 7$ pa.ra mais ainda aggravar o
commercio nos pagamentos ein ouro.

As operações foram" iniciadas a
10 9j 16 d. com compradores do parti-
cular a 105J8 d., mas o estado do mer-
cado era nominal.

Com procura sem offertas declarou-se
a baixa, caindo as taxas succfssiva111e.1t.:
a ioi|j, 10 7| 16, 10 3 |S, ioi|.(, io3[iú,
ioi|8 e 1016 d., sem letras que seriam
compradas suecessivamente, dc ioi|í a
10 ilS d.

Por ultimo havia bancário a 10 d. para
o mercado e 9 7JS d. para outros effeitos,
fechando o merca i nesse estado desola-
dor com compradores do particular a
10 d.

Os negócios constaram de letras ban-
carias de ioo|i6 a 10 d., contra o parti-
cular de jo 5JS a 10 ij8 d., variando a li-
Lira esterlina de 22^-21 a 2,|?ooo.

Tabelas offieiaes

Londres ,
TurJs

J ,011 Jres ,
1'iiris
Jtiiliu. . , 
lVrtiifttl. .'.,.,
Allfiniiiiiiil
-Suissa
Nova Vork
Hii-iji-tiilia
Jajiâo. . , . .,...
tiliiíiMii. . . , 
Nunietfii. , , , , ,,
llull-iinJii
Sm in. . , 
llil*lcu.
riinniunroii
AllHllIll

Sobre taxa :
Ca/í, pur franco....

Uio di Prata :
Buenos Aires (ouro).Idem (iui-iul)'; . , ,
Moiilcrldío

i'íií';iis :
Por ciibojrniiiina :

Londres..
1'ni-l.i
Novii Vork. , . ...
Imlln
Byi-ln

Debentures:
.Santa Helena, 5, 15  ÜO0JOO0
Docas do SuntoB, 1, 0, .52, 200  2O0J0O0

PREGÕES DA BOLSA
Tendcdor Comprador

a 80 d\u.
10 t)|lii 10 l|li!

S:wo 11 $4J -'
3 ille.

10 l|li! U 311
$!U)S fus
$a:iu 11 s^..*)
$íin) 11 ÇS-JO
íOlKi $111)

1511.11) ftlillS
OJilso 11 75.11)11•fs.is íiiau
.1? iau m.ímo
LSI lll) (l lfjllill
5!i'Ji) líuuo

2*1(10 11 2Í1S0
$100 *U2
íhõ $1111$!IÜ0

$U10

$388 $41R

R$120 fi$500
2$3S0 2Í-IS0
6$3U0 OJlHO

(S vista

10 t
$1110 a

ii$si|o a
$2;iu a
$400 a

1 ti|8
$120

T$II4I)
$245
$414

JYaçiit :
Londres
l';irí.s. . , , ,,.
Itália
•1'orliiKiil
Novft York. . .
ÍJcspnnliH
Ilneiio.1 Aires. .
MinUeYldC.o. . . .

Villcaoiiri) :
Por 1$000, onro

Banco do Brasil

a 00 div. a S
 10 21|32 e 10
$302 *

Caniara Syndical

Lnudrei
INirlí
Jtnll», . . 
rorttiK-il
Sor» Yuri;.
UutitoTklfo
llueno» Aires (papíl)..
llrupanlia
Hiilusa
lUiiitiUr-gu
Kiiecl»
Dinamarca
«In pilo, ...... ,HeUlca ,',.
llolliinda
B.vrlii
1'aU'stln»

a 00 dia»
10 17|04 e

$397 "

dlu.
11|32
$305
$234
$700

C$710
$885

2$42l)
fl$420

3$375

a vista
10 11JC.4

$401
$2.30
$745

C$800
fi$300
2*415

$81)0
l$0t>4

Jil',11)
1$320
1*1140
3?-i(l()

SMS
2$II!I2

5-112
$41*2

Casii matriz,
Hun,ni-lii. .

Taxas extremas

.... 10
. ... 10 118

10
10

0I1C
1) 10

VALORES DIVERSOS

O.s soberanos
TleBiilarani finue.-i ns soberanos, tendo taria-flo u libra papel de 22$700 a 24$000

Os valcs-ouro ¦ •

O üanco do Brasil fnrnei-ln 09 valos-nnro iriiieio de 81375, pajrol, por 1$ ouro, sendo a mê-Uin do (tolhi» na semana nntei-iur de C$180.
FUNDOS PÚBLICOS

Os trabalhos da Bolsa regularam comode costume; m.-,s com algum destaque tiasoperações solire papeis das Loterias.-.Sempre que espirã o contrato dessa con-ceitu-ula companhia correm versões des-encontradas sebre a sua renovação.
Desta vez o receio da passagem dessa

concessão foi tão accentuada que os
seus titulos cairam a 4?joo, comprado-
rt-s; mas em pouco se desvaneceram em
seu- logar, vendo a convicção de que areforma do contrato será concedida.

Com effeito, os seus papeis declararam-
se na alta, hontem, sendo coladas
i..|oo acções de 14S150 a 14520,

Negocia ram-se ainda bastantes apólices
oue regularam fracas, tudo mais carecen-
do de interesse, como se vê adiante.

VENDAS DA BOLSA
Apólices geraes:

VMn-rvns eniSssiiesi 017, port., 1, 2... 84,".$O0OI.lcin. 0, 8, 10, 28  84(l$.mo"ll*1"-  S5UÇU0Ü
ÍOstnilones:

Ttl". de 100$, 4 ojo, 4....'  97$500ltl«, ile 1(111$, 4 o|o, 5, 0, 34, 30, 20,
,.,-¦'¦• •}->  ossnnolllniis, .Io 200$, 25 1(J(I.$II(I0

Municipaes:

grnií. ItiOl. roít., 20.. 230$Ó00
í.nip, 11104, nom. 20... 21ii$i)O0

.».,!,. imiij, prt., io  n/mílEui|.. 101i„ fiort., „.. Í7i$(joÜ
Acções:

í;°v'"iri,.*J0 .ii2$udoB'"-!'. 20  2.m$U(I<)
tióiiipaiililat :

I.olorlas. 200, 300, SOO HS000
Iilcni, ll!»  14í-"iOideni, 100 {.;„"
M. S. Jeronj-mo, 100  8ii$.mkil)ót*iis de Santos, i»i-t.,  4tt.1$U0i)

Uniformizadas, 5 «I». . —
Diversas emissões :

1917, port 8-17$000
11120, port; ........... —
Xoiuimitivaa. —

Apólices municipaes:
1004, 6 »|", port.. . .... 237$000
D" is nominativas; , 237$000
Emp. 11)06, nom —
Emp. 0100, port 1SO$000
1911, port., 0 o|o 178$000
Emp. 1917. port., 0 o|o... 171S000
Nitlieroy, 1» norle 88$000
Campos 200$000

Apólices estadoaes:
Estado do Itlo, -1 °|° 88$000
Ditas de 600$, 0 **|° —
Mlinis, 1:000$, 5 »|*>. .... —

Acções:
Ranços :

Iliasll 258$000
Coitiinerclal —
CüIliltlLTCiO
Credito Heal Internacional, —
Lavoura US$000
Mercantil. .... ........ 2U">$000
1'urliiK-iu-ZH 252$000

/', (Jo 5'ccld03 :
Aniorten Fabril 297$000
Allinneii 240$000
Conflain.a 218$000
Coã-ovailo 17ü.<000
ilaiiutnt-toi-a 180?000
Industrial Caniiüsta 240J0OO
Mngiit-flao ¦ I0(l$000
Progresso 2075000
1'elroiiolltiiim 280$UOO
Slillto Alelxo 285$000

0. do Beiuros :
nr.mll. . . : 861000
Minerva C.1$000

Estradas tle ferro :
Jliniis do S. Jeroiij-iuo.... 81$000
Snl Mineira 00?000
Vieii.na e Minas 80$000

Diversas:
1'iiicjiH d:i Itulila —
liui-ás (Io Sinilos 40r.$000
Itttus tiOlftllllíu.-i —
linleiliis. 1-Í$Õ00
Mulhüits. uo Míiriiiiliüo.,. — .
Terras lõ$000

Delicnturcs:
Amerlea Piílnll 202$O0O
Allláin-ii — -
.Melhoii.s. no Maranhão.... firi$0IM)
Áiitiirelii-u Paulista, .... —
lliHll 1'aslor 20l?000
(Vrvcj.-iri:: íiraltmii —.
(Joiiflniiijii 202$OOOi.'ori-(.vnil... . 20U$ni)0
Doí-as (la;nalilil. .' lRli$U00
IJÒeiis du Santos 210$00()
líiijiffUIII.M'., . . ....,,.. l!ll'J"*!lMIO
KillfiiiKlunr. . . lfl.1$iina
Kiui i.iim .-;. p,i2$iKi0
Industrial Camplsta 2l).".$n00
.MilKl-ense. . . . 170SOOO1 it-Ki-iwiM ln.liisiri.-il . .. 20ll$ilfl()
ílerciidu; . . 207$01)0
Uiinufiii-ioi-n líi.'l$illl0
Mclh'. cm I-ernaii.biico 1.*íii$iKI0
Sanio Alolxo 180$000

805$000

845$000
845$000
840$000

234$000
2315000
182$l)00
17SJ000
177SH00
17U5,100
875000
1905000

905Õ00
41051100
S75$000

2555000
1825000
1835000
1S05000
1105000
21105000
2I05OOO

290$000
2205000
2105000
1055000
1705000
2205OII0
l.-ilISlMIO
2005000
270$000

795500
5ÍIJU00

72$000
4005000
4005000
115000
5.I5OOO
135000

2OO5OOO
2005000
5Õ5000

2(1(15.100
2005000
2085(100
2005000
1905000
13150110
20U5000
2lHI$l-;)(l

198$|.|li
200$0l)0
1505000

20(15.100
185$!lf)(í

1005000

Rendas fiscaes
RECEBEDORIA DE MINAS

GERAES
Arrecadação do dln 15 .. .. 27:2285100
De 1 a 15 2111:7(105000
Em isunl periodo do nnno >pns-
»ndo  .. 258:4125900

Canhenho commercial
Com o capita! de 20 :ooo$, estabelece-

ram-se em nossa praça, sob a firma J.
Paschoal & C, os Srs. José Paschoal c
Antonio Figueiredo, para exploração de
uma alfaiataria.

Sob a firma M. Carvalho Sobrinho
&- C, estabelecerám-se - ém nossa praça,
com o capital de 80:000$, os Srs. Manoel
Carvalho Sobrinho e Augusto Maciel
Prista, para explorar o commercio de
representações.

Com o capital dc 20:000$, organi-
zou-se a firma Auielib Fernandes & C„
composta dos sócios Aurélio Fernandes
de Oliveira, Luiz Femarid;s de Oliveira
e Mario Fernandes dc Oliveira, para ex-
piorar o commercio de commissões.

Sob a firma Moutinho, Ribeiro & C,
tendo o capital de 9 :ooo$, estabeleceram-
se em nossa praça os Srs. José Ribeiro.
Antônio Manoel Moutinho c João Joséda Silva, para explorar o commercio de
botequim.

Composta dos sócios D. Edith Al-
varçnga Navarro e Victorio Amadeu Ca-
sati, está estabelecida, com o capital de
5 :oon$, a firma. Alvarenga & C, para ex-
piorar o commercio de pharmacia.Com uma agencia de dactylogra-
phja ,estabeleceram-se, sob a firma Mar-
garida. Costa Neves & C, com o capital
de 40:000$, a Sra. Margarida Costa Ne-
ves c o Dr. Abel Waldeclc.

A Brasileira Commercial e Indus-
trial está procede-ndo a uma chamada de
capital, de 25 "Io por acção.

ASSICMBLÉAS GERAES
Estão convocadas as seguintes:
Dia 16:
Estrada de Fe-ro Victoria a Minas, 5s

14 horas, para contas e eleições.
Dia 17:
Companhia C. das Docas da Bahia, ás

14 horas, para contas e eleições.
Minas S. Jeronymo, ás 14 horas,

para reforma dos'estatutos.
Dia iS:
Companhia Nacional dc Seguro Mu-

tno Contra Fogo. ás 13 horas, para elei-
ção da administração.

Usinas de Productos Chimicos, ás
14 lioras, para eleição.

Dia 20:
A Equitativa, tra 2* convocação, ás 13

horas, para assumptos importantes.
Dia .21 . .
Companhia Lu.*. Stcarica, ás 13 horas,

para tratar do empréstimo.
Dia 23: . -
Companhia, Industrial Fluminense, ás

13 horas, para reforma dos estatutos.
Dia 26:
Trajano dc Medeiros & C, ás 13 horns.

para prestação de contas e. eleições.

BANCO PORTUGUÊS DO BRASIL
CAPITAL  50.000:
Rio de Janeiro — Filiaes m i Pai e ii

ÍElEiHCO BRASILUSã—CAIXA POSTAL 47]
Por contrato cora o governo português o

Banco assumiu no Brasil funecões de
Agencia Financial de Portugal

Abre c/c de movimento, G/C LIMITADAS COM TALÃO DE
CHEQUES, c/c a prazo fixo e c c em moeda estrangeira

nas melhores condições do mercado

encarrega-se de administração de propriedade
RUA DA CANDELÁRIA 24--RIO DE JANEIRO

Foi restituido á directoria da re-
ceita publica do. Thesouro Nacional o
processo referente á reclamação da Royal
Mail Steam Packet Company, sobre o
pagamento em vales-ouro do imposto, de
pharóesna Alfândega da Bahia.

Amanhã, serão vendidas em leilão,
ao meio-dia, na guarda-moria da Alfan-
(lega, as seguintes-mercadorias apprehen-
didas como contrabando: sabonetes de
Reuter, peças de fita ,de seda, cortes de
cambraia dc algodão, bijbutcrie de cobre,
vibradores electricos, voile de algodão,
camara de ar para automóvel, botões de
madreperola, palha de seda, pelles c pei-
licas. tecido de seda (47 metros), rendas
dc algodão e de seda, filo de seda, ca-
darço de lã, tecidos de seda não especifi-
cados, talos e sementes para fabricação
de flores, etc.

Por sentença dc hontem, o inspector
julgou procedente a apprehensão de qua-
tro saccos contendo tecidos de seda, effe-
ctuada em 4 de novembro ultimo a bor-
do de uma catraia pelo.20 official adua-
neiro Benedicto Jagoanharo da Fonseca,
auxiliado pelo mestre Carlos Correia,
motorista Leonidio Nascimento e rema-
dor Virgilio C. Mattos.

Mandou ainda o inspector adjudicar aos
referidos apprehcnsores o produeto da
venda da mercadoria apprchendida, dedu-
zindo-sc os 50 o|o de i;ue trata o arti-
go 124, da lei 11. 2.924 de 5 de janeiro
de 1915.

Hcacs :
Deneinuro ., ,
Jonelro (1920)¦fevereiro ., ..
Marco¦Ibril
Maio

¦ Fend.
11$400
ll.fdOO
llinilO
12$100
i2?3no-
l-J-flSO

Comp.
11*300
ll?.iM
11*850
12*050
12*150
12*250

Seguros contra fogo"AGUARDIAN"
Avenida Uio Branco n. 67

Telephone Norte 5401

Centros diversos
O CAFE'

O movimento verificado, liontem, ^*m
nosso mercado de café. foi pouco desen-
volvido, tanto com relação aos embarques,
como ás vendas. No entanto, as entradas
continuaram animadas, o que ia deiermi-
nando o constante augmento do " stock"
disponível. Não podia, pois, o mercado
nessas circumstancias melhorar, sujeito
como está tambem á orientação dos cen-
tros de coiisummo, que funccionain ainda
na baixa. Em todo o c.-.so, os nossos ven-
dedores estiveram sustentadas, isto é, de-
clara ram o preço anterior de n$3oo sobre
o typo 7, a cujo limite se conservaram in-
transigentes, em parte. A posição do mer-
cado era assim de relativa calma, tendo
sido negociadas na abertura 2.359 saccas,
e á tarde mais 2.K3S, no tatal de 5.377 di-
tas, contra 5.100 de véspera.

O mercado fechou fraco, com tenden-
cias desfavoráveis.

-^-Em Santos, o mercado funecionou
tambem calmo, com o typo 7 a 7$200, e o
4 a 9$ por dez kilos. 'Entraram' nesse mer-
cado 40.61.3 saccas; foram, embarcadas
.'6.0000, e sairam 92^447, ficando em depo-
sito 3.012.701 saccas. Passaram por Jun-
diahy, hontem, 45.000 saccas.

—Ein Nova York, a Bolsa aceusou no
fechamento anterior uma baixa de 14 a
16 jidntos nas opções, e na abertura de
hontem de 8 a 12 pontos.

Movimento do café
O iiiiirlu-cnto estntlitioo dn mercado liontem

fot o ^rsuinte:
'títíthitiãti

Kiiruil-i de Piírrò Ceittriíl do lirasil 882
Kstrnilti ili*- 1-Vrru Lwjpolilimi .. .. 7.tI7lí
Viu nuiritium —

O ALGODÃO
O mercado de algodão continuava mal

collocado e frouxo, tendo aceusado um
movimento ainda muito reduzido de ne*
gocios.

Us preços aceusaram mais uma depres-
são.

Em Pernambuco o mercado funeciona-
va lambem frouxo, com compradores das
i" sortes a 28$, por arroba.

O movimento em nosso mercado foi o
seguinte:

Entraúas: Fardos
8. Paulo _
Puruauilmco —
Nutal
Sergipe m 
ruiiiiiiit.il
tleiirH
MuruiihiU
Pura _

Notas da Alfândega
A thesouraria desta repartição arreca-

don hontem: 332 .-51 y$ju5, sendo reis
i69:29o$i69 em ouro, e 163:229^136 tm
papel. ¦, ..

De 1 a 15 do corrente importou a ren-
da em 4.500 :6n;$5oo, e em igual periododo anno passado, cm 3.582 rjaoÇiji, ha-
vendo uma differença para niais cin .1920
de 9i8:i6S$.)69.

— Por. despacho de hontein, -o inspe-
ctor autorizou a restituição abaixo, de
direitos pagos a mais: 3:iS3?2S5 a Grace
& C. j

Tutu] 
].!.-<ilfl o illu l» do corrente ..
Mfiliu
1'i-idi. o din 1» de Jullio ,-. ..
MOdla  .. .... .,

Embargues i
K>tndõs Uni dus
Ktirop:i
Itlo ilii 1'nitti ..
Cub-itúgçiii •'¦'.•;
rjirjfjcu
Cubo

S.2U1
• 1I2.1S2

.S.lISl
1 .ar.ii.f.4-i

8.272

4.015
ljtfUT

505

Total  .. ¦ (i.-j 17
lli-silu o dlu 1" do porréntè .. .. S.;.U02
Di-.-do o (lix 1" do Julho  1.0114.725*
Íííw.-A- 110 iiiftviiilu  nu 1.508

Cotaçâen por arroba :
. T.vim 4 . . . .'.  12$5im

TJJK* 5 .  12*000-
Tjrjio  io?7ii(i
T.-TO 7 . .  11*3110
TjriH)  íossui)'-T.vrtu 0 . . .  10*:|iiu

P.iutn seiiinnnl, *7U0, ],or liilogi-.iiiima".

piíçrações a prazo
O mercado de café a termo regulou

liontem frouxo e com os preços em attitu-
de de baixa. O movimento verificado fôi
pèfiueno, tendo sido fechadas a termo
13.000 saccas.

Totnl. . ..
Desde o dln Io do corrente 8.554
Snlda» .. ni,*,
Dc-ide o dia 1» do oorrente 0.143
Slook 31.457

Ootat;ões:
Qualidades: Por 10 Slloj

Senões nominaes
1" nortes .,-  2 l*()U0 25*000
P-Itlllstuí  28*500 27*1)00
.Medianos  20*000 28*000

O ASSUCAR
Permanecia o mercado de assucar em

condições sensivelmente precárias, com os
preços em attitude de baixa, em face da
pequenez de procura para novos nego-
cios.

Em. Pernambuco tambem a situação do
mercado continuava muito, tensa, com os
preços na baixa.

O movimento do mercado foi o se-
guinte:' Entradas: Saeeos
(•UI1III0.-I  ü. aí>8Mliiux. .''
.Miikuu*. . !..,.!!! -~Prmaiiibii.ii.
Suntii Cnlhaniin 
Sergipe., .»_

Totm  ,liVsdií o üiuCl» iu •.;»•:'. ,; ...
Suidiis ..... ... . ¦. . .
Desde o dia 1" do 11 .;•;.,'. .. \

Stuclr.
Em irai-ielic-s
Eui fHÍRleliiíS

'J'*>l"l ,. 310.1S8
Regularam os seguintes preços:
Qualidades: vur Mlog.

llr.-ini-o, crl«tul . .,  *uso a *i20

$000

2.898
(J!) 801
2.250

50.7(15

187,01-1
128.574

S^-xorte
Idem. 2" jiietoDfiuerariiM '.,
Museuvliilii)*!.
Ií UM CUV O . .

a

*5«0 a

J500
*8II0

1540
?480

; Noticias maritimas
MOVIMENTO «O POKTO

Viipoies entrados
Dj Helsingfors c escalas, sueco Suécia,

c:-.rga a Luiz Campos;
Oa Nova Vork e escalas, italiano San

(iinscpiif, carga ao Moinho Inglez;

CMZ&LEiOS
Com miss,.-.-a, uonsi^iiaç t-s« nia pro,»riaSaccos v:i9in>, uuvüs e usados,
Ditia tale e ceroaes-, auiiíjiens, al-
;j'õ'(lãt íí iin-iuutes.
Caixa Postal .665 £Cd filegr. VAIRAO

9 Rua Municipal 9
TOHggaasgaaa

SKUGLAMDS' LINJE

AVISOS IVIARITIMOS

SOCIEDADE ANONYMA HARTIILL!
Kio de J.meiro—s. Paulo-Hantos e G

•Vgente das Companhias
ile Navegação:

Lloyo Real Hollandez
L. oyd Nacioual
T-uusiii,i;itít,ica Italiana-

«Coati.i(;h» :
Sm-ictiiuif- Triestina de

Nave-ZHção
Sociedade Nacional de

Is-ive-A-ãçüi
Criitipnnhifl Oriental de

Nat"."-'1 K-iln

SAlèUliS' '

Sobre ; Portu*;»!, Ilhas,
Hespunli», Itali.i. Hitllun.
«Ia, liaiiçn, Inglaterra "o
\uva l«rl».

A-if-iia^ uiaii! módicas dumoi
ando, enti-tfjjaiiilose at letra
imuiRdiaianienie.

CAMBIO

Vauda e o mipra de moed;
iil|..-.'-m"-'dll I. t;.»i|ii* 11»

A\eniúa Rio Branco Wò

-

cnovj

Unica con-
cessionária úo
afamado ape-
ritivo diges- 1
tivo: 1
"FERNET

; BRANCA"!
e Wò I

—— | í>\

De Porto Alegre e i escalas,- nacionaes
Itapuhy, carga á Lage Irinãos.e -Taquary,
carga a Pereira Carneiro & C.;

Do Rio Grande do Sul e escalas, inglez
Mailclmrian Prince, carga á ordem.

Vapores saldos

Para Buenos Ajres e escalas, inglez Ra-
pidqn, americano Ste. John Còtnity, inter-
alliado Houved, è inglòz Partficld';

Para Antuérpia e escalas, belga Belgicr,
e japonez Pcnang-Mahi; "

•Para Itabapoana, rebocador Pualo Af-
fonso;' . . , • • *. v .*, .*

Paira S. Vicente, americano Elincr;
Para Barcellona e escalas, americano
Noimàiituin;

.Para Tenerife, ,. americano Western-
Bellc;

Para Ncrva York e escalas, «americano
Opcqttan;

Para Recife e escalas, nacional Itaúba;
Para Nova York e escalas, americano

Wiiiyak ;
Para Manáos e escalas, nacional- Ceará;
Para Montevidéo ,e estalas, nacional

Sírio.
NOVA YORK, 14. — O paquete inglez

Molicrc, da linha Lamport & Holt saiu
no dia 12 do corrente, deste porto para
Rio de Janeiro, Saritos, Montevidéo e
Buenos Aires.

Vapores esperados
Mveriiool a «ses., Orita 18
Nova York, Acolus ,' 16
Liverpool, Hrontr 17
Buenos Aires o (.ses., Formosa. ,,...!! 17Iluenos Aires e escs., Vaution. 17Liveipool,. Avante. "17
Hnvro e escs. Lúlellti ig
Mnrsclliu e escs., Cortloba 10
Llv.erpool - e esc., Arlanza 19
Antuérpia e escs., Paus dc Waes ]H
Itlo da 1'rnta,- Uendosa .: .. üoIluenos Aires v>tscith Dcincrara. %Si'í... 20liucnos Alrís;- Víiiroit'.-...-...-,*,..-.,..*.•.,, ^1
Portos do norto, Pará ;-", 21
Ituéiios' Aires '•. ese., Llmli ..¦.;.'.'.'.,' '2'A
Buenos Aires e esesi, Avon .... .... .'.22Portos do norte, Bahia .;.....! 22
Uvorpool e escs., Valparalso ,.',.',', 

",, ÍJ
Hlo tiranilo aò Sul, Tcnnusorí. , ,., 24Liverpool o cses., Sócrates «o
Portos do sul,. fl^J'anlo. .. . . -y, 27Buenos Aires a escs., Oolrla .,'. 28
Buenos Aires o cses,, Sierra Feniano. ...! 28Novo York e ese»., .lida» "0
Liverpool e escs., Phldlas ........ 

'.'. 31
Soiitliimipton e escs., HljJiiaiid Prldo. ... 31llavre o escs., Har.iarà 31

TELEGRAMAS COMMERCIAES
(Sfgundo. despachos tblegraphoa dos nossos coiTcspondentes cspcciaas"

MERCADOS MONETÁRIOS

OS PRODUCTOS E OS TÍTULOS BRASILEIROS NO
ESTRANGEIRO

Informações diversas
1ELEGRAMMA FINANCIAL

Descontos:
Ant. 1919

Vapores a snlr
P.Io dn Prata, llalboa .. .,
Portos do milj llatlnga
Kio Grande e Itlo.da Prata, fluccla ..Buenos Aires c escs., Acolus
Colláo o cses., Orlta
Miirsollio e escs., Formosa
Jtwlfc c eics., Taquary
Portos do sul, itopcrnim
Nova York o esca., Va-ioaíi
llucâo o tws., Itapuhy.
Portos do sul, llabcrti
Iluenos Aires a esc. Lutetia
Buenos Aires o esc., Cordoba
Buenos Aires » ese., Arlama.
Iluenos Aires o escs., Pays de Waes ..Muvsellin e escs., JfemlosB
Llvi-rpuol a oscs., Di-jnrrara
Portos do uortç, Aracaty. ]Aiiu-aJO o enes., Itapacy .. .... ,.Itvrife è escs., Almlranf* JaoegUaH ..ljçlxSe.4: e Ilnintiurgo, (Iroenlolt. . ....Soijthaiiipton e oscs., Avon
Nova York e esc, limou.,
Sius-la • ese., IAma '.,.'..
Itio ilu Prato, ViíIjioroiJio
Portos do uorte, Joio Alfredo
Nma York e escs,, Byrtin
Ilordr-os o escs., Sierra Venlana. . ....Stockolmo a ese»., GWriu
Riienbi Aires < e.-cs.. Ulghlaml 1'rldeiIlio dn Trata, Samaiii

Movimento do
porto

cáes do

Acliam-se atracados ao cáes do' porlo,em serviço de carga e descarga, de mer-
cadorias, os vapores e embarcações se-
guintes:

Vapor americano Simsliine, armazém
1, descarregando óleo.

Vapor nacional Ibiapaba, de.-carre-j.in-
do carvão, armazém ti. 2.

Chatas diversas, com carregamento do
í-iHi.T, armazém n. 2.

• ("batas divenas, com carregamento do
Siri o. armazem 2.

Vapor americano Robin Good Yello-.v,
descarregando carvão, armazém n. 3.Chatas diversas com carregamento do
Slieriilan, armazém 3 e mixto 2.

Chatas diversas, com carregamento do
West Nosku, armazem 3 c mixto 4.

Chatas diversas, com carregamento do
Rio dc Ia Plata (armazém mixto n. 8), ar-
mazem n. 4.

Vapor nacional Victoria, cabotagem,
armazém 4.

Chatas diversas com carregamento do
Passaic Bridije, armazem 4 e mixto 4.O cimento descarrega no armazém 3.

¦Chatas diversas com carregamento do
Scaldier (armazém mixto 8), armazém
n.5.

Chatas diversas com carregamento do
Amiral ViUaret de Joyeuse, (armazémmixto 2), armazém 5.

Chatas diversas com carregamento do
Lochport, armazém 5.

Vapor inglez Monqhçssès, descarregan-
do cimento no armazem 3, armazem 6.

'Chatas diversas, com carregamento do
Trevicr, descarregando cimento no arma-
zem 3, (armazém mixto 8), armazém 6.

Chatas diversas com carregamento dü
Lord Orinand. A cevada descarregada no
armazém 3 ( armazém mixto 4) arma-
zem 7.

Chatas diversas com carregamento do
CiiyiiW, armazém mixto 8.

Chatas diversas recebendo minério, ar-
mazem S.

Chatas diversas, com carregamento do
Ango (armazém mixto n. 8), armazem
n. 0.

Chatas diversas, com carregamento do
West Mnnlien, armazem 9 e mixto S.

Chatas diversas com carregamento do
Sark, armazém 9 e mixto 8; a farinha de
triRO descarrega no armazém 3,

Hojo
Em Londres, 3 mezes :

0 11|10 0 ll|l(l
Em Nuva York, 3 mezes :

8
Cambio sobre Londres:
Nova York (t. tclg.) i»r dollars, libra

3.4C.50 3. tr, .50 Domingo
Nova York (íi vlsla) d-illnrs por libra :

3.45.75 3.11.75 Domingo
Farls (tt vista) francos jior libra :

09.53 59..1*.' Domingo
Lisboa ia vista) pence iior mil réis:

6 lõflC Domingo
Madrid (tt vista) pesetns por libra :

2(1.50 Ü6.75 Domingo
Gênova (ft vistn) Uras por libra :

100.25 99.25 Domingo
Titulos brasileiros:

Aclual Aiii. 1918
Federaes :
Fundiu..', 5 o|o :

«0 05 t»
Novo Fundlng, 101*1 :

57' 57 —
Conversão, 1910, 4 o|o :

39 1|2 30 112 -
1908, 5 olo :

05, 05 —
Estudoaes : :,
Districto Federal, 5 olo :

50 1|2 60 1|2 '-—:'
Bello Horizonte, 1905, 0 o|o :

04 1|2 04 1|2 —
E. dc 8. Paulo, 1913, 5 o|o :

N|cotnilo N|cotndo N|cotado •*•'-
E. do Itio, bônus.ouro, C olo :

58 58 —
E. da Bahia, emp., ouro, 1913, 5 olo :

43 1|2 43 1|2 —
Titulos diversos:

lioje Ant. líífl
Brasil It., Common Stock :

2 1|4 2 1|4 —
Bra>lliiin T. Light P. Oo., Ltd.. Ord. I

40 1(2 41 —
S. Paulo It. Co., Ltd.. Ord.:

• 121 124 1|2 —
Leopoldlnn It. C, Ltd., Ord. . '

28 28 1|2 —- . "..:'¦
Dumont Coffee 0„ Ltd., 7 112 olo C. Prcf. :

7 114 —
Br. Jolm dei Itcy Mining, Ord. :

15|* 151- -
Hlo Flour Mills & Grnn.irles, Ltd. « ,Bl|3 0t|3 ,
London & Braslllnn Bnnk, Ltd.*

21 1(2 22 —
Mal-.i Iteal Ingleza, Ord. :

105 105 —
Titulos estrangeiros:

Hoje Ant. 1019
Emp. de Guerra itritnnnico, 5 o|e, 1929*47 :82 3|4 82 7(8 —
Consols., 2 1|2 olo 1
.... 44 44 1|S. —
Rente Frunçaise, 3 olo (na Boina de Parla):

67.00 57.05 —
Bento Frunçaise, 5 o|o :

85.20 86.20 ~>

O CAFE'

SANTOS, 15 — 0 merendo- tt café dUi«nI-vel fechou Inalterado.
Hojo Ant. 1010

Typo 4.  fl$00O 91000 13|5001*ypo,7  7$2M> 7Í200 IlItStiO
SANTOS, IS — O mercado de cofípnrn aentrega a; termo abriu esliívul, com butxn pnr-i-lnl de 50 ruis c nego.-ios rcdusldos, Na segun-

da i.-liauiada verlflcou-sc uovu baixa nos nn-v.esnmls afastados, continuando os mnis pioslinosousientados. No fecliamoiito foram cotado» osseguintes preços dc coniprndorcs, (.-alnio:
• . lígva. luse

, Hojo 
'

Dezembro  8$'i'n•'.""•¦'ro.  9$iM'aFevereiro.. f,  9^5
íJ"'"'-'-  0H5OMulo.

Vendas.

Dezembro. .
Jüíiriro. . ,
Fev>-relro. .
.Vai-1,'0. , .
Mulo

Vendas.

19.000
Anterior

• ', . 
8$90O

9*025
0*275
98531»

••• 14.000
Para llquldatãc

Hoje Ant. . 1019
8J200 8*200 11*750
9*000 85775 11*025
0*000 8*875 10*000
2.000 42.000

Dezembro. . . .
Miui-u. . . t .
Maio. . . t . ,

Vendas. . ,
SANTOS, 15 ¦— E" o seguinto o movimentoestatístico du enfo hoje, com os respectivosconfrontos .;
„ . •, nojo A.'nl. : 1010Entradas ¦..¦¦- ¦'¦

34.708 40.613 18.100
Embarques

211.000 20.000 .28.000Despachadas
28-000 .. 17.000 17.000

Saidas:
90.983 92.447

Existência : .
»,„,,. „„*í*0-'*>-<2« 3.012.701 4.037.020NOVA XOIIK, 15 - Na Bolsa Official detnfe o Assucar vigoraram hoje, tt ultima horaas seguintes cotaçOes de cafó a termo, reme-sentando cents por -libra :

Uoje

Entrega em innrço...V (\n
Eütroga cin imiln »\»
Knlrept em julho l'.H\
Entrega em setembro.. ,,' 7 (i(.
ou sejn uma bulxn ilo 3 a 4 e nltu de 1 poilto
parcial, sobre os preços anteriores, que f„lram os seguintes :

Anterior
Entrega em março  1177
Entrega cm ninio  7^,*Entrega cm Julho ,\ ",'.\ç,
Entrega em setembro  7 

* 
7*0

Na mesma data do nnno passado registraram-
bo as seguintes cotações :

.limo passado
Entrega em março  15.10Entrega em maio  \;,'.2a,Entrega 0111 jullio  KAÍEntrega 0111 setembro  15.23

NOVA YOItK, 14 — Café disponível :

Compradores
Uni" .Inter,

T.vpo Itlo 11. fl  7 1(8 7 IU
Typo Itlo 11.  o 5|s 6 8 4Typo Santos n,  o 3(1 9 3 1Typo antos n. 7,  8

Bio, baixa de 1(8.
Santos, inalterado,

O AJ.GODÃO
NOVA YOUK, 15 — O liiérctfilò do nígoilS»

paru a entrega a prazo encerrou-se hoje eiu
eònrtlçSea estáveis, regIsfi-aiiilo'se òs seguiu-
tes valores, quc representam cents por libra:

Hojo Ant. 191Í
Algodüo "Amei-k-iino"

cntregii cm Janeiro 15.37 14.95 Doraingi
Alguilüo ".Aiuci-icaiio"

entrega c:u mulo . 15.57 15.22 Doinlngi
Ou seja uniu ulta de 35 a 42 pontos, dendo

o feehiiincnto anterior.
LIVEUPOOL, 15 — No mercado de algòdii»

disponível as qualidades brasileiras fórum lioje
cotadas 20 devimos dc pence por libra niais
altas, vigorando os seguintes limito.*:

Hoje Ant. 1019
Peruanilinco "fuir" . 11.00 11.-10 32.25
Maceió "fulr" .... 11.00 11.40 32.23' O algodilo norte-americano' 110 mesmo merca-
do experimentou uma alta de 20 ilei-luios do
pence por libra, coluudo-.se:

JIojc .li.-i. 1019"Fully-middling" dis-
ponlvel  11.01 11.71 27.25
LlVUItPOOL, 13 — 0 mercado de algodilo a

termo, &s 12.30 p. ni.,-huje mostra paru o pro-dueto nortc-iimei-lcmio uniu alta de 2i) 11 22
pontos, cotaudo-sc em pence por libra:

Jíojc Ant. 1019"Fully-niiddllng" en-
trèga cm dezeiuliro 10.00 10.40 25.25"Fully-iliiddllag" eu-
irega em niurço . 10.87 10.05 23.23
1'EUNAMIirCO, 15 — O inercado de algodüo

acstn praça esteve boje 110 meio dia estável.
A cotação dn 1«-surte foi por 15 kilos:
Hojo  2SJ000
Anterior  2S?000
Annò passado ,, ,; ., 40*(H)Ò>

As cntmdiis foram:
Hoje ., 000
Anterior 70Õ
Anno passa-lo .... ,, ,, 100

Ou seja para a safra:
Hoje 28.300
Anterior 27.400
Anno passado .,;,... .. 20.800

Sendo a existência deste produeto calculada
5111:
Hoje  (i.onn.
Aiitçr|or... ... .,  5,300
Aiiuo passado '.,  50.400

A ultima exportação de algodilo conhecida tnenhuma. '
O ASSUCAR

PEBNAMBUGO, 15 — Suo as seguintes aicotações officlues do assucar, boje, por IS
kilos:

Hoje
Uzinas superior e 1» .. . . 11*200
Hraiíco cristal .. .. .. 8J500
Denieniras .. Sem c-otaçaó
3* sorte -jfjoo
Somenos 7*500
Brutos seccos 4Ç200

,4ní«-iorUzlnus superior c 1" .. ItfjOOBranco cristal 8JUU0
Deinernras Sein còtíçllo*-* «orte ., n*(íoo
g?J!'«B9,*! 7«iai0Brutos seccos -1J20O

Amio pastado
Uzinas superior ei" .... 13*300
lirauco cristal .. .. .. 12*500
Demerara'» .. .. .. .. «cm i-otiiçüo
-" •-'-"'•9  *. .. llçuoo
Homenoí .... .... ..- o$500
Brotos seccos ',', .,' ,; 7-ftiUO

. As entradas fornra:; ...--.
Hoje .... ;. .... :..¦.¦, .... v. 7.800Anterior ; ,. 7,400Anno passado  9.500

Ou soja pnrn n sofra 1
Hoje'.. -.; .'. .'. ;. .. .... ,, l,(i!ii.20OAnterior ..  .. ,, ,, 1.„,s;).400Atino passado , ,, 421.OOO

Sendo a cxlstcncln deste' produeto calculadaem:
""J*  3Ü0.100•*»";rIor ,, ,. «52.30OAnno passado  151.20O

A-ultima exportação de assucar conhecida onenhuma.

Vapor inglez San Florcntino, descarre-
t;ando oleo, pateo 10.

Chatas diversas, com carregamento do
Pancras, armazém n. 10.

. Vapor americanno American Star, pa-leo 11, descarregando material para a
Estrada de Ferro Central do Brasil.

Armazem 11, vago.
Vapor americano Tulade, - pateo 13,

descarregando trigo.
Chatas diversas com carregamento do

Ceylan, armazém 15 e mixto 8.
Chatas diversas, com carregamento do

labor (armazém mixto 2) armazém nu-
mero 15.

Chatas diversas com carregamento do
Groeiitoft, armazem 15 e mixto 2.

'Chatas diversas com carregamento do
Gellier, armazém' 16 e mixto 4.

Chatas diversas com carregamento do
Kercsaspa, armazém. 16 e pateo 8.

Chatas diversas com carregamento do
Ilighland Rover, arrazem 17 e mixto 8.

Chatas diversas com carregamento do
Vestris, armazem 17 e mixto 8.

Chatas diversas com carregamento do
Gelria, armazem 18 e mixto 8.

Praça Mauá, vago.

O VAPOR N.OÍÍUIÍGÜP.Zi
carreg.ua neste porto em
meado* flo hk-z de Dezem-
bro, pite»

LEIXÕES E VIGO
Popd cnr^iis e mais informa-
ções, Ci. iu a

SKOGLANDS LINJE
9 Rua Municipal 9

TELEP. NORTE 1676

LLOYD BRASILEIRO
é '"A 

ÇA S E R V U Za O D O XJ R. A. D O
E-ntfe Ouvidor e Rosário

HMIA 1)0 .VORTE LtXHA NÒÍrTE-SÚL

O PAQUKTE

JOÁO ALFREDO
¦ Salríl no dia 25 du comente pa.ra
Mlináos, i5a 10 lioras, escalando em:

; Victoria, 26 de dezembro.
Bahia, 28 do dezembro.
Jlnceló, 29 de dezembro.

-,; "Recife, 30 de dezembro.
Cabedello* 31 de dezembro.
Natal^ Io de janeiro.
Ciará, 2 de janeiro.
futioya, 3 de janeiro.
Maranhão, 4 de jan*lrt>.
Paru, G de janeiro.
Santarém, 7 de Janeiro.
Óbidos, 9 de Janeiro.
Parintins, 9 de janeiro.
Itacoatiara, 10 de janeiro.- Manáos, 11 de janeiro.

,0 PAQUETE

ACRE
Sairá.dentro de. pouoos diaa, para:

Santos,
Paranaguá,

S. Francisco,

Rio Grande»

Montevidéo e
Buenos Airée.

AVISO— As pessoa- que qutir„m ir a bordo dos paquetes, levar ou ia-ber. ••assagr-.-os,. deverão solicitar carteies üe ingresso aa ee^-üu du ua»
ee
fego.

LivBrpool, Brasil and River Plate 8teamers

LINHA LAMPORT.& HOLT
O PAQUETE

HERSCHEL
Sairá no dia 22 do ..corrente, para 

'¦',

LEIXÕES

Sua

P>ste paquete foi ospreasamente òonstruido para transportede pd*ia-*rein>s de 3? oiaase, em camarotes com duas, quatroo sois camas. -., ¦ a
Preço da passagem de terceira classe 44*S$OÜÜ,incluindo o imposto
Para pasaayens e mais informações, tratar com os agentesNorton Megaw &C. L.
RUA DA SAUDE 29 - PRAÇA MAUÁ

TELEPHONES-Passageus: Norte 6671—Carga: Norte 47
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SBCÇAO LIVRE

LOTERIAS HOJE 
''HOJE

Aos membros do Congresso e ao Sr. presidente
da RepubGca -

•iv* 
~ 

¦ m: ¦ .
O "Correio da *Mniiliã", no afan de evitar à concurrencia ipubllca para

O serviço das loterias federaes e ,de querer convencei* que a actual Compa-
¦nhia iiuc explora o serviço teve prioridade em apresentar qualquer estudo

especial ao Congresso, investiu contra o honrado Sr. ministro da Fazenda,

nos seguintes termos:

"O Sr Homero Baptista ú, ao que £e diz, partidário da re-

novação do contrato das loterias federaes por meio de con-
curreneia publica. Essa attitude parece, a primeira vista, mui-

to boa, porque, tràtando-ae, como se trata, da exploração de
mn. serviço em que ha vantagens reciprocamente- para o con-
trátante e para o Estado, seria natural que' se fizesse o ne-

gocio eom quem melhores condições prepuzesse." •

Sim senhor, sc essa é a opinião do honrado ministro, elle estft com a

opinião publica, uo lado da moral e da justiça. ¦ "¦'•_•.•

O governo, mais do que nunca, encontra-sè pi-ccISM-iMPiÜc numa sitiiaç*üo

favorável para «lar á questão óssa solução. *

Quando a actual contratante apresentou á Câmara, em outubro p. findo,

o seu pedido de mai-H uma piorusacão, jft em 12 de julho diiíte meamo anno,

teto é, tres mezes antes, o Sr. Ilha Brasil havia apresentado uma petição

ao Congresso, acompanhada de uma longa exposição, e planos, os quaes. fo-

ram publicados no ".IO,itiNTAL DO COiMMERCIO- de 5 e no "CORKEitO&>A

3T.V.N"Hã" de 7 de setembro *p. f.indo. . _
lim. .primeiro logar, oin assunupto de planos de loterias, não ha no

Mundo nada mais a descobrir, essa espécie do pólvora não admitte mais des-

jccl-ndores.

Bm h-eguhdo- logar. se a proposta da actual contratante, *que entrou no

Congresso em outubro, ip'. findo e, que ainda njío foi divulgada, .pela im-

(prensa, jft so tornou bem conhecida, segundo diz o .CORREIO,: a do Sr. Ilha

já o era desde julho.

Bem -sabem dieso os deputados Leão Velloso, director do "CORREIO DA

MANHA", e líduardo Tavares, director da-Companhia requerente.
Pela regra, se algum dos dois proponentes se aproveitou do trabalho u-mi

do outro? foi o segundo, do trabalho dp primeiro.

0 mesmo argumento do COKItEIO a .favor da Companhia, qúe requereu

em outubro, serve com n.uito mais razão para o requerente Ilha Brasil, que
requereu em julho o divulgou arii.plamente pela imprensa.

10' justamente a concurrencia que vai sanar o mal iiuagliuuio do Cor-

relo (Ili -Manhã, pois, conhecidos os dois planos, cada uni concurrente farft as

«uas modificações em suas propostas na occasião da concurrencia, ein bene-

íipio do Thesouro, das. instituições beneficiadas e do -povo.

Os predicados (alias contestáveis e contestados muitas vezes) dá actual
contra tante lio longo espaço dõ um. quarto do século, no caso de serem exa-

ctos', não justificam que uni governo serio a-dopte o precedente que terá de
•passar seibre os'futuros governos, quando todns as outras .Companhias e Em-
•prc-níüs requererem a mesma coisa.

lEstítl' üriâl infonr.ado o Correio, quando diz que.todos sabeiíi que actual-
mente no Brasil, além da actual contratante, só ha iuh protonetente ao con-
itvató das loterias federaes: a empreza das loterias do Ulo Grand© do Sul

O Correio estft embruMiniiilo, ou estft embrulhado. Existem* vários- con-

cünentcíi, que ainda não se deram a conhecer; e essa empreza''ou Companhia
do Bio Crande justamente, o, que quei- e a prorogação *do actual contrato.
ipu,is elles estão perfeitamente CONCHAVADOS com. a Companhia de Lote-
¦rias Nacionáesi conforme ainda hontem denunciou por 'estas columnas ô

Sr. Ilha Brasil. ..... - .... . .

K' altamente censurável.'que por-taes¦•.motivos, .o Correio aggrida ião
iiijtiptamente o caracter de u"'-- dos nossos mala acatados ministros; maximé,
sc é' verdade como diz o ¦¦Correi», que S. KX., escrúpulos*) om todps qs seus
actos, quer sempre anvparul-os na lei, não' violando u Conítltuição como se

lpreteu.de, que o faça agora dispensando a concurrencia num caso etr.' que
não pôde, nem deve disipeuaal-a. •' -

Siga, pois, S. Ex. os impulsos de sua elevada consciência:
.-. Agora, para terminar fay.cmos ao CORRF.IO I)A MANHA* uma pergunta:

•— poi* que o seu .director, deputado Leão Velloso, não requer ao presidente
ida Com.missão do Finanças da Câmara, que lhe forneça cópia du ba*** ina-
¦xima das vantagens que a Companhia em seu .requerimento offerece ao- The-
souro, fts instituições beneficiadas e ao povo,. e não a publica cm seu* jor-
nal juntamente con; a proposta de* base do Sr. Ilha Brasil, para que ao lado
mina da outra possamos todos conhecer qual a que cfferece mais vantagens
e. pwtnintp, qual a quo deie prevalecer como instrumento, .principal para a
abertura da concurrencia publica ?

&6 itsslm o CORREIO DA MANHA conseguirá conveneer ao publico,
üo go.verno o ao Congresso, da justiça da causa que defende.

DQ

PENHORES
Mpdo, Silva k C.

' * i i

Rua. Hi ií nÜ .* 1W
formando um importante e variado

sortimento de joalheria e relojoa-
•ri-*-, constante de. cautelas venci-
tXns, que os Srs. mutuários podem
resgatar ou reformar atô as 11
horas. • ¦

1 DE PIN
(ANIONIO FlilílUÜUA ULPlINirO)

Escriptorio, ri.a da tjiltandu n. il

ielrpliune *S81, Ont rui

IMoniimente autori/atlo
VENDE EM LEILÃO

ImtXt.

08 184042

61 141557

G2 18*114.5

G3 1S4180

Gfi

75 1S5.UJ

Quinta-feira, 16 do corrente
âl> misiò dia

Rua Sete de Setcmlw n. 179
.-.-.- > • ••*,

Conforme o seguinte

CATALOGO
1 relógio- dc prata ri". 67.

par de bichas coni 2
pedras do fantasia e 8*
medalhas, tudo do ouro,
pesando 8 grammns.
l' reiogio dc ouro com
diamantes, n. 102.023,
para senhora.

1S533G 1 anel do- ouro com 2 dia-
•mantes e 2 podras dc
côr, pesando 6 grammas.

nlliançiis, 1 anel par-
tido e 1 medalha com vi-
dro, tudo de ouro, pesan-
do liquido 7 grammas.
1 botã'o de ouro com 1
brilhante.

185219
1S5239

3 185242

5 18534C

185412

185423

1 par de bichas de ouro
com. 4 pedras de côr e
diamantes.

59 1840S2 1 bolsa -do prata, defei-
tuosá," pesando- 85 gram-

. mas. . _
GO Í84099 1 anel de 

"ouro 
c platina

com 1 pérola, 4 brilhan-
tos e diamantes.
1 iillianga de ouro, pe-
sando 5 grammas.
1 par de bichas de ouro
com 2 brilhantes.
1 anel de ouro; mnrqul-

¦ ge, com 3 pedras do cOr~-1e 
brilhantes.' f

G5 184435 1 pulseira ç-e- ouro e pia-
tina, defet-.tic.--a, pesando
19 grammas. „'

184478 1 relógio de ouro, tango.
n. 58.174.

07 184531 1 cigarreira de prata, es-
maltada, pesando 115
grammas.

69 1S4S30 1 reiogio de ouro, -defei-
tuosó, ri. 119.868, com
pulseira de couro.

70 185023 1 corrente de ouro, pe-
sando 9 grammas.

71 89513 1 pulseira è berloque.de
onro., pesando 9 gram-
mas.

73 1S5056 1 reiogio de ouro 
' com

esmalte, defeituoso, de
Vach.Tou <t Constknjlri,
u. 215.229.

74 18ii0C0 1 par do bichas do-ouro
com 2 pedras azues e brl-
lha n tos.

colar de pérolas, com
fechos de ouro, pesando

grammas.
70 1Í5071 1 brocho eom 1 brilhan-

te, 1 cordão com pérolas
e medalha com 2 dia-
niaiites e 1 pedra de côr,
faltando 3. pesando 30,
grammas, é 1 par dc'bl-
chás com 7 brilhantes,
faltando 1, tudo dc ouro.

'i f dS5ÍÍS 1 pulseira defeituosa, pe-
sando S.gramiuas o 1 anel
com. 1 brilhante, tudo de
ouro.

92-121 1 brilhante*, pesando 1 lei-
Iate menes. 1|1G.
1 anel .'3 oura com 1
brilhante. 1 pedra de côr
e 2 diamantes, o 1. cruz
de ouro e platina com
rubis"p diamantes.
1 anel dé ouro com S
brilha ateu.
1 broche de oul*o com i

.saphlra o brilhantes.
SG 172520 1 anel c:á ouro com 1

brilhante.
87 172771 1 anel dp ouro com 1

brilhante.
89 173921 1 relógio ad ouro, defei-

tuoso, n. 19.800.
90 1.73959 1 anel df- .••.•ro c platina

eom 2 brilhantes e dia-
mantos.

92 95958 1 anel de ouro com t
pedra de côr e 2 brilhan-' tes.

94 17419-1 1 reiogio de ouro, Oine-" 
go,. n. 4.4G7.967.

9G 174934 1 anel de i.-tiro, com 1
brilhante.

98 1752S7 1 pulseira com Ijerloquos.
com pedras de fantasia,
faltando 1, e posando 21
grammas, .tudo de ouro.

99 1754G8 2 pulseiras de. ouro, pe-
sando 31 graniliins,

pe-

145 1S29G1

146 183158

1*47.183727

11S 184908

**¦

14» 185179

1-51 118454

S0

81 171272

83 172150

86 172417

156 122421

157 131485

105

1 par de bichas de ouro,
estando 1 defeituosa, coni j 100 17G44G 1 chatelaine com 1 pedra

encarnada e brilhantes.
uesandb- rG granimas., e

1 3neí com 1 brilluinte,
tudo de ouro.

101 17G727 I bròctiS de ouro. com 1

it;scoxi»i- »e f. a.
Rio, 14 de dezen-bro de 1920.

A Companhia de Loterias Nacionaes e a prorp-
gação do seu contrato

'C *COKREIO DA 1IAXHA", de hontemj dando a sua opinião soVrt* »

como deve ser resolvida a questão ,dos serviços das loterias federaes, actual-
mente cm fOco, di*?se: • .

"O Sr. Homero Baptista ê, aoque.se diz, partidário, dafe-
novaçãíf do contrato das loterias .federaes *por meio de concur-

, rencia .publica. Eesa attitude parece,-á primeira vista, n-uito,
¦boa, porque, tratando-se, como se trata, da exploração dc um
serviço em que ha vantagens reciprocamente para o contratante
e\para o lüstudo, seria natural que *Se fizesse o negocio com
quem ir.elhorcs condições propu/.esse," ,

Até ahi estft tudo muito bem. Com que, porém, cu não concordo é com
o emprego desse "parece", dada a circunstancia de. á frente de tão ralente
idiiuio, achar-se o Dr. Vellcso, deputado federal, que bem podia, antes de
se manifestar em tal assumpto, procural-o conhecer, na .própria Câmara, por
intermédio da. Com missão de Finanças, lendo o trabalho apresentado pelo
Sr. Ilha Rrn.«il. * -

15' necessário que o Dr. Velloso acorde desse profundo somno de olhos*
-ebertos o *se convença de que a attitude do Dr. Homero Baptista, querendo a

coni-urroncia publica, quer "ft .primeira -vista", quer *ft segunda, quer ft. ter-
er-.-M e mais vistas, não "parece", como dfe o Dr. VeJloso. 6 aimplestr.ente boa

(porxjue (• uma attitude independente e integrada de honestidade o justiça,
* AtC* breve.

Rio, 14 de dezembro de 1920. t

MAJOR XICAXOR GARCLV

(Traiijjcri-pto do "O Imparcial", de lõ de dezembro de 1920.)

ASSIKJ1AÇIO DOS KMPRKGADOS
XO tX»MMERCIO 1>0 RIO- I>15,
.lAXICinO

(Fundada em 1880) . ^ [,
]'(lii'lc.!i;s próprios: ii Avenida Rio

Rt-Mi-ux) 11*8 e 11!» v «í<)»i.siItc.S'IHhs
10

'.ELT3ÍÇAÒ DA jVSSEMBLftA DE-.
LIBÈUATIVA

F.m obediência ao que eistatue o
art. 54 do.s estatutos, convido to-
dos os Srs. conaotios quites para a
assemblOa. gerai, a ser realizada no
próximo dia 20 do corrente, segun-
da-feira, afim de elegerem ca 100
sócios iem graduação, que, com os
graduados, formarão a assemblóa
deliberativa, que funecionará duran-
ti- i. bientllõ de 1921-1922.

jV oíwembhía se instalará âs 11' ho-
ras, formando-se at quatro mesas
eleHoraen, que funceionarâo até as
20 horas, hora cm que se iniciará a
apuração (".o pleito.

• VICTOB -RODftlCiÜKS .IFNIOR
...... : * 

'..li 
seerei;uii> ..-'¦-,,. .

ASSOCIAÇÃO BOS EMPRIX3AUOS
NO COMMERCIO DO RIO DE
JANEIRO

- - AMseiiiblé-i geral

E' condição indispensável para fa-
zer parte da assembléa geral, no
próximo dia 2&, segunda-feira, estar
quite com a. associação, visto o re-
cibo do mez ou o certificado de qui-;
tação representar o titulo cleitorátt
do sócio.

De accordo com 09 estatuto», não
poderão fazer,parto da assembléa!
geral, nem votar on ser votado para;
membro' da assembléa deliberativa,*
ou para qualquer .cargo do conselho;
administrativo, os associados que fo-',
rem funecionarios dn associação ou.
delhi estiverem recebendo retribui-'
ção por serviços prestados, bem co-j
mo os menores e as associadas pen-*,
sionistas.

VICTOR ' RODRIGUES JUN*Í<-'-'.
. 1*. secretario... *.._-,.

2 brilhantes.
9 185471 1 pur de bot5es de ouro o

cábeTio"... coni 2 brilhan-
tes. ¦

10 185542 1 colar o medalha dó
ouro com,l diamante, 1
berloque do. ouro, defei-

„„:, .'. :*• -tiroso, c 1 dii.tv'de,-.cO;b.ro',-'
pesando tudu 7 gram-
mas.

11 lSfo74.1 caneta de ouro, p0s9.it-
. ..'*. , •.do 1(1 grammas. ¦ •¦

13 183G10- 1 reiogio defeituteo, fal-
tando 1 ponteiro, s|n,
de ouro.

14 185G81 1 corrente de ouro, pe-
sando Ifi grammas.

15 185755 1 alfinete de ouro. e pia-
tina com S "pérolas . o
diamantes. ,

1C 185757 1,medalha e 1 par de bo-
toes, tudo de ouro, pe-
«ando 7 grammas.

17 1S57S4 1 verônica de -ouro, pé-
sando 12 grammas.

19 185824 1 allianca de ouro, pe-
sando 8 grammas.

21 185S75 1 alfinete de ouro cpm 1
brilhante. ¦_

22 185888 1 par de botSes dc ouro
com 2 turmalinas, pesan-
do'7 grammas.

23 185899 1 alfinete de ouro com
1 brilhante e 2 pedras de
cOr.

25 18593C 1 reiogio do ouro, amas-
sado, ti. 21.331, paru se-nhora.

26 185977 1 pulseira com turmali-
.nas o berloque, tudo do
ouro, pesando 16 gram-
mas.

2'8 185985 1 alfinete de ouro com 1
- brilhante.

29 185990 1 par de •bichas'de ouro
com 2 coraes e diaman-
tes.

30 180000 1 anel de ouro coin 1
¦ *¦;¦'¦ saphlra.

31 18600-5 1 par de botOes com 2
camaphous, pesando 8
grammas, e 1 botão com
1 brilhante, tudo de ouro.

33 186134 1 alfinete de ouro com 1
brilhante.

35 186233 1 corrente de ouro, mos-
quetão de cobre, pesan-
do 16 grammas.

36 183040 1 anel dò ouro com 1
pedra verde e brilhantes.

37 183044 1 medalha de ouro, pre-
•mio, com 1 fita e" 1 pas-
gador de ouro, o 1 dito de
prata, pesando tudo 34

• grammas.
38 1S3088 1 corrente de ouro, pe-

sando 24 grammas.
39 183127 1 reiogio do" prata, Ome*-

ga, n. 4.5&0.'459; ;
40 183190 2 

',botSes, '4 ditos para
collete, 1 par de ditos,
todos de ouro, platina e
madreperola, com pedras
dc cOr, pesando 12 gram-

-mas, e 4 tranquetas de
cobre.

41 18i"S00 1 colar c cruz' de ouro,
pesando 3 grammas. . 1

42 183363 1 colar e figa de ouro,
faltando a pedra, pesan-
dó 10 granima».

43 183371 1 pulseira e medalha de
ouro, pesando 8 gram-v , mas.

44*183458 2 colares com 4 berloqucs,
sendo 2 defeituosos, fal-
tando 2' pedras, tudo dè- ouro, püsandò 3*6 gram-
mns. *? .' -,

45-183517 1 reiogio de prata, defei-
tuoso. ri; 5.122.961.*

47 ,183780. 1 owtojo com 5. peças de
prata e aço, para cscrl-
ptorio.

48 183810 1 alfinete com brilhantes
1 par de bichas com 2

cornes e diamantes, tudo
de ouro.

-'.9 1S:-S*!1 1 anel de nmo cnm 1
ixdru nxtil e diamantes.

51 1IMC7 i n*liu;i.) de iuri*. nu-
mero 815.242.

52*-ÍÍiS7fl 1 alfinete dc
saphira. I

diuiuanles.

102 '100S.20.

103 177125
i . *

ouri*>-e^lB|íW&-í^*JiçS?"' .
a i:m *d*?^£tó^ i"^^:-:".:'l%: '^isÍÈÊÍPáWSÊIwF^ '¦'

"fíl

brilhanti*. diainaiiteti e
ped ri h de cOr, faltando 2
pedras;.
1 nlliii^ts de ouro coni

lierpjii e 2 brilhantes.
pulseiras defeituosas,

çnni ilianiarité.i. *** 1 eha-
telaint* com pérolas e

: ••• -• (1 iftmantes.. tudo de ouro,
posando 48 griimin.-i.**!.

105 177792 1 retngio de ouro Rátoic
Pliilipiu- & C. ií. 1GR.972.

1 OU 17803S 1 nnel di* ouro e )?l:iLi:i<i
j ', com 1 brilhante e dia-

mantes.
107 178073 1 anel de ouro coin 1

pedra de côr e In jlb-aii
tes.-

10S. 17SG34 1 cruz de
çnni 4 po
brllhantea.'

109 178694 X po**.1üo
diiimant..^
írra mm a Sr"
pedras <le côr.. l>"'cfili^,l)te;
e dininiitites, ttf^rjBnjsrj
ro, -Cjfihel coni" 1' «iplt'***
e biíuhantes, 1 dito
1 pedra oncarnadii ,ç*
lhantes. ambça£3le
e platina. ¦¦''f^í. ;

lib 178831.1 par de biehtisi-iíÉf* <
com 2 pedras aSsucs^ij
lhantes.

111.17S927. 1 corrente de
quetão de uurolí plntij
pesando 11 gtíylbiiaH.f

112 105660 1 figa de mar
113 1790S9 1 chatelaine

diamantes,
grammns.

114 17915G1 colar .com"sendo 
1 com

faltando 1 p
liança,. tudo
sando 16 gra

11G 179294 1 corrente é
botões, tudo d
sando 24 Kra'l

117 179.295 1 broche de nlí
pedra de côr.é;
tes, 1 relógio";

• n, 79.955
C . gramtna,,'. pariit

115 179424 1 reiogio de o
ro, 45..3Í9, par^

119 .179635.1 a^úl.dc o.urj** * dras .verdes je:'" '"¦ '. 
. tes. .*' '.y

121.1115*71 bengala ie,'c\
ouro.

123 180729 % anel ae oúrô,
brilhantes. .''*

124 J8104X V barrette..,dolojí
. hj-ilhnhlcs,- : ' yf

>25 181243 1. relógio de p&çl¦ .' da-pô de c 
'

J70.82C, para
126 

'1S1292 
1 --berloque .
sando'" 8 granun'

12.7 1S133S 1 pulseira de 
"

2 pedras de e*
mantei*. pesa.íi
grammas. .- '

128 1S1555 1- colar e crua'
e. platina.
aaues e brilhíni^í

130 181720 1 anel de o,"'
brilhante.

131 113166 1 relógio de 61
mero l.S-IO.Kif,'

132 181740 1 broche dc- c^lVi
briHianÍe'3' e. di<^

133 181881 1 nnel de ouro
ze coni 1 saphy
lhanles. -t

136 182534 1 anel de oúi'-^f:
brilhantes o .1 í
côr.

137 182."3fi 1 corrente dft'^
plàtiuu, f-altiiiiilo

- quetão. pef-andiJ-
ma». •

138 1S2645 1 pulseira e.berlo
ouro com 1
pesando 7 gram

129 1S2G51 1 pulseira-1'eío]
ouro com diáíffáj

*>vidro rachadíi;a
10C551. * "\

140 182738 1 broche de iürí

1G5 144G15

1C7 147S77

170 152853

172 122149

jiintin.-i com
1;i-;!hantr>? o

142 182771 1 pulseira de ouro,
sando 19 grammas*.

143 182810 1 guarda-chuva com
castãtidc ouro, para se-
nhora. - ¦. • •

1-11 182S66 1 anel com 1 pedra en-
curnada o brilhantes, 1

,.;. par de bichas com 2 pc-'-,-' dras encarnadas e -bri-
lhantes, tudo de ouro.
1 par de botões de:pu-
ro-moedüs, pesando 9
grammas.
1 anel de ouro com br.i-
lhatitos. . r ,
1 anel de ouro e plat.i-
na com brilhantes, e
diamantes.
1 corrente para chaves,,
pesando 36 grammas, 1
relógio Pateck Phillppe .
& C„ 11, 108.890, tudo de
ouro, .
1 anel -do. ouro com 1
brilhante.
1 brilhante pesando' 2
kilates e lU.

153 117X31 1 llnel do ouro com 1
' brilhante, rubis e dia-
mantes, faltando Ir e 1.
reiogio de ouro numero

- 250.700.
154 12130J 1 chatelaine com dia-

. mantos, faltando 1, pe-
sando 30 grammas; 1

' - pulseira-relogio, avaria-
do com pedras de côr e
diamantes, faltando '2

pedras, n. 2.5S2, e tudo'dtí ouro.
155 121S0G 1 chatelaine nom 1 bri-

< lhtínte e diamantes, pe-
sando 21 grammas, e 1
relógio n. 13.491,- tudo
de ouro,
1 anel do ouro com 1
brilhante.
1 lapiseira do ouro com
1 pedi-a dc côr. 1 pul-
seira dc ouro com 1 me-
dnlha-moedü de cobre

•V gunrnecida de ouro com
9 brilhantes. pesando
tudo 12 * gràmnias.; 1
anel de ouro com 2 bri-
lhantes', lUpar de bichas
de flitovdatií; 2 brilhan-
tes e 2 • .diamantes.

158 135221 1 pulsc.hií • dc ouro e.
plalliia',*'iconi* berloques
dn' (iiiiiir,'i.;;pesaridii tudo
12 granfinas.

IG) 137737 1 colar ,**coni 2 berlo-
quês, 2 pares do bichas

' com pedras do côr, 1
anel eom pedras de fan-
tiisia. 1 dito com 2 bri-
lhantes o 1 pedra en-
camada, tudo de ouro,
pesando 17 -grammas.

121302 1 caneta-tinteini guar-
rieoidn de ouro.

163 143314 1 broche de ouro com
brilhantes.

1G4 143129 1 corrente pesando 10
gramniíis, 1 relógio nu-
mero 23.852, tudo de
ouro.
1 par de bichas de ouro
com 2 brilhantes c dia-
mantes.
1 anel de ouro com 3
brilhantes e diamantes.
1 par de bichas de ouro
com 2 brilhan les.
1 anel (ie ouro com 1
brillianto. 1 pedra dc
côr e 3 diamantes.

17G 158361 1 corrente de ouro o
platina. - pesando 18.

<' granimas.
179 184121 1 anel de platina com 2

brilhantes.
ISO 1623.10 1 anel de ouro com 3

brilhantes e ' pedras
;¦-,'; ¦ azues. '*.,'•'

184*163970 1 nnel de * ouro-' com 1
saphlra e .brilhantes,
para engenheiro civil.

1640G8 ,1 aue! de ouro coni 1 pe-
drá^azül e_dl!iniaiil.!>s. 1
dito Idérn coni 1 bri-
ihftnte, 2 pedras de côr
e diamántí-s, fallahitn 1.
1 anel rie ouro com brl-
lhantes.
1 nnbl de
brilhante.
1 peilcntif
prata coni
diamantes.
1 pulseira de ouro com
brilhantes, faltando .pc-
dra.*;, pesando 19 gram-
mas.
1 anel de prata c ouro
com 3 brilhantes.
1 anel de ouro com 2
hrillaiiites e 1 pedra de
côr.
1 par de bichas dc ouro
com brilhantes.
1 barrette de ouro c pia-
tina com brilhantes.

anel de ouro o prata
com brilhantes.

brilhantes, pesando 1
kilnte e 1Í8.

23 1 pedentif com 1 pedra
azul e brilhantes, 1 unel
com 1 pedra azul e bri-
lhantes, tudo dc ouro. •
1 reiogio de ouro, jru-
mero 159.700.
1 anel de ouro com 3
brilhantes.

&Q049 1 corrente e berloque de
ouro, pesando 16 gram-
mas.

Àj!40 • 1 anel de ouro com i es-
uieralda c 2 brilhantes,
1 par de bichas de ouro
e platina com brilhan-
tes.
1 moeda portugueza, 4
anéis, 1 medalha-nioe-
dr.. 1 par dc- botões-
moedas, 1 medalha-
moeda com 1- diamante
é brilhantes, 1 corrente
com 1 figa de marfim
Kunrnecida de ouro eom'-
1-'brilhante; pedras de
côr, pesando tildo 

'73

grammas; 1' ánèl com 1
brilhante, tudo de ouro;
1 livro tendo nas capas"2 

plaquéta» dé ouro. e
1 reiogio dé prata -Ra-
teck Philippè Sc C, hu-
mero- 1S5.1Í3. .
1 broche dé ouro, defei-
tuoso. com brilhantes e
diamantes, faltando 32
pedras.'
1 anel de ouro, pesando
9 grammas, 1 relógio de[
prnta, n. 5.859.306.
1 reiogio de prata, ciiu
argola de uuro, chrono-;
jliapho, .n 10.369. .1 j i

1 cruz de.platina coni;
brilhantes e diamantes,,
faltando 1, pesaridO 13;
griimmns. _
1 par. de bichas de ouro
e prata, com 2 biijlnin-
K-s.
1 pulseira, 1 broche. 1
botão com 1 coral, tudo
lc ouro, pesando 27
grammas.
1 anel dp' ouro coni 1
agua-niuritiha c bri-
lhantes.
1 anol de ouro com 2
brilhantes.
1 cordão, pesando 27
grammas; 1 par dc bi-
•.-lias com 2 pedras en-
camadas, e biillianies, i
elogio l'a:eik PHilíppe j

& C n. J48.7G3. para |
i.eiihorn. tudo (!<¦ ouro. |

,186

1S7 16451G

188 1648*1*;

ISO 165320

oiiro com 1

de ouro e
brilha ti tes c

íM**2.
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Mr-ilífilft.'*. ¦
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perolus, ••rillilfSffl^®íc1?l?Jt"'''''!i'iíl'n!' ' c'"':"' inconipielo, pe-
diamantes, faiUiútó^Jfg- pY}..¦''*'''" ando 14 grammas: 1
dlns. * •--*-' -ÍS^?|te*»Er: .logio defeituoso, argo-

IU 116SS9 1 i-lgai-ei-n de *--f^«j^F '*-"ü-'"¦" i:' (,p cob,'°- n* 63*°-Ü'
w*£'-. l-esando 74 grani

I*-' tudo de ouro.

23a 1-85325 1 bolsa íe prata, pesan-"- 
do 83 grammas.

233 1S5332 1 par, de bichas de ouro
com 10 brilhantes.

234 1S5334 4 par de bichas dc ouro
é iilatliia com 6 brilhan-
tes. %

2:5 185342 «l carteira de prata,
ánütssada e 1 reiogio de
nickel, faltando-lho 1
ponteiro e o vidro.

\237 127599 ; anel dç ouro com 1
brilhante! ~

238 185350-1 cordão do ouro,, pe-,
sando 2õ grammas;

ã4Q I853G4 1 cordão pesando 31
, gràmnias, -.1 anel com 1

brilhante, 1 • dito com 1
pedra encarnada e bri-
lhantes, 1 par de bichas

¦ com . ditos o 2 . pedras
encarnadas, e 1 reiogio
n. 69.299, tudo.de ouro.

241 194471 1 anel de ouro com 1
brilhante.

•243 18536*9 1 par,de bichas de ouro
com 2 diamantes, 2 pe--dras encarnadas e bri--\ lhantes.

24-5 I<8'õ411* 1 alfinete de ouro com
pérola. ¦

247 133219 1 bengala com castão de
ouro.

248 18-54212 1 .relógio de ouro, nu-
mero 12.544.

2*50' -18546*0 1 relógio de ouro com
lilaninntes, n. 124.071, e
pulseira de couro e pan-
110 e fivela de cobre.-,

251 1854Gtl*l relógio de ouro, amas-
. ' 

sado.
254 1'85*8.3 1 nnel dc ouro com 1

bi-n-hante.
25-G *tSJií04 2 botões de ouro com

brilhantes.
257 152-4115 1 .relógio de nickel, fal-

tando 1 .ponteiro, sem
numero, e pulseira de
couro.

2<&9 18:í!üi2fl 1 colar, 1 .pulseira e ber-
loques com 2 pedras de
côr, 1 dita com 1 ber-
loque, moediii tudo de
•ouro, pesnndo 2*2 gram-
mas. .

2G1 185612 1 corrente com 3 pedras' de côr. pesando 17 gram-
mas, e 1 relógio, guarda-
ipó, de cobre," n,, ,9.817,- -• • •* tudo de Ouro-. .-,

262 1S5634..1- barreto de -ouro, com'"ru*bia c-diamantes.
263 18563'5 1 anel de ouro com 1 pe-

dra encarnada e 4 *bri-
. lhantes.

264 18*5639 1 anel do ouro com 1 pe-
dra encarnada e brilhan-
tes.

265 185641 1 cordão e 1 chatelaine,
Incompleta, pesando tu-

do 4*5 igra*mmas; 1 ¦ bro-
che com 3 turmalinas e' brilhantes, 1 anel com 3
brilhantes, 1 dito com 1

, ¦ ¦ • pedra encarnada *b -2 bri-
•lltantes e 1 dito. niaiqiii'-
se, com 1 pedra azul, 2
brilhantes e diamantes,
faltando em tudo. ouro.

26.1 Ifv.lfi-lS 1 anel de ouro coin l pe-
dra azul e brilhantes.

2GS 1'8564'j t plir de botões dc ouro
jjliuina e esmalto com
perolas.pesando 4 grani-
mas.

269 185GGG 1 corrente 'dc ouro, pe-
sando 23 grammas.

.270 1,85.669 1 relógio- de ouro com a
corda solta, ri-. 10.0'J-J.

•273 1857-5 6 1 corrente de ouro e pia-
tina coni 1 medlilha do
•yuro e 1 dito idem com
diamantes e pedras en-
cantadas, -faltando di-
versas, pesando tudo 17
gràmnias; 1 anel de oü-

. ***o eom 3 brilhantes e 1
reloí-rio dc onro, Royal,
n. 222.26.9.

2'fó 185771 I giiái da-chuva com ças-
¦'tão d.- ouro.

278 13.1798 1 anel 'de ouro com brl-
lhanles.

279 li80iS.il 1 nnvl de ouro (-. platinacom il brilhantes.
2*2 18.5S'39 1 niiel de ouro coin 1

brilhante.
283 185877 1 alnio-te do ouro com

* . 1 pérola solta e diaman-"•• •' tes.
2S'5 185950 1 anel dc ouro com 1_ pe-

dra encarnada e 2 brl-
llianUs, ;paiii advogadu.

2S6 1S59G4 1 eolur o berloque de
ouro eom 1 brilhante, 1
¦peiola o diamantes, fal-
tando 1. •

287 l'S'5996 1 relógio de ouro, âVtt-
rlaílo; n. 71.971.

288 1395171 n-logio de metal, nu-
mero 1S.9G4, com pulsei-
ia de couro.

289 185*581 1 anel de'ouro com 1' brilhante.
290 13.60-18 1 brocae de ouro com

brilhantes c 4 pérolas.
291 18G0.22 4 botões de ouro o ma-

drepernla' com 4 bri-
íhaittcs" e rubis e 2 mos-

. . quetôes de ouro. pesan-
Ao ludo 10 grammas, e
•1 tranquetas «lu cobre.

294 186t;5-8 1 aiicí, de ouro com 1
brilhante.

295- 1*86096 1 pulseira de ouro com
brilhantes e rubis, fal-

tando 2 pedras, pesando
12 grammas.

297 1'861*0>2 1 anel com 1 pedra de
côr e 1 brilhante, faltan-
do . 1. .pedra, 1 dito com
1 opala e diamantes e

-- 1 pulseira-relogio, de-
/eituosa, 11. 6fe.740, tudo
de ouro.

298 132753 6 brilhantes, pesando 2
kilates 1|4 e 1|8.'

299 18611i3 1 ancora de ouro, pesan-
do 11 gràmnias, com 1
brllliânte.-

800* 203043 1 .par de bichas de ouro
com 4 brilhantes, sendo

. , *.- 2 maioi*ea. • . .-
.301 1-86128 li corrente de ouro, pe-

sando 1;7 grammas. e 1
reiogio de .prata, Omega,

... _' _ t. , n. J-J.219.-64Í4...
202 186122 .1 anol d©..ouro. -com 1

pérola .c 1 'brilhante.
303 1881S5 1 medalha dc ouro com

-' " brilhante?», pesando-. 26
gnnmnàap.

S04 186147 1 anel dc ouro coth 1
pedra encnrnaiUi e bri-
lhantes.

305 186155 1 barrette de ouro e
.. ¦ idatina (ora 5 brilhantes

o diamantes.
306 186187 1 pulseira de ouro, pe-

,1 • sando 24 grammas.
308 186213 2 botões, estando 1 de-

feituoso, 1 alfinete com
t càmapheu. tudo de
ouro. pesando 8 gram-mas, è 1 par de botSes
Je ouro é platina, pe-
sando. 6 grammas.

310 .1SG231 1 nnel com i esmeralda
c 6 brilhaflte», 1 pulsei-
va-relogio.défeltúòsa, hú-
mero ,112.746. tudo dé
ouro, 1 barrette de ouro
e platina' com 1 saphf-

....*—.. . ra, brilhantes e diaman-
niàntes e 1 medalha
idem, Idem,- com 81a-
mantos.

-31! 18i!-í34 1 alfinete d© ouro e pia-
tiníi com 1 brilhante.

313 1SG310 1 iiartida de brilliiuites,
pesando--41 kilates 1|2,
l|S e 1116.

811 166296 1 barrete dé ouro e pia-
tina com saphiras e bri-
lhante».

i 318 1X6302 1 cigarreira de. prata,
pesando 189 grammas.

; 320 180310 1 par de botões de ouro
com 2 brilhantes, pe-

aando I grammua.

321 1SS313 2 colares com 2 meda-*»
lhas conr 1 pedra, tirtin*-
ca, 2 allianca**!, 1 alfineto
com 1 pedra preta, tudo
de ouro, 1 pulseira do
•ouro com 3 berloques de
dltoj*j,a.massad09, o- 2 ber-
loques de prata, pesando
tudo 33 grammau.

322 1S6320 1 anel de ouro com 1
pedra enca.nada. 1 bri-
lhante e diamantes.

323 186323 1 trinchante com cabo
de prata e 1 * pega.d«r
coni cabo de dito, pára

.''•. presunto.
324-186324 1 alfinete de ouro e

platina com* 1 brilhante,
perolaa e diamantes..

325 186320 1 anel de onro com 1
pedra de cOi*, pesando G
grani mas.

328 186368 1 botão de ouro e coral.
1 medalha de ouro* e

/ onix com vidro partliío,
defeituoso, pesando tudo
20 granniiíi*?.

328 186370 2 pentes de tartaruga,
sendo- partido,eom guar-
ulção do onro. defeituo-
sn, e 1 par de bichas, do
curo, coin G pérolas', o
diamantes.

331 186381 1 anel de ouro coni" 3
brilhantes.

334 186411 1 relógio de ouro com,
pedras • èriçáirilíldas e
diamantes, com pulsei-
ra de couro o fivela dS
ouro, n. 95.230.

335 1SG417 1 anel de otieo com t
pedra branca, pesando 6
grammas.

336 1SG429 1 alfinete de ouro com"
1 pérola.

339 186443 I anel com 1 pedra en-
camada o 2 diamantes,
pesando 3 grammas, e 1
alfinete com 1 brilhan-
te, tudo de ouro.

340 186445 1 par do bichas de ouro
eom 2' pérolas e bri-
lhantes.

342 1864G0 1 chatelainc dè ouro.pe-
suado 20 gràmnias.

343 18G47G 1 botão de ouro com 1
brilhante.

344 186477: 1 corrente, iiio.squetãoj
de cobre, 1 par de bo-
toes, tudo de ouro, pe-
«indo 13 gràmnias.

345 1S6503 1 alfinete de. ouro com
1 brilhante.

346 18G5U'l çe'ogio de ouro, dc-
feituoso, argola o gua.r-
da-pô de cobre, faltam-
do o vidro, 11. 104.SOI.

347 1855IG 1 figa de coral, guiirne-..
cida de ouro, coni 2 dia-
muntrs.-

349 186521 1 alflnoW* de onro com
1 brilhante.

3?1. 18G525 2 fivelas de ouro cohí
brilhantes e pedras en-
carniidas. pesaiido 24
grammas.

352 187431 1 nlfinete de ouro coin
1 pérola.
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AVISOS ESPECIAES
MÉDICOS

Dr. Guedes de Mtollo — Moléstias
de olhos, ouvidos, nariz e garganta.
Dits 3 ás 5 horas p. m. Consultas 4
rua 8. Jos6 n. 51, 1" audar. Tele-
plione' 5.8*58, Central, Residência:
rua Dezenove do Fevereiro n. 135,
Botafogo. Telephone Sul 1.986.

Dr. Toniboriw Guimarães — Mo-
lestias Internas em geral e especial-
mente moléstias das criaii<*as. Rua
Uruguayana n. 21; residência, rui
tle S. Christovão n. 570; telephono,
40 C. •

Dr. Ubaldo Veiga—Clinico e espe-
cialista em syphills, doenças vens-
reas e das vias urinarias. Cons.: n.
Sufto de Setembro n. 81. das !! fis 5.
Tei. C. 808. Altos da drogaria Ae
Carvalho * ti

- *.-¦;- i • ¦¦¦O. Si- 
': ¦ '• 

.¦ V,c »-....¦ **
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Dr. Hilário de Gouveia, das uni-
versidadés de Paris e Ileicl*-ibcrj;.
professor de clinica das doenças dos1
ollios, (iiivi.los, nariz e garganta, .ni.'
Faculdade ile Medicina desla capital,
consultas diárias, das 14 ás 10 lioras.
a rua S. José n. 24.

Dr. Humberto dc Mello—Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho-
ras e vias urinadas. Cons.: S.' J'os'0:
hl. Das ia fls 15 horas, .íis sc-gUi.-.
das, quartas e séxtas-fòlrás;' iíés.:'
24 de Maio 35. Tol. V. Oltlâ. -' '•'

AJíAIiYSKS DIS CHINAS, ETC.
Ccsar Dlogo, chimico analystli.

Rua da Quitanda ri. 15, es.iulila:tia.
üe Assembléa.

DENTISTAS .'.;*..":;:''

Dr. Octavio Enrico Álvaro¦¦— Cl-
rui'Kião-tleiu::Ua, pola Faculdade de'
Medicina do Rio'; membro de varlú.i
»ssoc*iiu;õ.'s scientificas, fundador. (Ia;
clinica dentaria nu Hospital .'de
Nossa Scnliora das Dores, tia jAíisu-
ricordia, etc. Iiist..l.u;ãu electrica.
llj-íílenu rigorosa, frabaihos mpi-
dus e garantido..*, com hora marca-
da. Consultório e residência; rua
Vinte a Quatro de Maio n. 74. Tel;..

ADVOGADOS
Dr. Riuitnilio Iíocayuvii Cunha —

Eseriptorio, rua do Rosário r.í 05;
Telephono n. 4.:142, Norte. *-.:..

Dr. Rubens Maxlmliino Figueiredo,
odvogudo—Commercial, eivei, e^crir
minai — Rosruiu, 157, Io andar—Telí
5.7HS Norte-—Das 10 Cia 13 o das ÍD
às 17.

Dr. Honorio Coimbra—Civel, com-
mercial e criminal; adianta custas.
Praça Tiradentes 87, tel. 1.-14U Cen'-
trai.

HOTÉIS E RESTAURANTES
Hotel Avenida — O maior e mais

Importante tio Brasil — Avenida Rio
Branco—Magníficas accommòdaçOes
a pregos módicos. Aseensores ele-
Ctrlcos.

ARCHITECTURA E CONSTRU-
CÇÕES

Antonio Jaiuui/.zl & C, sociedade
em commandita, ' por aeçGes, com
serraria e carpintaria a vapor; depo-
sito de madeiras, do ferro duplo T.,
mármores, mosaicos de luxo, de ma-
deira, ladiilho, cerâmica o azulejos,
etc.: encarregam-se da construc.jiVo
do edificios públicos e prédios para
particulares, por empreitada ou ad-
rnlnistração.

Eseriptorio technico: Avenida Rio
Branco n. 144, telephono 773, Cen-
trai, e telephone particular, do ge-
rente, 774 Central.

Tiram - plantas o dão orçamento
para quaesquer obras.

Eseriptorio comniercial e deposi-
to; praia de Botafogo n. 20 (morro
da Viuva), telephone -Beira Mar,
1.331).

LOTERIAS
Casa Guimarães —Agencia de lote*

terias — Rua do Rosário n. 71, esqui-
na do bc-cco das Cancelas.

FRUTAS E GELO

Ferreira Irmão & C. — Rua Prl-
meiro de Março ri. 4.

FLORES E PLANTAS
Hortiiluuia — Casa fundada em 1°

de janeiro de 1885 — Telephonejiu-
mero 1.352, Norte—E. CARNEIRO
LEÃO & C, suecessores de Fickroff,
Carneiro Leão & C. Ru.-i do Ouvidor
n . 77 — Chácara, rua Santa Ale.xan-
drina ri, 13-1, Rio Comprido — Se-
mentes novas de hortaliças, flores
e agricultura — Plantas de ornamen
to, fruteiras, roseiras, etc. Objectos
liara todos os misteres dc jarcllhá-
gem. Gaiolas, chás^da índia Ram
Lal's, Mineiro e Paulista. Alimento
para canários, pó da Pérsia, etc.
Cestas, ramos e coroas de flores na-
turaes, feitos com apurado gosto,

DIVERSOS

Livros de It-itiirn, de Vianna, Ko-
pko, Puiggari-Barreto, Arnaldo Bar-
roto, Abilio .Mac. Epániipondas* oFelisberto do Carvalho, Ferreira daRosa, Galhardo, Hilário Sabino oCosta e Cunha e outros autores: na
Livraria Francisco Alves, rua do Ou*vidor n. i'G.0, Rio cio Janeiro—Rua
de S. Bento ri. 65. S. Paulo—Rua ila.
Bahia n. 1.005, Bello Horizonte
Minas.

PARTSCRPAÇÕES
FÚNEBRES

Margarida de Jesus
..-*' (Fallecida cm Portusal)

ÍJoíio 

Bastos de Oliveira" o
Antônio Bastos de Oliveira,
proprietários da Fabrica de
Cerveja Oriental, e Casimiro
Bastos de Oliveira,filhos muito

amados da finada, mandam celebrar
solemnes exéquias por sua alma,
amanhã, sexta-feira, 17 do cor-
rente, na igreja do Monte do Car-
mo (rua Primeiro de Março), pelas
9 1|2. horas. Convidam todos os seus
parentes e pessoas de suas relações
para assistirem a tão piedoso acto,
confessando-se, desde já, sumiria-
mente agradecidos,

Corina da Costa Pacheco

1 

Pedro Bernardino Pacheco e
filho:-:, Philomena Àmelid da
Costa e 

"demais 
parente;-; agra-

decém, penhoradamerite, a to-
das as pessoas que acompa-

nharam os restos mortaes de sua in-
esquecivel esposa, mãi, filha e pa-
rente CORINA DA COSTA PACHE-
CO, e* as convidam para. assistirem Cv
missa de 7o dia, que será rezada de-
pois de amanhã, sabbado, 18 dc- cor-
rente, ás 8 horas, na igreja do San-
tuãrlò do Coração de Maria, Meyer.

josephina Aguiar Doria

Í 

Josfi Doria, Dr. Allú Mar-
que.s e filhos e mais parentes
mandam rezar missa por alma
de JOSEPHINA AGUIAR DO-
RIA. em attenção ao 2" anni-

versario de eeu passamento, na mu-
Uiz do Sacramento, amanhã, sexta-
feira. 17 do corrente, ús 9 1J2 horas,
e pedem aos amigos o parentes pnra
assistirem a esse acto de caridade,
confessamlo-se, desdo jú, eterna-
•mente gratos. t

DECLARAÇÕES

OLUB DE REGATAS VASCO DA
GAMA

Assembléa epvul ordinária

SEGUNDA CONVOCAÇÃO

Do ordem do Sr. presidente, cou-
vido os Srs. sócios quites para to-
maram parto na assembléa geral or-
dinaria, que seríi realizada pelas 20
horas dò dia 16 do corrente, ein sc-
gunda convocação.

Ordem do dia: eleição da directo-
ria para 1021 e interesses sociaes.

Rio de Janeiro, lli de dezembro
de 1920—L. FROES CRUZ, 2o ae-
cretario.

: * Ia la.mp.aoa WêÊ

\: J AMftlSREpNTEtftMAIâECONOHIÇft,, :^3- Ú

A's respeitáveis)
^famílias |

OPPORTUNIDADE UNICA PARA
NATAL ',\

' 
Vendem -sõ, a varejo,. bellissimós

brinquedos,- como grandes automo-
veis,.trens, animaes, carros de as-
sento, .cayallosi* etc., a .preços de fa-
bj-1'Ca,;.*.altamente reduzidos ,na rua
Visconde1* dc -Itàborahy ri. 47, Io an-''..d^r.S:*...V*.*; 

;-;; ji*' £

Moveis a prestações"Isltem o'grande"stock" de mo-
veis da Casa Sion. Rua da Carioca
n,. 39.sptltrèéà ná IVrirestação, 20:T
Tele"phonè;S . B86.(1èritraí.. *•. -

idssa SE1H0RÃ
DESGOITTO

-MME
OI

DE HU
O

Além da grande variedade de artigos em stock neste importante estabeleci-
mento, a nossa freguezia encontrará tambem um lindo sortimento de novidades che-
gadas de Paris ultimamente, como sejam modelos das principaes casas de modas em
toilettes e chapéos, véos, roupa branca finíssima para senhoras, meias, sedas e mui-
tos outros artigos de fantasia. ¦"

RUA
ANNUNCIOS

. OFFERECE-SE um rapaz eom al-
guma pratica de eseriptorio. Respos-
ta, por favor, a Paulista. Rua Theo-
doro da. Silva n. 1, Aldeia Campista.

OFFERECE-SE um bom caixeiro,
para hotel ou botequim. Informa-se
com o Sr. João Ignacio, rua dos Ar-
cos n. 00.

OFFERECE-SE um cozinheiro;
escrever para João Alves; rua dos
Arcos n. 60. Póde. ir para fora.

OFFERECE-SE um bom arruma-
dor de quartos; dá informações, com
o.Sr. João Ignacio da Silva, rua dos
Arcos n. U0!

OfFERECE-SE um casal com
pratica de pensão, o marido para
copeiro e a mulher para arrumadei-
r,a, rua do Cattete n. 107: condueta
afiançada. Telephone Beira Mar
1251.

OFFERECE-SE uma moça para
casa (le pequ. .a faniilia, para arru-
madeira; ladeira do Castro n. 63.

OFFF. '0CE-SE uma senhora de
mela Idade, p..ra um casal se.i íi-
lhos ou para nuar oonta de crian-
C ; á rua 'larcillo Dias n. 8.

DO OUVIDOR, 182 m
'¦ ' - ' '¦- '* ====•'; ' ' ' ' - ' ' <MÍ>
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BMtlSH M1NISTRY OF "MtíNinONS

The Disposal Board
TTEINfl

Ko Reino Unido e -isnonivei para exponacão dos seguintes
ARTIGOS MECHAMICOS

Ferros inclnllcos. Profliictos chimicos e expioInstalações de usinas o nm- sivos.
IiiIl-iiii... .clilnlsmos.

, Machinas a vapor é caldcl-
ias. ; - •.:¦-.-¦

Artigos Uc fabricas.
Pcçns paru machinas.
Material ferroviário. ;Artigos pnra empreiteiros.
Instrumentos e

electricas.

OFB:ERECE-SE um perfeito cozi-
nheiro. limpo o afiançado, para for-
no, fogão, massas finas e doces, para
hotel, pensão nobre ou família do
tratamento. Tel. 1820 N.

OFFERECE-SE uma criada paracozinhar, ciando do sua pessoa boa
fiança, pat-a casa do tratamento; or-
denaclo, de 00$ para cima. Rua do
Riachuelo n. 78, casa 17.

OFFERECE-SE uma cozinheira
do trivial, oom uma filha do 10 an-
nos, não faz questão de fazei. imai3
algum serviço; para ser procurada ná
rua das Laranjeiras n. l*4.6i casa 2.

OFFERECE-SE uma senhora do
idade para clama do companhia, ou
para tom.ar conta de uma casa de um
viuvo; trata-se na rua Real Grande-
za n. 252, travessa das Mangueiras
n. 2, com D. Josephina ÍSorelo.

| OFFERECE-SE uma senhora de
idade para serviços leves; rua Eva-
risto da Veiga n. 47, telephone
5Slü, com D. Maria.

OFFERECE-SE uma boa lavadeU
ra e engommadeira; trata-se fi rua
Carvalho de Sá ri 60. ,

OFFERECE-SE uma moça com
pratica de ama secca e honesta, para
caso, de familia; travessa Pepe n. 34,
Botafogo.

OFFERECE-SE uma senhora pnra
cozinhar em uma pequena pensão;
cartas neste jornal, com as iniciaes
C. C.

OFFFRECE-SE uma senhora de
idade para casa de familia ou pensão,
para ajudar no serviço doméstico;
não dorme no alguel; rua Evaristo da
Veiga n. 47.

OFFERECE-SE um homem de 30
annos, sabendo lêr e escrever, para*
qualquer serviço, sem ordenado es-
tipulado; prefere Ir para um dos Eis-
ta.los centraes, medianto passagem;
quem precisar, escreva para João A.
de Souza. Rua dos Arcos 60, Rio.

TOMAR NOTA DISTO, F PARA MUITO PflOLONGAB A VEDA
Rio de Janeiro, 2a de setembro ae 19111.

Or. Williams Medieine-Co. Sehenectady. N. y. R U A.A .igo6 e serihori- '

feàfnr-T&o ,,,ía!2r f,°S,.°' me dirlJo a Vy' SS" com ° übJe°í° de mani.
;fn mfs..?°*íJtí?llentee resu|ta<»0B quo obtive co-ti o seu prepa-radu IMLUIiAS ROSADAS DO ülti ! IíMASIS. p-cp*-

Aproximadi nente ha rin.^ annoe que vinha soffrendo do rheu-mr ie sentia*. t, -e uentes, que me imposslblliuavam de traba-
|har 

algumas vezes.; varias noites passei sem poder- dormir. NuneVtive um soífrtmenio tão horrível. Tambem Havia dia« qué se apossava
\\t,^'» 

um. nefvoso ta,° f0,rtei a Ponto de mo desacoroçoar porcorn*'pleto. Mat, tendo su sciencia dos bons effeitos do seu alludido oréparado PILOTAS ROSADAS DO DR. «IIJíÍSiHSg?-®SWSn^«meu tratamento. No espaço de um mez senti a extraordinária difte.rença. pois jâ ne dores rao persistiam tanto, nem me chava tao eon-trariaao como dan tea, o. oaeim, foi. pouco a pouco, iesappaiecendotodo o meu mal, até ficar completamente curado, o que consegui emmenos de quatro mezes consecutivos, tomando us -mas pílulas Hoieme sinto bastante disposto e feliz, e meé grato enviar.lhès ds meue

BE IiTHAME

agradecimentos e fellcitaçõ
como prova da verdade, póílhes conven),a.

De VV. SS., amigo, c."
SOUZA morador li lua (K
racanã, Rio de Janeiro.

As PILITI.AS ROSADA
das as pharmacias o dro,'

bom exito do
lervir-se

.eu p ui irado, e,
deste para o que

,*4y»*»««*w*'., WaÒ FRANCISCO DB
Ii^í23, 

'..j» 
n. 12.'Ma.

" '^'Stt ' ''
AM&^endom-se em to-

. COMPRAM-SE moveis usai.
bilarl-js completos ou avulsos:!
quer quantidade, pianos, louvai
chinas do costura e cofres doí
pagam-se bem; negocio docldfüí
brevidaclo; á rua Visconde de'
167, Tel. 12117-Norte.

TERKOS a prestações, sotíM
du, eu trega -se nti Io prestaçftó5
vradio 23.

1 ELIXIR
:iilí. J^t::¥:á

>s íi» tzjss snmt

^JhJ3J|o<^K>

! i\!IK!ltKtStt'^'iíVWtÕit«v«m>'

Vehiculos. -
Autoinovels.
Aeroplanos,
Mobílias.
Matérias textis e tecidos.

 Calçados o equipamentos du
machinas «ouros. >

Lanchas a guzollna, uíc, etc.
_ Os compradores 

'deverão 
instruir seus representantes no

Reino Unido para se communicarem com o Secretario, Dis*
posai Board, Ministry of Munitions, Coxton House, Tothlll
Street Londres, S. W. I. ....'.'. -.*,"

PI-.RDMU-SE a caderneta
473.DUO, 3» serie—João-Aquiiil
telio. IP

___
P10XSÃO—Família brasileira

neco .1 mesa, a domicilio e.
por 2Í. Rua Chile n. 9. ' 

\

ATÉLIER de vestidos de nf
Caji|iuccihi. Rua da'Cariocaj
sobrado. Tel. C. 3617.

MLLE. RUFFIER, profes*
français, d'histoire, dc littôrí
de dlction. S'adresser, 10, ru*
chet, au. ler. étage, ou 32
bargador* Isidro, Fabrica, 4ÒÇ

*í

A3$©00

OFFERI^CE-SE um menino de 12
annos, que sul e lêr e escrever, para
qualquer serviço;. j.f(*fere-'se Cattete;
d rua Bento Llsb'Óa n. 124, Cattete.

DIVERSOS

ALUGA-SE, em Copacabana, uma
casa mobilada; informações, tele-
phono Ipanema 1721.

AliUGA-SE.umn. cozinheira; ã rua
da Passagem n. 257, Botafogo.

VENDEM-SE, por 16 contos de
réis, dois prédios no bairro rte Ca-
tumby, rendendo 200? riieiisaesí paratratar, dirijum-se fi, rua Barão rte
üun. Retiro n. 0; 'não ne aceitam
intermediários.

VENDE-SE, em leilão, 110 dia 21
do corrente, uni predi-i. com cinco
quartos, sala grande o mina depen-
dencias, cohi grande pomar, em ter-
reno de mais do 31000 metros qua-arados; íi. rua Miguel Ângelo n. 575.
Meyer, bonde de Cachrui.oy. POde
ser visto desde jú, com ;i permissão
do Sr. inquilino. Mai» informações,
com o leiloeiro Paládio, á rua São
José.

.— Pelos ultiiL
gu rinos, refofi

os ohap6os de senhoras,-flcàiid.
novos, assim como os Chilésíl
míis, Feltro o Castor, .pelu'|
preço; beco do Rosário n. 2,S, Francisco;

PERTENCENTES a Henrii
mante. derdeu-se, ha dias, úi
teira, licença do roupas" e
sajvem; pede-se 5. pessoa que-centrar entregal-o.** no escirlpt'
annuncio desta folha. .:tíi

J| O M BA S
»electrk-;ts
áluvi

EG
IA, OASPA. CABELLOS'N('OS—A 

loção Juve...
tfèra tamem! 8a maravilha;

Ives Dias.n. 58 (Drogaria
«teira & Cl)..',

Oppressão

!,fpbo,IJriiMÉ
appa|

se. ua
intestiuaes e do
urinai-Hi, evitam
UlÜFOlMINA, precioso a
prten tlésibleéiiiíiTp c
tico, muito ayratlavcl. a
latlai.

Km todas ai i-U.irnir.cias e dr
rias. IVpu^iio; l>r*i*..iiii O11Í
Rim IViüitir. dc iMarçi l-f —'1
Janeiro. '-*-.._ 

ü'M

PROFESSORA — Efísina portu-
guez, francez, inçiez e piano; infor-
mações, á rua Barão de Ubá 11. 17.

"CAR
0 iança-perfume "TRI U
(Industrias reunidas Tiimiipho,

Pnulo)
li' o que sobrepuja a it*_\

subtilezà Jo sou perfumo.
Agentes: A. CARDOSO liOPES .

Rua da AlfaiKk-Kii n. tjíp
RIO DK JANÜIRO __L¦ .-Msi^S:.

|noomrnodo,. tão- penoso a
w,', produz-se^• quasi sempre,
òas que t6m prisão dò ven -
^primeira coisa a fazer-se 6
|bar esta doença, eeni* tomar

ive sem abalar a econofnia.'
is'0, aconselhamos seriipreo

^da Triberane. . -
j^dà; Triberane,. tomada, todos
|nó*riicló da refeição da tar-
|ose do .uma. colher,, das dè.
ndh.cm"agua, vinho,: leite,

i," caldo, 0 o quanto basta
cessar a prisão de ventre,

(ípr mais pertinhz que seja,' 
purgar e' sem dar colicas.

uniões s0 tornam regulares
«niente. abundantes; o ef-

ádüz-se, brdlnáriiiniente, . no
|int.e, de manhã. O seu uso

¦-^e_: p ro 1 o nga d o; i m p c d o a: pri -
t Peiítre do sc déclãrar.de novo,
¦kfbáis irritar o intestino, como

Da purgantes. ,
-?se. que.o lelroiro tenha o en-
Oip deposito geral:
|I. FRERE, 19, r. Jacob,

EJcla em todas as pharmacias.
spoóialmente rcconiiiicndada
ras que so desesperam tan-

por nãp se poderem livrhr
Io de ventre,

«fomento custa 70 réis por dia'.

DEPURA
FORTALECE

^ÜRDÂ

C03I1M\IIIA WE SUGUAOS
ASarltluius e Terrestres

i-UNUADA KM IS88

l Deposito no rnesouro 20o:noo$ooo
Capital ...... 5UO:000$000
Reservas.... 43l:22-H505

Receita eo 1919........ 2.4U7:994$420
Miustrus. pagos atulll ilu iietemiiio
de 1WIU — — — C.U1U:5I1«U64

AUlfi.NÜIAS. . •

S. Paulo
Santa Catharina

Rio Grande do Snl
Rua da Quitanda 123

liu.l- '..Ii.gr. 1 U1...1 i AiHlnA
Xclc*|.liune Rortu ÜÍ58» .

vai.\.> .10 corriiii nii

RIO DE JANEIRO

LEILÃO DE PENHORES

ica de tecidos de
algodão

f f4Ç'aha

*p\vi
¦itorior, a um dia de viagem,

tifle um gerente technico,
lia* desenvolvido, tino admi-
b,' seja econômico c queiranesta» condições, póde-so

$ grandes o reaes vantagens
elhoro.5 referencias. E' ex-
apresentar-se quem não es-

tej condições aicima .e não. ofíe-
pftóva de absoluta idoneidade.'
' "Üo correio n. 2.148

ti
Em 22 de Dezembro de 1920

*. Fundada em 1867

Henry & Armando
45 Rua Luii ãe Castõe:, 47

Kiiz»m leilão «1 is penhore.o ven»
cidos e avisam iiiik .Srs. mu tua rins
qwe 

' 
podeiii rcliirnnir ou i-«-S{;:itMr

lis suas tautel.is ate a véspera do
leilão. -.: -*• 'i ¦*' ' *¦: --:.:..

Moveis a prestações
Visitem a Casa Sion, que v>-nde os

triuvfis por preços baratlsslmos e en-
tr»K!(1.'.vn primeira entre' -1 :'() °|°.
telephone. Beira-Mar 3.790;' rua do
Cattet* ns."7 e 9.

Moveis a prestações
Quem qulzor comprar mo/tlà'ba-

StáÜ '«v109' odr"f vlsl,nr a CASASION. a rua Senador Euzebio ns 117.11 o 111. Tel- nhone n. 5.2 • NorlÍ!

fy és" o ia*"
A MELHOR. MACHINA DE COSTURA,

SOLIDAMENTE CONSTRUÍDA '

A' venda nas principaes
casas importadoras

do Brasil

Hexagon Sewing Macbine
Company
A^VMVW-^J

AVENIDA RIO. BRANCO I
(Caixa postal 1.294)

..*».,.*.- i\ÍÍ -RIO 3DE JA.1STEIRO

.ÍiÀ_tk<iÍ3mm\__í___f

Ao coração de oupò
5 BUA ESE LOBO 5,

, -x Ksicaiiui-o *.* çoneeiiuado üstubelé»
cIii.oj.ío pronnt uo* suií* aiuiijuj. è
IreKuezos f)0t tem jcmpro uiii rai.
rm.lo •oiunie.iiu du 10U1 dò tato Jp
lui, ..t»i. « mciii lirilliiiniüí, -(in- voudd
pu» pfftéôi bnn.ti-.si ...Oi.

: üelogios ios prmcipdtj fabritaiitas . -
'. Olriucfp; d.' JlfVlíli. è- "ail(uil,u Oo*^.'cena 

iíitiis e rèlo-iius cúii. poriuiçáó .
9 Kur.ii.tla.

CÜiuprS '"ro, prata ,. bnltiautêi

.4. fí. de Almeida

Quer comprar?^
ou vender jóias do todos os valo-'
res, sem receio do ser enganado? 'Vft.
4, Joalheria, Valéntitn, á'Vda.' Gon-
oalvea Dias n.-3Í telephone' 994.
Central.

Aiati-Pofeirí
AGÜA IIGLEZA BITTENCOURT

e util na convalescença das moléstias
agudas, como tônico e estomacal

FUflRflflÇIfl BITTENCOUST
Hl. KUA UUtJGUAYA^A, lll i

Cfl5fl«5EQURfl:"
^^^^^' *flBp,l''''1'^'''''''''BHflnHIMHBV"pK^-^MlMI - Mm&tm_jmm*mmm1^^^^^^Mmmmmm\~tÀm?lmm^mlMX-\ <M 'aM

fAUCA DE MALAS B OBJECTOS OE 'HKB

de vime e
tapeça-
ria.

N. 39 para
Pocker-

i. \2 pari
üaccarat

para ei ma a
bai.L de niisa,
paru t jtrat iula«
í piülel.jiras. Pátios Foot-balls e

mais árticos
oara sports

Tapetes de pellucia*
capachos e
passauelras. B0LS.M11 £1e art'^os

para coiíe-
giaes.

t ¦ Segura Campos & G-
84, RÜA SETE DE SETEMBRO, 84

:"j_::. 
"'
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Kwâpp i Baxter
INCORPORATEQ

(30 Church Street
NEW YORK CIO N

EX^ÒRTADOPÍES PE Bli

Artigos de Aço
Machinas -Ferragens

ENsrnceo rei ca»»***•*•
«KNAWc*co «iew «©¦»-_

TQ»«» •• ••»!<_•• UNiVK-S_.lt

r<WvV»V

'<«-: U: íkâ.*_$_ ui

I

*íü "1-^-"*,^'VV-i*'^"'_;4''"*'í
i**v.* *¦-.. -,'*'-.-.',**;:•:--«"•;'

IC!

.HIIIIIBII BMB.

íl;
V

aníèlmo
0 Rei dos Sabonetes

>.:;;.;.:*;:';;. Gúifry;:, Rio:

Itl nAIlili!
Illfffj III • 111

moléstia recente ou chronica??...
Podoréis alivyu- o vosao organismo de qú.ijq_u._- coiisc-

-iMunciu-futura, escolhendo e fuzciulo uso-de alguns dos mo--
(licjiiiifiilos abaiiu>, conformo a í-omu moléstia. 

"" ''

Alóni tle ia-mIch nn-íUco do vós inetüMÓs, podercis ser de
vossa': i_ri>l)ria 1 limilla !!!..." .'.' ,t r,j 

" 
...i..V.._ ,

Medicamentos espculfiooti" que «uram, preparados pel»"Itudiinu Mcllorutiii» Medleamentallj- Co." !t

BÇ)*ICíBQLpOTONB — Me-
dlciiíiíentaily — Oura a.s mo-
lestias _ do Ji«a.do.,,:ba(;q.J'ode-
i-oSo a_Tti6ilió_sç>-_', Cúflt/USxIvr.
bres paludüsn*""'' -*>!$

"BKO.M
,. nientálly ¦—¦
asthma, ¦ Jtv' 
(tosse' cortiíí
catar.rhô. -
oonstipagat.
deira do n
co 409 pulmÕ«s. ^p,d($ipFl_._médio, taiito -pára a»'criàri
ças, -como ,partv os adultos.

PEKISTALTONE (Tesool) —
Medicdmentally — Cura cer-
ta . dia,, («ip o tencia, Cura a
íracrueza gJenijal ü& ambos os
sexos. JXv vigor a .nnociüa-

Al,,*---.- l '{ ,
fs^-wr*

pçcl

'ISOMEMOL SIMÕES» —
Medicamentally — Cura a
neurasthenla, fadiga cerebral,
insomnias, suores nocturiitití.
Tônico dos músculos o do ce-
rebro. Cura a tuberculoso nos
l°"e 2" gníòs e debela a febre
e faz desapparecer a T>uru-
leneia dos escarros. Cura a
fniíiueza o dü. sangue em
«iibundancia.

IIBMOPHOSPHOTOlfE —
Medicamentally — "De.pura-
tivo anti-syphJlitico" sobera-
no. Cura feridas e as Jnaolee-
ti«..g da .pelle, em geral; cura
o raohitisn.0., jescrophulas e
lyniphantismo. Tônico do co-
£aqão. Augmenta os phosphaa
tos e cura as moléstias dos
ossos. Gura as dores ,e pon-
tadas ambulantes, qúe per-
correm o corpo. Aecelerador
das forças. DÀ, vigor a faces
rozadas; Evita a tisica o cura
o arthritismo.

..KMOPEPTOI-E — Medi-
camentally — Cura as moles-
tina .do estômago e intestinos,
cura a dy«pe,psia, a prisão de
ventre chronica e regulariza
ag evn,cuaçO&à; cura a aaia e
as dôrea dò cabeça devido fi.
n-ü digestão. Elimina Os ga-
zes intestinues; cura o em-
pachamento. Corrige o máo
hálito. E', por excellencia,
um accele.rador da nutrição,
com uso mcthodico dente su.-
per-dlgestiyo e nutriente —-
evitar-se-hã o appendicite.

- «yi-JíS»
CKEMI. W. SIMÕES W. _-.-,
dicaríientally —. limpa e amíejS
cia' a *pelle. N«i" geriér» é ò '

unico que.. n$ -yerdad» dá..tf
brilho o^ elegância â pelle;
tira as-nian^chas; 6ardae, és-,
pinhas, cravos, Não contem
substahcias venenosas e irri-
tantes, como todos os outros
para o-mesmo fim —• Senho-
ras e senhoritas — o exito e
o resultado Slo certos !•!! ;

JWdif Creme staões
MEDlC_-M_ENlV%_._.y.

"tTRpTONE" —- Medicam eri-
taily'—"Diürético 

'— 
Ctira ás

moléstias daa vias urinària_r.
Cura as aôres das costa*», pro» :
venientee da inf lammaçâo dos_
rins. Dlèsòlve o elrn.dpa os
cálculos {Cp ácido urico, ura-
tos. areias. Lim,pa a bexiga.C
«Surp.rehendentes resultados.,
no tratamento da gota, rheu-
matismo, obesidade, - arterlo-
scleroee. SCberbo deainfectan-
to do apparelho u.rinario.

QUINAHEMOTONE — Me-
dicamentally — Cura as ane-
Mias e as irregularidades
da menstruaçfio. Provoca e
desperta o apPet'te-. Receita-
do pela classe medica—:'an-
tes e apOs o iparto, Faz engor-
dar e- fortalecer o '¦¦ saiigúe,
Cura o desanima. Regulador i
da tensSo arterial., As •"'.'ãis'
que amamentam, devem usar
este poderoso "remedio-alí-
mento tônico". E' o salvador
das senhoras, senhoritas e
meninas, E' ,0 unico- medicar
mento dos > convalescentes,.
Cur.-i o nervosisir.-o,' i.:

REGISTRADOS E APPROVADOS PELA SAUDE PUBLICA
DO BRASIL — RIÒ DE JANEIRO

¦Não vos deixeis enganar!!!... Cuidado-com as imita-
ções grosseiras e venenosas !!!.., ,.

iNdo aceitai substitutos com a desculpa de serem oe
mesmos!!! -

Nunca são iguaes ao» da «líEDICAMENTrAiLLT" !!!...
DeVelá pedir semiprè os proparadoa legítimos", orlglnaeé,

vei-dadtjirojB da. •'M--l>lCA_l|ÍELNTAlU.T,l!!!... ¦¦¦
Não p«rcaes o -tenjipo, -itle hoje mesmo tiuscar O vosso

allivio ou de vosa excellenttoslma familia, num doquelles
beinfazojos e poderosos medicamentos "MEDICAMEiN-
TAlüI-y. porque não __.ò *'ra_OGA3 QtTE OURAM TUDO",
sô "CURAM" as nio!._.tias nos casos indicados !...* • Não noa adiantamos: -em publicar làttcsf ados" e ne-m
fazer .elogios a cada .iip\ do$ proi»ar»dOB acimi/mencionados,.
de per si, parque-'negámos *"suporTluai" e sfl tetnol em*vista
offerecer ao" PU1<-l-K-t)-'-rn0dle»tT_«iitii8 rtJ5'orosa'mélit6 dosa-
dos e-de riittxirna confiança e que éijl-EÍ-t! - '--.--

AtU-nçã» —-Case- {tigüem quelra-médioan-M-to-rpára ou-
Iras _,ffeci;ôt*. como s.ejain; — -para, o, tratamento da nn-or-
plií-a, henio'rrhoida_í; enftiimidade do uterd, ovanos e anne-
xo»; gonorrhéas, etc. — peçam informações e proispeòtos, aç
fetiressehtaiito no Brasil.— o Sr. .'phàrmáceuucò-cb.in.ioo.
annlytlõo. -j- .WlSTâlÉAliàiNno AL,VES_ SIMÕES '— 

,* Caixa
Post'84 n.* 50 — Rto dc- Janeiro —'BRASIL. • _

A* yENDA elr« grosso e fi. varejo, no Rio de Janeiro;
á rua jlos Andradas, 43 — Drogaria J. M. PACHECO; emS. PAULO, a rua Inr.ita n. 1, drogulsiaa Baruel & c.

A' VENDA 1.M TODO MUNDO!!!

_>

BRITANNICAS-1921.
LONDRES s GUSGQW * B1RMINGHAM

vpe 21 de Fevereiro « 4 de M-rço> .

0-^wImÍ£ peú Sttfáo ie Cpmmetá» VhnãÊarimm
. .(DEPARTMENT'#^:^W-£íW^--V1Üymr/-'>'.-.----v ,-\-

úm fi_MM_n— Bril-f-f-É > ¦:,.,:-¦-.

íA GRANDE EXPOSIÇÃO ANNUAL OE ttM»r
HEHCIO BRITANNICO oíferece un eu**
«Mepdoi-J k» coniBiBrdwtes e imporU_*«t
do Brasil pira fenr inspeção e tscoDia it
im» coUtéeào completi de MANÜFACTÜHAS
BSITAMN1CA8. «Btre 99 quaes aebam^e a»

Ta-to 4*'**i*A _ !fn«_b4-_.
Rww- MM, iadwlii- _> -lfi*.

: "
Cth*** • I"»»» '
_u-l-l-M«w .Nin lw «littric*. • gu • • *

r«t___ _.*«•__« • ínt«i.MliM kwlMin
4* wktmintmn, *im*H*i**, ***.

A>i>l— <•• «üntiullkwta. imlttrfw !»«•
i .«rntfit» 4* tod». m dum pwa .
Jfr. coiHtnictoro, de ¦•finh» • p*n> iwt
f 4a-H.ll.»- :

Fcrrannnt* (d* mie) dc t»d«» » cltMc.
e -CC€iiorioi ptqutno. im òiuUaai.

Mmli d» m«l«l par» «ao .ftp.nlin».
ImIuh»» cum*.. • »•»• »*ww*ãi»'

% »tcrip<«ri». jtrdim • «MV*> ¦
Tinta», nrnl»M • iMMrla». «ua*i»t»r.

.Tinta. »•<• «inlyf»rl» ••»_$»••.
OkJMt*. d» ber?»eb» p»'» »•» •»*•—»

. trlal i» damwllw». ...
Molaeyclcta* »«W«feMmíJ 

"¦'¦<.

Acc.Morio. pn» »M»m»mi_. blcy<l»_n
ati»plpa«t.  ,...._

Cocan»mcnlo d», cafeirr.itiuaib»,brant».
• .0. • |Oâtnita« • «BtMltl pari

l»ttalt*f«t. _Nfi_ii_».
B_l_n«». • l»ttmni«nlM da «edi(U.

- C»rr«»m> p»r» trnumi.it» d» nuthla»
:,- *m*. ***¦" ;.-_;J. 

'" • ¦ ¦ .^
C«bc* d* ac» • canheril», cordo.lk» •

•*!
Catalad». »r»U * »héUi$Mi.

*Mlud.«fc •" -'" ? ;-.
Crwtan d» lodH •• «»»ÇdMtM. par.¦ £»U»h_; l«_t(* .-d»' .M»* ;• misa- buac».
M»**- t '.'-S-C 

¦...:.,.
famltrit.« »cccueriw .d• «i((S#«f)_. .
AiMia* d» Intpr.nt* ..;.".:' -ii!
Artito. d» «iKtnt.Tt^ (ariuitt* Mtl|»*

da vaiam • p«r» diaianlaa.
Couro. p»r» «rliio. d» pfcaMtil-, a»

cadernat''» • mavini'
Va.ióurai • «cov.i.
BriiMi»cd»i • artiga. .pam i»(«_L
Artigo, para tjHirt.
Ifutrumnto. .cicntifieM « oplícu.'
Ocjiloi, lonala., arlim p»>« «ri»Ul. j«cimenta, óptica*, et» I
Apparelke. « aeciiioii». par» gklt»>'

irophi» a cintmatot»pki»> -—->--f'
Oro im» artigo, d» drogarl»
liulroiaenle. de musica,
Tap.tet, alUiM » trtlfo. d».l»pfcn,t, :
Conierva. 

'¦íiiaenticâi 
(prepiridu •

cm Utt.) a bebida..
Artigi» chimico. tpri.do. • leeci) a'¦ 

para u.o domutico.
Intlrumoilot • ¦efiHihW tltditM •'

[ ' cir«r'|ic«_t *"r /r

ESTAS EXPOSIÇÕES DE INDUSTRIAS BRITANNICAS
nio «áo orgaoUadá* par» divertimento, ma».no intuito d«
sorvír ao» còrt^radore» «-trwngeiro» qúe se interessam nu ,
induttria» qua delia» («cem parte. Póde-se obter no Con-, |
sulado Geral da €râo-Bretenha no Rip de Janeiro catalogoa
ikf^iptiyo» e cartóe» deJS£(et«o;iy

S* Ç ^M-ei __.

¦¦^mÊm
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i mmi wÊm r
Mi.0"l«e nos -eicíçitèmú",:c .*..: _'... . ^r^-s-. rj -c: ?,; ' í;-^í, ;•'

•*'; *;','; Bçlfó^H^ríióíite- '"-.' .'
TKé Goodyear Tire & Rubber Co. of S. A.-•'»¦>¦¦'-

^"Amigos .e Sn.ra.: \„ ": ; .'V1;'.'"''.. '-•:,'[

Tenho o prazer de lhes comtnuwcar que nesta data fiz ap seu representante,
Sr. A. Vidal, «m novo pedido de correia uGHde" paia renovação do meu stock.
Como complemento, cabe-me dizer-lhes que, em installações de motores, áy-
namos e outros machinismos, feitas por meus technicos, a correia ''Glide"
tem-se mostrado superior a qualqueroutra, tanto pela perfeita adherencia ás
polias e conseqüente aproveitamento de frça, como pv Ia durabilidade que tem
sido bem comprovada.
Sem mais,' soxi com muita estima e considerara-.

„. De VV. SS.
amigo e obrigado

r:X rÍ0- 
. (Assignado) Fraiiciscí) Santos Soukíi.

í,«,('C^.'*'r^'-''CThe Goodyear Tire & Rubber Co. of S. À."!.
. ltlu dl! -jiu-iro: «Vr. itio Brunco, 2õ„.*..»„ -. glo Pnulo: lí Fi««.nclo de Abi-eií, 108. ,

i&iü

le_a___t .¦. JpSaf.
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as i- th,-- I11--J AUTO-CAMINHÕES
flMAL DE 

" 
1 «BwiiTii
Conipanhiu' <1íé*. •*

- Sociedade Anonyma de Responsabili
SÉOE EM LISI

-;

/Wt>WrW»N

Capilal, esc. I.200:00fl$00 I FÍWD0 DEPOSiTi.
.-.__..

ÊDERA'.
fõoo

Seguros de Vida TerresWf e
Miuitiinos

VwHWt^fc^WKw ,:!

filial no llio de teiro: RÜA DA QUITANDA 97 -1°
TEJ_EPH. NORTE S_709

nlEOLjjL-
O MELHOR DESmrCOTANTC

KtBBün teeeptftOBlo gonta» qw náo *¦¦__» © non* do f_W_-_*í J

fite Cn* IUO ten m^ cjm «n ém ****** ««"• «««>y-»
__x__t-vrnr«-K-NA.n«a(-9

Cv Hnn^sn, _Jfumu.eoi-.-M» mr- iicm* »n*uid p«l«r dntafecuiifc j
v««n»fliiJB si» JKtWütos mui-a m nu nossa

látâí: IEFGSEI * «fCItlf Mli iriSTâ 0*W

k^^fli H____________l_Q__É___iii' -

BB di}«t«w__ 4t uraaa 0 csphert.-. - Fi.<HuiHx_i4a pelo BK
¦H íio»er«» du __mad-i BB

^B Extracçôes ás 15 Úoras ¦¦
AMAJNtiÃ .' t Sexta-feira, 34 do corrente' j 915000$ 50 000$|

Inteiro, i$200—Meio, 600 réis Inlein, 3^.880—Qui Us. .80 rin E
^^^B l^AAA«»wy^y\<í|V^_n^_Al^_^A_*VS_^^ Bk

^^B VETXTXbB-SE EIVE TODA PARTE ^|
fl Çuni.ti.s!_ioauriaCOMPA«\HIA l\TCUUIUA1.l_ FLtUlM:\SL B
JU B«a Viscoh-íc du Rito Uruaco 4»» - MTtlIJKOT |^
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Banco Nacional
tosjleiro

Eua da Alfândega n.° 28
RIO DE JANEIRO

ía. %n ''mui;
TI ] El'li. JSOK1E 3127

Capital  2.000.000.000

fun ilo de reserva *IO«:r.í'J$0»0

Opera em todos os negócios
bancários,

recebe em guarda titulos
dinheiro em conta cor-

rente e efiectua
cobranças em todos os

Estados do Brasil

Banco da hayoiira j do
Commereio Jo. Brasil
DEHOSlTOi E DESCONTOS

Capital  »• OOO-.OOOSOOO

Reservas., 840'.7M*H58
Dividendos distribui-

dos ..  15.180:0575000
Depositas em conta

corr.«nte  8o|o »o mm»

A pr:r/.o de 9 1 5
mezes ........ 4 o|o ao anno

A prazo .618
mewa  ^o|o 

to anno
A prazo de 0 a 11

mezes .. .. .. .. 6 o|o ao ann»

A prazo de 13 mezes 1 o|o ao anno

Endereço telegraphico - "BLAVOURA" 1
Código telegraphico - ••RIBEIRO"

RUA PRIMEIRO DE MARÇO 85
TcleplKine n. 3343

Cuiii» postal na 914

RIO DE JANEIRO

Continua ven-
dendo com exce-
pcional desconto
de

7.

1 THEATRO RECREIO
—;¦¦¦¦::.',:,¦:¦;.. :v —

(ISnípreza ánèhda. avia RA K. E.1/&C.)

I AMAPÁ -.tabyra, 17 è dezembroS AMANf^
\\$ A's V 3l.m e ús O 3/<4

Bspectaculos por sessões
Esliéa da Grande Companhia Nacional de Kevis-

tas e Opèrétas (oi içíii» iscada cornos melhores
elementos do Kio dc Janeiro)

Primeiros representações dá grandiosa revista em dois-açtos, sete ;
quadros e duas apitheoses, òri.inãl; de- CARLOS BITTEN

COURT, CARDOSO'DÈ'MENEZ .So REGOBARUOS

^THEATRO IVIU^IOBB^AL»^

Concessionário: I. MOCÇHI - Temporada official de 1920 |

COMPANHIA HESPANHOLA DE G0MEDIAS|
ERNESTO VILCHES ::¦ »¦ ¦5

Sabbado 18 do corrente

seu bello sorti-
mento de Vesti-
dos, Ghapéos e
outras novidades
que acabam de
chegar de Paris.

167 RUA DO OUVIDOR 167

Sg a bomba arrebenta...
Direcção musical do maestro SORIANO ROBERT

Grande e deslumbrante montagem — Riqueza-
Luxo -- Explendorl í

PREÇOS—-Frizas e camarotes. 15. i00; cadeiras de l;,|j
3S000;'cadeiras de 2", 2$00Õ; galeria, 1*500; geral, l.$000. |!

com a peça em tres actos, de FRANCIS DE CR0ISSET 
|

El CORAZON MANDA)
Preços av«l.M- FRIZAS E CAM ABOTE3 DE 

^M^nTR^iDE 2\2()S;í>OI TRONAS, 12$; BALCÕES A,e B, GS; I5ALCOES OUlU,W^
FILAS; UA LÉRIAS, 280U0. JA

Bilhetes- a vencia «ia bilheteria do t-he-.it.-o, d is 10 A- 17 h..r,«s. *

lina A »aia os esprctucüios desta comínuilii. iá
. AVlòU "" «>»o ó òbrtetulo o traje de ri .or. 8

iiiWrn"Tr*"f*""*—'

.uenida
A AUTISTA QÜE È" CONSIDERA-

í-;í J£á DA O »IAXIM. EXPOENTE DA .
SCENA MUDA MUNDIAL

GLS1E FERQUSON
n actriz senhora, a comediante <lc linha o raça, mun dos seus mais

*} ílellcudos trabalhos pnra o thua tro do gesto e do silencio, de ciue ella
0 se fez rainha incontestnda:

SEQREDO INVIOLÁVEL
Cinco actos da Paramount Artcraft, que decorrem em meio de

soberbos sccriarlòs, com aspectos dc Infinita e gloriosa belleza.

fflüjH

Como extra — Os seiiipre In tercâsimtissimos DESENHOS ANI-
MADOS PÀKA3IOUNT.

JBf HOJE ELSIE FERGUSON — HOJE Jf

IMoxIinumente—O casal mun-
diatniente celebre MARY PIOK-
FORD o DOUGLAS FAlll-
BANKS.

Breve — WILTjIAM HART c
WAIiIjACE REID.

SSÍJttíXSSXSSSSJGi

CINEMA PATHÈ
i.A.Schi

HOJE |

eren Co !

fmmlfmmVmWlmmWVmVWmmmVWt^^ g

de Nova York," fabricantes de
correias de couro, marca

DUXBAK
(Impermeável),

convidam a-.todos os consumido-
res d© -correias para transmis-
são a -assisti', m' á exhibiçüo de
um "film", "üiostrando a fa-bri-
caqüo complota de suas afama-
das correias, na sexta-feira, 17
do corrente, ás -IO horas da rua-
nhã, no . «- -•.

CI\EM\ PATHÉ
sendo a entrada gratuita.

Os cartOes de ingresso ipode-
rão sor procurados na .
AVENIDA RIO BRANCO N. 132

(Casa Abclsonl
ou na

RUA DA OANDEIARIA N. «1
(A. Mascarenhns & C.)

HOJE M 0 ESPECTACULO MAIS SENSACIONAl 00 ANNO X
 TOIVI IVIIX ~~~~<

interpretará a .produegão mais vigorosa, mais arrebatadora até hoje ,,
editada: ' ¦ 

O TERROR.
CINCO ACTOS, FOX SUPER-S TANDARD PRODUCTION

TOM MIX ê valente o generoso, meigo" e cruel, enérgico e terno;
combate, corre, lueta e zomba dos perigos.

Do seu éávallo a galope, ipú Ia para. um trem em movimento, ar-
rebata das mãos de faocinoras uma donzela e, com ella, de novo pro-
jectá-se sobre o seu valente.ginete e. devora distanciasl numa cavai-
gada .infernal, que, mais do .aue um oavalleiro; dlr-se-hla um verda-
deiro demônio ! .' . 

"' ' '7.
TOM MIX, nas suas temero sas façanhas, conta com o auxilio do

seu fogoso coroei,:O TONY,..que é ó] verdadeiro terror dos adversa-
rios, tai:a SUa intelligencia, tal a sua perfeita eomprehensao.

O TERROR,'o melhor "film" do anno, .posado por TOM MIA,
está .predestinado ao mais -rumoroso SUOOESSO !

f)(9»«%3C9»i»(9e9C»9»(d(»iS)«9(3»($CSif9(»^

i 2 i?SSMSESBSS^S^SSEE5BM^MBBNB^,>/ffSS^lB|
Ti f' HiPw li(V&^' - *^ m-mW Wm^^m^^^^R mÊm

S Jí BB B- ..i'lS)W mmmvlíimmWÊm—WsMSkm

À 5ç II ¦ __im ^¥9__W^__^^f__________^____\_f*l!__WmmÊ

m*S&

Iniciará o iprogramma o. sempre applaudido

contendo as ultimas reportagens de suecosso mundial, destacando-se:
Um grande "matcU" de polo em motooycles — Um Invento que fará
grande revolução: vidros qúnsl inquebráveis—Uma Interessante cor-
rida dc cães ao cncidço de um coelho ¦— Aspecto marcial das^ fu-
hricas da Irlanda, durante os di as do maior agitação, devido a lei
marcial — Capítulos do Varsovia, México o Chicago.._>•*'• marcial — Capítulos do Varsovia, aiexico o uincago. ~

CINEMA PARIS
fi O J E - Om sensacional acontecimento I - HO J E

Inifiio brilhante da TRIL03IA DE MACISTE!
^MAPTCT'"' " P*aenf,mPna- ortUta-athleta que dbído a sua;
<>MíluiÒi j| apiesentação, na <_,tbíriii, vem so unpoado á^
Xuclinifüção «Ji «osso publico, reapparece oo protagonista do!
§ fi'm de aventuras

MÁCÍSTÈ'CONTRA A MORTE
üvhiliií-àii ilo I1.' episotüo, em 0 grandes aetos repletos do in- ,

teresse c emoção i
KatliO Kaack, a uova ETOILE allemã, em

Empolgante druma em G louyos actos !

íi' feira -KAI.I.I SA.íllii Cl.M (Za-lu-vic) nu drama do av ntiiraB
O ItltV/.KIItO o termina o lilm puliei I OS I.AIMtÕlvS DU GIIAMIi:
lll.'.MM), oom a exUibiijão ilo uliimo e.ii-j-.nlio—A VICI(>i;iV.

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 53-TELEPHONE C. 5657

HOJE—:— Um novo programma de suecesso í —:— HOJE
Da acreditada, marca PATIIE' NEW XORK. apresentamos um

IjoIIo drama, interpretacto pela graciosa artista

FANNIE WARD
admirável e extraordinariamente captiv;into no decorrer do moderno

, «film" ; ' '' "

O cartão amarelo
Cinco partos ao grandes son saoões e extraordinário entrecho,

magnificamonto desempenhadas!
* Faz parte deste programma o final cto original CINE-ROMAN-

CE FRANCEÜ :

O barão
cujo desfecho bellissiriíórtfaS"os" terríveis planos da;igii?~
.endo'QUEM BHAíWSt
intrigou ¦¦!'"

7o episódio — A-
8-1 episódio — AI

-M

SABRAÜDO — SIENTIIl
,por Gladys llrocwcll, o, em
fl" opisodiod, em quatro í>ái!

O
.lialmonte, como terminaram

iáa c. também fícareis sí1-
ÍA-NEGRA, quo tanto yoi\
tfk :; - . ;^

L\^ Fiüapi ii 111,41

Coilipiruhla> Brftsil CiiieúiatoRraplilea

irai TltiüMPHO ! -—Com nm Iludo
"film", dedicado á nossa MOCI-
DADE DOS SPORTS.

Georges <C»ri. exvties-*
no romance do amor — "film" de
"sport" — drama do sensaç/io ;

t,«vWyi_/_W^^yV^^^^^^^

Q homem maravilhoso

«lai Empreza Brasileira
dè Diversões

uni dos muis beilos "films" ameri-
cauos.

CÀRPENTIER, o cam.peao mun-
dial do "box", o aviador intemerato.
o "gentleman" fino, trabalha, neste
"film", ao lado de
EA.IRG BINNBY, FLOR.ENCE SIL-

JL.ING3 o ROBERT BARRAT
Ksplondida trindade de artistas

americanos. ¦:;-.--¦.l'&\r> '*.'«.' "IE

(> t,j? ^_

SI -Rua Visconde doflio Branco -51
Ki mais populai* e querida casa de diversões

desta capital
vwv^wvwwwv^wam^^awv

£ -- Programma novo — H OJ E

O HOMEM LEÁO
«-fa*1 e *14« episódios

. *~~~ .. ..- .«'ümí^ :¦¦-'¦
Pinff-Ponff, Bilhares e outra» diversões

Artistica e •bna«i«M«h.lHMMMUM@l# «leetrica

«_*!!.,_.. -»-¦ -km*

i li> .„.,- .5. (.(«ítii

íí**r' ti '«¥ •-^¦^i tarde

¦fi»».,í

^J|^pyfiwPl!f', o gritudü
^SfiFcíaçâõ Bra>ili'ira do Impreusa e

íeío à6 Ketiro dos Jornulist «s. ,,

.. WWVWT .1-—--

um mv*
A CENTRAL

OWènida Rio Branco 168 - Tel. 4218
MACISTE
CONTRA A MORTE

¥| >TV ¥ p_7 Um lilm <!e aventuras sensacionaes posado por um
Jj V_yvJ ___J actor querido e que é sem contestação um hércules
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MAG
TODO O RIO sabe que no seu trabalho não
ha trues nem fantasia, ha forço, este dis-
tincto actor que se notabHlizou pela hones-
tidade do seu trabalho apresenta-nos hoje
- - - - na sua ultima creação - - - -

MA OI 3 T |^E8

CONTRA -----
§feãaA MORT

Nunca MACISTE teve de affrontar como
agora, tantas situações perigosas. Neste
lilm MACISTE emprega toda a sua força
e toda o sua agilidade para vencer o inimi-
go que quer supprimil-o dè qualquer modo.
No mesiuo programaia

Semana Messter N. 18
iVooMi.teGixiaen.tos muacliaís

-A- PEí5ipo fazemo^ reprise eac
tra>programmá d*o fiiiio. cie Cliarles
Cixcixalixx o queriáo CArtLITOS

UMA NOITE HO MUSIC-HALL

1
&1

Eüm

m

BREVE — A comedia pOrtujiiic/.a <le Gervasio Lobato, o principe da literatura thea-
trai portugueza - O O O fVB l¥H S J&-F3TC&" DEP OLICIA

sesás


