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VOTOU A MOÇÃO DE LltáJfcÇAO DOS ORÇAMENTOS MILITARES

Constitue-se a Republica Maximalista
zapão de- uma nova I 4 -çuestf o áèffacna e Arica é retirada

da discussão *$ctu*zl na assembléa de
Genebra —¦ — ¦ — m

da Sibéria Oriental, com
Vladivostock

sede em
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COHMOIIICÀDO TELEGRAPHICO
de CARL D. GROAT

As reparações
lemas

ai-

O inicio dà conierencia
de Bruxellas — As ci-
íras do orçamento ai-
lenião —Déficit ferro-
viário — Créditos in-
ternacionáes;

de

Í3RUNELLAS 10 (U.P.) —Os

peritos econômicos e financeiros
alemães, hoje, iniciaram as suas
conferências nesta capital, relati-
vas íis reparações allemãs.

O Sr Schroedor. sub-secretario
do 111 nisterio das finanças da Alie-
manha, apresentou as cifras do pr-
camerito allemão. O subsecretário
das ílnãtiçus calculou que no dia
1" de novembro de 1920, a divida
nacional da Allemanha orçava em
147 b!lliõés de marcos. O Sr. Schoo-
der acerescentou iiue a Allemanlia
vai precisai- de cerca de 25 bilhões,
addicionaes, antes de terminar o
corrente anno.

Em seguida a reunião tratou do
crescente "déficit" ferroviário ai-
i.-milo. Os representantes da "En-

tentèlí nllcgarnm que as vias fer-
rens allemãs tem um numero do-
nmsadamente elevado ile . empre-
gados. Os representantes allemães
responderam quo a reducção do
uumoro de efíectivos ferroviários
pouco adiantaria no que diz respei-
to ao melhoramento da ma condi
(;ão financeira das estradas
ferro. . ,,

Consta que a delegação allema
está. se preparando para pedir que
créditos internaçionaes sejum conj
cedidos k Allemanha, porém, nté
agora, isso não passa de um boato.
A ppai-entemento os allemães ágtiar-
dam a opportunidade do conhece-
rem a attitude dos alliados para
com o assumpto, antes de falarem
0 respeito.

O primeiro assumpto impoitan-
ic a ser tratado pela Conferen-
cia consistirá em uma revista go-
ral da situação financeira ailemã,
em quo a delegação da Allemanlia
apresentará cifras e recibos relati-
vos íl mesma,

CARL D. GROAT ,

(Correspondente especial
da United Press.)

A üga das Nações
A ESCRAVATURA BRANCA

O E.N RlíR A, 10 (U. P.) — Os jor-
naes aqui declaram quo, como resul-
tado da guerra mundial, a. escravátú-
ra branca quasi deixou do existir, na
maioria das nações altamente civili-
zadas.

Dizem as folhas de Genebra quo
isso é o ponto mais significativo do
relatório Iiontem apresentado á 2*
comniissão da Assembléa da Liga das
Nações.

Fazem vSr que durante a guerra,'
providencias drásticas relativas a pas-
suportes c viagens internaçionaes fo-
ram decretadas, afim de impedir as
actividades dos espiões e agentes do
inimigo.

Quasi todas as ditas providencias
ainda vigoram. Como resultado disso,
os quo fazem o comnrcrcio de mulhe-
res para fins immoraes, têm encon-
trulo obstáculos quasi insuperáveis,
que os Impeçam do ilcvar as suas cs-
cravas do um paiz para outro. A
maioria dos traficantes cm escravas
brancas na Europa Occidental, foi
obrigada a procurar outro meio de
vida:

Poi' essas razões, dizem os jornaes,
fl acgunaa commissão da AssomblCa
da Liga das Nações está. oecupada,
quasl exclusivamente, com o proble-
ma de repatriar e cuidar das mulhe-
res o crianças deportadas da Arme-
nia, paizes da Ásia Menor, e terrlto-
rios adjacentes. Naquellas regiões,
ainda existe o trafego em escravas
brancas,
NOVOS PAIZES SÃO ADMITT1DOS

A' LIGA
GENEBRA, 10 (II. P.) — (Urgcn-

tf) — A Assembléa da Mga das Na-
ções Iioje, fia 14 horas, approvou a
moyão lulinittintlo a Finlândia c Ln-
xomburgo, nn qualidade flo sócios, na
Llgtt das Nações.

BOLETINS
GENEBRA, 16 (U. P.) — A Biú-

paiiu foi hoje iiii mittida, na quallda-
do de soclo, na Liga dus Nações. '

GENEBRA, lfl (U. P.) — (Urgcn-
to) — A Republica dn Costn Kl^i foi
Iioje mlmittidu, nn qualidade dc soclo,
nn Liga dus Nações.
O (TULE QUER RETIRAR-SE DA

ASSEMBLÉA DA MGA
WASHINGTON, 16 (IT. IM — A

embaixada chilena nesta capital In-
forma que o Chilo está tomando em I tos a fazer favores,

consideração o propósito de retirar a
sua delegação temporariamente' da
Assembléa da Liga das Nações, como
uma manifestação do solidariedade
com a Republica Argentina.
BOIS PROJECTOS APPROVADOS

PARIS. 16 (U. P.) .— O conselho
dá Liga approvou dois projectos do
relator da secção financeira, -'refereh-

tes, ò primeiro, ã, creação dé uma
commissão encarregada de adoptar
medidas legislativas quo facilitem a
realização de créditos chamados de
definição, e o segundo prevendo o es-
tabelecimento da commissão interna-
cional oncarregada de applicar os
créditos internaçionaes sob a base do
projecto de Bruxeillas. Todos^os go-
vemos, que desejem adherir a esses
projectos, deverão offerecer garan-,
tias necessárias e será autorizado a
emittir obrigação em ouro na Impor-
tancia que determinar a commissão.

| Emquauto se-espera a creação,des-
se organismo, a commissão interna-
cional cncarregiir-se-ha de redigir os
estatutos.

DECLARAÇÕES DE HARDING
MARION, 16 (U. P.) — O senador

Harding, presidento eleito da Repu-
blica, foi entrevistado em sua resi-
dencia, nesta cidade, pelo correspon-
dente da United Press, sobre as suas
recentes conferências com os princi-
pães estadistas do paiz, sobre a Liga
das Nações.

"Não será difficil, como algumas
pessoas pensam, chegarmos a um
ponto de vista commum sobre a nos-
sa política internacional", declarou o
Sr. Harding. "As minhas entrevistas
com os "leaders" do paiz, relativas a
ambos os problemas, internos e ex-
tornos, são muito satisfatórias."

O Sr. Harding negou-se a emltUi'
quakiuèr commentario sobre a sug-
gestão feita pelo coronel Harvey, di-
rector do "Harvey Woekly'|, o jorna-
lista do grande reputação, sobru a
ádliolãó dos Estados Unidos 6. Liga
mediante um accordo com a mesma
Liga, do que o paiz não ontravíl om
guerra, sem antes reailizar um "refe-

ren dum".
''•Fl' jim poderoso-o grande plano .

Foi tudo .quanto disso o presidento
ek-lto, siiDíe a idéa. .
COMMENTARIOS DE UM JORNAL

URUGUAYO
MONTE VTPÉO, 16 (U. P.) — O

iornal "El Paiz:' commenta favora-
vélmentc a attitude do Chile, mos-
trandu-sc solidário íl Republica Ar-
gentina, com relação a seu procedi-
monto na Assombléa da Liga das
Nações.

A folha referida diz que "o acto do
Chilo merece ser destacado, não co-
mo um gesto do solidariedade sul-
americana, mas como um symptoma
de evidente eloqüência, revelador do
caminho -que sc vai. fazendo, nos pai-
zes do continente, das idéas funda-
mentaes do presidente Irigoyen."

AS RECLAMAÇÕES DA ÍNDIA
GENEBRA, 16 (A. H.) — A As-

sembléa geral oecupou-sc com as ro-
cliimações apresentadas pela índia, a
qual pretende ficar {•epresenlada na
repartição internacional do trabalho.
O QUE SE PENSA NO PERU' DA

ATTITUDE DO SR. PUEYRRE-
DON.
LIMA, 16 (A. A.) — Os jornaes de

hojo dizom quo qualquer que tenha
sido a attitude do Sr. Pueyrredon,
acerca da questão do Pacifico, ella
não terá conseqüência sobre o plano
traçado pelo Porú, perante a LJga
das Nações.
A QUESTÃO DE TACNA 13 ARICA

LA PAZ, 16 (A. A.) — Nota-se
uma grande agitação na opinião pu-
blica desta capital, provocadas pelas
recentes noticias, procedentes do Ge-
nebra, sobro as ultimas incidências.
Os jornaes publicam amplas notlcia3
sobro ossos acontecimentos, som com-
tudo entrar om commentarios, absteri-
do-se propositadamente do emittir
opiniões sobre a possivel fórmula pa-
ra a sua solução.

O parecer favorável dado pelo Sr.
Poincaré, despertou em toda a Repu-
blica um movimento Cie viva sympa-
thia e do gratidão popular. Prepa-
ram-se grandes festas em sua home-
nagem, dizendo os jornaes quo o pa-
recer do illustre delegado francez sc
basca na justiça c no direito, sendo a
primeira pedra do edificio que ha de
ser construído em torno da questão
do Pacifico.

L1JLV, 16 (TJ. P.) — O Senado so-
licitou a presença do ministro das rc-
lações exteriores, afim de dar expli-
cações sobre a attitude internacional
do Pord e informar sobro as ultimas
oceurrencias na Assembléa da Liga
das Nações.

A chancellaria declarou que a atti-
tude da delegação argentina na Liga
das Nações não affecta nem modifica
o plano peruano. O ministro do exto-
rior negou-se a discutir a questão, ai-
legando a delicadeza do assumpto. so-
bre o quail não podia fazer declara-,
ções.

BUENOS AIRES, 16 (TJ. P.) — O
jornal "El Diário", sob o titulo "Uma
nação sacrificada", oecupa-se da
questão do Pacifico, dizendo que na
America livre não pôde haver povos
tributários, polo quo seria monstruoso
pretender que a Bolivia permaneça
sempre fechada nos Andes; conde-
ninada k senii-sobcrania, sem conta-
cto directo com o mundo, defendendo
as suas conveniências econômicas com
a permissão o bôa vontade dos vizi-
nhos, que nem sempre estão dispôs-

A referida folha argumenta que o
vertiginoso desenvolvimento do todos
os povos deve ser tomado em consi-
deração a favor da Bolivia, para que
esta tambem participe dessas vanta-
gens, devendo todos contribuir para
que obtenha um porto np Pacifico.

O PARAGUAY FELICITA A AR-
. GENTINA .

BUENOS AIRES, 16 (A. A.) — O
Sr Guggiíu-i,' ministro do Paraguay
junto do governo do Brasil, declarou
ao Dr. Hippalyto Irigoyen, presidente
da Republica, quo o Dr. MaiJ.oel Gon-
dra, presidente da Republica do ra-
raguay, o havia encarregado da mis-
são de, em seu nomo, transmittir ao
chefe da nação Argentina uma mun-
sagom de saudação, felicitaiulo-o Iam-
bom pela vigorosa actuação da dele-
gação argentina junto da Assembléa
da Liga das Nações, reunida em Go-
nebra. ,.

O TRATADO BOLIVIANO-CIII-
LENO

GENEBRA, 16 (U. P.) — A de-
legação boliviana na assembléa da
Liga' das Nações, annuncia ter re-
tirado provisoriamente a sua exi-
gèricia relativa íi revisão do tratado
boliviano-cliileno, porém, exige que
o assumpto seja collocado na lista
de expediente da próxima assembléa.

A delegação peruana annuncia tor
retirado provisoriamente a sua ex-
itrencia relativa íi revisão do'trata-
do de 188.9;.

O Sr. Hunneus, chefo da delega-
ção chilena, annuncia que o Chilo
não se oppõe á. retirada provisória
das exigências peruana e boliviana,
nem se opyiõo ít collocação das mes-
mas na lista dc expediente da prnxi-
ma assembléa, se isso não prejudica
a questão.

Sr. 'Paul Hymans, presidente da
assembléa da Liga, declara que a
asscnVbléa aceitara essas provlden-
cias das ditas nações sul-americanas
som prejudicar o caso.

A ENTRADA DA CHINA

GENEBRA. 16 (A. A.) — Causou
aqui muito boa impressão, a noticia
de que a diplomacia sul-americana
havia recebido sympathicamente a
moção que a China- dirigira .1'Liga
das Nações, no sentido de que um
dos membros não permanentes do
conselho, fosse escolhido entre as
nações asiáticas. ,, X

A opinião da maioria .dos, delega-
dos da Liga. a julga»-; pela affiima-
tiva de um dos seus membros pro-
eminentes, é que a delegação chine-
za ensinou aos membros da grande
instituição, a maneira mais pratica
de se manter no oriente a harmonia
necessária entre as nações daquella
parte do globo, manifestando, ao
mesmo tempo, o propósito cm que se
acha a China dc concorrer sincera-
mento para a efficieneia da Liga,
cm cujo meio tem conseguido im-
pOr-se pela elevação do vistas da sua
representação.

Essa altitude da grande Repu-
blica oriental, tem lhe augmentado
notavelmente o prestigio, sendo de
notar a grande victoria que acaba dc
conquistar, com a sua eleição, para
constituir, como um dos seus -mem-

bros, o conselho executivo da Liga,
cm substituição á Grécia. i

Essa conquista garantiu á repro-
sentação chineza a obtenção dos
sous idéaes de paz no oriente, de
accordo com a orientação que lhe
deu o governo de Peklm.

Vários jornaes se tOm manifesta-
do sobre esse assumpto, muitos dei-
los applaudirido os intuitos da poli-
tica chineza nç,ste particular, exal-
tando a actuação qúe no mesmo sen-
tido tem exercido a delegação em
referencia.

GENEBRA, 16 (A. A.) — O dou-
tor Willimgton oo, chefe da delega
ção chineza junto á Liga das Na-
ções, tom sido muito cumprimenta-
do pela habilidade com que se hou-
ve na obtenção do logar de membro
constituinte -do conselho executivo
da Liga para o seu paiz.
APPLAUSOS AO TRIBUNAL DE

JUSTIÇA
GENEBRA, 16 (A. A.) — Toda a

imprensa desta capital commenta e
applaúde a approvação das bases do
protocollo que reconhece o estatuto
do Tribunal Permanente de Justiça
Internacional, dizendo que uma vez
mais se verifica o' triumpho e a von-
tado dos fortes, approvando o pro-
jecto da creação desse tribunal, sem
jurisdicção obrigatória. Todas ns
Republicas latino-americanas são
contrarias á limitação de poderes do
novo organismo judicial.

Os mesmos jornaes tambem sc re-
ferem á reeleição da Hespanha, Ecl-
gica o Brasil para membros do con-
selho executivo da Liga das Nações,
salientando a importância politica
dos paizes reeleitos, especialmente p
Brasil, cujo prestigio internacional
sc tem evidenciado de uma maneira
prodigiosa depois que os paizes sul-
americanos começaram a ter influ-
encia e a exercer o "controlo" no
bloco das nações curopéas.

Tambem fazem referencias muito
llsonjeirns á China, dizendo que foi
acertada a escolha do grande paiz
asiático, cm vez da Grécia, cuja si-
tuação internacional não oiíorece,
pelo menos neste momento, as van-
tagens que a China garante.

Em todas as delegações represen-
tadas na assembléa da Liga das Na-
ções, o mt|ivo da reeleição dos ires
paizes c da eleição da China, causou

geral satisfação, sendo multo cum-.

O T>& LEITÃO DA CUIVHA AF^ESEWTA EM MONTEVIDÉOO DR. WlAOim 
BRIIyHANTE TRABAWIO

«ADO TE1.HG
de' HENRY WOOD

;o

IMtação dos orça-

0 Dr.; Rodrigo Octavio
coiícede uma entre-
vista á United Press,
explicando o voto do
Brasil— A situação
actual de nosso paiz.
GENEBRA, 1'6 (U. P.) — O

Pr Rodrigo Octavio, sub-secre-
tai-io dé; EstadS ;das relações ex-
U-"ioros'do Brasil e. chefe da de-
K-gação, brasileira, na Assembléa
da Liga das Nações, concedeu á
United Press*-a seguinte entre,-
vista a respeito do voto do Bra-
sil contra a mtfção estipulando a
iimiiaçãò^dos orçamentos milita-

"Ò Brasil votou à -favor do to-
das as moções destinadas a dimi-
hüir as flesipezas e os Offoe.tios
militares,:'mas não pf>do votai- a
favor da moção de não augmen-
tar, durante os dois annps pro-
ximos, ò orçamento militar
actualmente em vigor.

'Sem duvida o Brasil é um -palz

liberal'c pacifico, sem ambições
imperialistás flu militaristas, mas
o no'sso tfcÍM-ito.rip'i.1"»".!- '•':' IC
.c'riMnm'm°^^^^iú^^'
A.ã-.ni^fetó-iu-ebriaa .nrfcec-'---ííifts
ítVtermià (exigem a continuação do
desenvolvimento das nossas for-

ças, aSqÜac-s, actualment • con-
tam óom reduzidos efíectivos:
Foi sómTSnte durante os últimos
annos que começamos a reorga-
ntóar as. .nossas .forças. Durante
o-anno .próximo jiüssado a mis-
são militar francoza nos auxiliou
nessa tarófa. _• .;, ¦ 'j/

, sob estas condições e tendo-em.
-vista asUiossas necessidades¦ ln-

ternas, creadas pela extensão do-
. nosso território e .pelo comprí-;

mento dò nosso;iittoral;e tambe^
devido - áo programma' militar ¦

que estamoB 
"actualmenter levan-,

do a effeito, não nos iiareceu-ho-
nesto votar a favor de ,um ,pro-
jecto, o qual, nõs mesmos, nao
poderíamos cumprir. :. ,

Mas o nosso %-oto nuo., deve ser
interpretado còmoSndifcando op-
.posição k reducção dc despezas
militares, porque aceitamos to-
da.l as demais moções votadas
.pela Assembléa. 3

Reitero quo o Brasil é um paiz
liberal e sempre empregou, mais
do nuo qualquer outro paiz, ar-
'bitramento, afim de solucionar
as suas controvérsias internado-
naes Tambem não se deve es-

quecer que fazem .parte da Con-
stituição brasileira dois artigos,
um prohibindo as guerra.5, de
conquista e o outro obrigando-
nos a ter o recurso do arbitra-
mento antes de entrar numa
guerra. .

Absolutamente não temos a in-
tenção de abandonar essa orien-
tação, por melo da qual conse-
unimos a nossa feliz fama inter-
nacional. «Tambem C necessário
recordar que não temos questões
internaçionaes em parto alguma
o que são optimas as nossas re-.
lações' com os paizes vizinhos, e
que além disso, as nossas fron-
tetras acham-se firmemente es-
tabelecitfas.

O Brasil tem fronteiras conti-
guas a todas as nações sul-ame-
ricanas, com excepção do Chile,
c as nossas relações com todos
esses -paizes, incluindo o Chile,
são de amisade perfeita."

HENRY WOOD

(Correspondente especial
da United Press.)

O Brasil no
estrangeiro

DESENVOLATMENTO DOS CABOS
TELEGRAPHICOS SUBMARINOS
NO BRASIL
LONDRES, ÍÍ6 (U. P.) — Sir Jõhn

Denison-Fender, falando na assem-

bléa geral 
'dos accionistas ita Tho

Western Telegraph Coiwpany, decla-

rou que as facilidades cabographicas
da companhia, ao longo do littoral

do Brasil, serão grandemente desen-
volvidas 110 futuro próximo.

Sir John acerescenta que os tra-

balhos construetivos a serem levados

a efifeito naquellas regiões importa-

rão numa despeza de quasi 1..0M.OO0
de libras esterlinas. Disse mais . que
se tenciona collocar cabos submari-

nos addicionaes entro Pernambuco o

Maranhão, Penianíbuco o Miiceió,

Victoria e Rio de .laheiro o Rio de

Janeiro e Santos.
Declarou ainda que so tenciona

augmentar as facilidades cabogra-

phicas nos Estados de Santa Cutha-

rlna e Rio Grande do Sul.
Sir John referiu-se i acção do go-

verno dos Estados Unidos, o qual im-

pediu que os planos da Tho Western

Telegraph Company, da Grã-Bieta-
nha, e Tho Western Union Telegraph

Company, dos Estados Unidos, vi-

sando o estabelecimento do um ser-,

viço cabographlco directo, do Brasil

aos Estados Unidos, via-Barbados e

Florida, .fossem levados a effeito.

^ccreseéritpu estranhar quo os Es-

tados Unidos continuam a adiar esse

serviço imiportanto.

Fez ver quo não existe o ipevigo do

um ipossivel monopólio britannico do

serviço cabogi-aphico do Brasil, por-

que outras nações já mantém servi-

ço*S cabogra.plhicos naquelle paiz. Re-

feriu-se aos ca'bos americanos do Rio

do-Janeiro o Santos a Montevidéo e

Argentina c tambem fez referencias

aos cabos francezes de Pernambuco

ao littoral occidental da África, e,

além disso, ás .possessões francezas

nas Antilhas. Sir John Denison-Pen-

dor frizou o facto que antes da guer-
ra européa os allemães eram pro-

prietarios de um cabo submarino en-

tre Pernambuco e África.

O ponto triste da opposição, sendo

levado á effeito eni Washington con-

tra o aterramento em Florida do

cabo submarino do Barbados, é a

forte opposição do iproprio embai-

xador 'britannico em Washington

contra o lançamento do mesmo, de-

clarou sir John. I
O nosso embaixador íoz mais do

que o governo americano e até man-

dou o nosso navio, lançador de cabos

submarinos, parar o serviço do lan-

çamento do cabo do Barbados, que

la ser aterrado em Florida.
O Ministério do Exterior britan-

nico não'apoiou a attitude do embai-

xador em Washington e o caibo foi

deltad^e está actualmente amarrado

a uma boia, fora das águas terrlto-

riaes americanas.
Espera-se quo esta via de commu-

nicações será brevemente terminada.

E- provável agora qiie o trajecto

original será modificado.

"k ESMERALOr |
fímank as festas desconto de

ZU %
sobre os preços marcados

V -

Jóias e artigos pan presentes

Travessais. Francisco 8 e 10
Teleph. O. ss9

primentadas as delegações dos pai-
ros eleitos.
rWr.VES F. PUEYRREDON CON-IAYt FERENC1AM

PARIS, 16 (A. A.) —O presiden-
to do conselho, Sr. Leygues, o o che-
fe da delegação argentina junto a
assembléa da Liga, em Genebra, ha
dias nesta capital, tiveram hontem
uma conferência, cujo assumpto e
ignorado ainda.

RETIRADA DA QUESTÃO DE TA-'
CNA E ARICA

GENEBRA. 16 (A. A.) — Os de-
legados do Peru e da Bolivia çoncor-
daram em retirar da. Liga das Na-
ções a questão de Tachna e Arica,
que tinha sido submcttida á sua do-
cisão.

,A attitude das duas 
'delegações

veiu eliminar uma grave ameaça do
desácçordp que pesava sobrp as
aemues sessões da assembléa.

Não obstante, o delegado do Peru,
Sr. Garcia Calderon, declarou a um
jornalista americano que áquella
questão ha de ser apresentada á dia-
cussão para o anno vindouro, quan-
do os Estados Unidos, como se es-
pera, tiverem adheiido á Ligív

OS LIMITES URUGUAYO-BRASI-
LEIROS

MONTEVIDÉO, 14 (A. A.) — Ro-
tardado —Foi expedido hontom, .pelo

Ministério das Relações Exteriores,
um decreto approvando a proposi-
ção que, de pleno e commum accor-
do resolveram enviar aos sous ie-
spêctivos governos os altos commis-
sarlos uruguayo e brasileiro, em
cumprimento du) tratado ce eoivulo
com o Brasil, em 2'2 de julho dc 191b.

Em conseqüência, dcclara-so que,
de conformidade com a parte do go-
verno do Uruguay, ipara que a .ponte
internacional a construir-se sobre o
rio Jaguarão seja .construída entre a
villa de Rio Branco e a cidade de
Jaguarão. i

A REVISTA "BRASIL", DE
MONTEVIDtfO

MONTEVIDÉO, Ü5 (A. A.) — Re-
tardado — Appareceu um novo nu-
mero da revista intitulada "Brasil",
contendo interessante collaboraçao c
boas illustrações. Além de assumí>tos
relativos ao Brasil, traz interessantes
artigos de collaboraçao do Dr. Juan
Antoriid Buero, ministro dos rela-
ções exteriores do Uruguay; do
Dr. Azevedo Marques, ministro das
relações exteriores do- Brasil; flo
Dr. Luiz-Guimarães, ministro brasi-
leiro nesta capital; do Dr. Luiz Cai-
los e do Dr. Leoncio Correia. Tam-
bem publica os retratos do Dr. E.pi-
tacio Pessoa c de sua senhora, dos
Srs. Balüiuzar Brum, Juan Antônio
Buero; Azevedo Marques e senhora

<io nr. Luiz Guimarães.

APROVAÇÃO REAL A' 3ÍOM1SA-ÇÃO 
DE SIR TILLEY

LONDRES, 16 (U. P.) — O rei

Jorge-approvou a nomeação do sir

John Tllley para o cargo de embai-

xador britannico no Rio de Janeiro.

CAM IRA. DE COMMERCIO

BRUXELLAS, 16 (U. P.) — Foi
noticiada, esta noite, a organização
de uma commissão provisória para a
constituição da Câmara de Commer-
cio Belgo-Brasiloira.

O "S. Paulo"
BANQUETE EM CHERBURGO

CHERBURGO, 16 (U. P.) — As
autoridades marítimas offereceram
um banquete, hontem, á noite, em
honra dos officiaes do couraçado
"S. Paulo", que ficaram com o navio
neste porto. ,

O grande salão do Hotel de Fran-
ca achava-se decorado artlstlcamon-
te com bandeiras brasileiras e fran-
CCZ&.S

O commandante Moreira, visitou o
nrefeito desta cidado om nome dos
officiaes 3o "S. Paulo", afim de
agradecer a calorosa recepção dis-
pensada pelas autoridades de Cher-
burgo aos marinheiros brasileiros.
No palácio da Prefeitura Municipal,
realizou-se, hontem, á noite, bri-
lhante recepção, seguida dcbale, em
honra dos officiaes do "S. Paulo".

HOMENAGENS AO GENERAL
TASSO FRAGOSO

PARIS, 16 (A. H.) — Antes da

partida do general Tasso Fragoso, o

marechal Foch deu um jantar cm
honra do distincto official brasilei-
ro a quem o marechal offereceu o
retrato com expressiva [dedicatória.

O general Tasso Fragoso declarou
oue voltava ao Brasil encantado com
o que tinha podido observar durante
a breve estadia em França o multo
sensibilizado pelo fidalgo e generoso
acolhimento que lhe tinham dispen-
sado todas ãs autoridades francezas
por oceasião das visitas que fez aos
campos de batalha e aos es ecl-
mentos do exercito.

O general Tasso Fragoso mostiou-
se particularmente grato aos grandes
chefes do exercito francez e termi-
nou affirmando que tinha colhido

preciosos ensinamentos durante as
visitas que lhe haviam proporcionado
aos arsenaes e centros militares.

A política européa
DEMISSÃO DO MINISTRO DA

GUERRA FRANCEZ
.PARIS, 1.6 (U. P.) - O Sr. André

Lefevre, ministro da guerra, demit-
tiu-se. S. Ex. será substituído pelo
Sr Raibordi.
OS ORNAMENTOS MILITARES DA

SUÉCIA
STOCKOLMO, 16 (A. H.) — As

revisões orçamentarias para o exei-
cicio de 1921 calculam ns receitas na-
cionaes em 612 milhões dc coroas.

OS CRÉDITOS MILITARES IN-
GLEZES

LONDRES, 16 (A. A.) — A Ca-
mura dos Ç&rtimtítis approvou os ci-e-
ditos supplemuutarés para o exerci-
to e regeitou por 1SG votos contra 82

tinha

.

• ,

a moção, do Sd. Asqulth', quo
requerido a. votação syivibolica,

• LONDRES, 1.6 (A. A.) — Na ses-
são da Câmara dos Communs o chefe
(ío governo- Lloyd Georgo, em respps-
tn ao pedido apresentada na mesma
Câmara no sentido de que -fosse feita
a reducção de um milhão de libras
esterlinas nos créditos supplemcnta-
res propostos para o exercito-, decla-
rou que essa reducção era impossível
devido aos encargos consideráveis
das forças armadas da Grã-Breta-
nha."Entre esses encargos — itecen-
tuou o .primeiro ministro — estão oa
que se referem á Cònstantinapla e
particularmente ú guarda dos estrei-
tos.pois, se essa-jguarda compete tam-
bem á França, e & Italia é á Gra-Bre-
tanha que incuniibe actualmente a
maior somnia dc responsabilidades.

O ACCORDO COMMERCIAL AN-
GLO-RUSSO

LONDRES, 1>6 (A. A.) — O Sr.
Ki-assine, delegado, da Rússia, tevo
?.ma entrevista com o presidente do
'•Board of Trado", na qual foram- dis-
cutidns as emendas apresentadas
pelo governo do soviet ao projecto de
accordo commercial anglo-russo.

NO PARLAMENTO INGLEZ
LONDRES, 16 (U. P.) — A Cama-

ra dos Communs rejeitou, por 168 vo-
tos contra 82, a moção do Sr. Horbert
Asquit, "leader" da opposição, redu-
zindo o orçamento supplementar da

guerra. A resolução da' Câmara foi
devida á situação militar da Pérsia,
Mesopotamia o Turquia.
O MINISTRO HOLLANDEZ DEIXA

BELGRADO
HAYA, 16 (A. H.) — Em conse-

quencia da ruptura de relações diplo-
maticas entre a Hollanda e a Yugo-
Slavia, o ministro hollandez deixou
hoje Belgrado.

O NOVO GOVERNO SUISSO
BERNA, 16 (A. H.) — Foi eleito,

presidento da Confederação o Sr.
Edouard Schulthess, o vice-preslden-
te, o Dr. R. Haab.
O NOVO MINISTRO DA GÚEltRA

DA FRANÇA
PARIS, 16 (A. H.) — O Sr. Rai-

berti, presidente da commissão de fl'
nanças da Câmara, aceitou o convite
que lhe foi feito pelo presidente do
conselho, para oecupar a pasta da

guerra, em substituição ao Sr. André
Lefevre.

NOVA TRÍPLICE ALLIANÇA
LONDRES, 16 (A. A.) —Commen.

ta-se a noticia recebida de Paris o

pu'blicada pelos jornaes londrinos,

segundo a qual o governo francez es-

tá dando os primeiros passos para a

formação dc uma nova tripllce-allian-

ça que, segundo se affirma, será con-

stltuida pela França, Inglaterra o

Italia.

A Dalmacia
DISCUSSÃO DO TRATADO DEJfev-

PALLO NO SENADO ITALIANO

ROMA, 15 (U. P.) Retardado -*

Xa sessão de hoje do Senado, que foi

presidida pelo Sr. Tittoni, começou
a discussão do tratado de Rapallo.

O Sr. Mazzioti pronunciou um dis-
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curso propondo a suspensão do de-
bate, até que'se façam certas a veri-
guações sobre a Constituinte de Bel-
grado. O orador disse que a ratifica-
çao do tratado implica na annexação
de Fiume e na renuncia á Dalmacla,
quo fora adjudicada fi Italia pelo
oacto do Londres. . ,

O ministro das relações exteriores
conde de Sforza, respondendo ao
orador, disse oppôr-se ao prolonga-
mento do estado de incerteza em
qüe teiri estado o paiz, causando des-
agradáveis incidentes,

O chefe do gabinete, Sr. Giolitti,
declarou que a suspensão poderia
causar distúrbios e preparar o paiz
para nova guerra. O governo — ac-
croscentpu o Sr. Giolitti — não to-
lerat-A semelhante desastre.

Um senador apartea o presidente
do conselho, dizendo: "Maior desas-
tre 6 ceder um pedaço da bandeira
da pátria", produzindo-se uma troca
acalorada de phrases.

Era seguida, falou o Sr. Giardino,
dizendo "que diante d» estado de
coisas actual, não era possivel no-
gar approvação do tratado. O voto
não se dá ao governo, mas ft.pátria.
A volta do Zara ao selo da pátria,
será um pharol luminoso de civili-
za<:ão italiana, irradiando sobre os
irmãos dalruatas as qualidades da
nossa estirpe". As ultimas palavras
do orador foram acolhidas.com de-'irantès ovações. ' . .. .

O Sr. Giardino apresentou 15 de-
claraçOes, assignadas por 88 senado-
res, dizendo que o tratado de Rá-
palio tem relação com o.de Saint"Germnin. A questão do Adriático —
aoerc-soentou —¦ crea condições dif-
ficeis para Fiume, que é Immensa-
mente italiana. A na.ção deve su ber
qual ê o significado de sua attitude,
iitcliiiando-se diante das supremas
razões da disciplina nacional.

Falaram tambem Valerio e o al-
mirante Tahon do Revel. O Sr. Va-
Ierio lamenta a desillusão da Dalma-
cia, mas diz que os negociadores- íi-
zeram tudo quanto lhos foi possivel
para que o tratado de Rapallo se
distinguisse não pelas ilefficienclas,
mas pelas suas vantagens para a
Italia.

O orador foi muito applaudido.
O SR. BASTIANELLI NAO RECE-

BEU CARTA DE D'ANNUNZIO
ROMA, 16 (U. P.) — O Sr. Bas-

tianelli, que chegou ha poucos dias
de Fiume, nega que tivesse sido in-
cumbido por D'Annunzio de entre-
gar uma carta ao rei Victor Manoel.
ESPERANÇAS DE UMA SOLUÇÃO

PACIFICA
ROMA, 1G (A. A.) — As ultimas

Informações aqui recebidas e publi-- cadas pela maioria da Imprensa,
permittem suppor uma possivel so-
lucilo pacifica do conflicto de Fiume.

Sabe-se cj;e o deputado catholico
Vassallo, se demorou propositada-
mente em Fiume. Logo após a par-
tida da comniissão parlamentar da-
quolla cidade, o Sr. Vassallo pio-
curou reatar negociações com o re-
gclite do 

'Curnnro. 
Gabriel d'Annun-

zio, aprcseiitaiido-llio uni longo pro-
jecto para uma transacção.

Os interesses
italianos

VETO DE «CONFIANÇA
ROMA, 16 (U. P.) — Afim de de-

terminar a attitude da Câmara dos
Deputados com relação aó gabinete, o
presidente do conselho Sr. Giolitti so-
licitou um voto de confiança a favor
do. governo" por seis mezes. O chefe do
gabinete reclamara absoluta liborda-
de de acção, o que representa a ap-
provação prévia da Câmara dos or-
çamentos para o exercicio econômico

. do'1920f-21.
MOÇÃO A GIOLITTI SOBRE A BO-

LOGNA
'ROMA, 16 (U. P.) — Os senado-

res c deputados da província dc Bo-
Jogna conferençiaram com uma dele-¦ gação de cidadãos, e resolveram en-
viar ao Sr. Giolitti, presidente do con-
selho de ministros, uma moção a re-
spelto das condições naquella provin-
cia.

A moção a que se refere declarará
eer necessária para o governo provi-
denciar içnmodiatamente, afim de
«fazer cumprir a lei, e, tambem exigi-
rft' «a immediata dissolução da actual
administração socialista de Bologna.

COMBATE AOS INDUSTRIAES
ROMA, 16.. (U. P.) — Um grupo

de senadores apresentou um relatório
ao.Sr. Giolitti-presidenterdo conselho
•de, ministros,-, a respeito do controle
de industrias, de conformidade com
a elaboração da Confederação de In-
du.sirias, da qual é presidente o se-
nhor Conti.
A MORTE DE LUCIANO CAS ALI NO

ROMA, 1 (U. P.) — Um despacho
de Vicenza diz que o engenheiro se-
nhor Luciano Casalino morreu na-
qui-Ila cidade.

' ÒS REIS DA DINAMARCA
ROMA. 16 (U. P.) — A visita da

familia real da Dinamarca continua
a despertar grande interesse nesta ca-
pitai. A massa popular acclaina os
illustres hospedes sempre quê estes
apparecem em publico.

Hontem, de manhã, o rei CbrWla-

no e a rainha Alexandrina visitaram
o museu e o castello de Santo Ângelo.
Ao meio dia, suas magestade parti-
ram da legação para o Vaticano, sen-
do recebidos com todas as honras.
RECEPÇÃO NA LEGAÇÃO DINA-

MARQUEZA
ROMA, 16 (U. P.) — Os reis da

ção de seu paiz á colônia dinamar-
Dinamarca deram recepção na lega-
queza aqui residente.
PRISÃO DE UM CONSELHEIRO

MUNICLPAL
BOLONHA, 16 (U. P.) —Foi pre-

so o conselheiro municipal socialis-
ta Alfredo Cambise, O conselheiro
Pizzilini conseguiu escapar.

O ELOGIO DO DEPUTADO MU-
RIALDI

ROMA, 16 (U. P.) —- Na sessão de
hoje da Câmara dos Deputados, que
foi presidida pelo Sr. Berenlni, falar
ram varios oradores, fazendo o elo-
gio fúnebre do deputado Gino Mu-
rialdi. Os Srs. Brazzi, Pietribomi, Sac-
chi, Boggiano e Soleri pronunciaram
eloqüentes discursos, exaltando as
qualidades cívicas e a capacidade in-
tellectual do cxtlricto.

A Câmara resolveu enviar condo-
lendas para a familia do illustre
morto;

HOMENAGEM A TITTONI
ROMA, 10 (U. P.) — Bm altos cir-

culos da corte, se affirma que o pre-
sidente do Senado Sr. TUtoni serã
agraciado com o. collar da ordem 'dâ
Annunziata.
PROVÁVEL SUCCESSO DO SR DE

NICOLA
ROMA, 16. (U. P.) —Fala-se no

nome do deputado Gaspare'Colosimo,
de Cantanzaro, como possivel sueces-
sor do Sr. de Nicola, na presidência
da Câmara dos Deputados, no caso
do presidente da Câmara teimar em
demittir-se.

O PREÇO DO PAO
ROMA, 16 (U. P.) — Foi suspenso

o debate sobre o projectado augmento
do preço do pão, na Câmara dos Depu-
tados, devido a impossibilidade de ter-
minar a discussão da lei antes das
festas do Natal.

Os grupos radicaes o reformistas
adpotaram uma moção contraria da
suspensão dos trabalhos parlamenta-
res. Essa moção declara que todos os
projeetos pendentes devem ser resol-
vidos quanto antes, mesmo que para
Jsso seja necessário realizar sessões
durante as ferias do Natal.

A commissão especial do Onze, in-
cumbida de indagar a causa das ulti-
mas-desordens de Bolonha, pediu uma
prorogação do prazo que lhe foi con-
cedido para desempenhar-se de sua
missão.

A CONGREGAÇÃO DOS RITOS
ROMA, 16 (A. A.) — Com a assis-

tencia do cardeal presidente e demais
membros, effectua-se hoje uma reu-
niiio da Congregação dos Ritos.

Poz-.se em votação a validez dos mi-
Iãgres attribuidos a Ciàrielli, e dos ser-
vos de üeusP Gphigenia, San Mattes o
Ellsabeth Maria- da Santeiris.

Ignoram-se os resultados da vota-
ção.

A situação no oriente
europeu

AS NEGOCIAÇÕES ENTRE A
POLÔNIA E A LITHUANIA

PARIS, 16 (U. P.) — Um despa-
cho, procedente de Vilna, para o Mi-
nisterio do Exterior, «diz que as dele-
gações da Lithuania e da Polônia
começaram a cooperar com a com-'
missão da Liga das Nações, incum-
blda do prepaTar o próximo -plebis-
cito, naquella cidade.
UM HOSPITAL EM GALLIPOLI

PARA OS REFUGLVDOS WRAN-
GEI.ISTAS
ATHENAS, 16 (U. P.) — A Cruz

Vermelha Internacional, em resposta
ao mppello do ministro • do Interior,
Tirometteu estabelecer um (hospital
para o tratamento de SiQ.000 soldados
dó general Wrangol, que desembar-
caram em Gallipoli. Muitos desses
soldados acham-se doentes ou íe-
ridos.
MAXIMIALISMO NA

T(THE<X)-SLOVAQmA
LONDRES, lfi (U. P.) — Infor-

mações. recebidas nesta capital di-
zein„ terem os communistas tcheco-
slovacos occupadò ãfl.OOO acres de
terra de propriedade do. milionário
barão dc Fnrest, perto de' Brunn, na
Moravia, eni que está situado o his-
torico castello de Eloborn. O coronel
britannico Riguy, administrador do-
barão, £oi feito prisioneiro.
; O.Sr. de .Forest. sçgundo se affir-
nia, a^ha-sp. actualmente fazendo
uma excursão pelos, paizes da Amo-
rica (fo Sul.

REDUCÇÃO DO EXERCITO'BOLSHEVISTA

iSTOCKOLMO, 16 (U..P.) — o jor-
nal "Daghens Nyheter" «publica-um
des-pacho, procedente de Moscou, in-
formando que o governo bolshevista
tencinna reduzir o seu exercito pela
metade, no mais curto prazo possi-
vel. A referida folha reproduz um
tópico de um discurso pronunciado
pelo Sr. Lcon Trotsky, ministro da
guerrn esboçando o plano do co-

verno sovietista para a reducção de
suas forças armadas.

Estamos resolvidos a concluir a
paz com as grandes potências, «Je-
clarou Trotsky, mesmo que tenhamos
que lhes fazer importantes eonces-
soes. E' necessário que licenciemos
parte do nosso exercito, afim de quo
esses homens possam so dedicar ft
actividade productlva, terminou o
ministro.

CENSURA TELEGRAPHICA
BERLIM, 16 (-U. P.j — «Noticias

vindas de Praga dizem que o governo
teheco-slovaco restringiu os serviços
telegraphico o telephonleo com o es-
trangeiro, estabelecendo severa cen-
sura sobre todos os despachos. Essa
medida é motivada pelas desordens
havidas em conseqüência du greve.

As troipas que foram enviadas ás
regiões revoltadas desertaram; unin-
do-se aos communistas.
O «COMMUNISMO NA

TCHECO-SLOVAQUIA
VIENNA, 16 (U. P.) —As ultimas

noticias da Tcheco-Slovaquia dizem
que Kladno e Maerisòh Osttrau são
os centros prineipaes do movimento
communista. A lei marcial foi decla-
rada nessas duas cidades. Os traba-
Ihadores declararam a dictadura do
proletariado. Milhares de pessoas fo-
ram arrastadas pelas autoridades
militares. Cinco grevistas forani mor-
tos e lii feridos num conflicto com a
tropa, em Brux. Os populares con-
seguiram desarmar .um destacamento
de soldados, mas chegaram novos re-
fórços, e os grevistas foram domi-
nados.

PARIS, 16 (U. P.) — Despaobos
recebidos pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores, procedentes de Pra-
ga. dizem que em toda a Tcheco-
Slovaquia registram-se graves des-
ordens, em conseqüência da greve
geral. . ..'Numerosas pessoas morreram ou
ficaram feridas nos confllctos e lu-
ctas entre a massa popular e a tropa.
Os soldados guardam os edificios «pu-
blicos em todas as grandes cidades.

Em Kladno. Bohemia, a 2õ kilo-
metros da capital, os communistas
tentaram assaltar os edificios publi-
cos, mas foram rc-pellidos pela tropa,
que ameaçava fazor fogo oom metra-
Ahadoras. A lueta tem sido especial-
mente intensa em Kladno, que 6 um
grande centro metalúrgico e uma ci-
dado muito incTustriósa.

Em Brux Schlau. outra cidade ma-
nufiictureira, no centro de guando
districto canbonifero, os conimunis-
tas empenharam-se em oecupar o
edificio do Parlamento, sendo repel-
lidns, depois cté lueta sangrenta, ora
rino muitos vermelhos perderam a
vida.

LEI MARCIAL EM BRUX
PRAG«A, 1«G («U. P.) — Foi offi-

cialmente noticiado quo o governo
havia declarado a lei marcial lia ci-
dado do Brux, á 2<0 kilometros ao
norte de Saatz, sobre o rio Biela, de-
vido ft agitação communista, que ir-
rompeu nossa região.'

A questão irlandeza
PARA A PAZ NA IRLANDA

LONDRES, 1G (U. P.) — A con-
ferencia dos 'directores das Uniões
do Trabalho, representando todas as
organizações laboristas da Ingla-
terra, resolveu incumbir uma com-
missão especial da missão de confe-
rondar com o p'rimeiro ministro
Sr. Lloyd George. o procurar restabe-
lecer a paz na Irlanda.

A conferência esteve reunida toda
a manhã, afim de ouvir o relatório da
commissão especial, que foi ft Irlan-
da «para arpreciar a situação desse
paiz.

Os laboristas consideram as condi-
ções da'Irlanda para as classes traba-
lhadoi-as, "extremamente terríveis".
A RESPONSABILIDADE DAS TRO-

PAS BRITANNICAS NAO ESTA'
PROVADA

.. LONDRES, 16 (A. H.) — Na ses-
são do hontem, da Câmara dos. Com-,
muns, o ministro Bonar Law insistiu
cm affirmar que não estava absolutas
mente provada a responsabilidade
das tropas britannicas nos acónteci-
mentos desenrolados recentemente
na cidade de Cork. O Sr. Bonar Law
accrescentou que o facto de ter a pq-
licia. auxilir recebido ordem de dei-
xr Cork nada provava contra a mes-
ma, pois, provavelmente, a retirada'
das referidas forças fora ordenada,
por jft não se julgar mais necessária
a sua presença na cidade, que tinha
voltado ft calma relativa.
A RESPOSTA DE LLOYD GEORGE

AO' FLANNAGAN "

LONDRES, 16 (A. H.) —- O prl-
meiro ministro Lloyd George telegra-
phou ao -padre O' Flannagan, respon-
dendo ao podido quo o mesnío sacer-
dote, como "presidente provisório/ da
Republica Irlandeza", havia a pouco
tempo dirigido ao chefe do gabinete
suggestioriando o estabelecimento Üe
negociações'para a celebração da «paz
entre a Irlanda e o governo da Coroa.

O Sr. Lloyd George declarou ao
padre 0' Flannagan, quo estava dis-
posto a lhe conceder todas as facili-
dados de comniunicação com o "lea-
der" feniano, preso, Sr. Griffith. no
sentido de tentar junto ao mesmo,
que ó o "vice-ipi-esidente da Republica
Irlandeza", na ausência do Sr. De Va-
lera, as necessárias diligencias para a
obtenção da paz.

AUTONOMIA A' IRLANDA
LONDRES, 16 (U. P.)—Lord Bir-

kenhead. presidente da Câmara dos
Lords, declarou hoje quo a casa ro-
uriir-se-hia no próximo sabbado,
afim de assistir íi ceremonia da san-
cção real da lei de autonomia ft Ir-
landa recentemente votada pe|o„Par-
lamento.

O fim da Turquia
AS ORDENS DE MUSTAPHA

KEMAL
CONSTANTINOPLA, 16 (U. P.) —

Um despacho dc Angroa diz 
"que

Mustapha Kemal Pachft decretou um
feriado c mandou celebrar os devidos
festejos na Anatolla, afim de com-
memorar a vietoria dos nacionalistas
turcos na Armênia.
O REPRESF.NTANTE TURCO EM

PARIS
CONSTANTINOPLA. 15 (Retar-

dado) (U. P) — Nabl Bey, o novo
representante especial da Turquia
em Paris, partiu hoje com destino ft
capital franceza, afim de tomar pos-
se. O representante especial turco
agirá na qualidade de enviado do go-
verno ottomano nas discussões relati-
vas ao tratado de Sévres:

FALTAM NOTICIAS DF UMA
MISSAÒ

CONSTANTINOPLA, 16 (U, P.)—
Não chegou a esta capital nenhuma
noticiada' rtspeito dà comniissão do
governo turco, que partiu de Cons-
tantinopla ha dias,' afim de negociar
um'accordo oom Mustapha Kemal
Pachft, o chefe dos nacionalistas tur-
cos. Esta capital acha-se grandemen-
te preoecupada com a sorte da mis-
são, a qual é chefiada pelo minislro
Izzet Pachá.

ESTADO DE SITIO EM SMYRNA
ATHENAS, 16 (U. P.) — Um des-

pacho, procedente de Smyrna, infor-
ma que devido fi. gravidade da situa-
ção nessa cidade havia sido decreta-
do o estado dc sitio.
A QUESTÃO ENTRE O.S TURCOS

E OS ARMÊNIOS
WASHINGTON. 16 (A. H.) — O

Sr. Henry Morgenthau, ex-embaixa-

COMMUNICADO TELEGRAPHICO
de CHARLES Mc. CANN

0 embaixador inglez
no Brasil

A primeira entrevista
eom Sir Johri TillèjJ
sobre as suas novas
funeções —Dados bio-
graphicos do novo em-
baixador.
LONDRES, 16 (U. F.) — Sir

John Anthonq Cecil Tilley, o
qual acaba de ser nomeado em-
baixador britannico.no Brasil,
entrevistado hoje pela United
Press, declarou que assumirá,
com o maior interesse, os seus
novos devores,

Sir John, quo ê actualmente
chefe de secção no Ministério do
exterior, estava muito occupadò
por oceasião da nossa visita hoje,
de manhã. Interrogado a respei-
to da sua nova nomeação, elle
declarou que desde ha 'muito
tom nutrido o maior interesse o
admiração pelo Brasil. '.«•

"Aguardo com o maior prazer
a oceasião de iniciar os meus. de-
veres no Brasil, declarou' o di-
pldmata brRannico^ ~

No meu novo posto farei o
possiyel afim de fortalecer • os
fortes laços de amisade tradicio-
nal que unem atê hoje o Brasil
e a Gran-Bretanha."

O Ministério do -Exterior, em
geral,, demonstra .abertamente, o
seu enthusiasmo pela nomeação
de sir John, a qual «§ tida «.como
uma verdadeira nomeação dip^o-
matica, tendo em vista a longa
carreira„. diplomática e a e«4P<i,-
ciai conveniência dé collocar.'sir.
John Tilley na embaixada do Rio
de Janeiro. O novo embaixador
britariiíicò junto ao governo bra-
sileiro. alóm do ._ser diplomata
experimentado é muito 'sympa-
thico o attraenté. Nasceu nò dia
21 de janeiro do lS69;"'recobeu o
seu titulo de "sir" em 1919.
Educou-se oin Eton' e em King's
College; Cambridge. EntrouJpara
a carreira diplomática, env Í893.

Sir John serviu na qualidade
de secretario do agente britam.i-
co," por oceasião dá arbltração
entre a Gran-Bretanha e a Ve-
riézuelà, em Paris, "em' 1S99. Sor-
viu, na qualidade .,de 1?J «secreta-
rio da embaixada britannlja em
Constantinopla, de 1906 ü 1908.
Em 102 era o secretario dá com-
missão imperial do "òcrvlçb 'çóií-
sular, e ein 190.; e 1904, serviu
como secretario ' da ' commissão
de defesa imperial. Representou
a Gran-Bretanha enV muitas con-
foreneias internacionaes,' incluin-
do a Conferência d'Armas em
Bruxellas, cm 1.909, p na Confe-
rencia de Bruxellas/ eiii 1920,
celebrada afim de estabelecer as
fronteiras entre Uganda, África
oriental allemã e o Congo.

Tem occupadò o posto de cho-
fe de secção no Ministério do
Exterior, desde 191 ii ji e ém 1919
serviu como au.viliar interino 

'do
sub-secretario de Estado das re-
lações exteriores;

CHARLES MC. CANN
. . (Corresjiondnte especial

da United Pre?s.)

dor norte-americano em «Constanti-
nopla foi escolhida-,;ntsl<;.i Sj;. Wilson
como seu representante pessoal na
mediação cmprehendiílii acnhvite da
Liga das Nações', pelo presidente dos
Estados Unidos o pelos governos do
Brasil e da Hespanha para nfli- termo
aó confllcto entre os armênios e os
nacionalistas turcos.
DESEMBARQUE DE BÒLSIlEVIS-

TAS EM rál«:DIÍ50NDA,i(
ANGORA, 16 (U. P.) -^-.=0 gover-

no, nacionalista;' turco -communica. tor
começado- o desembarque «de tropas
bolshe vistas russas om Trobizoitda..O
primeiro dosjícontingontes russos «S
Cfp{-joHto de jl.400 

' mercenários chi-
ndzos-o, tropas'-da --Lettonta.. Essas
ti-opás;ajiidar.ã;q.'os nacionalistas tur-
cos :enivsua çíimpauhn. dc accordo
com p tratad'' recentemente celebra-
do efitr'.» os nacionalistas e os bolshe-
vistas. . "•«.( ,„

PRISÃO. DE AMERICANOS EM
SJTTRNA

PARIS, 1G (tj'P-1 — Cm despa-
cho prccet1entó,;dc, Smyrna, recebido
pelo Al inistorio das Relações Exte-
riores, diz que após a declaração do
estado dc sitio, a.s autoridades gre-
gas detiveram varios cidadãos norte-
americanos, que so dedicavam aos
serviços de auxilio áos necessitados
na. Ásia Menor. O «'.espacho nfio diz
o motivo dessas prisões.
AS FRONTEIRAS DA PALESTINA

LONDRES, 16 (A- A.) — Assegit-
ra.-se ijue ein virtude do accordo on-
tre os governos briüinnico e frauceu,
sobre á fixação da fronteira septen-
trional da Palestina, esta não obterá
nenhum augmento de território.

O que se passa na
Allemanha
A ALTA SILESIA

VA.R..-10VIA, 16 (U. P.) — O bu-
reau da imprensa polaca diz saber
(tue o governo allcmão estü preparan-do um novo plano, que vai submetler
aos alliados sobro a Alta Silesia.- Se-
snndo essa noticia ,os allemão pro-
porão que essa região seja dividida
em duas partes, sendo uma para a
Allemanha e outra para a Polônia.
A partilha seria equitativa dos dis-
trictos carboniferos e das terras agri-
colas.

Essa informação não foi confir-
inada.
PARA PROCESSAR ERZBERGER

BBRDIM, 16 (A. H.) — O ministro
do interior solicitou do Reichstag
a necessária licença para processar o
deputado Erzberger, accusado de
falso testemunho no .processo movido
contra o Sr. Holferrich.
AS RELAÇÕES ECONÔMICAS TEU-

TO-YUGO-SLAVAS
BERLIM. 16 (A. H.) — Von Sto-

ckhammern, addido ao ministério
dos negócios estrangeiros, em. ser.-
viço nos Balckarts, - partiu para Bel-
grado, ft testa de uma comniissão cn-
carregada de negociar o estabeleci-
mento de relações econômicas entre
a Allemanha e a Yugo-Slavia.
AS RAÇÕES N-OS HOTÉIS DE

BERLIM
: BERLIM, 16 (A. H.V— Todos os
hotéis e restaurantes desta capital
fecharam, como protesto, contra as
medidas tomadas peln governo., no
sontido de garantir o fornecimento de
refeições por meio de rações.

Os proprietários desses estabeleci-
mentos estão decididos a não reabrir
às suas casas, emquanto o governo
não modificar as medidas impu-
gnadas.

O INCIDENTE DE CUXHAVEN
BERLIM. 16 (A. H.) — O minis-

tro de.!estrangeiros von Slmons en-

viou ao presidente da commissão ln-
ter-alliada de fiscalização, uma nota
lamentando profundamente ó lnci-
dento oceorrido em Cuxhaven, no dia
19 do mez passado e pedindo ao re-
ferido presidente que transmittisse
aos officiaes que tinham ontão sido
insultados os sontitnentos officiaes
do governo allemão.

A nota do Sr. Simons accrescenta
que o inquérito mandado effectuar
pelo governo de Berlim, a respeito
dos lamentáveis acontecimentos, ti-
nha afastado todas as suspeitas de
ter o commandante da fortaleza ap-
provado o excesso commettido contra
os officiaes alliados. Ao contrario,
affirma o chanceller allemão, o in-
querito demonstrara quo o comman-
dante tudo fizera no sentido de faci-
litar a tarefa dos officiaes da com-
missão de fiscalização.

O ministro promette castigar os
soldados culpados do incidente, e pa-
gar a quantia de 20.600 marcos pelos
uniformes dos officiaes alliados de-
struidos pelos soldados allemães.

Conseqüências
da guerra

AINDA O DESASTRE DO
CAPORETO

ROMA, 16 (U. P.)—Depois de
receber o «requerimento do general
Cavacionchi, o qual ee considera
accusado injustamente no que diz
respeito ao desastre de Caporeto, o
Sr. Bonomi, ministro da guerra, «no-
meou uma commissão de tres, en-
carregada de re-eetudar a investiga-
ção," já levada a effeito, relativa ao
desastre ,de Caporeto..— - -.

O general Cavacioonchi sustenta
que o general Badoglio deveria de-
mittir-se do «posto de chefe do esta-
do-«máior.

A commilesâo do revisão é como
segue: presidente, senador «Quarta, e
membros, generaes Pescorigiràldi; e
Pistola.
A PARTILHA DOS CABOS

ALLEMÃES
TOKIO, 16 (U. P.)—O governo

ptlohibiu á imprenBa japoneza-a pú-
blicação de telegrammas reltútivos ã
Conferen oia Internacional de Com-
municaçOes Ao Washington, reunida
para a distribuição dos antigos oa-
bos submarinos alllomães

Quer o Japão, quer oa Estados
Unidos reclamam a pesse desses ca-
bos. -

A CONFERÊNCIA DE
BRUXELLAS

BRUXELLAS, 16 (U.P.)—Os pe-
ritos financeiros alliados e allemães
realizaram úma reunião, hoje. de
manhã. O conde de Grunne. secre-
tario dá conferência, tíommunicou
que os alliados pediriam aos alie-
nvães que apresentassem todas as
informações rela-tivas ás condições
econômicas e financeiras de seu

Na actual conferência, não se
adoptará nenhuma decisão dobre o
to«t.il das «indemnizações que a Alie-
manha tem que pagar, limitando-se
os delegados «a colher e trocar in-
formações,, qué serão' presentadas,
mais tarde, á commissão de repara-
çõe*-, a reunir-se em Genebra.

Em pregam-se todos «os esforços
liara qué bs trabalhos da conferen-
cia se mantenham no mais absoluto
segredo, deixa«ndo-se conhecer ape-
nas as breves informações do com-
municadlo official.
PROGRAMMA GERAL DOS TRA-

BALHOS EM BRUXEIJLAS
BRUXELLAS, .16 (A. H. )-^-Na

reunião de hotiterii, da conferência
de peritos, encarregados de estudair.
a quesitão das re«pa'rações, ficou as-
sentado o programma geral dos tra-
balhos, assim como -o regimento i«n-
terno .da. conferência, .., ..'.
O DESARMAMENTO DA

ALLEMANHA
PARIS, 18 (A. H.)— Esteve ' re-

unffla íl'Conferência dos -Embaixa-
dores, a que assistiram o «marechal
Foch"e- o 'general AVeigand,'

For discutida a re--'postn do go-
venio de Berlim .1 ultima nota do
general Ncllat, relativa ao desarma-
ménto da Aillemanha.
A QUESTÃO DAS ILHAS AALAND

STOCKpLMO, 16,. (A, .H.)—Par-
tiram pára Paris cs relatores da
questão sobre as illiçis Aaland." '

AS NOVAS LEIS FISCAES ALLE-
. MAS :,

: BRUXBLLAS', IS (U. P.) — A de-
legação allemã' a Conferência das
Reparações, reunida nesta cidade,
entregou um;i nota aos delegados al-
liados fazendo üm i-ésumo das novas
lejs fiscaes allemãa .

A nota faz notur que seria neces-
sario considerável ton po para o go-
verno allemão poder fazer effectivas
essas leis. devendo-se crear antes um
mecanismo complicado para a exe-
cução das mesmas. Dizem os dele-
gados alléirâes que as novas leis con-
slitnom a unica probabilidade de sal-
vneão da Allemanha. necrescentando
ser Inevitável tremenda catastrophe
de incalculáveis conseqüências, se
uma parte do povo allemão não en-
tregar parte dc sua fortuna ao go-
verno contra titulos e bônus, para
que a nnção possa desolver a tremeu-
da. crise causada pela prrande divida
flti«vtuanto.
MAIS 80.001) TONELADAS DE EX-

ALLEMÃES PARA A FRANÇA
LONDRES, 16 (A. H.) — O repre-

sentante francez Sr. Gignor e o fiscal
geral da navegação Sr. Maclay, assi-
gnaram u"'• acçoddo pelo qual foram
adjudicadas ft França mais SO.000
toneladas dos navios ex-allemães:

Assim, sominando com astonela-
das já adjudicadas por accordo an-
terior, à França conserva definitiva-
mente em seu .poder as .430.00, tone-
ladas dos navios cx-allcmãe.s, sobre
as quaes jã exercia a gerencia deede
o armií-ticio.

Simultaneamente o Sr. Thoumyre,
ootitro representante da França, nè-
goclou com o. ministério do commer-
cio a liquidação da frota, da Bahia
do Hudson.

Ao que se diz, ns negociações eo-'
bre este ultimo ponto vão caminhan-
do excellentementc, esperando-se que
a França poisa conservar 12 dos re-
feridos navios.

¦ O Sr. Thoumyre estudou com o ir.i'-
nistro Food os differentes problemas
n.Umeiiticios que interessam tanto â
França como â Inglaterra, resultan-
do desse estudo o mais perfeito ac-
cordo nc- terreno econômico.

Os delegados francezes deverão
voltar ainda hoje para Paris.
COMPLICA-SE O DESARMAMEN-

TO DA ALLEMANHA
LONDRES, lft (A A.)—Segundo

un.a com mu nicação officiosa, teme-
se que a questão do desarmamento
da Allemanha chegue a tiinn pliase
muito grave. A oommis.-.ó intér-al-
liada negou-se a der tratamento es--
pecial ác«s guardas civis .da Baviera
o da Prússia Orienta],, obrigando o
govedno alleirão a negociar dldectà-
n.Mitt! com oí alliados.

AR RESTITUIÇÕES DA ALLEMÃ-
NHA A' BÉLGICA

LONDRES. 16 (A. A.) — Segundo
informam de Brii'xélla& as restitui-
Ções da Aüem-iuiui ;'. Bélgica impor-
tam em quatro billiõe» o 62» n ilhões
de francos.

OS PREJUÍZOS DA BÉLGICA
LONDRES. 16 (U. P.l — lm des-

pacho procedente.de Bruxellas, diz
que a quantia que a Alle.mnnha deve
pagar ft. Bélgica atítulo de.rppara-
ções, foi fixada-em -1.625.075.(1(10 de

francos, O despacho accrescenta quo
se calcula "em 20.000.000.000 dé
francos o valor da .propriedade ar-
ruinada durante a guerra na Bel-
gica.

Â Grécia
05 REPRESENTANTES ALLIADOS

ATHENAS, 16 (A. H.) —- Os re-
presentantes das «potências alliadas
receberam instrucções dos respecti-
vos g-ovei-nos para .permanecer nesta
capital.
A RÚSSIA QUER "PROTEGER" A

GRÉCIA
LONDRES, 16 (A. H.) — O "Daily

Telegraph" diz que o Sr. Tchitcherin,
commissario para os negócios estran-
geiros do governo' dos soviets, pre-
tendia protestar contra a interven-
ção das potências ailiadas nos nego-
cios da Grécia, allegando que a Rus-
sia o faria como potência ^protectora.
RHALLYS NAO A«OONSELHOU A

ABDICAÇÃO DE CONSTANTINO
LONDRES, 16 (A. H.) — Infor-

mação de fonte Ingleza e proveniente
do Lucerna desmente os boatos, se-
gundo os quaes o chefe cto governo
grego, Sr. Rhallys, tinha aconselha-
do ao rei Constantino que nbdicusse.

A informação accrescenta que o
soberano 'hellenico jamais pensou em
renunciar aos seus direitos.

CONSTANTINO EM VENEZA
. VENEZA, 16 (U. P.) — O rei Con-

stantino, da Grécia, recebeu a sua
primeira recepção official, em sua
viagem do volta para o seu «paiz, ao
chegar a esta cidade, em que foi
cumprimentado por um almirante e
um general, sendo-lhe prestadas
honras militares por um contingente
«âe bersaglierl.

A familia real seguiu immediata-
mente, para bordo do couraçado•-Avercíf", que se achava A sua es-
pera.

DEOL*RAÇ«iks DE LLOYD
GEORGE

LONDRES, 16 (U. P.) — O senhor
Lloyd George, -primeiro ministro bri-
tannico, falando, na Câmara dos
Communs, declara que não existo, a
menor duvida dé quef' os acónteci-
mentos na Grécia muito affectarão

situação naquella .parte do mundo.
A Grã-Bretanha e ,a» outras na-

çOes têm q.ue resolver se devolverão
ft Turquia a tarefa de guardar os
Dardanellos, declara o. Sr. Lloyd
George. ,

Se assim procedemos estamos pro-,
curando a mesma traição, que ia sen-
do tão desastrosa para nós durante
a guerra. A tarefa de guardar os
Dardanellos C> tão vital, que deve
permanecer sob o "controle" das na-
ções qué aceitaram a tarefa de man-
ter a ordem no mundo.

Falando a respeito da Pérsia, ò
Sr. Lloyd George diz:"A Grã-Bretanha tenclona defini-
tlvamcnte retirar ns suas -tropas tia
Pérsia. Mas procedemos muito bem
em não retiral-as antes, como exigi-
ranv alguns inglezcs, Se tivéssemos
annuido a essa exigência, isso teria
provocada a anarchia. naquelle paiz.
ENTREVISTA COM O

REI CONSTANTINO
NOVA YORK, 16 (A. A.) — Um

cofrespondente do "The World" en-
trevlstou o ex-rei Constantino, o qual
disse ao. seu entreylstan.te que a In-
glaterrn, mais do qüe qualquer outro
paiz, precisa da Grécia, por.causa do
Mediterrâneo Oriental e para a guar-
da dos estreitos. -.:

Quanto ft França, ella pôde. obterá
ajuda d:a Grécia cbnt.ra os máxima-
listas dÇ^Qrlente. Nós, djsse' o' sobe-
ranó eleito* da Grécia, temos um for-
te c enthusiastico exercito. -Elle estft
Inteiramente fts minhas ordens para
varrer Mustapha Kemal. No caso
muito provável de que o tempo nos
.não permlt.ta para jft levafrrips a'effeito ns necessárias operações- nil-
lltares, nós os gregos, passaremos.o
tempo- nfiajndo as nossas-espadas c
preparando os nossos cnnhões.'"- ¦'—'

O exercito, o governo e eu mejmiti
devemos sacrificar multo da nossa
commnflicTadc o egoismo para nos
mostrarmos dignos da grande He-
Infle; '"•'¦'.

Os francezes, om Iógar de insistir
tiaé- suns transacções com Mustapha
líemal, deveriam pôr uma cunha ou
uma'barroira entre o leste è a expan-
são maximalista para o oeste.

CRISE NO MINISTÉRIO
MADRID, 16 (A. H.) — Corro com

insistência.' nos circuilos políticos, que
o marquez de Portagp vai renunciar
a pasta da instrucção publica.

O Oriente
REPUBLICA MAXIMALISTA NA

SIBÉRIA ORIENTAL
TOKIO, 15 (U. P.l — (Retardado")— Anhuncia-se ofílcialmcnte que o

governo do Japão foi notificado de
que os elementos rumos om VIadivos-
tòlt e Sibéria Oriental, formaram uni
novo govorno russo, conhecido como
a "Republica Miixlmalista da Sibéria
Oriental". A s«5de do novo governo
russo ê.t-m Chita.

O governo do Japão v?:z quo isso af-
foctará grandemente as posições mi-
litares japonezás na Sibéria. '

A família
Hohenzollern

O ESTADO DA EX-KASERINA
NOVA .YORK, 16 (A. H.) — Infor-

mam de • Doorn, para a Associated
Press, que a éx-imperatriz da Allemã-
lilia, se estft tornando cada vez mais
fraca e que o estado da enferma con-
tinúa a inspirar os mais s«?rios cuida-,
dos.

As finanças
mundiaes

lAA- NO PARAGUAY
ASSUMPÇÃO, 16 (A. A.) — Nos

círculos financeiros julga-se quo
provavelmente o Banco Mercaittil,
reate as suat operações no próximo
dia 11 de jan»iro de 1921..

As condições «le ueaberturn são,
naturalmente, a» que jft apresentou
anteriormente e cujas cláusulas es-
tão ainda em poder do presidente da
Republica, pnra serem submettldas
uo Congresso.

ASSUMPÇÃO, 16 (A. A.) _ Jft
reabriu o Banco de Hespanha e Pa-
raguy. Uma pequena parte dos seus
fundos sairam dos cofres, effectuan-
do-se em troca importantes deposi-
los.

A AIT.STRIA PEDE AUXÍLIOS
VIENNA,: 16 ,<Ui P,).-^- O• chan-

cellei': entregou uma declaração á-
inilirensà dizendo que a Áustria está
pedindo, encarecidamerite, aos allia-
dos,, de auxilial-a financeiramente,"afiin fle auxiliar a Áustria a sair da
sua. actual situação terrivel] Somente
nuxitiôs promptaméiité 

'concedidos
poderão salvar-nos da ruania total"
declara o chanceller auslriaco. ¦

UM EMPRÉSTIMO AUSTRÍACO
VIENNA. 16 (Ü, P.) — A Assem-

blí-a Nacional approvou o projectoda coinmissüo dé orçamento, para arealização de uni empréstimo de oito
bilhões de coroas, para cobrir as des-
pozns dos primeiros tres mezes de
19íM. A metade desse dinheiro será
empregada na acquisiçfl» de gêneros'ulimenticios, e um bilhão aos restan-
tos no pasr:mieiito dos juroe di dividanacional, . .. n

COMMUNICADO TKLEGíiAPIHCO
de A. E. JOHNSON

-. 0 RÊi DA GREEU
Embarque de Constan-

tino em Veneza — Co-
mo se verificou — ()"Averoff" é pomboia-
do por quatro unida
des de guerra,
VENEZA. 1.6 (U. P.) — o em-

barque do ex-rei Constantino o d«i
familia grega, neste .porto, a bor-
do do cruza-dor grego "Averoff",
foi levado a efifeito« com o maior
sigillo.

Duas unidades da armada gre-
ga o dois navios do guerra ita-
llanos faziam porte da esquadra
que silenciosamente zarpou da
Lagoa Grande, singrando em di-
recção de Athenas, hoje de mu-

.. íthã, cedo. Todos os movimentes"das 
na.ves e da" família real du

Grécia foram levados a efeito
com o maior sigillo e cuidadosa-
mente guardados do conheci-
mento do publico.

O antigo' monarcha estava
muito occupadò, aqui, todo o dia
de hontem.

Quando sua magestude sonho
que os aiposentgs a bordo flo
"Averoff" eram"ém nuniei-o limi-
tado, ficou muito descontente.

Os aposentos designados paia
os jórrialistae que estão acompa-
nhando o ex-rei na sua viagem de
regresso ft G«recia foram mesmo
muito repletos, muitos correspon-
dentes gregos tendo vindo, dc
Athenae, a bordo da unidade da
arn.ada grega. Quando o antigo
soberano soube disso, elle orde-
nou um cedto numero delles do
«desembarcarem, afim de ceder o«s
seus' logares aos correspondentes
estrangeiros.

«Centenas do realistas estão vol-
•tando ft capital da Grécia, afim
de afwistirem ás ceremonias rela-
tivas á restauração do ex-rei
Constantino ao throno grego. Sua
alteza real o principe Jorge, ir-
ir.fto mais velho do ex-rei Cons-
tantino, alcançou os viajantes re-
glc-s em Milão, continuando ;\
viagem com elles. Sua alteza real
o príncipe da coroa, duque d.-
Sparta, alcançou-ois pouco, antes
do embarque, tambem conti-
nuando a viagem . a bordo do
"Averoff".

A. E. JOHNSON »
. (Correspondente especial

da Unfted Press).

O novo governo ds
Chile

UM BANQUETE QUE SE NAO
REALIZA

SANTIAGO, 16 (U. P.) — Tendo
alguns officiaes manifestado desejo
de tomar parte no banquete que vai
ser offerecido' ao presidente, eleito,
Dr. Arthur Alessandri, as autorida-
des do exercito."communicaram aos
referidos .officiaes que deviam ab-
ster-se de qualquer demonstração da
caracter político.

A REPRESENTAÇÃO NORTE-
AMERICANA

WASHINGTON, 16 (A. H.) *- O
presidente \V41son acreditou o em-
baixador . norte-americano em San-
tiago, Sr. Sheá, como representante
especial do governo dos BstndosUnl-
;dos na posse do 'novo presidente- da'
Republica .chilena, Sr. Alessandri,
que se realizará no dia 23 do cor-
rente.

A REPRESENTAÇÃO ARGENTINA

, BUENOS.AIRES, 16 (A. A.) —
No próximo 

vsabbado, 
partirft para o

Chile à embaixada argentina, que
vai assistir ft ceremonia da trnnsmis-
são de poderes daquella Republica.

A embaixada 6 presidida pelo
prefeito niuniciiial desta cidale, o
Sr. Caiítilo, e com põem-na os senho-
res Coeiro, Varela, um general c uni
almirante.

Durante a ausência do prefeito
municipal, o Sr. Cantila será substi-
tuido pelo Sr. Garcia Anido.

BUENOS ATRES, 1G' (A. A.) --
O Sr. Cunülo, intendente municipal,
conferenciou largamente eom o lon-
tor Hipolyto Irigoyen, prciMente da
Republica, fteerca da missa', de cujo
foi incumbido, pura reiiresriai' .«.
Republica Argentina na ceremonia
da transmissão de poderes, na Repu
blica do Chile.

BUENOS AIRES, 16 (V. 1'.) —
No próximo sabbado' parti.-á para o
Chile a embaixada árgôntiiiii, que
vai assistir ft posse do n-vo presi-
dente da Republica, Dr. Arthur Ales-
sandri. A embaixada rcgrcssai-íi no
dia 30 do corrente.

BUENOS AIRES, 16 ÇA, A.) —
A embaixada que vai representar a
Argentina na posse do n ivo presi-
dente do Chile estft assim composta:

Embaixador, Sr. Cantilo; secreta-
rio particular, Sr. Antônio PeilrJ.sa;
representante d\ exercito, general
Martin -Rodriguez.

O Sr. Cantilo" irá acompanhado da
familia.

A embaixada devo regressar a
esta capi tal'no dia 30 do corrento.

O EMBAIXADOR MEXUAM)
SANTIAGO, 16 (A. A.) — A

Republica do México nomeou um
embaixador especial para assistir ft
posse do novo presidente da Repu-
blica. Sr. Alessandri, a qual se rea-
llzarft no dia 23 do corrente.

Os Balkans
CRISE MINISTERIAL NA YÜCO-

SLAVIA
LONDRES, 16, (U. P.) — Com-

quanto soja geralmente aceita como
verdadeira a noticia da demissão do
Sr. Vesnich, presidente do conselho
da Yugo-Slavia, ainda não se recebeu
confirmação official desse acónteci-
mento.

As greves
NO MÉXICO

MÉXICO, 16 (U. P.) — Fo! d«3-
clarado hontem do manhã, nesta ca-
pifal-a .greve . geral dós ferroviários
mexicanos/Todas as estradas decorro
sentiram os effeitos dà grevo geral,
com exoepção da linha entre a cidade
.ae México e Vera Cruz.

NA. AUSTRÁLIA .
MELBOURNE, 16 (U. P.) — Oe-

vicio, ft grevo dos trabalhadores mari-
timos, a ilha deTasmania ficou com-
pletamente isolada.

NA TCHEQUE-SLOVAQUIA
PRAGA, 16 (A. A.) — Foi decla-

rada a lei marcial no dlstritfto da
Brueck, em vista da attitude dos pa-
redistas, que já tiveram uma collisão
com as tropas.
"SSSESSSBSSÍSÈÈSÊSÊÊÊÍèSBiSÊSS
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O
Bio dc Janeiro, 17 tio dezeraüro de 1.20

íilli
UJo pôde haver mais iílusÕes.
Estamos èm .presença, -do cralc, da

ruiiia, do clesca-ltbro; da in.pos.ibih-

dade material em que está o coniüter-

cio dc hon rar os seus compromissos,
mantendo as suas tradições de pon-
tíiaüdadè c .dc -honesta e esorupulosa.

liquidado de seus débitos, depois, de

{er Coito os mais 'heróicos- o sobre-

naturaes esforços ipara evitar o mai.

leve arranhão no seu credito, mantido
á custa dos mnis duros e estúpidos sã-

crifieios. *
Cómprohendendó as ditiicukiiule-

com que arcava o governo, O Pab

tèm procurado presiiii-ial-o, na me-
dida dus suas limitadas forças, ten-
tando <«i-.m-m-uii-.ar ás classes que sof-
fi-em com o intolerável estado de coi-
sas que ternos atravessado, a espo-
rança que tinhamos na efficacia da

acçao do poder publico.
Já agora, seria .-rimii-oso insistir

no nosso ponto do vista, desde quo n
desilfasão nos tira a. coragem de con-
tiniiar a pedir ao comniercio que con-
fio no governo, quando essa confiança

JA não existe no nosso espirito^
O commercio do Brasil não tem

simplesmente sido abandonado pelo
governo", tom sido victima, não só da
incapacidade com que se tem gerido a

pasta da fazenda, «como «üa incon-
sciencia judaica do Thesouro, que,
¦pensando ape.naíj nos seus apuros,
iprocuron obter recursos até por pro-
cesses illegaes, como foi essa extorsão
decretada, ipelp ministro da fazenda,
<le oiilirnr os impostos em ouro nas
alfândegas na base do dollar, quando
a tariifa foi votada e sanecionada,
mandando cobriu* o ouro em relação
no valor da libra esterlina.

Ráo trinta e sele por cento a mais

que o commercio tom pago o continua
a pagar por um arbítrio in justifica-
vd c abusivo do Thesouro, e,_ o qúe
mais doe, ó que essa evtorsfio é o
unico auxilio que o governo pôde
prestar á afflictivu. situação das pra-
ças brasileiras!

Desde o inicio da administração do
fir. Epitacio Pessoa que esta folha

procura sabor qual o plano financeiro
do S. Fa*. pnra a realização do sou
[programma mirabolante de (realiza-

ção do soiílios das mil e unia noites
no nordoste e para fazer face ás cn-
campaçÕes do estradas c a todas as
dispendiosas concepções de -que S. Ex.
cogitava ao voltar da Europa, com o
seu bello espirito perturbado polo im-
previsto do suecesso e (.hein do illu-
soes, quo neste momento -devem sor
um pesadelo para S. Ex-

De tudo se cogitou, de tudo, menos
dc estabelecer as bases primnrdiaes
do qualquer administração, que são as
quo dizem respeito aos recursos pe-
cuniarios para a realização dos mais
modestos, ou dos mais sumptuosos
planos.

Dia n dia a situação geral so aggra-
vava, manifestando-se a crise do nu-
inorario, a retracçãò -do credito ban-
cario, a baixa, apavorante do cambio.,
a diminuição da exportação o o au-
gmento considerável das novas no-
cóssidfides ouro, pela dcpreçiaçiui
cada voz mais aceontuada do nu-io cir-
culnnto. ' .

Nada dislo parecia interessar o go-
verno, que, do alio da sua ol.vinpica
iiKlifforouça, 1'icava surdo aos clamo-
res dos náufragos, consplandò.ós, dc
quando em quando com uma daquel-
las extravagantes "varias" no Juntai
tlb Commercio, cujo eÇMto era fatal-
monto agravar a situação o fazer
baixar ainda mais a taxa cambial,

•Chegamos ao momento extremo,
«'um o cambio a novo o pouco, o dol-
lar a sele mil o tantos róis, com mer-
cadorias abandonadas mis alfândegas,
provenientes dos estados unidos;
avaliada., em onze milhões de dollars
e o governo continua a cogitar do-
.-alvar o cumuior. io coni- os effeitòs
mágicos do uma tarifa livro cam-
bistn, quo fomenta a importação, que-
augmenta as nossas necessidades do
ouro, que cunlriiiiie ainda mais para
a depreciação da taxa cambial, com a
vantagem patriótica do arruinar, as
nossas florcsèeiitós industrias, fc-chan-
d»i as nossas fabricas, dei .ando som
páo e som arrimo centenas de mi-
lliar»*s do operários.

1_' esta a administração financeira
tio honrado Sr. Homero Báptista,
mantida pola solidariedade inque-
liraiitavel do Sr. presidente da Repu-
blica!

Não, o comniercio não pôde ser
abandonado numa situação destas.
Falltirinmos aos devores da nossa con-
sciencia do jornalistas se não nos d-
.essemos echo dus suas mais do «pio
jusia. reclamações e se não refleotis-
semos in .tas columnas a situação des-
esperadora om que olle se debute.

O minislro da fazenda tora dado
sobejas provas de incapacidade e tom
fido do uma hesitação e demora cri-
tniüosa, mesmo ha adopção de me-
ilida* «'omosiiilias, como a da creação
«Ia carteira dc redescontos do Banco
ilo Brasil, gota d'água que ainda não
mitigou a sede de nenhum desgra-
çado.

Temos o direito do exigir do go-
verno que 1'ule, que diga o que pensa
desta situação, quaes são as causas a
que a attribue e quaes as medidas que
julga pôr em pratica para rcsolvel-a.

O còniíuercio não pode contentar-se
do

de surdo e encolher os* iiombros a
todas as reclamações do commercio.

Não é este o diapasão em que em
gorai é redigido O Paiz, não está nos
nossos hábitos a vehemencia na cri-
fica. aps actos governamentaes, mas,
justamente porque esta nossa attitude
é de e:.cepção, é que o iSr.-Dr- Epi-
tacio Pessoa deve convencer-se de que
a situação do coinmercio é gravíssima
e 6 a consciência dessa gravidade, que
nos leva a dizer as coisas como. as
coisas são e a reeiamur do governo
providencias e explicações que levem
um pouco da conftirlo e de esperança
aos que sentem a desgraça bater-lhes
ú porta.

A consagrada sabedoria do Sr. mi-
nistro da fazenda não pótle continuar
destiproveituda como tantas dás ri-
quezas do Brasil.

E' preciso que S. Ex. não faça eco-
nomias de Hunpagão com a sua com-
.petencia financeira, pois não é pos-
sivel esperar ainda mais tempo pelos
prodígios que temos o direito de re-
clamar da sua reputação.

Obegon 0 momento supremo .da
prova, e o Sr. Homero Báptista não
p«5de por mais tempo ínystificar a
opinião, sendo obrigado, quer queira,
quer não queira, a abrir os thesouros
da sua decantada proficiência e í-e-
soíver á crise que abi está.

E' estu a linguagem que a situação
e'-ige que o Sr. -presidente da Repu-
blica tenha com o seu 'honrado mi-
nistro e, ou elle, correspondendo á
confiança de S. Ex., toma medidas
acertadas quo evitem a eatastrophe,
ou o chefe do governo será coagido a
fazer o que o responsável supremo
por uma situação destas tem de. fa-
zer.

Não temos a menor prevenção com
o honrado Dr. Homero Báptista, mas,
acima de todas as conveniências e de
todas as considerações 'pessoaes está
o interesse geral e o estado a que cite-
gou a praça não permitte contempla-
ções, nem pannos quentes.

Para o governo do Dr. Epitacio
Pessoa é este o momento decisivo.

Dizia da tribuna da Câmara o fal-
leeido Ferreira 

"Vianna 
que a vida do

monge nem semipre é cheia de re-
gaios. O anesmo acontece com' a vida
dos governantes, que tem contrastes
fi-izan.es, como acontece agora com
o nosso preclaro presidente, que de-
depois das satisfações intimas pro-
vocadas pela faustosa visita dos so-
beranos belgas, está passando, suppo-
mos nós, as noites sem dorrnir, a pen-
sar nas difficuldades que esmagam
um «.liefe do Estado que tem um con-
sagrado financeiro, como.o.Sr. Ho-
movo Báptista, na pasta da fazenda!

gramma do cx-rei. de Portugal, D.- Ma-
noel II, iiicumbindo-o de represéátail-ò n.V
recepção aqui dos despojos dos cx-impe-
radores do Brasil.

Em audiência solémrie, para entrega de
credenciaes, o Sr. presidente da Repu-
blica receberá hoje, ás 1.4 horas, no pala-
cio do Caittete, o novo" pleriipotcnciario
mexicano junto ao nosso governo, se-
nhor Alvaro Torres Diaz.

quelle decreto . até .2 de Junho;- ultimo,- e
3o.$-de 3.-do'ihesmo inez em diante;'"'.'-* — Por (portaria do Sr. ministro foi no-
-nieado Wilson Salles Abreu para .0 cargo
de escrevente juramentado.,do- aVoíticio
dc escrivão da í" pretoria civel desta ca-
pitai.' . ..

— O Sr. Tiiip.ist.ro recommendou ao en-
genheiro de obras deste ministério qué
orçasse as déspezas com as obras neces-
sarias para melhor instalação do juizo da
5° pretoria civel desta capital.'

. O chanceller Colby.
Dentro de tres dias deve estar no Rio

o Sr. Colby, secretario do exterior do
governo norte-americano.

Os fins da viagem' do illustre chan-
celler americano, já foram amplamente
divulgados. O Sr. Colby vem retribuir,
em nome do presidente Wilson, a visita'
do Sr. Epitacio Pessoa aos Estados Uni-
dos.

E' a segunda vez que o Brasil hos-
peda um ministro do exterior dos Esta-
dos Unidos. Da primeira vez quem nos
honrou com a visita foi o Sr. Elihu
'Root, o grande politico americano que ao
lado da figura empolgante de Roosevelt
também gozava de uma situação de in-
tenso e brilhante destaque. Elihu Root
veiu tomar parte na Conferência Pan-
Americana que aqui se reuniu e na (.uai
o Brasil se achava representado por Joa-
quim Nabuco.

Naquelle tempo, o nosso paiz colhia
todas as vantagens da direcção diploma-
tica do grande c inolvidavel barão do Rio
Branco. A nossa actuação na politiea
continental era effectiva e respeitada.
Hoje, força é confessar que a situação
já não é tão lisonjeira para nós.

Apesar disso, .a visita do Sr. 
'Colby

tem uma honrosa significação para n«.s.
Representa mais um passo no sentido ile
uma aproximação cada vez mais cordial
e mais intensa entre as duas maiores
democracias americanas. E' um signal
de que essa politiea de bom e leal cn-
tendimento entre os dois paizes continua
a ser praticada sem solução de continui-
dade.

Durante os dias em que permanecer
entre nós, o Sr. Colby terá opportunidade
de verificar quanto o pan-anicricanismo,
na sua verdadeira expressão, é compre-
hendido e aceito pelo nosso povo, (pie
acompanhou sempre coni a mais viva
sympathia a evolução politiea da grande
Republica do norte.

A Lifra das Xações.

Segundo informações aqui recebidas de
Genebra, a Assemblea da 'Liga das Na-
ções está terminando os- seus trabalhos.
No dia 13 do corrente, votou o projecto
relativo á Corte de Justiça, havendo o
delegado brasileiro, Dr. Raul Fernandes.'
falado com exito. O presidente da as-
sembléa declarou haver pcrmiltido ao
Dr. Raul Fernandes falar além dos dez
minutos dn 'regimento, em virtude do
papel considerável desempenhado poi*
S. Ex. na comniissão, tendo o Sr. Leon
Bourgeois, em discurso, feito referen-
cias elogiosas á intervenção do Dr. Raul
Fernandes nos trabalhos. No projecto
que consigna a jurisdição facultativa foi
aceita a emenda do Dr. Raul Fernandes
permittindo na convenção especial a acei-
tação da jurisdição obrigatória sob a
condição de reciprocidade. Em geral, as
resoluções referentes a outras matérias
apenas autorizam estudos e inquéritos
para futuras resoluções definitivas. '

A commissão militar terminou os seus
trabalhos, lendo o capitão de mar c
guerra José Maria Penido recebido uni
voto dc applauso pelo modo por que a
presidiu.

Ao/S*. ministro da agricultura o
Sr_.' 'Calogeras' pediu que" designasse dois
funecionarios com vencimentos de 3 :ooo$
annuaes para serem aproveitados cm duas
vagas dc 30 official do Collegio Militar
do Ceará.

FtrWam declaradas sem efíeito as
transferencias dos segundos tenentes Os-
mar Plaisant, do 30 para o 5.", e Nelson de
Castro Lima, do 3° para o 1" «regimento
de cavaillaria.

Serviço paia hoje:
Dia á região, capitão João M. Antas;

dia ao posto medico da -villa, i" tenente
Alcibiades Schr.eider; aiixüiar do offi-
ciai de dia, 2° sargento Iporan de A. Pe-
feira; a 1" brigada de infanteria dá as
guardas deste ministério, da Intendeiicia
da Guerra, Hospital 'Centrai e Escola Mi-
litar, .patrulhas para o novo arsenal cá
disposição do official de dia, corneteiros
para o Collegio' Militar e divisão; a
2°, guarda e reforço para o .palácio
do Cattete e quatro ordenanças para a
divisão.

Uniforme, 6o.

tario de-legação Cyro de Freitas Valle, do.
Thesouro 'pára'a* delegacia fiscal cm Lbn-
dres, constitue a referida importância um
resto a pagar, devendo o credor requerer
directamente a este ministério. •

^^fjhdi*
O tempo
Probabilidades do tempo até as 16 horas

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

instável, tendendo a bom; temperai ura,
cm ascensão ,*.

Districto Federal e Nitheroy -— Tem-
po, bom, sujeito a alguma instabilidade,
a principio (.1); tempcrahir.1, cm ascen-
são (1); ventos, normaes, predominou-
do os do quadrante áste (1).

A temperatura média da capital . ante-
honlem foi 2S",6, ou i",S acima da nor-
mal.

Escala dc probabilidades:
1) muito provável;

. 2) provável;
3) algumas probabilidades.
Nota — Serviço telegraphico em geral,

bom.
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O Sr. presidente da Republica, acom-
panhado de sua Exma-. senhora, do sub-
chefe de sua casa militar e de um de seus
ajudantes de orden., visitou hontem, á
noite, na Escola Deodoro, a exposição de
trabalhos escolares da Prefeitura.

As conimissõcs da Câmara.
. A commissão de marinha e guerra re-

unida hontem, sob a presidencia do senhor
Antônio" Nogueira, assignou parecer man-
«lando offerecer o projecto sobre proino-
ções a estudo da Câmara, c reservando
se para cmendal-o no segundo turno,
conforme proposta do Sr. Burlamaqui, c
assignou o projecto desse deputado, que
manda completar o programma naval.de
1906.

A commissão de obras publicas assi-
gnou o parecer do Sr: Barbosa Gonçalves
favorável á ligação de vias telegraphicas
com o Paraguay e a Bolívia; do Sr. Pi-
res Rabello, favorável ás construcções e
ligações de linhas telegraphicas, e do ines-
mo favorável ao prolongamento da linha
telegraphica de Lavras a Rio do Carmo.

A commissão de constituição e justiça,
reunida sob a presidencia do Sr. Cunha
Machado, assignou o substitutivo do se-
nhor Veríssimo dc Mello contra os vi-
cios, que publicamos em outro logar, c o
parecer do Sr. José Bonifácio favorável
aO projecto que beneficia os filhos capa-
zes dos casaes que os tenham em numero
superior a cinco, e pareceres sobre emen-
das ao projecto de lei que regula a entra-
da dc estrangeiros no território nacional.
- A commissão dc finanças, reunida sob
a presidência do Sr. Alberto Maranhão,
assignou os seguintes pareceres: do
Sr. Octavio Rocha, abrindo o credito
dè 571225?, para pagar a José Lopes
Martins e outros; do Sr. Correia *de Bri-
to, abrindo b credito dc go :ooo$ ao orça-
mento da fazenda; do niesmo, abrindo o
credito de 50 1272$ para pagar a Ronilial.
do de Souza Mello; do mesmo, abrindo o
credito dc 2 1936$ para pagar a Cândido
Venancio Vieira Peixoto; do Sr. Raini-
ro Braga, favorável á elevação do numero
de médicos da assistência de alienados.

<í,

Ministério da Mn rinha.
Apresentaram-se hontem ás altas auto-

ridades navaes 01" tenente engenheiro
machinista Geiiesio,Gonçalves dos Santos,
por haver sido nomeado chefe de ínachi-
nas do "destroyer" Piauhy, e"o 2" te-
nente Alfredo Bento de Mello Alvim, por
ter recebido ordem de embarcar 110 cou-
raçado üeodoro.

—• Eslão se realizando no Arsenal de
Marinha os exames práticos dos reseVvis-
tas da 2" categoria da reserva naval,
tanto dos "socios dos clubs federados do
remo como do tiro naval.

Para esse fim o respectivo instruetor
do tiro naval, capitão-tenente Alcino' dc
Affoiiseca. requisitou hontem, dò bata-
Ihão naval, mn canhão de pequeno cali-
bre e unia metralhadora para o manejo
desses reservistas.

O capitão dc mar e guerra Julio
César de Noronha Santos foi substituído
em uma das mesas examinadoras da Es-
cola Naval dc Guerra pelo capitão de miír
e guerra honorário Eduardo Augusto de
Brito Cunha.

O capitão de corveta Raul Elysio
Daltro foi designado para substituir nos
exames de artilheria dás Escolas Profis-
sionaes o capitão-tenente Américo de
Araujo Pimenteí.

Uma comniissão de professores e alu-
nui-s do Instituto La-Fíiyette foi hontem
ao palácio do Carteie convidar o Sr. .pre-
sidente da Republica para assistir, no pro-
ximo domingo, ás 15 horas, á festa de en-
eerrainento do anno lectivo daquelle es-
cabe lecimento particular dc ensino.

O Sr. presidente da Republica recebeu
o seguinte telegramma do Dr. José Be-
zerra. governador de" Pernambuco:

"Rio, 15 — Regressando hoje a Per-
sambuco, com indizive! satisfação reitero
a V. Ex., em nome de todos os pernam-
biicanos, muito sinceros c cordialissimos
agradecimentos pelos largos benefícios
que V; Ex. nos acaba de liberalizar.
Com as seguranças de nossa iimiiorredou-
ra gratidão, aceite V. Ex. os nossos vo-
tos de perenne felicidade a V. Ex. e a
toda virtuosa familia. "

O deputado Antônio Carlos esteve
hontem, pela manhã, conferenciando com
o Sr. presidente da Republica sobre o
orçamento da receita, do qual é relator.

Sobre o mesmo assumpto também con-
ferenciou com S. Ex. o deputado Carlos
dc Campos, que, ouvimos, teria transmit-
tido no ehefe da Nação a opinião do pre-
sidente de 'S. Paulo relativamente ás 110-
vas tributações suggcjidas para cousc-
guir o augmento da receita publica.

Segundo palavras «Io leader pauUsta
já divulgadas pelos vespertinos dc hon-
tem, o Sr. Washington Luiz so teria ma-
nifestado, em these, contrario á aggrava-
ção dos impostos, adrilittind. apenas
aquelles que venham a onerar o menos
possivel o contribuinte.

Também sobre a questão do auginchtri
do subsidio dos congressistas o Sr. Car-
los de Campos teria trazido a palavra
ilo presidente paulista, o qual se mostra
esperançoso de que a Caffiara* approve as
restricções que o" Senado venha a fazer
no referido projecto.. ¦

Diante da crise.
A Associação .Commercial de S. Paulo

deve hoje deliberar sobre a renuncia de
sua directoria, que do seu posto se afasta
como um protesto contra a (alta de me-
didas officiaes para' enfrentar a crise fi-
nanceira que está asphyxiando o paiz.
E' o que informa um telegramma de
S. Paulo e neste momento os telegram-
mas de todos os Estados afinam pelo
mesmo tom, isto é, reflectcm o desespero.

Sc no Rio dc Janeiro ha pahicó,'a si-
tuação cm S. Paulo é medonha, no iRe-
cite a inquietação chegou ao auge c nas

praças da Amazônia cogita-se das me-
didas de caracter extremo, como a do fe-
chaiiiento collectivo das casas de com-
mercio...

Desde o principio do anno que a crise
se desenhou, promettendo ser temerosa.
Mal começou a funecionar, nella poz-se
a pensar o Congresso, sinceramente dis*
posto a dar ao governo todos os meios de
que necessitasse para attender á grave
situação. E se deixou por alguns dias de
cuidar do assumpto, foi porque o próprio
governo achou que de máo effeito seria
darmos um espectaculo das nossas diffi-
culdades ao rei Alberto...

Os dias, porém, passaram, a regia visita
terminou e tivemos a emissão e a crea-
ção da carteira de redescontos. E mais
teríamos se não fosse a attitude de
resistência do executivo. Mui.ta coisa
poderia tr*stc fazer por conta própria. E,
entretanto, não age . sequer dentro das
autorizações do Congresso.

. O paiz assiste, ao lado dessa inércia,
o avolumar-se da onda terrível do desçsf
pero, pois a crise attinge a economia na-
ciunal uos seus fundamentos.

Já não ha quem comprehenda a alli-
tude do governo. Será possivel que o
Sr. presidente da Republica sc tenha
convencido que .1 unica medicina âpplt-
cave! ao melindroso caso é a de deixar
agir a naturezaí

• variai. »com as xaropadns das
Jornal.

1--' preciso quero commercio ouça a
palavra d«> ministro da fazenda, :quc
so iMiiveiM*,*! de quo o. poder publico
não é imli.fererite a este cataelysmo
«r que 6 capaz de enfrentar com dé-
cir-.ão esta crise que ameaça levar o
paiz á mina.

lYrdoo-inis o ySr. presidente da
Republica o tom do appello i|iie hoje
fazemos a S. lv.. pois nâo é possivel
falar I ai Tilhii fin •••i.i.lo de um

Conferenciaram honlem com o Sr. pre-
sidente da Republica 03 Srs. . miãislro
da viação, chefe de policia c consultor
geral da Republica.

O Sr. presidente «Ia Republica recebeu
hontem. em audiências prcviáinehic soli-
citadas, os Drs. Decio Cesario Alvim, da
Procuradoria Geral da Fazenda, e Assis
Chatcaubriand.

O conselheiro Camelo Lampreia, ex-
ministro de Poitugal junto ao nosso go-
verno, esteve hontem uo palácio do Caí-"9~ teio. afim dc comnninicar .-ro Sr. presi-verno aue tem tónii ilo em fazer-se dente da Republica .ter recebido tele-

Ministério da Justiça.
O Sr. ministro dirigiu ao seu coMcga

da pasta da fazenda o seguinte aviso:" lim reposta ao aviso 11. 85. de 19 do
mez findo, tenho a honra de declarar a
V. lix. «|uc, havendo sido por este minis-
terio adoptado o critério de que ao fun-
ccionario publico interino que perceba os
vencimentos iniegracs do cargo exercido
de.erá ser abonada a {.ratificação de que
trata o dcorçío 11. 3.990, de 2 de janeiro
ultimo, ao escrivão em disponibilidade
Arthur Sebastião dc Magalhães Sampaio,
ora em exercicio de escrivão «le policia,
interino, cabe a vantagem da mencionada
gratificação, pois percebeu e está pc:cc-
bendo o.s vencimentos integraes dcs car-
gos de escrivão dc 3* c r" insSrrnciri.vislo
é, .ioü$. ,, contar da data da cxccíwâu-Ua-

A falto de peixe.
Esta folha teve oceasião de dar o seu

apoio á obra de nacionalização da pesca,
emprehendida sob o patrocinio e a dire-
cção das altas autoridades da marinha.

Por isso mesmo nos julgamos absoluta-
mente insuspeitos para fazer alguns re-
paros quanto ás condjções de forneci-
inento dc peixe á população desta capital,
condições que peioram a olhos vistos.

Os vendedores ambulantes, que per-
corriam os diversos bairros, em grande
numero, facilitando' extremamente a
acquisição do peixe, estão desapparecen-
do. Os raros que surgem agora pouca
mercadoria trazem, pedem preços de ar-
repiar os cabellos e affirmam á freguezia
que não ha peixe.

E' verdade que surgiram as feiras li-
vres, que a principio deram tão bom rc-
soltado mas que já não funecionam com
regularidade; a maioria das pessoas que
as procuram, quando lá chegam, já não
encontram o que comprar...

Um pescador matriculado aoaba de ob-
ter habeas-corpus contra medidas oppres-
soras exercidas por pessoal da guarnição
do José Bonifácio.

Deixamos para enunciar em ultimo
logar o facto que nos parece mais es-
tranho.

O comniandante Pinna, immediáto do
José Bonifácio, tclegraphou ao Sr. pie-
sidente da Republica protestando contra
a permanência, que reputava filha da ex-
ploração commercial, de quarenta tonela-
das de peixe num» frigorífico.

Um jornal tentou apurar tal facto e
concluiu pela inexistência dellé, pois o.
peixe em deposito no frigorífico apontado
não chegava a cem kilos.

Tratava-se de uma tempestade, não
num copo, mas ínini calicesinho dc
água,..

E para armal-a. o comniandante Pinna
tclegraphou directamente ao presidente
da Republica I E desde quando permitte
a disciplina que, para tratar dc casos sob
a sua alçada, os officiaes se dirijam di-
recta e publicamente ao chefe da Nação?
Todas as reclamaçõesc protestos não de-
vem passar pelos devidos tramites, atra-
vés das autoridades superiores?

Esta serie de factos indica qtte a ua-
cionalização da pesca, apesar de todos os
seus louváveis c patrióticos intuitos, não
está sendo executada do modo mais ade-
quado e efficiente.

Já ficámos privados do concurso dos
pescadores poveiros, cm circumstancias
que forani, evidentemente, pouco favorà-
veis aos nossos interesses de .paiz qué
muito precisa de immigração. E agora o
peixe, tão necessário á alimentação po-
pular na capital da Republica, escassea
de modo alarmante I

E a falta que elle faz é immensa, nesta
época de carestias e crises de toda a
sorte.

Nacionalizar a pesca é necessário, é
útil, é patriótico. Não haverá, porém,
meio de se levar a cabo obra dc tal vulto,
sem mais complicações, sem medidas cor»-
tra as quaes o poder judiciário se pro-
nuncia, seiu se procurar distrair a àttçli-
ção que o Sr. presidente da Republica
precisa còusagrar a outros assumptos e,
sobretudo, sem que o peixe falte dc ma-
neira tão desastrosa? .

Esperamos qüe esta pergunta encon-
tre resposta affirtuativa, que tudo volte
á normalidade e que a população de novo
tenha, por 

' 
preços supportavcis, como

eram os antigos, o.peixe que tanta falta
lhe está fa/endo.

Política fluminense.

O Sr. José Tolentino continua em foco
porque teve (coisa rara em um» politico) a
franqueza e a lealdade dc externar a sua
opinião sobre a futura chapa flumin.er.se
e, o que mais é, de levantar abertamente
o problema da exclusão do Sr. Mauricio
de Lacerda.

Não somos favoráveis a essa exclusão,
pela simples razão de nada termos com

•as questões domesticas do situaciouismo
fluminense.

Isso de chapa nos Estados sempre foi
attribuiçào pertencente de direito aos par-
tidos e de facto aos governadores.

Mas as entrevistas do Sr. Tolentino
puzeran*. em relevo uma evidente superio-
ridade desse politico sobre o conimum dos
politicos: a de saber tratar desses assum-
ptos que envolvem necessariamente inter-
esses pessoaes sem lhe dar esse caractci
de personalismo, de retaliação que é a
vulgaridade na matéria.

Kmquanto o Sr, Mauricio, com aquelle
impeto juvenil que c a sua modalidade ha-
bitual na polemica, investe contra o sc-
nhor Tolentino, este cm Petropolis dieta
entrevistas serenas, sem uma phrase da
ironia, sem uma velada injuria, sem pa-
rallelos irritantes, cingindo-se a aprecia^r
os factos, e a enunciar opiniões.

Deyè o ,Sr. ¦ Tolentino ter aprendido,
muito solidamente a difficil sciencia do
dominio próprio, para poder assim se
manter em uni am»bienle de tão calma,
de tão imperturbável elaboração do» pen-
samento em 11111 momento em que todos
os doéstos, todas as retaliações, todas as
queixas zünerii aos seus ouvidos!

Conservando o debate em tamanha ele-
vação e fugindo elegantemente ao campo
das aleivosias o Sr. Tolentino lavra um
tento c escapa galhardamente á tradição
infecta das discussões politicas em nosso
paiz e sobretudo no Estado do Rio.

Ministério du Fazenda.

Ministério da Guerra.
Ao .comniandante do i° districto dc ar-

tllheria dc costa declarou o Sr. Calogeras
q-.ic. a 31 do co-renie, deve estar orga-
nizado o cohtiiigéiilc de ;o praças para
¦a. giuirja d'.'.p*-esr.j -da fórtaiez;». de- S:.!it.«i
Cruz. • ''**i-:"'--'.'--.---.-\:V.t-.W_. ".

Na i" pagadoria, do Thesouro Nacional
será paga hoje a folha do montepio da
viação,. A a H.

—O director da Recebcdoria do Distri-
cto Federa! exarou o seguinte despacho
na petição da Companhia Port of Pará,
em que esta declara estar isenta do impps-
to sobre a renda:" As referencias feitas pela requerente,
pretendendo excusar-se ao imposto sobre
a renda, estão comprchendidas no já deci-
dido relativamente á The Rio de Janeiro
City Improvemeiits Company, 'Limited, e
North British & Mercantile Insurance,
conforme despachos publicados no Diário
Official de 26 dc setembro ultimo, e ty
de novembro passado. E como já se ache
feita a matricula, archive-se."

—'O director da receila publica deu co-
nhecimento á Inspectoria da Alfândega
desta capital, de haver o Tribunal de Con-
tas opinado que não pôde scr concedida a
isenção de direitos pretendida pelo Enge-
nho Central de Santo Amaro para 204 tu-
bos de aço para caldeiras, e por Ferreira
«ft Barros, para 90 barricas com pregos
para trilhos, destinadas á sua Estrada dc
Ferro Agricola, por não estarem compre-
hendidas nos paragraphos 27 e 28, du ar-
tigo 424, da Nova Consolidação das Leis
Aduaneiras.

—»Em representação dirigida ao Sr. mi-
nistro, a Associação Commercial do Rio
dc Janeiro, alludindo á possibilidade de
serem importados vários artigos de fabri-
co allemão, dentre os artigos de proceden-
cia belga, còm a redueção ultimamente
concedida, propoz o alvjtre de serem mar-
cados como de "producçâo belga" os ar-
tigos effcclivamcnte fabricad.s na Bel-
gica, visto não poderem os outros merca-
dos compelirem com os" preços das mer-
cadorias állniãs,

A respeito, o Dr. Homero Báptista man-
dou ouvir a Alfândega- desta capital, rc-
coiiijiieiidarido á; mesma repartição decla-
rar como procede com as mercadorias que
gozam de redueção, por força da conces-
são feita aos Estados Unidos da America
do Norte.

•—Em companhia do Dr. Lucas Bicalho,
inspector de portos, rios e canaes, o dou-
tor Homero Báptista, esteve, á tarde, na
ijha do Governador, onde foi .examinar os
tres pontos ali -susceptíveis dé aproveita-
mento, para a zona franca, as enseadas
da Ribeira do Galeão e Sacco do Valente.

—Tendo surgido reclamações contra o
acto do de|cgado fiscal em Minas, pelo
qual suspendeu o pagamento de gratifi-
cações extraordinárias ao pessoal do Pa-
tronato Wencesláo Braz, em Caxambú, o
director da despeza pediu, por teiegram-
ma, ao niesmo delegado, informações so-
bre os motivos por que ordenou, e depois
suspendeu opagamcqto em questão.

—A directoria da despeza publ.ica con-
cedeu ás delegacias fiscaes nos Estados,
abaixo mencionados, os seguintes credi-
tos: Bahia, 69:000$, para pagamento de
déspezas da commissão sanitária federal
no mesmo Estado; Rio Grande do Norte,
20:000$; Ceará, 20:000$,- para déspezas
das commissões de (frophylaxia contra a
peste nesses Estados.

—Em conferência realizada hontem, o
Dr. Nuno Pinheiro, inspector da fiscaliza-
ção dos bancoí, tratou com o Sr. ministro
da situação cambial. .

Ao inspector dos bancos parece que a
crise cambial é passageira, havendo pre-
núncios de que sc normalizará com o re-
traimento da importação c com o estimulo
para as exportações.

—Concedeu-se o credito de 10:595$ á
delegacia fiscal no' Amazonas, para paga-
mento de juros dc apólices.

—'Devolvendo ao seu collega da agri-
cultura. os papeis referentes ao requeri-
mento enrqua Hugh Charles George Pul-
len ped.e autorização para funecionar nn
Republica ã* Sociedade Anonyma Vichcrn
Brasil,. Limited, o» Sr. ..ministro decla-
rou-lhe qué . este ministério nada tem
a oppor a uni pedido; uma vez que, den-
tre as cláusulas do decreto a ser lavrado,|
se inclua unia pela qual a sociedade não
poderá ..praticar 

'nenhuma 
operação de

banco ou negociar em cambiacs, sen-, (pie
solicite préviameiite autorização" especial
a este ministério para tal fim, de accordo
com a legislação brasileira. - -

—O Sr. ministro enviou á Câmara dos
Deputados a mensagem presidencial, pe-
dindo autorização para a abertura d») cre-
dito especial de 27:6558133. para paga-
mento do que é devido a Ramiro Teixeira
da Rocha, ein virtude-d. sentença judi-
ciaria. '¦¦ ;

—O "Sr. 
ministro participou ao seu col-

lega dá pasta do interior que não tendo
sido feita. en*. tempo opportuno. a transfe-
renda .(lo-,credito -de í100*0*?, ouro, para

Não basta allegi»*...

As leis de orçamento até 1919 dispu-
nham quanto ás verbas 3 e 4 do orça-
mento dq interior:

-." 3 — G-^-rete do presidente da Repu-
blica — 76 :Soo$ooo.'4 — Desiieza -cotai o palácio da presi-
dencia da Republica — 100 :ooo$ooo." .

Na lei 3.991, de 5 de janeiro de 1920,

que, fixou a despeza geral da Republica

pára o exercicio de 1920, estas verbas fo-
rám assim modificadas: .

— Gabinete do presidente da Repu-
blica: acerescentadas as _seguintes pala-
vras como inscripção á rubrica: "Para

gratificações e representações conforme
a distribuição qué for determinada pelo
chefe da Nação ". Augmentadas de réis

3:000$. pela substituição da tabela pela
seguinte; Para gratificação ao secretario
e'officiaes de gabinete, 36:600$; para re-

presentação dos officiaes da casa militar,

36 :ooo$ ; para representação dos mem-
bros da casa civil, 7:2no$ — 79 :8oo$ooo.

— Déspezas com o palácio da presi-
dencia da Republica: Augmentadas de
165 :ooo$, acerescentando-se as segWtes

palavras como inscripção á rubrica:
" Para custeio do serviço, inclusive con-
servação e reparos dos carros, podendo o

governo vender os que julgar desneces-
sarios e applicar o producto na acquisição
de outros " — 265 :o'oo$ooo.

Vê-se, pois: i". «iue na verba 3 houve
um augmento de 3:00°$; -*"*• nue na ver-
ba 4 houve um augmento de 165:000$;

3o. que o augmento nessas duas verbas íoi
de i6S:ooo$ooo. - , ¦ ••

Allegou-se, quanto á verba 3. que au-

gmentando a verba do gabinete do palácio
do Cattete dáuinuiu-sc a do Ministério
do Interior, por onde eram feitos os re-
spectivos pagamentos.

E'. verdade que a lei n. 232, de 7 de
dezembro de 1894, dispõe em seu art. V.:
"O secretario e officiaes de gabinete do

presidente da Republica, sc forem fun-
ccionarios públicos, perceberão Iodos os
seus vencimentos como em effectivo exer-
cicio dos seus cargos e mais a gratifica-
ção dc 500$ mensaes para o secretario e
dc 400$ para os outros; no caso contra-
rio, lhes será abonada uma gratificação
alé o máximo de 1 :ooo$ para o primeiro
e dc 900$ para os dois outros. Paragrapho
unico — Estas gratificações serão pagas
pela verba Eventuaes do Ministério do
Interior, quando não estiverem contem-
piadas cm rubrica especial do orça-
mento. "

Ora, a affirmação quanto a esses paga-
mentos da verba 3 basea-sc na lei, mas
não nos factos. Veja-se, para conlraprova,
se houve a diminuição allegada na verba
Eventuaes do Ministério do Interior,

39 do orçamento vigente: "Augmentada

dc 260:000$, para a despeza com os(tra-
balhos finaes da commissão de limites
Paraná-Saiita Catharina — 360:000$". A
verba Eventuaes não foi diminuída; mas
augmentada...

Se, pela lei citada, o secretario dá pre-
sidencia devia ter uma 'gratificação de
500$ menaes (6:000$ por anno), e os dois
officiaes de gabinete, — se não forem
funecionarios públicos — 900$ mensaes
(21 :6oo$ annuaes), a verba para esse fim
deveria ser de ' 6 :ooo$ mais 21:6oo$,
isto é, 27:600$ e uão 36:6oo$ooo... .

O augmento de despeza é niaior. O
secretario da presidência, além de todos
os vencimentos, a «pie se refere a lei 232,
citada, tem uma gratificação especial de
8:4oo$ annuaes, o que obrigou o seguinte
auR-mento na verba 8, 1» fine: "Augmen-

tada 110 "Material", consignação^i-w.'»-
tuaes, dc 8 :.ioo$ para pagamento da gra-
tiíicação especial de 700$ mensaes ao
funecionario designado para substituir in-
terinamente o encarregado da acta, que se
acha cm exercicio do cargo de secretario
da presidencia da Republica, com todos
os vencimentos, conforme o disposto na
lei 232, de 7 de dezembro dc 1894, art. 2". "

Isto continuará 110 orçamento vindouro,
apesar do art. 170 do novo regulamento
da secretaria da Câmara, que pl-ohibe as
gratificações especiaes por serviços ordi-
narios, pelo que forani cortadas as dos
contínuos,

iQuanto á verba 4, assignalc-sc que o
governo augnientou *a verba não apenas
dc 165 :poo$, mas dessa quantia mais a
resultante da venda dos carros que jul-
gar desnecessários. A contradição entre

"a 
autorização para vender carros destie-

cessarios e comprar outros... necessa-
rios, é evidente. Esse et non hsse non
potest esse simul... Pela verba dos il-
limitados, para a recepção dos reis da
Bélgica, foram adquiridos vários Packard
e continua, mesmo assim, para o orça-
mento vindouro, a autorização para a
venda c para a... compra de outros
carros.'. .

»Não basta allcgar. E'. necessário com-
provar. ¦

iÜIi ASSIGNAOOS
'. 

O Sr, presidente dá -Republica assignou
hontem os seguintes decretos: - ;

Na [insta da iiiurinha.

Sanccionaudo a resolução legislativí
que autoriza a abrir e abrindo o credito
especial de 7:7208671, para attender i
restituição de pecúlios de aprendizes ma-
rinheirós; -.,:.

Promoivcndo, no corpo, de çomiiiissario»
da armada,, a' 2° tenente, os sub-conrmissa.-
rios .Ubirajara Telles !de' Carvalho e Wal-
demar (luaracy dc Macedo Silva; 't ;»

Graduando, 110 corpo de saude da ar*
mada, em capitão de fragata, o de corveta
Dc. Eduardo João B.-.ntista GaiPard, e'a
capitão de còrvéta, o capitão-tenente do'ú»
tor Herãclito de Oliveira Sampaio; ."{

Mandando reverter ao quadro netivò)
do corpo da armada o (-rãpitão-tencnltó
Caetano Taylor da Fonseca -Costa, vista'
ter terminado o tempo que lhe fora con- .
cedido para empregar-se na marinha mer-
cante; ; l.

'Exonerando o capitão dc corveta Leo-
degard Heliodoro da Lu. do cargo de im-
mediato do cruzador Republica. 'i

Na |)asta da fazenda:
Approvando as alterações dos estaiutoS

da Royal Insurance Company, Ltd., ad-
optadas pelai asseyibiéris geraes extraor-
ilinarias de 26 de. maio de 1919 c 5 de ja-»
neiro, de 1920, e as alterações feitas nos
estatutos da Liverpool, Londoa & Globo
Insurance iCoiijnatvy;

Concedendo autorização para funecio-
liarem 110 Brasil ás sociedades anonymas
Loiidon Insurance Corporation, com sede
em Londics, e The Home Insurance Com»
pany, cem sédc cm Nova York;

Aposentando o i" official aduaneiro da
Alfândega do Pará, José Thomaz do Cou-
to Junior.

¦y
v_

'P-Samen.ò ile anula dc custo ao á° secre-

Ministério dn Viação.

O Sr, ministro fez expedir aos chefes
dc repartições subordinadas ao seu mi-
nisterio o seguinte telegrannna-circular:
"Tenho por muito recomniendado que os
pedidos de in formações, para defesa da
União em questões judiciarias, sejam re-
spondidos com toda a urgência; quabjuer
demora nas respostas deve ser explicada.
Saudações."• — Será publicado hoje. officialmente,
o regulamento, pára o serviço dc ligações
de instalações particulares de illumina-
ção electrica, organizado pela Inspecto-
ria Ceral de IUuminação c approvado
hontem pelo Sr. ministro.

— Tendo este ministério cedido ao da
guerra, a pedido deste, uma faixa de ter-
reno aò longo dá linha 'do ramal dc Santa
Cruz e.na extensão do terreno da Escola
Militar'.', o Sr. Pires do Rio determinou
ao director da Estrada de Ferro Central»
do Brasil que lhe rcmetta uma planta do
citado terreno, pedida pelo seu collega da
fazenda; afim dc que a direcloria dò pa-
trimonip possa .providenciar sobre o rc-
spc-tivo assentamento.

Na pnslil da aRi-icultuiu- .
Abrindo os créditos de 300:000$ t)

1.000:000$, para attender aos pagamentos
dos empréstimos a que se refere o art. 1%
cláusula 2, do decreto 11. 14.330, de 26 dç
agosto ultimo;' .' • .... -,

Alterando á cláusula 2" do art. 'Io, do
decreto. 11. 14.502, de 27 de novembro de
1920, que autoriza a concessão á Compa-
nhia Industria e Viação de Pirapora, dos
favores para beneficiamento de algodão,

Nn imsln da gueira:
Alterando' o artigo 16, do regulamento

da Escola de Estado-Maior;
Approvando,a i" part,c.do 

'regulamenta,

para os exercícios c o combate de infante-
ria; ......

Designando, as , sedes . de circumscri*»
pçõts de justiça militar em'tempo de paz,
c estabelecendo a jurisdicção dos respe-
divos auditores;

Reformando'o coronel de artilheria Ivo)
Prado Monte Pires da Franca, por ter
attingido á idade para a compulsória;

Nomeando chefe de secção da secreta»»
ria (le Estado da Guerra o engenheiro Li»
cio da Rocha Miranda, chefe de secção,
addido, do serviço de inspecção e defesa
agricolas;

Transferindo na arma *de infanteria,
por troca, conforme pedem, os majores
José iMeneseal de Vasconcellos, do qua-
dro ordinário para o supplementar. e Fe-
li.ardo Toscano de Brito, deste para
aquelle quadro, sendo classificado 110 20*
batalhão de caçadores. Alagoas, e na arma
de artilheria, os'capitães Gentil Falcão, dp
3o regimento (sem effectivo), para o S"
(Pousp Alegre), e Oscar Severiano Bastos
Nunc_( deste para .iqiiellc.regimento, por
conveniência do serviço;

Concedendo o acerescimo de 40 0|° so-»
bre os - vencimentos dc docente ao Dr. Eu-
lalio Alvaro de Souza Bello, professor era
disponibilidade da extineta Escola (Militar
do Brasil.

Nu pasta da ju.llça,
'Sanccionando a resolução legislativa,

que autoriza a abrir, e abrindo o credito
especial de 5 :p44$579. para pagamento de
pensões concedidas a guarda civis, que se
invalidaram em serviço; .

Nomeando ajudantes do procurador
da Republica, no Piauhy, Antônio Al-
ves Feitosa, no municipio de Jaicós;
Gervasio Lages Ribeiro, no dc Boa
Esperança; João da Silva, no de Pe-»
dro II; No.rberto Soares da Silva, no de
Valença, e coronel Estevão Rabello de
Araujo e Silva, no de Pcripery; em São
Paulo, João Ferreira Santos Coelho, no
municipio de Santa Branca; em Peruam-
buco, Meton Soares de Alencar, no muni-
cipio de Nova Exú, e Nicoláo. dc Albur»
querque Maranhão, no de Águas Beüas.

Abrindo os créditos de 1.738:500$, sup-
plementar ás verbas 5*, 6", 7* e 8", da lei
de orçamento vigente, para déspezas com
a prorogação da actual sessão do Congres-
se Nacional ate 3 de dezembro corrente
e especial de 334:oS6?o25, para as de.pe-
zas decorrentes dá incorporação do Insti-
tuto Vaccinico Municipal ao Instituto Os-
waldo Cruz, do custeio no corrente exerci-
cio da construcção do Instituto Vaccioge»
nico;

Nomeando os engenheiros Ruy iMauri-
cio de Lima e Silva e Sebastião Sodré da
Gama para os logares, respectivamente, de
professores substitutos da 7* e t* secções
da Escola Polytechnica do Rio dc Ja-
neiro;

Concedendo acerescimos de vcnciniea-
tosi de_'"|0 é. (fc 50 °|°, respectivamente,
aos Drs. Bruno Alvares da Silva Lobo é
Erico Marinho da Gama Coelho, professo-
res cathedratieos da Faculdade dc Mediei-
na do Rio de Janeiro; de 50 °\" a Antonioi
Felisberto dc Ahneida Nogueira c ao dou-
tor José Agostinho dos Reis, o primeira»
preparador aposentado e o-segundo pro-
fc-ssor cathedratico em disponibilidade da
Escola Polytechnica do Rio de Janeiro;
de 60 "l" a IJelfim da Câmara, professor
cm disponibilidade da mesma escola; de
33 "l" a Elvira Bello Lobo, professora de
piano do Instituto Nacional de Musica, è
medalhas militares, de prata, ao 1 tenente
Alfredo Leão de Paula Madureira, .2" sar-
gento José Fernandes Coütjnho e cabo»
Augusto Ferreira, e de bronze, ao major
medico Dr; Julio Mirabeaú de A'zi_i'éd«
Soares, todos da policia militar do distri-
cto Federal; .

Exonerando, a pedido, Antônio Rodri-
gues Pereira da Silva do logar de ajudan-
te dó procurador dá Republica no muni-
cipio de Nova Cruz, no Rio Grand. dó
Norte.

Pre.eiiura.

A ESTRADA DE PEKHO THEREZA
ÜJ1IUS-TINA DA* "DEFIOIT"

O Sé. ministro da viação approvou
n tornada de. contas da Estrada de
Ferro I). Thereza Christina, a cargo
da Companhia Brasileira Çarbonifera
de Araiinifruá; relativa ao Io 'semes-

tre de 1ÍI20-, o.-pela qual so verifica
tor osua via-ferrea, no aliudido pe-
riodo, produzido a receita de réis
•_-0'4:8<»5''23G, contra a dcspéza de réis¦2-i!«:n!'l?9:.y,- «lapdo, - portanto, '"hi
''<Í!'*"._í*i." do Í-'::!2-í08-i

Pagam-se hoje as seguintes folhas:
Addidos e em disponibilidade, gratifi»

¦ cações aos administradores da Limpeza
Publica, de novembro.

Folhas de alugueis dc predios oecupa-
dos pelas agencias, hinípeza Publica e
Conselho Municipal, referentes a julho t
agosto. .

Serão pagos também os salários do pes^
soai operário da Limpeza Publica, esUçãa
central, Botafogo, postos da Lagoa RÓ»
drigo de Freitas e Copacabana e opera»
rios da 5* circurnscripção dc obras, refe-
rentes ao mez fiado, num total dc réis
215:3828171. '.
. — O Sr. prefeito inspeccionou hontem
as obras que a Municipalidade está exe-
cutando no.morr.o da Viuva, dirigindò-sè
após a S. Christovão, havendo pércorridç .
varias, ruas. ,

. — A Prefeitura communicou 1 á Light
and Power que já pôde dar inicio, coinó
lhe compete, ao assentamento definitivo
da linha de bondes que passa pela rua'
1 .gueira.'dc Mello.
-.. —. O .presidente da Sociedade. LTni5i>
dos Varejistas entregou hòntcm r.o se-
nhor prefeito um longo memorial solici-
tando os seus bons officios para »i re.
jeição dc Uma emenda apresentada 19
•Conselho sobre o-*oninierciò A retalho,
dc liquidos e comcsfív-ei.., r.

A ehieiida eiú ípitsiáb^que' níandaV.lari-
çar no capital todos'.*'og bens semoventes,
fará desapparecer' as classificações de 3*
c 4*-classes, sobrecarregando os pequenos
commerciantes dc impostos elevados a qtie
o' raitio de negócio,.ém pequena escala,'não 

íioilèra fazer*iace.

;..;-!:--..-»w_J- ,.;-'„'_-,¦-:--,. .
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*k reforma das tarifas
A commissão especial que o Se-

jiado constituiu para estudar a re-
forma das tarifas realizou hontcm a
sua G* sessão.

O expediente lido constou de offi-
cio du Sr. Liberato Azevedo, commiw
nlcando que, só *por inadverleneia,
tfeixou de assignar ns representações
eo-bre boeiros c chapas bòrriigadas, e
telegramma do Sr. Mario Tibiriçá,
.pedindo para fazer uma exposição
oral sobre a tributação de chapas
¦çorrugadas, que fo» indeferido.**.• Depois foi licia uma exposição do
Sr. Ribeiro -da Luz, director do La-
•boratorio Nacional- do Analyses, fa-
zondo observações e propondo modi-

-ficações no -projecto de tarifas, nos
"•reguintes 

pontos: sabre bebidas que
contiverem mais do que traços dos
princípios dc absintho; sobre ani-
mães vivos, embnlsamados ou prepa-
rados para museus -e gabinetes de
historia natural; sobro couros não
curtidos mas conservados com sul-
phato de magnesio; sobre leite em
pô e ovos cm po; para o oleo dc
amendoim para matérias corantes
vegetaes derivados da hulha; parn
todas ns qualidades dc ácido ncepti-
co. etc.

Passando-se á prcTum dos traba-
lhos, foram apresentados .e mandados
% imprimir os 

'seguintes relatórios:
sobro a classe 1\ animaes vivos e
diSBOOCados, e classe: 19*, seda' dc
'qualquer qualidade qm bruto ou pre-
parada, do ^Sr. Francisco Salles, que'termina -propondo a ácfiiipção do pro-
jecto da Câmara; sobro us classes 5"
'« 2'5*, declarando qiie nilo procedem'as .reclamuções «obre conchas dp mn-
dreperola cm bruto, ;bchv 'como ao
chumbo cm pesos para balanças para
relógios,* •pami p"esearia' e para lacrnr
vagões, do Sr; Firmo Braga; sobre as
claases 6*, que trata de frutas verdes,
seccas o em conservas ou doces, e 7",
qne nc refere a farinha, feculas, mas-
sas alimentícias, etc., o relator, o
Sr. Antônio Mnssu, disse que recebeu
duas reclamações, mas que silo lm-
procedentes e, por isso, julga que
leve sor mantida a taxação do pró-
Jacto; sobre as classes 9*, quo se
Dccupa da taxação dos sumos e sue-
eos vegetaes, e 10*,' que ti-ata ' de
oloos e graxas vegetaes e minernes,
o Sr. Ribeiro de Brito, ..relator, con-
ciue declarando que devem ser man-
tidns taT como sp encontram nó pro-
jecto, as referidas taxas; sobro ns
classes 11*. matérias e substancias
do perfumaria," o 2-1*,.,pedras, torras
e outros minernes, o Sr. José Murti-
nho. relator, disso que recebeu tres
-reclamações, e que do estudo que
dollns fez chagou á-conclusão do quo
o melhor será a commissão concor-
liar com o .projecto de tarifas, na
parte quo lhe foi dlstribuida, tal
como veiu da Câmara; sobro as cias-
sés 12*. produetos chimicos, drogas e
especialidades pharinaceuticas, o. 33*,
Instrumentos cirúrgicos o dentários,
O Sr. Costa Rodrigues, relator, diz
¦que do exame comparativo que pro-
cedeu, confrontando a lei vigente
com o trabalho da Camnra, nenhuma
modificação se lhe afigurou necessa-
irln do- projecto em estudo, salvo a
suggerlifa em emenda pelo Sr. Justo
.Chermont, reduzindo os oxtractos
•fluidos para G$ o kilo, sob'ô'funda-
niento de que elles provêm de piau-
tas exóticas não cultivadas nó pniz;
referiu-se também á outra eifionda
do Sr. Vespucio de Abreu, sobre for-
tos ou instrumentos dentários, c dc-
clara que ella altera, em .parte, o re-
gime-n proposto ,pelo projecto (Ta Ca-
mara creando uma sub-classe para"
o numero respectivo.

Sobre us clnsses 24"—-Cobre e suas
ligas, o 34o—Instrumentos de musi-
ca o seus pertences, o Sr. A-bclias Ne-
vos. relator, refere-se a diversas re-
clnmações que recebeu e declara que
na angustia do tempo ue quatro dias
quo lhe fornm dados, não pôde -fa--;
zer um. estudo-completo das elasses.
«llio lhe foram distribuídas, reserva-

- se, por isso, parn fazer em- plenário
«rna exposição dos seus pontos de
vista. Trata das representações que
recebeu o termina declarundo estar
de accordo com a taxação, contida
no projecto,

Sobre n classe 31*—-Carros e ou-
tros vehiculos, o Sr. Lopes Gouçal-

•ves comoça estabelecendo a differen-
•ja entre aro de borracha massiço.
destinado a cuminhOes-omnibus p
vehiculos semelhantes, de grande
peso, e aros para automóveis, para
justificar a tarifa dlffcrencinl, para
cobrar 200 réis por aquelles fnassi-
ços. p 2$ para os pneumaticos e ca-•muras de ar para estps.

Trata depois do n. 791—Carrinhos
dc mão, pnrn eonducção de terras
e adubos, que devem pagar 2$ é hão
3*200; bem assim, os destinados á
eonducção de crianças, que devem¦pagar 6$ em logar de 8$. afim de
que fiquem ao alcance dos monos
favorecidos de recursos pecuniários.

Termina o relator propondo uma
sft taxa do 150 réis por kilo para os
trues, destinados para vehiculos de
passeio, carros pesados, omnibus,
etc.

Sobre as classps 30*—Obras dc rp-
lojoaria, e 32*—Insrtumcntos malhe-
maticos, etc., o Sr. Oliveira Valia-
dão .diz que do estudo que lhe foi
possivel fazer, confrontando o proje-
cto com a lei, chegou fi evidencia
de que, na parte quo lhe coube ha
oastante analogia, não sendo dc
grande monta as diüferenças existen-
tes. Trata, depois, de cada uma das
reclamações recebidas, terminando
por aconselhar a comniissão que sub-
metta & deliberação do Senado o

j>rojecto como_veiu da Câmara. .
( Continua cm' discussão, o relatório
.n. 3, do Sr. Adolpho Gordo, sobre
,a classe 35*.
„ Foi, sem debate, approvada a sup-
pressão do n. 984—Caldeiras ou ge-
.-adores de vapor com todos os seus
.aecessorios.-

• Depois de largo debate,, o relator
•Totira a 6ua proposta,, relativa á
creação de um novo numero, com a
denominação—Machinas ¦ motrizes e
operatrlzes.

Foi indeferida, de accordo com o
relator, a representação de Maria
Tibyriçá, sobre tributações de ca-
lhas metálicas para a Irrigação c
dos tanques australianos, para bebe-
douro de gado.

Annunciada a discussão do pare-
cer contrario A representação de Cy-
priano Teixeira Mendes & C, pedin-
do a elevação das taxas.sobre trans-
formadores estáticos (n. 1.016), o
Sr. Eloy de Souza opina pelo seu de-
ferimento, nos termos da.nota 143,
isto é, de modo a que, como suece-
de em relação ás machinas especifi-
cadas nos arts. 1.001 e 1.002 do pro-
Jecto, os transformadores nunca pa-
guem menos que as machinas mais
pesadas das divisões anteriores.

Posta a votos, foi indeferida a al-
ludida representação de Cypriano
Teixeira Mendes & C.

Tambem foi sem debato indeferida
a reclamação de Cardoso Segura & C,
sobre os motores electrieos. ¦ ¦ • .

Seguiu-se em discussão o relatório
n. 6, do Sr. Vespucio de Abreu, sobre
a parte preliminar.

Foram successivnmentc» approva-
das as emendas constantes do reia-
torio.

Foi deferida, dè accordo com o re-
latorio, a reclamação do Centro dos
Despachantes dit Alfândega de San-
tos.

Em relação ús representações da»
associações ci.uiiiiorclaes do Rio de
Janeiro p de *-' P.iulo, sobre o prazo
chi que (!¦••¦,.• --.t.,,r em vigor as
noras tnrif.-.:> . ¦ •-i.-n,-» tveiK-z que

alias"fossem deferidas'nos termos d»
seguinte emenda:

• Aecresceute-stí onde convier:
Art. As tarifas que pela presente

lei são àpprõvadás e mandadas a ex-
Òçutár, entrarão paru todos os effei-
tos em 'vigor à partir dc quatro mezes
da data dá siki publicação.

Foi indeferida, segundo propoz o
relator, a representação da Associa-
ção Comniercial do Santos, pedindo
alterações em alguns textos, da parte
preliminar.

Sobre a representação do Sr. Ri-
boiro da Luz. ó relalor propoz, e a
commissão resolveu submettel-a .ao
conhecimento do Senado, cm annexo
ao parecer da commissão.

Seguiu-se eiii discussão o relatório
do Sr. Bèhjáiriiii Barroso, sobre a
classe 23".

Foram approvadás as seguintes
propostas do relator:

•N. Gf.-l — Ouro, obras dc ourives»
com brilhantes,' etc, em vez de razão
15 olo—, diga-se 10 o|o.

Ao mesmo numero -~r cm pennas
do escrever com pontas, etc, ou cm
qualquer outras obi-ns não classifica-
das, ondo ostá gram. $300, razão 15 o|o
diga-se grm. $500, razão 20 o|o.

Ao art. Gõli — 1-ilatlna—acerescon-
te-se em bruto, em barra, cm lâminas
livre — sendo supprihilda nesta parte
a tributação da Camnra.
j. Fornm su.cçéssivãmente rejeitadas
as propostas -relativas as modifica-
ções referentes ao ouro de qualquer
qualidade Simples ou em filigrana, a
platinn eni fios, resíduos, pôs, espotí-
jus, etc, e em obras ero qualquer na-
turezu.

Seguiu-se em discussão o relatório
n. 4, do St*. Benjamin Barroso, sobre
a classe 28*.
. Foi approvada a seguinte proposta
do rolntor:

Ao art. n. 785 — espingardas do
caça, etc, nccresRente-se — sendo
de. repetição ou automática.

Nessa altura fornm levantados os
trabalhos, por não mais haver nu-
mero bastante para as votações.-

Com essas .provlcTencias, ''espera o
Dr. Pires; ilo Rio qúe-o tráfego, ná
linha dé Carangolu, possa ; ser ; nor-
malizado. sem- se tornar .necessário-o
auxilio dos transportes pela linha
auxiliar da Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil. «'•¦

O Sr. Shiayidiiig, ministro da China,'
recebeu da delegação desse paiz. á As-
sembléa da Liga das Nações o seguinte
telegramma :

"A Assembléa da Sociedade das Xa-
ções, reunida em Genebra, elegeu a Chi-
na para ser. um dos quatro membros não
permanentes -do conselho da sociedade.
A votação foi por maioria absoluta, ten-
do a China ji votos, contra sete dados
á Rumania, cinco á Tcheco-Slovaquia.
dois a Portugal, um á Grécia.' um á Sue-
cia e tini á Servia. ' ,

Todas as grandes potências, os Esta-
dos da Ásia e a maior parte do.s Estados
da America, assim como os domínios bri-
tannieos. deram seu voto á China."

OS MELHORAMENTOS DIO 1»KR-
NAMBUCO

O Sr. presidente da Republica recebeu
hontem mais os seguintes telegrammas:

, "¦ÔECIFE. 14 — Associação Conuner-
ciai Estivas, reconhecendo grande bene-
ficio traz Pernambuco assignatura decre-
to porte, prolongamento cenlral Limoeiro
hypntheca gratidão V. 'Ex. — Estevão
Barreto licplisla — Enrico Siqueira —Al-
berto Pinto Sartiivit,""RIO, 15 — Peço V. ÍIÍx. aceitar mi-
r.-has felicitações muito sinceras pelo j

A ROTA
A commissão dc finanças da Câmara

reuniu-se hontem, á noite, tendo conclui-
do, o estudo da receita.

O Sr. Antônio Carlos apresentou as se-
guintes emendas, que foram aceitas pela
commissão

Em conseqüência de haver a conunissão
resolvido afectar as subvenções apenas ás
quotas dc loterias, justifica-se a seguinte
emenda: ao art. 1" n. 11—suppriina-se- o
enunciado e estimativa, relativos, ao addi-
cional sobre bebidas alcoólicas.

. Nos tçrmos da nova lei da Saude Pu-
lilica. o .imposto dc consumo sobre espe-
ciáüdádes pharmaceuticas deve passar a
ser cobrado por meio do sello sanitário,
destinado ri seu produeto aos fins da 'mes-
ma lei. Offerece. por isso. a seguinte
emenda: ao artigo 1". accrcscente-se as
palavras ' Saude Publica, mantidas as
actuaes taxas de consumo e revogadas
quanto ás taxas que sobre taes especiali-
dades crcam as disposições dessa lei.

Informações officiaes. baseadas nas ar-
recadações do imposto no decurso deste
anno, justificam elevação da estimativa
quanto á renda das, taxas de consumo nes-
tes tenros: elevem-se de.mil contes as es-
timativas decorrentes do imposto sobre he.
bídas; de cem contos; a dc catçadps; de
dois iiiil contes, a de tecidos; de quinhen-
tos. contos, a de artefáctos de tecidos; dc-
duzentos contos, a de chapeos; de cem
coutos, a do caie, e de cem contos a da
manteiga.

Eleve-se de dez mil contos a estimativa
do 11. 38, c dè dois mil contes, a do
u. 39, do art. 1".

A con-iinissão; considerando que o im-
posto progressivo melhor consulta aos

I grande beneficio que acaba de prestar a | jM.incipiosd;l jl:niç:l- e considerando quePernambuco, ijiiiih
José Moraes."

terra' natal — João j estimativas dn projecto. não só pela

consumo, correndo as despezas de insta-
lação pelas verbas orçamentarias rèlati-
vas ao material da referida repartição.

Por fim, a commissão, após acalorado
debate, em que tomou parte a maioria-
de seus membros, approvou, pòr sele vo-
tos contra seis, o imposto de transito
concedido nas seguintes condições:" Taxa de viação, recaindo sobre nicr-
cadorias transportadas cm eítradas _ dc
ferro, vias fluviaes e-cabotagem, dest-ina-
da á construcção c ao custeio ile estradas
dc ferro e ao serviço de cabotagem c via-
ção fluviel: 20 réis até 10 Jdiograramns. c
sobfe-o que exceder a esse pesoro róis
por kilogranima ou fracção. As merca--
dorias de que cogitado art. 00 e seu § 2"
terão nas referidas taxas o abatimento
de 80 "l**. "

Accresoente-se onde convier: "Impôs-
to sobre as operuções a. termo: ioo reis
por sacca de ca*fé. 10 réis por kilo de
algodão, 50 réis .por sa.cco dc assucar:
íi.000 contos. " E'-autorizado' o governo
a expedir o regulamento para a cobrança
da taxa da viação e do imposto das ope-
rações a termo, podendo adoptar as mé-
didas necessárias, inclusive a imposição
dc multas níé o máximo dc dois contos dc
réis. _.

O Sr. Antônio-.Carlos ainda propoz. o
que foi aceito unanimemente, que ficasse
o governo autorizado a não cobrar as ta-
xas de armazenagem das mercadorias que
fossem reexportadas em virtude da diffe-
rença de cambio .para os ponos dc em-
bsrquc. • v

Os trabalhos terminaram a 1 i|j ho-
ras.

O CAFE'
O Correio Paulistano publica hoje a se

guinte nota:
" Estamos devidamente autorizados 1

,,,jTr. ,. i.-iJepçáo dessas novas taxas, corno por in
KIU. 15 -- l..cmo pernambucano, em- ( -orllrae,-jes c0||,:d;,.,-. põdeni ser ougnieàta- declarar que as noticias propaladas na ini-

bora lon-ie mmha terra, sioto-me feliz ., se ;nle ullund:i: A tarifa
apresentar a V. Ex. rcspcilosoô cumpri-;, , .... . . ,. ,| nara impostos de dividendos, lucros in-
mentos pelos benefícios oue acaba de t«- í .Ui^triacs e lucros ccmmerciacs. será: di
zer ao nosso Pernambuco — hititacio
Gusmão." '.

A moralização do ensino.
1'oram noticiados mais alguns actos de

efiergia do Conselho Superior do Ensino
contra abusos e fraudes praticados cm
estabelecimentos de instruccão sujeitos á
sua fiscalização. Prosegue, assim, o con-
selho nã acção iniciada lia dois annos e
cujos resultados tém sido os' mnis bri-
lhantes. Desenvolvida e orientada ho
sentido dc regenerar o ensino superior e
secundário, reagindo contra tudo quanto
represente uma infrácção não apenas das
disposições legaes mas tambem das nor-
mas moraes, a acção daquelle alto depar-
tamento continua a produzir os niclho-
res fruetos. Já hoje não são tão frequen-
tes os casos fcm qué o conselho é cha-
mado .1 intervir com severidade. O.s
máos elementos vão seiido eliminados.
As praxes condemnaveis são repudiadas.
Restabelece-sè, cm torno do ensino supe-
rior c secundário, uma salutar atmo-
spherade confiança e (le respeito.

Manda a justiça reconhecer que o
exito da acção do Conselho Superior do
Ensino em prol da moralização das' nos-
.sas casas de iüstrucção é, sobretudo, de-
vido á dedicação c á energia do seu
aetual presidente, o illustre barão de Ra-
.miz Gnkão. Kealmeutc, para que sc che-
gasse aos resultados hoje tão promisso-
ramente constatados, foi mister vencer
toda sorte de' resistências e de oppo-
sições. O conselho foi criticado, comba-
tido, cahlmniado. Mas, não esmoreceu.
E agora, muitos dos que se rcbcllaram
contra íi' sua severidade são os primeiros
a proclamar a sua benemerencia.

O Sr. Jtainiz Galvão deve, .pois!: per-
sislir no caminho que vem seguindo. Só
assim,, como os factos. estão evidenciai!-
do, o Conselho Superior do Ensino- pre-
encherá utilmente as suas funeções, coi-
laborando na obra da moralização do
nosso ensino superior c secundário.

K.vasenis ile sciitliiiçiitiillsnío,
Recebemos hontein á seguinte caria:
" Sr. ' redactor — Ccvt'-.niando a me

chegar ás .mãos cartas, cartões c tele-
gramnias de concidadãos en-husiaslas. do
exercito, da mu rinha é civis, cu.ios ende-
recos não conheço, todes me enviando
beuevolameuíe congratulações pela minha
Caria iibci-ta, que tivesles a bondade de
inserir, na edição de 11 dp mez corrente
do vosso conhecido e ipieciado diário,
peço-vos o favor de publicar esta. por
meio da qual agradeço de con.çâo a tidos
quantos me estimularam, enviando bene-
votas apreciações- do meu ges'...', que ju!-
garam- epporluno ç judiciosi).

Mais. uma vez obrigado, se assigna o
concidadão amigo — Anlcrico Silvatlu;
vice-almir.-inte. "

Ao que fc-mu.s informados, a.s au-
•toridude.s superiores da armada vão
dsternilnar no eummnndante rio cou-
raçado ",S. Piiulo", por oceasião de
sua próxima chegada ao porto desta
capital, conduzindo os despejos des
ex-imperadores do Brasil, que faça
o mesmo vaso de guerra, atracai- no
6ãéo do porte, afim de facilitar o
desembarque dos restos mortaes dos
nossos ex-imperadores.

Ideull.-iino e prozaismu.
No ultimo periodo do romantismo bra-

siU-iro, tinhkmos um poeta filiado aos
symbolislas chefiados por Cruz e Souza,
o qual possuia uma padaria.

E' possivel haver uma certa incoheren-
cia entre o estro do. plumitivo e a pro-
fissão de padeiro; e. ainda que o pão
tenha sempre estado, atravçs os séculos,
muito ligado ás coisas do ideal, não ha
duvida de que elle é a mais antiga das
affirmações da contingência material da
vida.

Alguns dos nossos liomens dc letras co-
meçaram a cuidar de literatura nos sue-
tos dos escriptorios commerciaes. Sabe-
se de um grande poeta que havia sido
ferradpr, e o maior estadista norte-ame-
ricano, estadista c jurisconsulto, fora um
simples lenhador.

.-, Mas, cuidar dc coisas.prosaicas e espi-
rituaçs cpnçommitantçiuente é que não
nos parece vulgar. E foi exactamente o
que açontoeeu- aO grande poeta francez
Michel Pons, festejado pela critica, pre-
miado pela-Açademia Franceza, com uma
obra prefaciada, por Mauriee Barres, o
qual. ha poucos dias. para despedir-se da
divina cohortc dos riraadores, offereceu-
lhes o .ultimo jantar do restaurante de
sua. propriedade, cm Paris, onde fizera
uma fortuna.

Todo o suecesso literário de Michel
Pons não lhe dera a centésima parte dos
lucros da modesta casa de pasto, que elle
deixa, agora, para rccolhcr-sc á sua doce
cidade da provincia.

Entretanto, achávamos supinamente ri-
diculo um poela popular que rimava esta
grande verdade:
...ca vida c isto mesmo:
o ideal junto a um prato de torresmo.

1— m am • ama <
VAI SER REGULARIZADO OTRA-

FKGO DA LINHA DE OABAN-
GOLA

Por aviso dc hontein, o Sr. minis-
tro da viação comtnunicou ao secre-
tario du agricultura do Estado de
Minas Geraes, que a Inspectoria Fe-
dora! das Estradas jã providenciou
para que a The Leopoldina Railway
Company regularize o trafego na li-
nha de Carangola, tendo assentaelo
com aquella companhia, para esse
fim, as seguintes medidas: a) for-
hecinicnto de 210 carros fechados
para transporte de café, já tendo
sido fornecidos e carregados, na zona
servida pela referida linha, 110 des-
ses carros; b) fornecimento de cinco
vagões-platafprma, diariamente, pnrn
o transporte de madeiras, a partir
de Io do corrente mez.

O subsidio c 11 Co-n-jtituíeilo.
Escrcvcriios o deputado Ramiro Braga:
" Sr. redactor — Meus respeitosos

cumprimentos e cordiaes si-udaçõt-s.
Sobre o projectí dc fixação, do subsi-

dio, não-suscitei na commissão dc finan-
ças, como se lê em O Pcb dç limitem,, o
problema (la constitucionalidnije ' do seu
pagamento mensal, durante todo o aniio.

Assumpto controvertido, não o encarei
por não me parecer ser este o espirito
da emenda. ¦

Após varias considerações- justificaii-
vas do meu voto. transcrevi a emenda,
que é a seguinte :•" O subsidio c a ajuda
de custo dos senadores e deputados, para
á, legislatura de.rnai a -nj^j.- são fixa-
dos em 30 cont«s de' réis.'durante cada
sessão annual. distribuiria essa impor-
tancia eni folhas mensaes. durante o pe-
riodo do funecionamento' du Congresso ".

Escrevi eni meu .parecer: " Váiuos cs-
tildar a eiivenda em duas de suas partes;
a primeira, a que manda distribuir a int'-
partancia do subsidio em folhas mensaes.

Por uma interpretação, existente desde
o império, em que o subsidio era de 50$
para ns deputados e 7;$ para os senado-
res, igualado.cnns-oante o espirito do nos-
so regimen. na Constituinte, e fixado er.i
75? para os membros das duas casas do
Congresso, seu pagamento sempre foi
diário.

K' boa ou má essa interpretação? Ca-
rece ser modificada? Acliamo!-a prudente
c sábia c pensamos que deve ser nrintida. |

Já a continuidade da interpretação, du-
rant*» todo o periodo da nossa vida par-
lamentar, sem impugnação, depõe no sen-
tido de sua sabed.oria e conservação.

Não fosse essa unia consideração pon-
deravel e valiosa, a segunda parte da
emenda que se estuda, responderia pela
conveniência da inimutr.bilidade da in-
terpretação.

l)iz a segunda parte: — durante o pc-
riodo do fuiiecionanicnto dó Congreíso.

Mas qu.-l! o periodo dò funecionamento
do Congresso?

Dil- a Constituição no arl. 1;: — O
Congresso reunir-se-ha, na Capital Fe-
deral. independentemente de convocação,
a 3 de maio dç cada anno. sc a lei não
designar outro dia, e flincçionafá qliatrç
mezes da data da abertura; podendo ser
prorogadn. adiado ou convocado extraor-
dinariamente.

Cocstilueioiiiilnieiile. pois. o periodo dc
fúncciónítmcírto do Congresso é de qua-
tro mezes.

Os 36 contos, distribuídos em folhas
mensaes. dão nove contos mensalmente,
subsidio apenas em um conto inferior :u>
do presidente da Republica c o dobro elos
vencimentos dos ministros de listado.

Basta a' indicação da cifra par.a que
logo se lhe aponte e reconheça o exces-
so; batendo nós. cm tal matéria, a palma
da originalidade, quando em Confronto
com todos ris parlamentos do mundo.

E' possivel que. não seja esse o pen-
samento da èriibtidá e. sim, distribuir-'.-!
importância pelos oito mezes em que. d?
algum tempo a esta parte-, vem o Cor,-
gresso prorogando as suas sGsáõçs.

Mas. sc assim é. como cffectuar e Tht-
souro o. pagamento nesse sentido? Decre-
tando', cx aulorilate .própria, -que o Con-
gresso funeciona oito mezes em contra-
posição ao estatuído na Constituição?

Como o Tribunal de Contas registrar
e distribuir essa despeza?

Naturalmente pelos quatro mezes con-
stitucionnes. pois a prorogação é um fac1..-»
eventual, sobre o qual o Congrtsso ainda
vai deliberar c nunca é paga mediante
credito ordinário.

E se » prorogação, desde que com ella
se conta, não durar quatro c, sim, um.
dois ou tres mezes? Qual o subsidio?
E no caso de sessão extraordinária que
encerrar seus trabarhds cm menos de um
mez? Qual o subsidio?

O fundamento constitucional, pois. que
invoquei para rejeitar a emenda, foi o
art. 17.

Explicado assim o equivoco, subscrevo-
me com alta estima c consideração."

Como se vê da carta do illustre depu-
tado fluminense, o problema da constitu-
cionalidade do pagamento de subsidio rc-
duz-sc a uma questão de simples legali-
dade. Porque se o Congresso, pela Con-
stilHinção. deve reunir-se, independente-
mente de convocação, a 3 de maio de
cada anno. isso só terá logar "se a lei
não designar outro dia". Esse dia poderá
ser o de 1" de janeiro, funecionando o
Congresso, por prorogação, até.31 de de-
zembro. E o pagamento annual de 36 con-
tos. mensalmente, mostra que o espirito
do legislador é o de pagar aos congres-
sistas, durante a.s sessões legsiiativas, tres
contos de leis por mez, durante toda a
sessão.
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UMA DEMISSÃO NA CENTRAI. \
O Sr. Pires do'Rio, ministro da

viação, por portaria de hontem, cx-
onerou, a bom do serviço (Tu Estrada
de Ferro Central do Brasil, o machi-
histá de 4* classe da mesma viu-fer-
rea Joaquim Moreira ,ia Silva.

vidèlidòs até 10$, -, "|"; de mais de 10$.
ís "j".; sobre o que acereseer; lucros liqui-
dos da industria fabril e do commercio,
até cem contos de réis, 5 "I"; de mais de
cem nté trezentos contos, 4 "I" sobre o que
aeeresee-r; de mais de trezentos até
i.uirhentos contos. 5 "]". sobre o que ac-
crescer; etc mais de quinhentos contos, a
taxa sobre o excedente será de 0 "l". ele-
vonde-s; as estimativas do n. 40. dc mais
de iiiiil c quinhentos contos; do n. .44. de
mais de mil e quinhentos contos, c o do
11. 45, dc mais quatro ir.il centos.

A taxa judií-iíiri.-i do n. 50, do artigo i",
será paga por meio dc estampilhas, ca-
bendo süia iniV.ilização ao juiz, que não
protelará 

'despachos c sentenças a que a
taxa corresponder, sem verificar se as es-
lampilhas foram apostas á» pasmas dos
ku-os.. afim de as-inutilizar, sob as penas
régülair.a.ntiirtSj

AccrcèceiVtc-K ao titulo ó". n. 55 : Taxa
de sorteados não incorporades,- trezentos
e cincoenla contos.

Klevem-se (!e dois a mil e quinhentos
cbntos e de deis mil e-quinhentos contos,
rtsptcliiairêiitc. as estimalivas .dos Cor-
reios e Telcgraphcs.

EJeyèiij'-sè de deis mil coutos e de qui-
nheritós contos, respectivamente, as esti-
milhas dgs-ns. C; c (üi: Central do Bra-
s.il e Oeste de Minas, uí -.

Elevem-se de quinhentos conto»-, cada
uma, as estimativas referentes ás taxas de
consumo de agua é a renda cio. imposto de
industrias e profissões.

F.levc-se de quatro mil conteis a estima-
tiva do 11. 15: Carteira (le Rcd.c-scoato, re-
ferente aos juros per empréstimos ao
Manco do llrasil, èm virtude do funecio-
namento dit Carteira de.Redesconto.

Elce-se de oitocentos contos c de sete-
cer.tos contos, respectivamente; a estima-
tiva dos portos de ííecifc c do Rio.'-

Sujeitando á medição domiciliaria â
agua consumida pelos jjrcdios ti úidos no
Districto Federa! e fornecida, pelos _cncn-
liairientqs públicos, a cargo, da .União , e
dando aiitorizi.ção ;i'o,,goven.io para -rc-gu-
lamentar •• çonçessãfl.,í|a ;;gua. o lança-

..'X,.*AAÀ?.,<'• 11 .Ta '' 
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prensa do interior, c consubstanciadas em
artigos sobre o titulo: "Os leaders da
baixa do café", carecem, cm absoluto, de
fundamento, quando ãttribuciri ao Dr. Jor-
?c Tibiriçá qualquer influencia na baixa
qiie tem soffrido. 0 preço do café. O illus-
tre republicano sempre se salientou pela
acção patriótica e(ue tem exercido cm prol
do nosso principal. prodUçto agricola
desde o seu governo, eni 1904
Alias, essa representa ,tão bem a norma
da invariável condueta de todes cs nossos
administradores, em sc tratando da fonle
principal da nossa riqueza, c. iuaxinié, a
Io actua! presidente de S. Paulo, que, ha
longos .-.unos, vem. .dando provas incon-
trastàveis de uma vontade Hrme na defesa
dos altos interesses do Estado."

 ¦atai'»

COÉRESSOAWL
SENADO

Presidência do Sr. Bueno de.PaJ-
va. Não havendo expediente, passem-
so ú ordem do dia. Sendo annuncin-
da a 2* diE-cuasfio do orçamento da
guerra, 

' 
filiaram, ipara justificar

emendas, os Srs. Octacilio Camarít,
Mendes do Almeida e. depois, o. Sr.
Pires Ferreira-! que, e»*n longo . dis-
curso," procurando mostrar a necessi-
dade dé cultuar a memória dos.ser-
vidoces da Patriu, tratou dá ¦ sua
emenda relativa no credito para erc-
cção do monumento aos heroes da
retirada da Laguna. O respectivo re-
lato,d, Sr. José Euzebio, declarou que
tal emenda não podia ©er n.pprova-
da nos termos.' em que fora. redigida,
podendo, todavia, constituir um pro-
jecto cm separado. O Sr. Pires Fer-
reira insistiu pela aceitação dolla e o
Sr. José Euzebio. voltando á tribuna,
disso julgar preferível retirar a
emenda e modifical-a para ser apre-
sentada em 3* di.scuísfio, tendo o se-
nador piauhyense concordado com
e>íta suggestão. Votou-se,-em seguida,
o orça-lento, com as emenda*, oip-
provadas ou recusadas de. accordo
coro. o» pareceres. Tamliein foi np-
provado em 2* discussão o orçaiuen-
to da fazenda.

As preposições ila Camarn, man-
dando erigir n-cnuinento a Benjamin
Constnnt, .Deodoro e Rodrigues Alves
e abrindo o credito do 4-45:000-$. sup-
plementar a varias verbas, voltaram
ü commissão' de finanças, em virtudo
de emendas.

CAMAKA
A sessão de hontem foi aberta com

55 deputados, sob a presidência do
Sr. Bueno Brandão, secretariado po-
h.s Srs. Andrade Bezerra e Juvenal
Lamartlne. A acta toi approviula sem
deliate.

-, Lieío o expediente*, o Sr. S.illes Ju-
niiii* enviou k mesa uma representa-
çno do Centro Nacionalista de S. Pau-,
lo. Dois deputados cariocas falaram
a seguir, tendo o Sr. íílearior Nasci-
mento pronunciado um discurso pb-

até hoiè i -ilico, e o Sr. Sampaio Correia tra=»
t:ulo du situação ecunomica. •

' 
p Sr. Nicanor do Nascimento disse,

em linhas'geraes:
"Não lia. como subir fi tribuna sem'

dar no--eminente Sr. presidente da
Republica os mais sinceros parabéns
pela gloria que lhe descobriu o ri-
diiiró "leader" da maioria o que se
aecon.tüa diariunionte no descalabro
nacional; o cambio já vai para a casa
dos seis, o alarma de todos o.s que
tôhi o que perder chega ao pânico,

'-"ROMOÇÕES NOS TELEGRAPnOS o ;i véspera dos pronunciamentos re-
bôa de boatos ehvúu,Poi* portarias de hontem. do se-

nhor ministro du viação, fprani pi:o-
movidos, lia Repartição Gerul dos
Teíegraphos, a telegrnpiilstas de. 2*
cltisse, os d',- S* classe' Osmundo Fer-
nandes de Araujo, Alfredn Alberto
Munhoz e João 

'¦ 
ÁustriclUuio da

Cuiiliu, por merecimento, p Percilln-
no de CnrvaV.io.p João de Flgupiredo
Couto, 'ppr antigüidade, e a ..telegra-
pliistas de 3* classe, eis de 4* olnsso
¦NÜipóleãó -Henrique piig'ui?.lv'f.isi José
Maria Martins,' Anlonio dn Silva Coe-
lho, Hoiiioro l''(-n*eii*a Castelbi Bran-
co,. DcusiVedit Fontes ri STiifim rtos
Santos, os dois primeiros por anti-
gulrlade e os fesfant.ês por mereci-
mento. .¦¦', . '.-, . .

mento ;'l arrecndaíjão ' elas " couírihuiçõcs
correspondentes .•'^''..'•onsitrr.o, e . outras
providencias. A eéíntribuição.dtvida pelo
uso doméstico da aguá será'constiíuida
para caria predio, de uma parte fixa. cor-
respondente ar. um consumo liinité mi-
iiimo c dõpétidc! i- do valor locativo do
imnio.yd, e de- outra váriave'., proporcio-
nal ao volume fexecdiutc, c (Ciílculáda á
razão de uu. réis pr/r--metro-e-ubido. A
parte fixa será '.paga pelo prspriclario do
iminiive-l. A \ari ;vcl. .pelo consumidor.
Os predies ile li bitação. para o effeito
dessa taxação, serão divididos em quatro
classes, segundo ós valores Ipcativos an-
nuacs. -. ¦-.'--¦
¦ A metade dó ji.roductp. da, apprehensão,
qllè' fór julgada procedepie*,. será ndjudi-
cada ao apyrcheiisor,' quando Í-Tr fun-
çclòiiárió aduaneiro. sJn'-utc uo ciiso de
effectuai*' elle a prisão do conduetor das
mercadorias áppreheüdidas, nos t.'rmos
3,1 nova Ccnsólidaçãó"das Leis das Al-
fãndegas. No ca»:i contrário; ser-lhe-hão
ííljuilicâüòs sómcmle' ió "|" dò produeto
li(|uido, ealiendo o restante á Fazenda Na-
cional.

Ficaih isentos de sello o cheque e o re-
spi-ctivo endosso.

A taxa de redesconto! de que trata o
art; 9, 8 1", do decreto n. 4.182, de 1920,
será fixada 110 minimo dc 5 "|°, ficando
o limite máximo da mesma taxa a cri-
lerio do conselho de adn.inittração da
Carteira de- Rédèsconió.

Fica 11 governo autorizado a reformar
ns Caixas lCcone-.iiicas federaes, definindo
melhor a sua autonomia., e autorizai!-
do-as a ampliar! com as elevidas garan-
tias, a sua esphera de operações.

IConsiderando que convém continuem
em vigor as 'ilif-posições" orçamentarias
que autorizam impostos, a modificar im-
postos de importação para evitai; irttsts,
•1 arrecadar a renda do :LloytI e a dispen-
del-a 110 cuítsio dos respectivos serviços.
â regulamentar a exportação do ouro e
outros imetaes, c a reqrganizar,_ sein au-
gmento de despeza, a inspectoria de.sç-
guros; considerando que convém conli-
nueni em vigor as: disposições orçamen-
tatliaâ de 1919, que autorizam a compra
de ouro c prata- de jiroducção nacional, a
fiscailização • de cambio, a celebração de
convênios commerciaes c jts qué dispõe
sobre despachos ad valorem, sello de- re-
messa de valores; a commissão propõe
n seguinte emenda: -Continuam em vigor
os artigos 2°, ns. S e 14, 63 e 74 da lei
ij. 3:64a, de 1918. c liri. .2", aproveitan-
do o pessoal que ora serve na fiscaliza-
ção, podendo p,s operações ser a prazo
lougo, a juizo do governo.

A emenda regulando a situação do
mor-tipio dos funecionarios do corpp_ di-
plomatico foi destacada para constituir
projecto em se.parado.

O governo poderá ceder o titulo, de
aforamento ao Club de Regatas do Fla-
inengo de uma área de terreno na Praia
Vermelha, comprehendida entre a Urca
e a enseada, á rua da Saudade, e o terre-
no cedido à mesmo titulo ao Club Hippico
Brasileiro, em idênticas condições desta
lítima referida concessão. O Club dc
Regatas Flamengo demarcará nesse local
a área necessária á construcção de um
grande stadium para jogos athleticos que
deverá estar concluído eni 1922. »-.,

Continuará a ser arrecadado pela_ AI-
fand-ega de Santos o imposto sPbrc' liqui-
dos, bebidas alcoólicas e sal, até hoje por
ella arrecadados em beneficio da Munici-
palida.de daquella cidade.

Os aforameutos aos 'terrenos da:Fazcn-
da Nacional dc Santa Cruz. continuarão
a ser feitos de accordo com o art.- -3*,
letra D, da lei 11. 741, de 1900, e dispo-
sitivos anteriores, ficando vedado, o rés-
gafe d09 mesmos aforamentos.

- Fica prorogado, por mais cinco annos,
o prazo .para a amortização do empresti-
mo de cincoenta mil contos, feito ao Ban-
co do Brasil em 1915.

O governo instalará, annexo á collecto-
ria de Nitheroy. uma secção da Recebe-
doria do Ilistricto Federal, compus'ti de
ura escripturario e um fisenj (Ia mesma
recebedoria, para a venda do te.io de

Pnviibens aos barbudos.
O novo regulamento da Saude Publica

e-stápositivaniente fadado a provocar, um
novo dfluvio... dc protestos. Hontem.
eram os. cafés, os restaurantes, as leite-
rias que vociferavam -"contra a' hygiene,
sustentando. çom' Ioda' a, ,,fprç;y;.doç 

'pul-

inões ((lie nenhuhia verdade é tão verdá*-'
deira como a que encerra o proloquio
popular que justifica todas as sujeiras,
garantindo que "o que não .mata en-
gorda ".. lioje são os. barbeiros a se re-
belar, umeái;audo-nos dc- unia- greve para
o próximo dia 26. ¦ Amanhã sejrãp os pa-
dciroR, os açougueiros, os verdufçirôsi
cnifiin tmios quantos.se \iruni obrigados
a defendei; a saude do pó» o que pag.-i pa-
cientemente o "que lhe cobram para se
alimentar, para. se vestir' c para ter di-
reito. a um tecto amigo, sujeito sempre a
todas as explorações dos açambarcadores
sem entranhas, humilde, doei! c temeroso
como irracional gigante que cm trocíi
de uni torrão dc assucar. anda sobre gar-
rafas, toca gai.tihjia iia ' tromba e faz 1
acrobacias de metter piedade.

A vingar o projecto dos barbeiros en-
traremos no anuo novo tal qual poiltts
de nova espécie e, com isso. a sociedade
passará por um medonho ckíáclysmoi
Imagine-se o que será dos maridos,cujas
esposas têm horror aos aittlós, ás peras e
aos cavaiynacs. Será um nunca acabar
de confüctos matrimoniaes. uma alluvião
de querellas de divorcio: uma complica-
ção de todos os diabos, peor talvez do
que- o bolelicvisino com todos 03 soviets
que sc possam imaginar!

Não. Nãó é possivel contrariar os
bubeirosl Deixemol-os proseguir com
as suas afiadas navalhas, na faina de
cscauhoar bochechas e cscalavrar os quei-
xos do próximo. Que.importa que por
falta du ascepsia nos utensílios dos " fi-
garos" a- syphilis deforme c massacre
a população, as carecas brilhem resplan-
decentes, se. o .caiaclysmo com que nos
ameaçam proniette conseqüências de ar-
razar tudo?

. Para os grandes males os grandes re-
médios. Já o poeta dizia,;-

"Mais vale morrer de amores
do que dc amores soffrkr."

Nesse caso, estamos de lyra em punho;
tudo. menos uma vida amargurada por
questão de uns simples pellos a mais e
do carrancismo de alguns felizardos pro-
prietarios de barbearias que põem, acima
da vida do freguez o prazer de accmnular
mais alguns nickeis...

ACTOS DO PREFEITO
O Sr. prefeito sanecionou hontem

a resolução do Conselho Municipal,
que o autoriza a.'conceder ao chefe
do escrlptcrio central do Superlnten-
dencia da Limpeza Publica o Parti-
cular, Francisco Monteiro Lisboa, a
apcaeritaçâo ec-m todos os yencimen-
tee, mediante as condições que esta-'
belece.

—Foi promulgada hontem a reso-
lução quo permitte o calçamento a
alVenaria nas ladeiras que tenham
declive maior de 5 "j*.

AVISO
O Banco Hypothecario e Agricola

dô Estudo de Minas Geraes conimd-
nica aos seus amigos, clientes e ao
commercio, cm geral, que, n partir
de 17 do corrento, a sua succursal do
Rio (jf Janeiro funccionanVno predio
da RUA PR1MF.IRO DE MARÇO «3.

•*—-• • -3-<-'a»' n-,f,r-lr.

de comprar visite
a Libreri.i " Es-

oanola", Alfíiudega, 47,'

E como póde ser dü modo diverso,
so na hora mesma dessa intensa mi-
seria, o governo «ó cuida dé novas
tributações, equilibradas por novos
desperdícios ?

Quom sabe o vulto do credito HU-
imitado? O probidoso Sr. Epitacio
íspèríl qüe o Congresso se feche, pa-
ra então deixar esquecido o que és-
banjou entre os parentes o os forne-
cedores u-mlgos. . .

Emquanto .isso, reduz íi. miséria o
funecionalismo subalterno da Repu-
blica,. cuja agonia indizivel já não é
supportav-el. Hontem', recebia eu duas
riqin.f.entações desesperadas. Os dia-
rístas postaes, como os serventes du
Saude Publica — sem neiihuhi conye-
nio, diziam, no emtanto, a mesma mi-
seria. Sube a Câmara o que se fez
no regulamento da Saude Publica ?
Além dos embaraços imiteis, forma-
llstiços a todns ás actividades, "au-
gmentarum vantagens pára os altos
rnnndárins dessa domocracin, qúe não
trabalham, e diminuíram nos d ia ris-
tas, esmagados pelo trahalho sem li-
nfite'*:-- " 

"•' 
r "'" ";'':'; •'•' '

Da vasta pednnteria- technica que
ficou pseriptu no regulamento, inçàdo
de nomes rebarbativos, para não ser
cumprida, resulta jogo isto: "Prepa-
rn-Ho *o combate iV tuberculose, 'rnns
foi agraciado corri li direcção glírul
uni tuberculoso iiotnrio", o Sr. Puga-
ni'! Ha quem tome a sério estu gen-
I- ¦'! Miindem a exaiui.' o administra-
dor gera! o euconirarão um túliòr-
çujosó u èxpoetürar sobre» toda u gen.
te r|UD procura u i»i»»mrtic;ün !' Quer is.
Nação prova muinr dá; falta de siiico-
rltlaáij desta gente ?

Quanto á moralidade e justiça com
qúe procedem com >s desvalidos do
calor do Cattete, basta destacar do
regulamento isto: o director, além
das aceumu lações dos vários ordena-
do* de .Mangulnhos. recebe uni total
de 27:000?. e os inspectores sanita-
rios arrecadam "novecentos contos de

i réis", si 12:000.** cada qual, com ele--
vaçüo de vencimentos para assisti-
rem. nos seus eserlptorios, (t. clientela
particular. Aos altos dignatarios, aos
directores de serviço, "avolumaram
o:», vencimentos puta dezeseis o rleze-
nove contos", mas, sacrilegamenta,
na rnesmissima hora rie egoismo des-
astrádo,-"reduziam os vencimentos
aos serventes", ao.s que trabalham
sem hora nem diá, ao sol e ft chuva,
no lameiro dns sargetas e dos boeiros,
•io risco dás infccçôss o dos acciden-
tes. Tiveram a seguinte coragem
atroz: o.s serventes tinham, pela re-
gra antiga, 135$, o que èra a decla-
rada miséria. Diáiité dos hiatos da
fome quo jft empestavam o- ar, o
Congresso mandou abonar ."até- 50
por cento" a e«sn pobre gente,'e o go-
verno federal -— o Sr. Epitacio, que
acha que o povo é sõ para pagar im-
postos ! elle próprio reconheceu a
desclladora miséria dos serventes da
Saude Publica, e mandou abonar-lhes
45$ mensaes. Pois bem, a ferocidade
dessa gento foi tão desabusaela, quo
elles agorn, para facilitar os augmen-
tos da gente grauda, "reduziram os
vencimentos dos 900 serventes a 130$,
5 "supprimiram a quota de 150$, bai-
xando ós desgraçados de 180$", quu
estando ganhando, para 130$000 !
. E' inveroslmtl, mas aqui está no"Diário Official" em todas as edições
do monstruoso decreto epitáciano.
Deste'modo, os miseráveis estão con-
domnados á "fome". Nao.''ha quem
possa negar que pagar 130'$ aos in-
felizes serventes 6 decretar-lhes a>
fome maia negra. E nfto é sô, o ad-
ministrador politico extremado exige
dos que lhe não são submissos todas
as impossibilidades maiores. Devem-
trazer eapatog de uniforme á pro-'
pria custa. Não podem trazer roupas
desbotadas, que são suspensos e pu-nidoe severamente. Demais, sobre
esta desventurada gente "campeia a
usura; n-os primeiros dias do mez,
a direcção e os felizes administrado-
res recebem integralmente as gordas
propinas; dignam-se vir A Saude,
deixando os luxuosos escriptorios da
clinica, para receber pontualmenteos pingues vencimentos**; ,man aos
serventes^ nâo. Os ordenádes de- cutu-
bro foram pagos no dia 10 de dezèm-
bro". Pagos 6 uma fôrma de dizer:"com a demora proposital dos paga-mentos, todo o» dinheiro dos serven-
tes <*» recebido pelos agiotas, o cpie al-
gnifica que dé cada 130$ cada ser-
vente recebe, no máximo, 100$, por-
que o resto fica na mão-do agiota
favorecido pela- desordem.» ganânciad© uma administração Implacável,
dominada pela avidez".

Disto aqui fica o testemunho do-
cumental. E* a palavra de.um.<dia-
rii-ta, que,assigna a declaração' o me,
declarou: âr. deputado, publique Isto;.-'
publique com o seu nome. Já nadai
me impbrta. A minha de&eapcraçâo êí
de taf ordem; que riadn mais me im-i
porta. Se me demittirem eu não po«-
so ger mais de-*raçado do qüe" Imí-Ç

SEu não .jXitvlicnrc-i o nome, que sol
qfianto 6 mesquinho e vil o ódio

'dtjs-sa gente oe*o.í''a orf.iiesvalidos, 03
.fiiacos, o.s desnrftvirtos. Só igunlu o'desrespeito 

que ,n»»ntêm ellps pela
pobre gente A miseritflda subservieu-

icdri diante do- poder e ^a força. |)i.
ante do desassombro c diT^nergiu re-
cuam apavorados, rnns lem."a mão
erudelissima pa.ra os dcsariritxlos !

L6 11 lanclnant(.' carta do servente
espoliado. Oofiin;c-ntn-a largamente,
mostrando a hediondo/, da perversi-
dado e o crime de "reduzir pela des-
nutrição os funncicnnriea da Saudo
a famintos predispcstoi-.vectdrcs ad,-
quadõs de todas as moléstias conta-
glosas"., ¦ ¦ ',¦'•(>

•Declara que faz do Sr. Epitacio um
triste conceito, mas não. acredita quo
este homem *do culta intelílgencln
não con-.prehcnda que esta condueta
de uma crudeza medieval levanta so-
bre o seu nome um ódio tremendo,
que se cultiva no caldo da fome das
•familias anemiadas, faii.intns, quo u.
toda a lu-ra, num coro sem tréguas.
amaldiçoam o representante desta
organização dc implacável explora-
ção, que 6 elle próprio. Certu, nin-
guem lhe disse que esta infnnin so
fez; :para augmentai- os órdenoilos
dos altos dignatarios da Saude Publi-
ca, "reduziram cs ordenados aos ser-
ventes e lhes arrancaram os eitó 50
por cento",, que o Congresso óutor-
gara-lhes á triste miséria !

Acredito nn.maldade do Sr. Epita-
cio, ma.s recuso acreditar-lhe na cs-
tupidez. K agir. a»ssim contra toda,
esta gente, seria den-aslndo estúpido.
Elle naturalmente Ignora esta infu-
mia e eu lh'a revelo, reclamando não
cm nome da justiça — em nome da
intelligencia, — que S. Ex. corrija
esta inqualificável torpeza. Estos ho-
mens que tên. por mlesão cuidai- da
hvci*e-ne. nio poden "ser lèn.tnmentu
assassinados pelo Estado". Em nomo
d(.-s .seus pruprlos interesses, o pre-i-
dente da Republica devo o-ttender a
esta reclamação. Nada me fnz de be-
nefioio eleitoral. Esta pobre gento
"foi toda alistada no segundo distr!-
cto o não me pôde favorecer", nua í
de siu-pies humanidade attender-llies
Ss miseiia. Que no melo dn vaita rui-
na que rodeia o "glorioso" presiden-
te, cuja obra sé com.píota com o fra-
cns.so do cmpresümo. o deeregrnmen-
to nos gastes e o cambio a 0, ao. 11 c-
nos não se 

'saiba,. 
que elle governa

tanto que "ignora "quo em seu nome
se pratica tanta e tão deslavada cru-
eidado" ! •

• Lê-tambem a .representação des
diaristas postaes o largamente de-
monstra cc-mo as concessões nos ágio-
tas protegidos pela tt-dn-inistraçao re-
duzeni os ordenados, e cemo s-e de.vo
vencer a usura. .

O Sr. Sampaio Correia começou allil-
d'ndo á crise que nds assoberba liava
dizer que o governo não pode assis-
tlí-a nsslm de braços cruzados. E re-

presanwnle da Capital Feileral, ond»
so encontra • a mais Importante das

praças nacionaes. Recorda, então, que
o Congresso votou um projecto cnm-
plexo, do auxilio fts forças da r qua^a
nacional, inas que os effeitos dessa ei
não se fizeram sentir, em virtude dc a
nfio ter tido. execução- até agorn.
A situação ê,. porém, muito grave a.
a falta de providencias é completa.
A crise cambia; a que chegamos po-
dera levar ás praças; á Uancárota.
Confia na acção e no-palr otismo doa
nossos homens de governo. Por Isso dl-
rige um appello a esso patriotismo.
Solicitou, há tempos umn conferência
ao Sr. presidente da Republica e. ex- ,
poz -a situação, das. nossas praças,
mostrando a necessidade o aurgenca
de enfrentar a crise. Contrariou, en- •

tão, a ívypolhese ele emprestimo, per-
que cllc seria na sua opinião um tri-
plice erro; do ponto de-vista interna-
cional,-do ponto de vsta financeiro <>
dó ponto'dç. vista'econômico.

r-...Á'-c,riísè nfio é brasileira; .a pris.'-»
ô geral — diz ó Sr. Armando. Burlar
maqui.

O orador retruca que a crise é geral,
mas acerescenta que em nenhum páiií
do mliníló a situação é de prosper da-
de como á nossa, ao passo' que, etii '

nenhum paiz'do mundo se têíh per-
mittido os erros quo nós permittirno.s,
e que creáram a crise em que se do-
batem os olementos de progresso. Cri-
tica os Convênios commerciaéa com as
nações estrangeiras, demonstrando que
elles não estabeleceram t tulos de divi-
da a prazo fixo e que; por Isso, os seus
titulos não são descontavels. A retira- '
da das letras de exportação, correi
spondentes ás mercadorias vendidas,
influe naturalmente na depi*e-&'ío
cambial pela falta de cautela na ela-
boraçáo dós convênios. O convênio com
a Italia 'mporta "om cinco milhões' es-
terlinos e nós já temos- entregues dois
milhões. Aos quaes pôde e deve o go-
verno recorrer. O governo, por outro
lado, dispõe de ouro amoedado em de-
poslto e não lança mão desse ouro pára
normalizar a situação cambial. Não
nos podemos appnrelhar", dessa ma-
neira, a satisfazer os comprom'HSOH.
13' necessário tonificar o organismo da
nação pura evitar o desmoronamento
das nossas praças. Dirige por isso uni
appello ao governo. O pânico entre as
f rmas commerciaes é extraordinário.

O Sr. Joaquim Ozorio defciideu-sc da
aceusação de haver concordado com o
augmento dos vencimentos do presi-
dento da Republica, pois não se dou
esse augmento.

A' ordem do dia verificou-se não lia-
vert* numero para a votação da primei-rn proposção — um requerimento de
urgência para c- projecto de credito:
97 a favor e 3 contra. 100.

Encerrou-sé, sem debato, a matéria
em discussão.

AS CASAS PARA OPERÁRIOS
Pela saneção da resolução legislativa

que autoriza a construcção dé casas paraoperários, recebeu ó Sr. presidente da Re-
publica os seguintes telegrammas:"RIO, 14 — Queira V. Ex. aceitar
sinceras felicitações pela sanpção da lei
sobre construcção de casas para o prole-tariado._ Acredito que á honesta execução
da patriótica lei -produzirá grandes bene-
ficios. ao Brasil --.'Agostinho Reis.""RIO, 14 —' Felicitámos V. Ex. assi-
gnatura lei casas operários. Gratidão nes-
sas classes pessoa V.«Ex. lustre vosso g«-
verno deveres humanidade actua! crise,
favorecendo residência a trabalho nossos
companheiros. Pelos Centros Pintores,
Calafates, Carainas c Pedreiros —Petro-
nilho Montes — Adolpho Rosa — Noel
Boirau — Coissiantino Gomes.""RIO, 14 — Os operários do Arsenal
de Guerra agradecem a V. Ex. a saneção
do decreto a favor das habitações opera-
rias."•-— , . mm a »»¦> a m..
AS COJÍSTRUÒÇÒES DOS PORTOS

DO NORTE
O Sr. ministro da viação recebeu

communicaçáo do inspector des
portos, da partida, deste porto para
o de Recife, das dragas "'Mareí-fcal
Hermes" « "Imbarié" è do batelão"Borja Castro". Essas embarcações
deixa.rão de ser asseguradas, por te»
rem as companhias seguradoras so
recusado a fazel-o, receiceas de as»
sumir esse compromisso, pelo alto
valor.das mesmas.

Por essa razão, deixou de seguir a
draga "Magé", para melhor garan-
tia do reboque, que ficou reduzido á
draga "Imbarié", rebocada pelo ba-
telão e pela draga "Maiechal Her-
mes".

As tres embarcações seguiram
convenientemente. reparadas, guar-
neoldafl de pessoal habilitado e abas-
tecidas para 30 dias de viagem, des-
tinando-se, salvo (¦••dem em centra-
rio, respectiva ri
hyba ç Recife

,ie laU.l, Par.-
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O PAIZ—SEXTA-1'KIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 1920

Vida Social
ãecepçoe*.

¦) commandante do paquete Aeolus,

maugurando a carreira desse navio para

o porto do Rio, offereceu hontem uma re-

cep<.3o a bordo, entre as 16 e 19 horas,

«ue correu animadíssima, havendo com-

parecido á mesma as seguintes pessoas,

cujos nomes conseguimos apanhar;
Mr «.« Mi-m. Carl Sylvester, Col. e Un.

.¦,.,,. ro-d Mr. «-* MrB. Douglas, cominadw o'r" 
UiVllBUii, Br. o Wrs. Pylcn, Col. e Mrs,
\lr ,• Mis. Dnle Parker, Mr. c Mrs.

Mr (! Mr». Frnnk Garcia. Mr. e
Iinle, Mr* * *lru. *,*,h" SiiowSeni

Mrs. Spurrow, Mr. c
Mr. o Mis. Funlkner, Mr. e Mrs.

Mrs. McCriiiison, Mr. c Mis.
Mr. c Mrs. flr.ilo, Blsliop

Silva Cosia,
HaokOtt, Mr.

Mr. e Mrs.

Mr.
. Mrs.
Illltz,

A festa, que promette revestir-se de
elegância e distinccão, Hera a abrilhan-
tal-a a banda dc musica do centro, sob
a regência 'do maestro Arlindo Pastor.

Viajantes.

Mim'*
li"?!',
Iliintr
Mrs. Harry
JI:. ,, Mrs. Ue, ( iipt
jl-s. Dwkcr,
McNclIl, Mr.
1 K. llmliaimn,  - .

, \ir*. Klngíolvlng, Mr. e Mrs. Hnelierle, Dr.
. Mrs Slmw, Dr. C Mrs. Menti, Mr. c Mrs.

Crocker, Mr. c Mrs. Charles Ityan, Mr. c Mrs.
Ityau, Mr. c Mrs. Groüler. Dr o Mrs.

11 «anseau, Mr. c Mrs. llovan, admirai c
j('rs F.etchcr, Mr. «J Mme. Hormigoiichl, Mr. e
Ume. Itolilns, Dr. e Mr;
Mrs. l"iii«N«*y. Dr. e Mrs
Orr, Mr. e Mrs. I-oiik,
Mr o Mrs. Olillton, Mr. e Mrs. de Linda, Mr. «_•
Mr-. Jmi_lt.ll., Mr. c Mrs. Stcvons, Mr. e Mrs.
H.*l Ivtter Mr. e Mrs. Wlllott, • Mr. o Mrs.
,, ..'„„.(. Mr. o Mrs. 1«. 0. Irvine, Mr. e Mis.
O Tares Mr. e Mrs. Dowr.s, Mr. e Mrs. JIol-
.„',.• «Ir'o Mrs. Cano, Mrs. Perry, Mrs. liar-
ihli Mr vt Mrs. Ilrown, Dr. c Mis, Ttlcker,
M- V Mrs. Ilrown, Dr. o Mrs. Uiir|ii'.r, Mr. e
_].', ltossl, Mr. e Mis. A. II. Prlce, Mr. c
Mrs' 1'urUlnson, -Mr. o Mrs. WciinerstroM,
Mr ü Mrs Neves, Mr. Tarver innl fumlly,
_}-' _ Mrs. Tettersitlt, Mr. o Mrs. Cilas llattln,
Mo Mrs. Irwin, Mr. Chás MeKiulc}*, Mr. II.
M Sl««at Mr. J. O, Carriker, Mr. Theo. Kiee,
v'r 

' 
J it llanev, Mr. T. 1'. Stcveimon, Mr.

ivnin Colkraue, Mr. Itwlolph McOoveru, Dr.
|'iTklns, Mr. Cha. Seliwnli, Mr. A. II. Dick,
Mr J ¦Sto.iliensoii, Mr. MeCrlmmon, Dr. II. P.
MiiraiiBi, Mr. 1. Purkcr, Capt. Woodwnrd,
Mr J. Larscil, Mr. 1-oiiis Klein, Mr. Wliltney,
Dr' Herbert Moses, Mr. Chás. 1'atrick, Mr. Koy
[•.iersoii, Mr. Santos. His Ejícellency Edwin
M_r«.aii, Mr. Crtilg Wailswortli, Mr. Greenleat,
Mr Strauasor, Mr. Dois Cuiiuarnrcs, Mr.
K.ssknrl, Cn.it: Win. Lowry, Mr. Meado,
Mr Ilaai!, Mr. Ilida, Mr. Fletclicr, Cnpt.
piitt.rson, Mr. Cordlero, Mr. II. C. Kiiox, Mr.
\V (.-nmiilM.il. Mr. II. C. Olynn, Mr. II. F.
Covlnstou, Mr. William Miisaocco, Mr. Cliris-
tni.li Mr. tlodtroy, Mr. Lltcliwart, Mr. Dlirie,
Mr. 

' 
Viirty, Mr. Adolph, Mr. li. latta, Mr.

Hiirvcy, Mr. Morrlscy, Mr. o Mrs. K. P. F.r-
ek"nbrncli, Mr. e Mrs. Williams, Mr. c Mrs.
('(iiulltt, Mr. Frost, Mr. Allen, Mr. o Mrs.
Sln.vton, Miss. Hailcy, Miss. I.ucy Klugisolring,
Miss. Anna Shaw, Miss. .leaii Shaw, Miss,
l-'ii'l:.-hi>r. Misses ".avilte, Miss. Boroilgliouehi,
Mi**. Robyna, Miss. 1'izas, Mr. Chás. Dnttln,
Mr, e Mrs. Klnier lliirton, Miss. Loulzil Sllvn
1'iistii, Miss. Fnrdlniin, Miss. Mussi-tt, Misses
Mi-Neill, Miss. Henderson, Miss. Lnmler, Miss.
lilinícli, Mrs, Eírnl, Mrs. Moinscii, Mine. An*
tonio I.age, Mine. Jorge Lnge, Mrs. llapRooil,
Mr. e Mrs. Kniglits, Mr. J. K. 0'llryan, Mr.
E. J. <i'I!ryun, Mrs. Mr. Josêpll Matches,
Miss. Frie Malhes, Miss. (iertrudes Malhes,
Mi. .Mrs. Von Hess, Mr. J. S. Dny, Mr. A. FI.
Kolelicr, Mr. Nelson, Mr. e Mrs. Gulmnrilos,
Mr. ,1. Ilcrlyck, Mr. e Mrs. Joh Sniyllie, Mr. o
Mrs. aelunldt, Mr. e Mrs. Prestou, Mr. Curtis,
Mr. e Mrs. A. P. Ilastido, Mr. John Cotitnnt,
Mr. e Mrs. Costa Iteal, Mr. "J". Nicolson, Mr. e
Mr. Carvalho, Mr. .c Mrs. Jcans, Dr, c Mrs.
Wrlglit, Xlr. Shorland, Mr. Morrido», Mr.
Plelclier, Mr. Criffiths, Mr. Muleahy, Cnpt. e
Mis. Welton, Harry Kosnrln and men, I^iuls
(liildhcrg, Anslcy Iliieuo, Paul Plisaaoror, -Nat.
(Inlrail, Mr. Stevens. Mr. Chás lves, Xlr. o
Mrs. Portella, Mr. e Mis. Souza, Mr. c Mra.
Cruwi'11, Mr. e Mrs. Potter, Mr. e Mrs. Hunt,
Mr.. Roborts, Mr. Anderson, Mr. o Mrs. Fra-
(toso, Mr. Tlumtns Amortcati; vico-onnsul; Mr.
folrinnn dottp, Dr. o Mrs. Stroil, Mr. c Mrs.
üiiniltord, Capt. e Mrs. Cromuck, Mr. o Mrs.
Slark, Mr. Mrs. Iililcej*, Mr. e Mrs. Stein,
Mi. I.i|ipencòtt, Mr. e Mrs. Aboson, Mr. WU-
nnii, Mr. iJrfcinvood, Cflpt, e Mrs. Itobínson,
Mr. e Mrs. Marlmt, Mr. c Mrs. Jausscn, Mr. e.
Mrs. Titmii.tKHl, Mr. e Mrs. Kf-.nlolmrt, Mr. e
Mrs. Stock, Mr. o Mrs. Uollo, Mr. «• Mrs. llur-
)aailii|iie, Mr. Hydor. Capt. Itu-tad, Mr. Fge-
liiiK. Mr. Vavcer, Mr. c Mrs. Cluhcr, Mr. e
Mrs. .lewell, Mr. e Mrs. Wilson, Mr. e Mrs.
Kvill, Mr. Wisley, Mr. e Mrs. Fagan, Mr.
tliihoney, Mr. Wallenwelier, Mr. o Mrs. Joans,
(ilivir Nelson, Mr. Vnry, Mr. Ilevan, Capt,
lliiclfelilt, Mr. e Mrs. Wiliuot. Miss. Holme,
Mr. e Mrs. Hailcy, Dr. Allmi.ttertiuc, Ur. Ne-
vs. Ur. Snrdinlia, Dr. Carlos Keys, Mr. Valle,
II, A. Ilogllio, João I*ai!Ci loaiiiitin Salles,
f.nixlUto Campos, Irineu Marinho, Dr. It. <lo
Amaral, Virtur da Silveira. tVprgiiío Avelino,
Paulo Ilarreto, Sipryuíío Lage, comineudndor
lin lios e cnpt'. Duw.

Pelo paquete Mendoza, partirá para Pa-
ris, a 20 do corrente, a Sra. Dtirandin,
acompanhada de sua filha, Snzon Du-
randin. •

S. PAULO, 16 (A. A.) — Pelo pri-
meiro nocturno seguiram para o Rio os
Srs. Sylvio Marcondes de Moura, Carlo9
Marcondes de Moura, Antônio Marcondes
de Moura, H. Nery. A. Chambur, José
Ferreira Coval, Mario Souza, Joaquim
Pereira Roldão, Anionio Kib.is, Jorge de
Baer, João Carlos Pereira, P. Andrade,
M. Ishida, Octavió D. Coelho, Frede-
rico Aloisio Soares, Joaquim liduardo
Lemos, João Rainho Dias e João Costa
e senhora.

Pelo nocturno de luxo seguiram mais
os Srs. : deputado César Vergueiro, se-
nhora Belmira dc Almeida, Dr. Samuel
das Neves, J. Santos, J. V. Bonazo,
Dr. Octavió Pinto, Elias Zoucn, Kvnris-
to Negrão, Dr. Raphael P. Barros, An-
tonio Felix de Araujo Cintra, Manoel da
Motta, e tenente Paulo Beltrão.

Bapiizados.
Será baptizada hoje, na igreja de Santo

Antônio, a menina Nylza, filha do senhor
Henrique Carlos Lavcrsveiler e de sua
Exma. esposa Sra. D. Jandyra Lavcrs-
veiler. »

Na igreja de Nossa Senhora do Parto,
na rua de S. José, effectuou-se hontem o
baptizado da interessante Celeyda, filha
do Dr. João Coelho de Souza c Oliveira,
alto funecionario do Thesouro Nacional,
secretario do conselho de fazenda, e de
sua Exma. esposa, a Sra. D. Cecília Coe-
lho de Souza e Oliveira.

A ecremonia effectuou-se ás n horas,
servindo dc padrinhos o nosso collega
Luiz Mendes e Nossa Senhora da Concei-
ção.

A' residencia do Dr. João Coelho af-
fluíram muitos amigos, que o foram feli-
citar.

Anniversarios.
Faz annos hoje a Sra. D. Abigal Perei-

ra Guimarães, esposa do Dr. Pereira Gui-
marães. *

Complela annos hoje o general Franco
Rabello, ex-presidente do Ceará e uma
das figuras de destaque do exercito na-
cional. *

Passa hoje a data natalicia da senhora
D. Maria Dionysia dos Santos Rosa, es-
posa do coronel Miguel Archanjo Mar-
ques Rosa.

«i

Faz annos hoje o Sr. Adherbal Albano
Prudente,

Enfermos.
Operou-se na casa dc saude Dr. Poggi

o deputado Balthazar Pereira, sendo a
intervenção praticada pelos Drs. Arnaldo
Quintela e Jayme Poggi.

O representante de Pernambuco, cujo
estado é muito lisongeiro, tem como-me-
dico assistente o Dr. Octavió Ayres.

Enterros.
Foram contratados, liontem, na Santa Ctos»,

os seguidteu enterros:
Maria Ilona de Faria, saindo da rua Vlscon-

de «le Jeqnitiuhonha n. *K>, Hs 16 horas, de hon-
tem, para o cemitério dc S. Francisco Xavier.

— Diana, filha dc Henrique A. Itobinson,
saindo dn rua Cosme V«Mlio n. 02, as 1(! l|*i
lioras, de houtem, para o cemitério de S, Joio
Bu ptista.

Missas.
No altar-mór da igreja de S. Francisco

de Paula celebra-se hoje. ás io horas,
missa de 7° dia por alma do Sr. Ma-
noel Augusto Moreira Magalhães, pai do
nosso collega de imprensa Sr. Mario Ma-
galhães. *

Por alma de D. Corina dn Costa Pa-
checo, sua familia manda celebrar missa
de 7" dia amanhã, -ás 8 horas, na
igreja do Santuário do Coração de Maria,
no Meyer.

Collação de gráo.
Realiza-se hoje, ás 13 horas, no edifi-

cio da Faculdade de Direito do Estado
do Rio de Janeiro, a ceremonia da colla-
ção de gráo dos novos baohareis, diplo-
mados este anno, e que são os seguintes:
Noel Baptista, Nicoláo Lembi, üelphuro
de Souza, Luiz A. dc Lima e Cirnc, Ed-
mundo Vieira, João Fonseca Lució, Gui-
lherme Kauferrann, Vicente Ferraz Pa-
checo, Antônio F. de Sá Freire Junior e
Erasto Fortes.

A turma escolheu para paranympho o
Sr. Asclepiades Jambeiro, para orador o
bacharelando Antônio Sá Freire Junior,
sendo homenageados os Srs. Raul Veiga,
Souza Leão e Adelmar Tavares.

ÍRIS EJSTiSTAS
THEATROS

Pelas escolas.

Bailes.

Completa annos lioje o Dr.
Branco.

Alberto

A noite de Natal será eommemorada
pelo Club dc S. Christovão com uma
grande fvsta, que constará de uni baile,
para o qual reina muito enthusiasmo,

As dansas terão a animação da orches-
tra do maestro Cícero, devendo a dire-
ctoria distribuir cir.re as senhoras e sc-
nhoritas presentes delicadas lembranças
do baile.

A ornamentação dos salões está a car-
go do Sr. Adhemar Santos.

O traje official para a festa será o
branco, quer para os convidados, quer
para os sócios.

De sabbado em diante far-se-ha a cn-
trega dos cortvitcs solicitados pelos sc-
nhores sócios.

Concertos.
Conforme antecipámos, sob a direcção

do maestro Francisco Braga, a Socieda-
dc dc Concertos Symphonicos dará hoje,
ás 16 horas, no theatro Municipal, a sua
:' audição da 2" série deste anno.

0 programma, todo de composições do
saudoso maestro Alberto Neponniceno, e
qtie damos abaixo, demonstra o cuidadoso
carinho que presidiu á sua confecção e
Constituo a mais delicada homenagem ao
extineto:

1" parte: I — Symphonia em sol me-
nor; a) "Allegro con enthusiasmo '¦'-•• b)"Andante quasi adagio"; c) "Presto,
vivace"; d) "Con fuoco".

2' parte: II — "Anoitece", letra de
Adelina Lopes Vieira. lii — "Medroso
dc amor", letra de Juvenal Galeno, can-
tados pela senhorita Emma Freire. IV
— ".Sempre", ktra de Affonso Celso.
V — "Ao amanhecer", letra de Anna
Baptista, cantado pela Sra. D. Lydia de
Albuquerque Salgado.

,1* parte: VI — Série brasileira — a)"Alvorada na serra"; li) "Intermédio";
c) "Na rede"; d) "Batuque".

O Dr. Américo da Silva Pinto vê pas-
sar hoje a data do seu anniversario na-
talicio.

+
Passa hoje o anniversario natalicio do

Sr. Fernando Parodi, do Audax Club.*
Farina, filha do professor Arnaldo

March, festeja hoje o seu dia natalicio.
»

Faz annos hoje a senhorita Odette.
Borja, professora municipal,*

Faz annos hoje a Exma. Sra. D. Maria
Bernardcs Camello, esposa do capitão
Francisco Manoel Bernardcs Camello,
funecionario da Imprensa Nacional.*

Fez annos hontem o Sr. Alfredo de
Almeida Mesquitcla, do nosso alto com-
mercio de café. *

Passa hoje o primeiro anniversario da
menina Ilka, filha do Sr. Jacintho Go-
mes Brandão Junior, 2° official da Dire-
ctoria Geral dos Correios, e de D. Amalia
Brandão.

Passa hoje a data natalicia da menina
Oldemarina, filha do Sr. Henrique Carlos
Lavcrsveiler e de sua Exma. esposa
Sra. D. Jandyra Lavcrsveiler.

Conferências.
Realiza-se brevemente, no Club Mili-

tar. sob os auspícios da Sociedade dc Me-
dicina e Cirurgia Militar, a conferência
dc Dr. Arthur Moses, sob o thema "A
missã-o pacifica dos exércitos".*

N"o salão nobre da Sociedade Amparo
Operário, em Nitheroy. o Sr. J. Demo-
raes, redactor de <> Estudo, fará amanhã,
.1 noite, uma conferência (2'). sobre o
thema "Para as religiões".

O summario da próxima conferência é
o seguinte:"A reorganização espiritual do mundo;
Apanhado geral do systema de philoso-
phia universal; Porque pode ser consi-
derada nova a Religião Universal; Pr:-
meiros princípios; Segundos princípios;'I erceiros princípios; Unidade da fé; O
novo instruetor da humanidade; A re-
incarnação como lei geral da evolução
(!ci karmica ou de casualidade); Neces-
sidade do culto; As imagens; A prece;
A musica a serviço sagrado; Apostolados
c igrejas; Os apóstolos; As comr.ictuo-
rações Ou festas sociaes; Importância do
cerimonial religiosp; O calendário e o
advento da Relião Universal."

Essa conferência, como a primeira, será
publica.

Casamentos.
Realizou-se hontem o enlace matrimo-

nial do Dr. Jorge Esteves de Araujo, fun-
ccionario do Telcgrapho Nacional, com
a senhorita Josephina da Cruz Machado,
filha do tabellião Dr. Ibrahim Machado
e neta do faliecido visconde do Serro
Frio, ex-presidente do Senado, na Mo-
narchia.

O acto civil foi realizado, ás 14 lioras,
na residência dos pais da noiva, á rua
Dr. Satlamini n. 125, sendo padrinhos
da noiva o Dr, Leoni Ramos, ministro
do Supremo Tribunal, e sua Exima, es-
posa, e do noivo o senador Vespucio de
Abreu; e o religioso, ás 15 horas, na igre-
ja do Sagrado Coração de Jesus, á rua
Benjamin Constant, sendo padrinhos da
noiva o Dr. Pedro Lessa, ministro do
Supremo Tribunal, e D. Zaira Machado
Continentino, c do noivo o tabellião dou-
tor Fausto Verneclc de Almeida e exCel-
lentíssima esposa.

Foram " démoiselles dMionneur " as se-
nhoritas Almerinda Naylor Valdetaro,
Consuclo Padilha, Noemia Reis e Silva,
Luiza Nogueira c Tali da Cruz Machado
e "garçons d'honneur" os Drs. Armau-
do de Moura Carijó, Carlos Fortes, Del-
pliim de Barros. Edgard Furquim Wer-
m*ck e Ramos de Oliveira.

Realiza-se amanhã o casamento da se-
nhorita Semiramis de Alencar Levy, fi-
lha da Exma. viuva Alencar Levy, com
o Dr. Antônio Lopes de Vasconcellos, cn-
genheiro civil.

Os aclos civil e religioso terão logar,
respectivamente, ás 16 e 17 horas, na re-
sidencia da noiva, á rua Ypiranga n. 42,
na maior intimidade, por motivo de luto
recente na familia Alencar Levy.

São padrinhos, da noiva, o senador
Francisco Sá c senhora e deputado Vi-
ccn.-e S.il.oy.i e senhora, e do noivo, o
deputado Francisco Valladares e senhora
e o comniandante Gentil Alencar e sc-
nhora. .

Os noivos seguirão, cm viagem dc nu-
pcias, para S. Paulo, pelo nocturno de.
uxo.

Escola Pofvtecniitca do Rio de Janclrv.
Ilnjc, serão chamados ft prova oral os alumnos

das ROfflllntefl cni.eiras:
Calculo (as 8 horas—Oswaldo Cnmpos.Orlnndo

de Albuquerque Silveira,Oswuldo Ferreira Guima-
rilcs.Carios -Fragoso dc Lima Campos, Vlniclo Ita-
bello Dlns, o Abdcl de Góes Ferreira. Supple-
mentar — Flavio dc Carvalho Leiiutrutier, Mil-
ton Paranhos Fontenelle, e Carlos Borgeth Tel*
«Ira.

Machinas — Cícero de Frelas Marinho. I.eo-
poldo Jordílo Amorlm do Valle, llcllcno Schlm-
inclpfcng, Clovis do Macedo Cortes, Álvaro Soa-
rem do Sampaio, Francisco dc Asslfi Gondi.1 Me-
ncficnl. Supplêriiüntar — Francisco Itcti sario
Tavora, Martlnlio Rodrigues Mourão, Oswaldo
Dias, Apcnor Our^ol do lioure, Moacyr Montei*
ro Ávidos, o Ccsar Maiitritj- da Cunha Mene-
zes.

Portos dc mnr — 1" turma — Arthur For-
reira dus Santo*', Peusilodit Vianna Nanei, JosC
Cardoso dc Almeida «Sul iri nli o, Hllbürmòn For-
reira dn Conta, Iteato Luiz Sonren Sampaio, e
TeltMiiaco d*1 Souza o Silva.

Tnraia supplementar — <!uatherto Furreira de
Salina, Getulio do Amlradu Alves, Armando Mar-
ques Madeira, Sorrio Marcondes de Castro,
e Francisco Ferreira Pereira.

Architectura — Iloberto Moniii Orogory, Luiü
Fizurro Dias Carneiro. I.Idio Ferreira Leal,
1'aulo Josí Villac, AvMio Mello, Alberico dn
Cunha Itodrigiics. Siipplcmenlar — William
Koherto Marinho Lutz, ,Toí6 Assumpção Viriato
do Araújo, Allilo Brandão, João Carlos Ilarreto,
Oclavio Kvcrtou Pinto, e Augusto Ilarata.

Dcscilptlva (2*i chamada). — Jorge Monteiro
do Castro, ,Ios6 Malhins 1'olejr Monteiro, Josí
Vlctnr Dcliiaiari.', Itoldão Alves dn SUva, e JoSo
Kvaugelsta Bulhões dc Carvalho Filho.

Ki-iiiiomln politica (fis Dl horas) — Rny V»l-
ladão, Nilo Colouun do.s «-junto., Fernando Itu*
dinakcr, Oralcwald da Cunha. Jnyiin» Viriato
K.-ihii.va, Aillicmar Froludiaiio da ltochn, c Ma*
ria Ksthcr Correia Rnnmlho. Supplenicnlai*.

Ernesto da lincha Palmos, ltngjlin Kscobar,
Castào Itcürigucs Vaz. José Cardoso de Mondou-
(íi, Henrique do Paula Lopes e Arthur dc Avei*
lar Figueiredo.

Desenho de aguadas (fis 10 hora») — Hum-
berto Soares dc Pinho, Thcodorleo Oliveira dos
.Santos, Humberto Cyrillo Oddouc, José Pes-
soa Cavalcanti Pcliibu', Domingos Nery Pcnl-
do, Adalberto Cumplido dc SanfAnna, Moa-
cyr Vieira Martins, P1111I0 César Gomes Mnr-
tina, nubem Gomes dos Santos, o Orlando Pi-
mentel do Almeida. Sujipleiiiontnr — Ornar Kn*
led, Luiz do Amaral Garcia, LyHiindro Mello
Pereira dn Silva, JoSo dn Silva Monteiro Fl*
lho, Primitivo Bueno Moacyr, Jonquim Avellar
Augusto Duque Estrada, Mauro Gurgcl de
Roure, Aífonso Cesario Alvim, José de Ciimpos
Mello, Alfredo Ramos Ferreira, e Lul*-. .I<«sc

Topographla — Jorgo Moreira da Rocha, Syl-
vio do Ptzo Ferreira, Miguel Ângelo Souza
Aguiar, e Antônio Illracb Marcolino Frugoso-,

Cliiiiiicii Inoigauicn — Sylvio Magalhães Lus-
tosa, Josí Alfredo Marallnc, Ariovnldii Neves,
Nelson lletlm raes Leme, Galba de Ilosioll, Pe-
dro Belisario Velloso Rebello. Supplementar

Luiz dc nildcbrando Horta Barbnsa, Ülyi"*
ses Maiimd dn AlcnnUirn, Eduardo do Souza Fi-
lho, JosC de Queiroz, Jos6 de Camargo Prochno,
Luiz Freire.

Resistência — Edgard Barros Ruju flabaglla,
Josí Salvador da Trindade Mello, Murillo Amo-
rim Castello Bronco, Roberto lloyle Mala, Josí
Leito Guimarães e Waldemar Paranhos dc Mon-
donca. Supplementar — Gabriel Souza Aguiar.

Mecânica applicada — Lino llarcellus Col-
let, Jalr Rego de Oliveira, Alberto Cucllio dc
Magalhães, José Vaz, Aiiiciino Wnnlclr, c Octa-
vio Fiirqniin. Supplementar — Luiz da Rocha c
Silva, Ary Duarte dc Souza, Manoel dos San-
tos Dias, Walter Ribeiro du Luz, Eduardo Bor-
gelh, o Francisco Macedo Fnbrlcio.

Physica 
'experimental 

(1» turma) — Orlou-
do de Freitas ABSuinpsfio, Adalberto Alvares de
Castro, Francisco du Assis Correia dc Mello
Pedro Valladão Furquim, Hello Alves dc Bri-
to, u Mario Gomes. Supplementar — Vasco Pc-
reira Bueno, Josí* do Varia Junior, Almir Af-
fonso Brandão Maciel, Josí Euclides Caracas,
Waldemar Werneck Machado, c Ernesto Diiurte
Machado da Silva.

Physica experimental (2a turma) — A's 12
lioras — .Miguel Ferreira dc Carvalho Soutcllo,
Milton Peixoto Maia, Luiz Ernesto Burlamaqui
Mello, Venlclo Rebello Dias, Samuel Archanjo
dc Almeida Grillo, e Vlctorino Scinolii. Supple*
mentar — Josí Chaves Johotít, Haroldo dc
Castro Srhlllcr, Joaquim de Oliveira Filho, Ney
Rcbello Toiirinho, Jonquim Xavier Martins Ju-
nior o Paulo dc Saulcs.

Porto dc mar — Joaquim Pinta Sobrinho,
Pnulo Julio du Veiga, Abelardo dc Oliveira 1,0-
bo, Antônio Gomes de Avellar, Clovis da Cunlui
Cavalcanti o Antônio Correia Jorgu da Cruz.
Suppleinenlar — Jorgo leal Burluinaqui, Erues-
to da Cunha Seliolobick, Paulo Accioly dc Su,
Ithainar Tavares o Luiz Antônio dc Souza Leão.

Faculdade dc Direito do llio de Janeiro.
HcliH.ão dus exames pnra hoje:
50 ;,M||U — A's 2 burns — João J. dn Silva

Junior, Josí Augusto da Silva, Milton dc Car-
valho, Moacyr Uonie*. Velloso, Oswiildo Dlns
Gnmrs, Oswaldo Rodrigues Lnia, Wilson de
Almeida Rios o Jaymo Cardoso. Siipplemeiitai-.
Vicente IUsola, Adulto Josí dos Reis. .Iiivc-
nal de Azevedo, Olympio Rodrigues Vianna,
Luiz Alves da Silva Pinto, Armando Brito Ri-
beiro o Humberto Ribeiro da Silva.

3° nnno — (fts 14 horas) —Paulo dc Andrade
c Sllvu, c Sebastião du Arruda Ncgrciros. (ul-
timn turma) Arthur Lontra Costn. Homero Vaz
Rangel do Amaral, o Juvenal do Sil e Silva.

Noticias de Portugal
CONFEltENCIA INTER-PAKLA-

JIENTAIt DE OOM_tfE_RCIO
LISBOA, ltí (U* P*) — O governo

a*brirA um credito especial de 200
contos ipara a recepção doa delega-
dos estrangeiros á Conferência In-
terparlamentar de Commercio, a re-
unir-fio nesta caipital, no próximo*
mez de maioi. As sessões .realizar-se-
hão na Câmara, soto a presUlenci ado
Dr. Mello Barreto.

Haverfl, um banquete na sala dos
Passos Perdidos.
O GENERAL NORTON DE MAT-
TOS VAI REGRESSAR A MS-
BOA
LISBOA, 16 (.tir.' P.) — O general

Norton de Mattos é espera-do nesta
capital a bordo da vapor "Limbur-

gia", no dia 20 d"o; corrente.
-OtPRESSõES DOS ASPIRANTES

ARGENTINOS
LISBOA, 16 (U* F-) — Os aspiran-

tes argentinos assistiram, ao es",pe-
ctaculo do theatro Apollo, declaran-
do ao representante da United Press
que partiam bem impressionados do
fidalgo acolhimento que lhes haviam
aqui dispensado.,

A fragata "Presidente Sarmiento"
partiu, hoje com rumo a Santos.

UM CYCLONE EM TORTO
AMELLV

LISBOA, 16 (U. P.) — Terrivel
cyclone que ,pa6sou por Porto Arr.e-
lia, destruiu a sede da Companhia
Nyassa,

AS FINANÇAS
LISBOA, 16 (U. P.) —O Sr. Cunha

Leal, ministro da fazenda, dissertou
durante tres horas no salão «princi-
pai da Sociedade de Geográphia, eo-
bre as suas propostas financeiras.
Assistiram f_ conferência do ministro
cerca do cinco mil pessoas.

O advogado Pinto- Gouveia contra-
di-ctou frouxamente as affirmações
do Sr. Cunha Leal, respondendo este
com grande vantagem., conseguindo
assignalado triumpho.

A FRAGATA "SARMIENTO»

LISBOA, 16 (U. P.) — O corres-
pondento da United Press foi convi-
dado pelo- oommandonte da, fragata
argentina "Presidente Sarmiento" a
visitar esse navio de guerra. Aceitan-
do a gentileza, tivemos o ensejo -de
percorrer todas as dependências do
navio escola, acompanhados do com-
mandante e do tenente Meriggi. A
"Presidente Sarmiento" traa uma
viagem de seis mezes sem inclden-
tes, muito proveitosa para os aspi-
rantes que vêm fazenda um. percurso
de 21.600i milhas.

LISBOA, 15 (U. P.) — Retardado
— Correu muito animado o almoço
offerecido pelos aspirantes da mari-
nha portugueza a. seus collegas ar-
gentinos, trocando-se «brindes amis-
tosos em honra das marinhas dos
dois paizes.

A essa festa assistiu o correspon-
donte da United P.ress.
PREPARATIVOS PARA A TRÁS-

LADAÇÃO DOS RESTOS DOS
KX-IMPEItANTES BRASILEI-
ROS
LISBOA, 16 (U. P.) — O Dr. Bel-

ford Ramos, encarregado de nego-
cios do Brasil, conferenciou com o
ministro dos estrangeiros, Sr. Do-
mingos Pereira, sobre a trasladação
dos restos mortaes dos ex-imperan-
tes do Brasil.

A colônia brasileira do Porto de-
porá, uma coroa sabre as urnas.

MUSEUS PEDAGÓGICOS
LISBOA, 16 (U. P.) — O senador

Barreto propoz a creação de museus
pedagógicos tra Lisboa, Porto e
Coimbra.
O SR. COUCEIRO COSTA CHEGA A

LISBOA
LISBOA, 16 (U. P.) — Chegou a

esta ea.pital o Div Couceiroí Costa,
ministro de Portugal em Madrid.

O CYCLONE EM NYASSA
LISBOA, 10 (U. P.) — O governo

recebeu informações sobre os da-
mnos caüsídbs polo cyclone em
Nynssa. O porto Amélia ficou quasi
que totalmente destruído.
OS TRANSPORTES MARÍTIMOS E

TERRESTRES
LISBOA, 16 (A. A.) — De accordo

com a actual reorganização, o com-
missario de abastecimento fica invés-
tido de novos poderes paia intervir
directamente no serviço de transpor-
tes maritimos e terrestres de todo o
pai...

Já se annuncia tambem. que serão
racionados os gêneros de primeira,
necessidade.

SOBRETAXA DE FRETES
LISBOA, A. H.) — A Companhia

Nacional de Navegação vai elevar pa-
ra 50 o|o a sobretaxa sobre a tabela
de fretes, que era de S5 olo.
PARA ACUDIR A' CRISE ECO-

NOMICA

se realizarão nesta capital o doutor
Fernandes Espito o vice-presidente
o delegado brasilèi*.*i* Dr. Leitão da
Cu nha.

Hontem. à. tarde, a conferência
celebrou uma segunda sessão, que
resultou muito interessante, sob to-
dos os aspectos, lendo os deiíe/íados
estrangeiros interessantes relatórios.
Sem se exagerar, pôde dizer-ise que
o Brasil, por intermédio 'de seu illu-
stre •representante, obteve ud exito
notável. Depois de 'ler o seu relato-
rio, "o Dr. Leitão da Cunha, muitas
vezes interrompido por applausos,
foi alvo de uma calorosa demonstra-
ção. O delegado do Peru, Dr. Paz
Soldan, se p"oz em pé e, reflectindo
a opinião de todos os congressistas
e, especialmente da assembléa, disse
que era verdadeiramente surprehen-
dente o que acabava de dizer o dou-
tor Leitão da Cunha. O seu relato-
rio, continuou o Dr. Paz Soldan, é
mais um código de sni-dade do quo
um simples relatório. A assembléa,
disoutlndo-o, deve ter em conta uni
trabalho tão valioso e felicitar de
maneira mais effusiva a quem tão
dignamente representa a grande na-
çã)o sul-americana. Sinto-me fraco e
pequeno, exclamou o Dr. Paz Sol-
dan, para realçar, como merece, a
contribuição estupenda do doutor
Cunha.

A assembléa applaudiu -o orador
caitorosamenite, levantando, em se-
guinda, a sessão. As delegações es-
trangelraG, cada luma de per si, fo-
ram apresentar cumprimentos ao
Dr. Leitão da Cunha. Depois, cum-
prido uni dos números do program-•ma, dirigiram-se Ãs praias de Poci-
tos, Ramirez c Carrasco. Em sessãio-
anterior, todas as delegações se re-
uniram cm homenagem aos médicos
mortos, que participaram da passa-
da Conferência Sanitária.

Esta manhã, todos os delegados
se dirigiram á Maternidade, ao Hos-
pitai Italiano, á Casa de Desinfecção
e fi. Faculdade de Medicna.

Na Faculdade de Medicina com-
pareceu o cônsul do Brasil, Dr. Con-
rado, especialmente convidado pelo
decano da. dita faculdade.

INTERCÂMBIO SCIENTIFICO
MONTEVIDÉO, 13 (A. A.) (Re-

tardado)—O delegado peruano jun-
to da Conferência Sanitária, douto:*
Paz Soldan, trouxe uma mensagem
para a Faculdade de Medicina, afim
de estabelecer o intercâmbio scien-
tifico. O mesmo, uma vez terminada
a Conferência Sanitária, seguirá
para o Rio de Janeiro, onde tam-
bem levará as saudações dos ecien-
tistas peruanos.

Tambem', numa: entrevista que
aqui foi publicada' por um jornal, o
Dr. Paz Soldan declarou a sua ad-
miração pela Consti tu içãto- uruguaya,
dizendo que é a mais interessante do
mundo.

OS TRABALHOS DE HONTEM
MONTEVIDÉO, 15 (A. A.)—Pro-

seguem oa trabalhos da. Conferência
Sanitária Pah-Amerieana. Todos os
delegados estrangeiros saio objectos
de -manifestações de cortezia, aco-
lliimenito e outras attenções.

Hontem, á tarde, celebrou-Se mais
uma sessão, onde alguns delegados
leram cs resumos do.s seus mem«o-
riaes. Todos foram muito applaudi-
dos o approvados. Por uma moção
do delegad'0 Dr. Henrique Martin,
que foi aceita pela assembléa. e ap-
prova'da por acclamação, foram des-
ignados -presidentes honorários da
conferência o Dr. Balthazar Brum,
presidente da Republica; o ministro
•das relações -exteriores, Dr. Juan
Antônio Buero e o ministro das in-
dustrias, para vice-presidentes ho-
nora rios.

Esta manhã, os deiegados preso-
gulraifti .nas suas visitas aos estabe-
lecimentos hospitalares desta capi-
tal, visltand'0 tambem a Escola de
Veterinária e o Hospital Fermin
Ferreira, e, bem assim, o la.boratorio
« dispensai-lo do Dr. .Saltcrar e a
Liga Uruguaya contra a Tuberculose.

Esta tarde, effectua-sc a. quarta
sessão da conferência, tratando-se
nella de importantes questões rala-
cionadas com a hygieno publica.

Notas diversas

Escola Nacional dc ÍJcItM Aries.
Uraliza-sc, hoic fis 13 lioras, a prova oral

da cadeira do geometria dcscrlptiva «ipiilloada,
sendo chamado* Iu«Ioh os candidatos quo fine-
ram n prova grupliica.

O resultado do concirno dc escuiptura de or-
natos C!" o 3" sfrio do curso geral), foi o se*
gnlnto: l" locar. Murlllo d» Moderou, Ar-
mando 1'crrv, Salvador Duque listrada Untallni,
Gastão da í'(inseca Bntcllio, 1'fiulo Alves da 81-
veira : ü" locar: Klnriauo Ilrilliniite, Marln Ly-
diu Ferreira, nièardo Jos«. Antunes Junior:
3" locar: .laviue T. d:: Silva Tollos Kdiufa Um-
jüo o Victor da Costa; •!<> locar: ll.lior Kdii-
ardi) Berrcilo, Raul l'enna Firme. Lui/. Sicuo*
r«lli: fi" locar: l""" QsvyiUdo Cureiilfo San-
tínu<i. ^ U'Rnr: Ivan Fricdumini. ,fos<* Mu-
ria dus Heis .liinior: 7" locar: Virgílio "Aniles

Currvlfl «Ia Silva; S» locar: Rcnat Severo «Ia
Silva Ferreira. Win i'«*"> fóijipiiwcii 13" sítíc),
1" locar, .1'K"5 llallnis do Oliveira: *.'¦' lugar,
1'aiilii (iiii.i««.

I_xiw_l.l|ii Heitor (le Mello — Eni uma das
salas il" edifício desta oM-ola, iiiantfiira-se aiiin-
nliã, fts II li.iras, com a prcsen.a du alias au*
toridade. do paiz. a cxpòsl«.*8o «los trntiatlioH ex*
iviitailns pelu ei-piofessor Heitor «le Mellii, de
a.vmlu com 11 deliberuyud dn Oo|igrl«g|i.iio deat»
uacoln .

O conselho director do
nharia reuniu-se hontem, :

Club de Enge?
iS 1 hor

para ouvir a conferência do Dr. Eduardo
Mendes Limoeiro, solire "' «Jasas de-ma-
<lc:-a, systema monosylo ".

O conferencista abordou um thema de
Eraride actualidade, causando bon impres-
são, segundo ouvimos, os se*„i estudos c
observações.

Chás.
Rcaliza-sc r.o próximo domingo o chá

•lansanle i|iu* o Centro Musical da Colo-
nia Portugueza dedica aos seus associa-
dos c familias.

1
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I Grandes ateliers de costura sei) |
1 dfrecpo fle hábil premiére jj

LISBOA, IG (A. A.) — O governo
dirigiu uma mensagem ao Parlamen-
to pedindo o*credito de cincoenta mil
contos para aeudir à, crise econômica.

OS TRABALHOS PARLAMEN-
TARES

LTSBOA, 16 (A. A.) — Encerram-
se amanhã os trabalhos parlamenta,
res porá inicio das férias do Natal.
A "SARMIENTO" DEIXA O:TEJO

•LISBOA, 16 (A. A.) — Saiu hoje
deste porto, o navio escola argentino
"Presidente Sarmiento".

O "PATRÃO LOPES"
LISlBOA, 16 (A. A.) — Entro-u

hoje no* Tejo, vindo de L,as «palmas;
o vapor de guerra "Patrão Lopes".

A BASE NAVAL DE LISBOA
LISlBOA, 16 (A. A.) — Annuncia-

se quo vai ser assignado amanhã um
decreto extinguindo a tiase naval de
Lisboa.
UMA HOMENAGEM DO GOVERNO

__>___. PORTUGAL
LISBOA, 16 (A. A.) — Os jornaes

informam que por oceasião da trás-
líida(;ão dos restos dos o._-i n p.eíífdpV
des tio lirasil para bor.lo do "São
Paulo", o governo portuguez manda-
rá depositar ••rii.i çcruu sobre o«s
ataude.**.

A ilireo«:ãi. da ceren onia da tr-u-la-
da<;ão entíi confiada ao coronel Ma-
thias dc Castro.
VMA CADEIRA DK PORTUGUEZ

E.U REXNES
LISBOA, 16 (A. A.) — Commu-

niciKjOi.s recebidos mista capital, an-
nunciaiii aue se vai i 1 i?iiiguru•• Ureyè'-
mente lin tTniv-«.-i*si<la«Ii.* ,1.* Ilvjíneá
tuna c.id.Mia ile portitnui"/..

Pará Ci.tiiii.efiiorai* ò fiu-ln re "liKar-
se-h.t uii" fe.<t:i :i «|ne :•>•?. i:-(\u «.li-
vtMsus portugutaes e bra.**ilei'¦".-. illus-
trrs ,

VISITA .V irjHA DK EíjÒRÍS
M0.\TI-'Y'll.'l-.O, lli (I;. !>.)— Os

delegados :i Conferência Sáaiitaciú
| Iritornacionul visitaram a i11 _*.«. .le
Flores.
BRILHANTE TRABALHO DO

DR. LEITÃO DA PUNHA
MONTEVIDÉO, 1*4 (A. A.) (Ite-

tardado)—A Conferência Sanitária
elegeu presidente da,s a*5seiivl>ieasnue

TERREMOTO NA ALGERIA
ALGER, 16 (U. P.) — Os residen-

tes desta cidade foram violentamente
accordados hontem, :'i, noile, pela tre-
•pidação causada pelo formidável tre-
mor de terra, que se deixou sentir em
toda a localidade. Ouviu-se prolon-
gado ruido subterrâneo.

Os moradores na zona. maritima,
que em sua maioria são italianos emi-
grades dc seu paiz, depois do desas-
tre de Messina, tomados de pânico,
aibandonaram us suas' residências,
correndo para as praças publicas,
onde passaram o resto da noite.

O MUNDO ARMA-SE . x
LONDRES, 10 (U. P.) — Sir Ja-

mes Cralg, falando hoje, na Câmara
dos Communs, declarou que os Esta-
dos Unidos estavam construindo (Kl"destroy<«i*s", a Grã Bretanha, 0; si'
l'i*iiu«**>, I ,có Japão, 8. Os Estados
Unidos tC'tii cm obra 53 submarinos, n
Grã Riflaiilta, 9; a França, fl, o ,'íá-
jião, 8, c a Itália, 2.
EM MELBOURNE O.S DEPUTADOS |

AUGMENTAM SEU SUBSIDIO
. .MEIjBOUIIXE, 10 (U. I*.) -— A lc-
gislátura, dc Vletorla resolveu, por
uiianimidadc, elevar o subsidio dos
deputados a 500 libras annuaes.

O TRIGO AUSTRALIANO
SYDNEY, AUSTRÁLIA, 16 (U. P.)

— Apesar das terríveis tormentas ul-
tiinas, que tantos damnos causaram
ás plantações, sabe-se quo as colhei-
tas de trigo excederão a todas as es-
pectativas. .

Em circulos officiaes calcula-se
que pelo menos 40.000.000 de bushels
ficarão disponíveis para a expor-
tação. -

NAUFRÁGIO DO "O' CAMPO"
VERA CRUZ, 16 (U. P.) — O

"cutter" alfandegário "O' Campo"
naufragou ao largo da ilha dos Lo-
bos durante um grande temporal. O
vapor ".laliseo" salvou 39 sobrevi-
ventos do tlesiislré.
AS DESPEZAS PUBLICAS DA AUS-

TRIA ~
VIENNA. 16 (U. Pi) — A commis-

são de orçamento «i_i Assembléa Na-
cional votou uni'credito de 8.000 ml-'
lhões de coroas pata as despezas pu-
blicas dos tres primeiros mezes do
annn próximo.
DESASTRE FERROVIÁRIO NA

FRANCA
PARIS, 16 (A. il.) — Acaba do

chegar a esta capital a noticia de
quo um trem mineiro, que procedia
de Sarregui-iniiies, na Alsacia Lote-
na, á margem esquerda do Sario,
aba Iro ou com tim comboio de merca-
dòrias qu«2 estacionava na estação de
Cr«-t(l\vard.

Do choque entre os dois comboios
sairam mortas 17 pessoas 6 feri-
das 25. /

 '

REPUBLICA — Moinhos que
cantam, opereta cm tres actos,
pela companhia Cremilda de
Oliveira.

A opereta hollandeza levada hontem
em premiére, no Republica, agradou sem
reservas. 'E' uma peça interessante e mo-
vimentada. A acção, sem ser complica-
damente enredada, prende a attenção
principalmente pela sua originalidade e
dá ensejo a uma suecessão de quadros
em que o pittoresco dos trajos hollan-
dezes, conjugados com os effeitos do
scenario e o suave encanto da partitura
nos acaricia os olhos c os ouvidos.

No primeiro acto está-se numa hospe-
daria, de que é proprietária Lisbeth, a
mais formosa da terra, c que tem em sua
companhia Nella, sua sobrinha. E' o dia
dc Lisbeth, o dia do seu nome, e todos
ali das redondezas lhe trazem prendas e
flores, mas o marido apenas lhe traz
abraços e beijos. Parece que é a prenda
que mais lhe agradou. Parece, mas... a
sua linda cabecinha já anda um tanto per-
turbada por causa de um pintor francez

(Henry), que, para trabalhos da sua
arte, nos campos próximos, se hospeda
na casa de Lisbeth. Nella tambem anda
muito preoecupada com o francez, o
Henry, que vem tambem offerecer a sua

prenda. E1 uma tela com o retrato de
Lisbeth..

•Rapazes da terra requestam Lisbeth
e ale o próprio burgo-mestre, que é já
um tanto maduro; c enciumados com a
affcição que Lisbeth demonstrou na ma-
neira effusiva com que recebeu os abra-

ços e beijos do marido, troçam com elle,
insinuando-lhe que era preciso ter cau-
tela, pois não era crivei qüe a mulher
estivesse toda a vida encantada com a
sua belleza. Vêm os annos... vêm as
rugas... Que tivesse olho, que vigiasse
sempre 1 Mas o confiado esposo ria dos
avisos; elle tinha tanta confiança na
fidelidade de Lisbeth, que até seria capaz
de assignar documento, em que se com-
prometteria a não fazer o menor pro-
testo se a muliier a outro se entregasse.

O burgo-mestre pega-lhe na palavra e
apresenta-lhe o papel sellado para fazer
a original declaração. O marido de Lis-
beth assigna o documento, que a ella não
agrada muito, por lhe ficar parecendo
que tinha um esposo de muito bom esto-
mago, c para o estimular promette que,
no dia seguinte, na feira, daria o papel
a quem cila escolhesse, mas oceultamente
foi mettei-ò no bolso'do casaco que o
marido deveria vestir d'ahi a pouco.

Petrus, um garotelho que com a sua
camarada Kale posa para bilhetes pos-
taes, tem a infantil pretensão de se pro-
por á aventura amorosa e rouba o do-
cumento.

No segundo acto c a feira. Em plena
festa corre o acto. A acção pouco adian-
ta, mas o acto é interessante c cheio. Pe-
trus dêclara-se a Lisbeth, mas o fedelho,
coitado, apenas entrega o documento c c
tratado como criança que c.

Lisbeth está já seriamente apaixonada
por Henry e Nella tambem. Explicam-se.
Lisbeth, que tem um fundo honesto, quer
recuar no máo caminho que aquelle in-
sensato amor poderia ter e, ao mesmo
tempo, para não escangalhar a felicidade
da sobrinha. Como receia não resistir á
seducção do pintor, pede á sobrinha que
venha em seu logar a uma entrevista que
marcou e lhe obtenha o papel, que já
está em poder dc Henry.

O burgo-mstre, um militar (Fritz) e
um jardinciro, que cheios dc ciúme es-
préitam Lisbeth, viram quando cila entre-
gou o papel ao pintor e vão prevenir o
marido. Todos os quatro reunidos com-
binam a vingança: deitar o seduetor ao
canal.

E' no terceiro acto o logar onde estão
os moinhos. Ao fundo o canal.

Dá-se a entrevista, no escuro, de Nella
com o pintor. Lisbeth vigia, quando o
burgo-mestre, apercebendo-sc de uni vul-
to, se aproxima, julgando ser o pintor.
Encontrando-se com Lisbeth, quer apro-
veitar-sc da oceasião, mas leva duas so-
noras bofetadas; c como o signal para
bolar o pintor no canal eram dttfli pai-
madas, os outros correram, acercam-no e
foi o pobre burgo-mestre quem foi lan-
çado ao canal.

¦ No filial tudo acaba bem. E' Nella que
é apanhada na entrevista c Lisbeth fica
honesta como estava. .

Cremilda de Oliveira tem na creação
de Lisbeth um magnífico trabalho. O pa-
peí tem todo o teclado: a nota graciosa,
a malícia do dito e a corda, sentimental.
Todas essas liuáripcs foram representadas
pela distineta artista com notável per-
feição.

Irene Gomes na papel de Nella, repre-
sentou com sentimento e cantou com
brilho.

Eduardo Mattos muito correctamente
no pintor Henry. A sua voz é agradável,
posto qué um tanto fraca.

Falta-nos o tempo e o espaço para mais
detalhes. Diremos apenas que os restan-
les artistas deram á peça um conjunto
muito digno dos applausos que tiveram.

A orchestra, sob a direcção do maestro
Assis Pacheco, com a sua optima cx-
ecução, concorreu cm grande parte para
o exito da. peça, pois a partilura é uma
das melhores bellezas da peça.

Scenario, guarda-roupa c niisc-cn-sccnc
causaram muito boa impressão.

CoMr-AhiiiA Ernesto Vij-ches.
No vapor Formosa chegou hontem á

companhia hespanhola de comédias Emes?1
to Vilches.

A estréa no Municipal terá logar ama-
nhã, sabbado, com a comedia Hi corazon
manda, dc F. de Croisset, traducção hes-
panhola de C. Villaregut.

iDomingo, em "matinée", a companhia
levará á scena a comedia dos irmãos Quin-
tero, Amores y amorios, peça própria para 

'

senhoritas.
•Para os espectaculos desta companhia*

não é obrigado o traje de rigor, devido á j
estação de verão.

Hontem, á noite distinguiram-nos com
a sua visita o Sr. Ernesto Vilches e a so
nhora Irene Lopez, as duas principaes fSf
guras da companhia, os quaes a julgai
pelo brilho da sua intelligcncia, demons-
trada na palestra com que nos deliciaram
durante um quarto de hora, fazem crer
no que delles diz o Theatro de Madrid:

" Ernesto Vilches é hoje o unico actor
hespanhol de comedia. Não ha compara-
ções, é o unico. E' o creador de um thea-

Si"í..Ti*cno Lopez c rsr. jCtucsío VUclieg
tro de distinccão dc mobilidade physiuno*'
mica, de insuperável naturalidade secni-
ca. Além de ter ao seu lado uma actriz de
talento e merecimento, como Irene Lo-

pez Heredia, a companhia é formada de
verdadeiros artistas. As melhores compa-
nhias, quasi sem.prc, são organizadas em
base das duas primeiras figuras, contor-
nando-as de artistas communs e médio-
crês, talvez, para fazer rcsaltar as duas
primeiras partes.

Ernesto Vilches afastou-se do habito
rotineiro, e a companhia de Ernesto Vil-
ches é uma verdadeira excepção pelo setf
conjunto admirável, que se tornaria su-
perior ás duas primeiras figuras, sc estas
não fossem Ernesto Vilches e Irene Lo-
pez Heredia."

" A rAlRY-1'LAY ",

Com a presença de S. Ex. o Sr. pre!,!-
dente da Republica e dos embaixadores
da Inglaterra e dos Estados Unidos, as
meninas c os meninos anglo-americanos
c brasileiros da British American Shoo!
representarão hoje, ás za horas, no thea-»
tro Lyrico, a interessante opereta Ali
Babá and the Thievcs e a comedia Little
Lord Faiiiitlcroy.

"A Capital Federai.", hoje, no S. P<n
uno.

E' finalmente hoje que sobe á scena,
no S. Pedro, a burleta dc Arthur Azeve-
do, A Capital Federal, que ha cerca de
trinta annos tanto suecesso íez em todo d
Brasil, e ainda cm Lisboa e Porto. Sue-
cesso devido tambem em parte á musica
de Nicolino Milano, que se tornou popú-
larissiina.

A distribuição de A Capital Federal
está assim feita: Lola, Lais Areda; Bem»
vinila Alzira Leão; Fortunata, Julia Vi»
dal; Juquinha. Albertina Rodrigues; Qui-
nota. Amélia Oliveira; Dolores, Carolina
Alves; Mercedes, Mathildc de Ávila;
Blanchettc. Aida Ferreira; uma senhora,
Emilia de Souza; Euzebio, Arthur de Oli-
veira; Figueiredo, Manoel Durães; Lou-
renço, Vicente Celestino; Gouveia, A.
Fonseca; Duquinha, Procopio Ferreira;
Rodrigues, Reynaldo Teixeira ; gerente,
Jayme Costa; Pinheiro, A. Monteiro; pro-
prietario, Carlos . Barbosa; Motta, Quci*«
roz, e inglez, Boscarino.

iFoi adiada a primeira da revista "Se
a bomda arre1ienta...".

¦Não tendo sido absolutamente possivel
concluir a montagem da revista de Carlos
Bittencourt, Rego Barros e Cardoso de
Menezes, Se a bomba arrebenta..., cuja
primeira representação devia realizar-se
hoje,- foi a mesma adiada para a próxima •
lerça-fcíra, 21 do corrente.

Apesar do grande esforço empregada
pelo "costumier" e scenographo não pu-
deram os mesmos vencer, pois só o guar-
da-roupa terá trezentos e tantos fatos.

Chegou ante-hontem ao 'Rio a fadista
portugueza " A Transmontana", que a
empreza contratou expressamente para to-
mar parte nas representações da nova
peça.

A FESTA ARTÍSTICA DE LUCINDA LorF.S.

A actriz Lucinda; Lopes realiza hoje,
no Trianon, a sua festa artistica. E' Lu-
cinda Lopes um dos bons elementos do
elenco da companhia daquelle theatro.
Veiu para o Rio na " tournée" iMaria
•Mattos, c por cá sc deixou ficar, contrata-
da por Alexandre Azevedo.

A festa é dedicada á Associação dos
Empregados cm Bancos. -Reprcsenta-sc a
peça de Viriato Correia, Nossa gente, c
para as substituições que havia a fazer
em papeis creados por artistas que já não
estão no Trianon, offercceram-se.por gen-
tileza para com a sua collega, as actrizes
Davina Fraga, Pepita de Abreu. Palmyra
Silva e a estreante de ha dias. Branca de
Liz. Os restantes papeis são feitos pelos
artistas da primitiva: Apolonia Pinto,
Alexandre Azevedo, Ferreira de Souza,
Oscar Soares, Augusto Annibal, José Soa-
res, Rcsticr Junior c a festejada.

PATHE' — O terror c PatM Kcws.
ODIÍÜN — O homem maracllhoso e Dansa»

da tmintrax.
CKNTHAI, — ilaciste contra a morte, lie-

mana llcsslcr n. 18, o Uma noite no lluslc-
Hall.

1I.K.II, — O terror Será* minha escrava,.
KIilTTIlO BALL — O homem leão.

O cartão amarelo 0 O liaruo(U.YMl-IA
ml/Jicriçro.

MUSICA

mo uni
ociaç:|r>

a mmpmiHBmc.A
Mubllario completo, par:: uma <ja-

sa-, comi :i< pecns- 2:30OS0Oi.
Rua do Theatro n. 1—Telephone

47U, Centrai;

S. JOSÉ' — Os cangaceiros, de
J. Miranda; musica de Paul:-
-no Sacramento.

1 Ton!em, no theatro S. José, foi levada
á secria, em premicre, a nova peça de J.
M«r:,nd:i. com musica doniacsiro Paulino
S.fen.inenfò, Os cangaceiros.

ü enredo da nova burleta é interessan-
le e bem demonstra o que é a vida dos
sertanejos.

O piiVico deu eloqüentes siii!K:e'-* ' •
agrado, ápplaúdindd com cntliiisi-*-*.,.-

Os principaes papeis foram bem
enip«.nii-.'i -1. principalmente os que <
,. íãrgó du altar Pinto Filho, que foi i« •«.
\crd !(l.ii-.) '* Pru fessor sertanejo", p* -
vocanilo boas c eonst;.ntc-s gargalhadas da
assistência.

Cândida Leal desempenhou outro papel
de destaque, formando com Pinto filho c
Pedr/> Dias o melhor numero da peça.;

O prim-eiró acto representa o' ter riço de
uma fazenda; o segundo, uma festa em
um arraial, e o ultimo, a varanda de uma
casa campestre.

S?er.:irios. guarda-roupa e indumenta-
ria nuiilo bons.

Concertos.
O tenar Marcai Fernandes havia mar-

cado p'.r.-a a noi:e de .-ilibado ultimo v.-,p
cõncírvo, 110 salão nobrt da Associa

-1 dus Eiiipregadus do Cosutnercio.
Co:u o Incidente da Light, que deixou

** cidade sem luz, naquelle dia, foi esse ar-
lisla obrigado a transferir a sua festa
musical para o dia 23 deste, ás ao i|*l
lioras, no mesmo salão.

VARIAS
- ° » E' cm beneficio da Sociedade de

Beneficência Hespanhola que se 
"repre-

senta hoje, no Palácio Theatro, a opereta
Miss Diabo, que é a peça de maior agra-
ilo «la companhia Satanclla-Amarante.

t * p0j hontem muito felicitada e
lieu valiosos mimos, por motivo de
.'n:iiv'essariò natalicio, a festejada

:-:na. Lydia Dumont. artista que • o
• í.i publico muito aprecia.

.NfcMATOliKAPHOS
Experiência de um "film".

O-, Srs. Chás A. Cchierinx & C .fn.cm
hoje. ás 10. horas, uma demonstração ci-
nematographica de productos seus, no
Cine Pithé.

THIAMi.N — Xosta gente.
l'.U.*.i:H> — Mis* Diulio.
S. .HiSK' — Ou tuii-.pcrilms.
CMiWiX CÓIIES — O hi.aim ilo nat.
,S. l*i:i)lt(i — A Cnplial Federal: 

'
l:I_l'_'!'LH'A — Hoinhoá que cantam.
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Casos de policia
Atropelado por um bonde

liOgo ás primeiras horas da manhã
'de hontem, Albino Ferreira passava
pela rua General Pedra puxando um
carrinho, quando foi atropelado por
nm bonde, de que era motorneiro
Francisco Julio Magalhães, residen-
te à .rua Borges dos Reis n. 33.
\ A victima foi medicada na Assis-
tancia e a policia ,do 14' districto
Ignora o facto.

Y Atropelamento casual
•Hontem, â. noite, o auto n. 160, di-

Vigido polo motorista Joaquim Mou-
ra do Freitas, portuguez, casado, re-
sidente tx. rua, Monte Alverne n. 11,
atropelou na rua Visconde do Kio
Branco Samuel Bimini, do 13 annos
o morador fi. praça Tiradentes.

A victima soffreu contusões e es-
ooriaçõee generalizadas pelo corpo.

A Assistência, medicou-a e a poli-
cia do 4" districto abriu inquerito,
havendo testemunhas quo afCirrr.am
tor sido casual o atropelamento.

Feriu-se quando concer-
tava um automóvel

Sócrates reixoto tem 24 annos de
Idade, é branco, solteiro, brasileiro e
motorista de um auto-caminhão.

Hontem, estava ello eni frente A
«asa n. 330 da rua Senador Euzebio,
concertando uma das correntes
transmissoras do seu auto, quando a
mesma arrebentou e foi feril-o na re-
çião superclliar esquerda.

Chamada tx Assistência, a victima
tevo os soecorros que precisava, reti-
rando-.se depois pnra sua residência,
A rua Didirco n. 4.

A policia do 4o districto não soube
do facto.

A policia local providenciou para que
os despojos da victima fossem Temo-
vidos para o necrotério do cemitério
de Murundú.
——— M.UU m as^mmmm ¦

Os bons "amigos"
A' delegacia do 23° districto compa-

receu, hontem, Manoel Machado, mo-
rador em Barros Filho, que se quei-
xou ao commissario de serviço, de um
furto de que fora victima.

O aceusado é o seu "amigo" José da
Silva, que lhe "carregou" com 85? em
dinheiro.
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Mais uma bravata do "Pc-
dro Babaruche"

O desordeiro Pedro raulo.de Men-
donça, vulgo '"Pedro Babaruche", que
lia bem pouco tempo saiu da Casa de
Detenção, fez hontem, fi noite, -mais
uma de suas bràVatás, dando muito
que fazer A polícia do IT" districto
para o prender.

Accidente do trabalho
Joa.quim de Oliveira, morador &

rua Arohiaa Cordeiro n. 75!, A encar-
regado de umas obras á rua do Ca-
tumby n- 21.

Hontem, quando ali trabalhava em
uma parede, Joaquim caiu o partiu a
clavieula, além do receber outros fe-
ri mentos.

¦Socconrido pela Assistência, foi
elle removido para a Santa Casa,
após os' curativos de urgência, no
.posto central.

Na Assistência
Foram soecorridos hontem pela

Assistência, as seguintes pessoas:
João Pereira, -operário, morador fi

travessai Aguiar -n. 15, Imprensado
por uma caixa, no ni creado novo.

—.Vicente de Paula, de seis annos,
residente á rua Frei Caneca n. 519,
casa 7, ferida contusa na região
frontal.

—Melciades de Oliveira Bustos.es-
Uva dor, morador ix ladeira do Faria
ni 121, -escoriações no lado direito
da face.

—João Pinto Portella-, cozinheiro,
residente. A rua Barão de S. Fçl.lx
ri. 61, ferida contusa na região
occipital. .

—Luiz de Oliveira Duarte, opera-
rio, morador á rua Almirante B.i.r-
roso n. IS, casa 3,-contusão no pu-
nho diroito.

—.José Gomes, torneiro mecânico,
•morador á rua Espirito Santo n. 35,
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ÚASA GOUVEIA
Incontestavelmente, á que melhor

Bprürnento tom em artigos para as
feãtas do Natal e Anno Bom. Impor-
tação directu. As melhores conservas,
os melhores vinhos o as melhores
frutas — PINA. GOUVEIA & O.
Ituüi Sete do Setomlirç n. 58 A, canto

da mu Saçliót
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vlateria I %>a.fst, isolamento cio câmaras

FRIGORÍFICAS
Fatortcaa : S. !=» A CJ r_, O © RIO

JOSE' CONSTANTE & Co.
Avenida Rio Branco, 531 - RIO

trülia S5. Bento, Ssí, !• - S. PAUHiO

Aggressão a tamanco
Resíde na rua Barata Ribeiro nu-

mero 205, Romana Resa da Luz", <iue
hontem íi tarde estus-a á porta de
sua cosa, quando passando Adelino
de Rezende dirigiu-se a elle, insul-
tiindo-a.

Avelino reagiu, aggredir.do Roma-
nú a tamanco e ferindo-a na cabeça.

Para «occorrcl-a foi chamada a As-
Pistencia. A policia do 30° districto
prendeu o aggressor em flagrante.

Preso em flagrante
O commlssario Lima Câmara, do

12" districto, prendeu, liontem em
flagrrantefi; Antônio Augusto da Silva,
proprietário da hospedaria- da rua ,
do Riachuelo n. IOS. aceusado de j 

toz^onterencias e arranja "donati

explorar o lenoclnio. \j°$ ••' _._.,,, .
Antônio da Sllvu.tc-ndo sido autoa- i O Adamastor, lntitulando-se jorna

A coisa prinepiou em um bote-
quim da rua Visconde de Pirassi-
nunga n. 4. Pedro, embriagado, pro-
moveu ali uma desordem, virando ca-
deiras c- mesas, querendo dar em todo
mundo.

A polura uecudiu e o prendeu, mas
a um momento de distração, Pedro fu-
giu, indo so refugiar na casa n. 77,
da rua dos Araujos, onde trabalham
uns pintores. Ahi, o desordeiro tambem
so espalhou, sendo a custo agarrado, o
levado para a delegacia, onde foi au-
toado o recolhido ao xadrez.

0 "episódio" do Adamas-
tor...

1.000$ PARA O RETIRO BOS JOR-
N ALISTAS...

Aqui não sc truta do Adamastor
(las barbas esquálidas e dos dentes
amarele.1», .que nos fala, ou .por outra,
(wreveu Camões. O Adumastor de
que ora nos oecupamos £• simples-
mente o Adumastor Magalhães, que

do, requereu finngai que lhe foi ar-
bitradii em 700$, sendo, em seguida,
posto em liberdade.
——  — > 'mjj, a mi

?Sob as rodas de uma car-
roça

O cocheiro José Fernandes Rodri-
gues, de 35 annos de idade, portu-
guez e morador á rua Santo Amaro
n. 20, casa 8, guiava hontern un)u
carroça pelo cáes do porto. Mais òu
menos defronte aoa armazéns da
Leopoldina, José tropeçou e foi ai-
oançado por uma das rodas do vehi-
culo, machucando-se ria região fron-
tal, no lábio superior, na face c no
punho direito.

A Assistência foi btiseul-o no lo-
cal, medicando-o tjo posto.

A. policia do 8* di-stricto ignora a
oceurrencia.

lista, conseguiu entrar para a Aseo-
ciação dc Imprensa, corno sócio effe-
ctivo e, munido da respectiva cariei-
ra, o nosso homem abalou-se para o

perda do substancia da polpa do in-
dlcndor esquerdo.

—Cuy 11. Johnson, commrerciau.te
residente no Palaoe-Hotcl, fèWii.-sé
com um vidro, num carro -da Cen-
trai.

, —Simão Rodrigues, servente me-
canico, morador A rtia San*'Annu
n. 131, ferida contusa no darso do
pé esquerdo.

—João Avilu, operário, morador íl
rua General Caldwell, feriu-se numa
serra circular, na rua Dr. Maciel nu-
mero 27.

—-Lourenço Vaz. estivador, mora-
dor á rua Ca ri 0.3 Comes n. 183, cin
D. Cla.r.i, fractura exposta do gran-
de u-rtelho esquerdo.

—Américo Villar, carpinteiro, re-
sidente á nia Ypiranga n. ii \ casa
IX, caiu na rua das Laranjt | ?.

—Joaquim Rodrigues, cavóqueiro,
realdètife A. rua Ypi-rangu- ti. 35, fe-
riu-se com uma marreta, na ladeira
da Gloria.

¦A JOALHEHJA
Isidoro Marx

i38-T{ua do Ouvidor-138
faz 20 °!o de desconto

CASA HE8M
- Grande armazém dc comestíveis
para ag festas do Notai e Anno Bom.
Sortimento .completo de charcute-
rias, carnes preparadas, queijos.mas-
sas, frutas, conservas nacionaes e
estrangeiras, vinhos Bordeaux, Bour-
gogne, Rheno, Musela.Chiantl.Cham-
pagne, etc. Restaurante "á la carte".

Feriu-se com uma taboa
O ajudante de motorista Sebastião

do Araujo, morador ein S. João dè
•Merity, estava honteni trabalhando
no auto-caminhão n. 4.3(13. Ao pus-
sar pelo campo de S. Christovão,
Sebastião sentou-se numa taboa quo
era conduzida pelo caminhão, e esta,
caindo, feriu-o, prnduzindo-lhe esco-
riaçôes no indicador do lado es-
querdo, arrancando ainda a unha do
médio do niesmo lado.

A policia do 10" districto teve co-
nhecimento do oceorrido e providen-
ciou liara que Sebastião fosse medi-
cado pela Assistência.

I Doenças do Utero |
I A Saude da Mulher 1
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Entre dois reformados
A' rua Primeiro de Dezembro n. 1,

sm Deodoro, reside o 1" tenente refor-
nado do exercito Manoel Bonlfaco
Dabral de Mello, que, hontem, teve
uma discussão com o sargento, tam-
bem reformado, João Baptista Junior,

Espirito Santo, ondo fez varias con-
ferencias sobre assumptos desconhe-
cidos, ató dello mesmo...

Ali, não sè sabe como. arranjou
elle um donativo de 1:000$, com o
presidente do Estadói para o Retiro
dos Jornalistas.

Essa quantiu, porém, nüo lhe foi
entregue e deveria ser paga aqui no
Rio, por intermédio da casa .loão
Dale, á rua da Alfândega n. 40.

O nosso Adamustor abalou-se de lá
para esta cidade, '-prompto" para re-
ceber o donativo, que o Retiro veria
pai um ooulo. ..

O diabo sempre ás arma, e a dlre-
cloria da Associação veiu a -fflber da
coisa p procurou o dono dessa casa
comu.ercial para combinar a prisão
do conferencista, ein flagrante.

Adamastor, hontem pela manhã,
apresentou-se nessa casa para rece-
ber o cí.-ntu de réis. O Sr. João Dale
mandou que elle voltasse á tarde. A'
hora apraziula já ali ao-achavam dois
directores da Associação de Im-
prensa.

O "conferencista" appareceu riso-
nho, dlriglu-se ao escriptorio da
firma, passou o recibo é, mal oca-
bava de assignar o nomo, foi preso.

O mocinho Ri levado para a 1* do-
legacia auxiliar, onde o respectivo
delegado o interrogou.

A directoria dé Associação do Im-
prensa desistiu de qualquer acção
criminal contra o pirata, tendo só-
mente o elirr.inndo do quadro so-
ciai.

Adaniaator é dentista e intitula-se
medico, nas horas vogas.

Um lar desfeito

A TERMINAÇÃO do INQÜK1UTO

Xa delegacia do 'J" districto poli-
ciai, ciiiti os depoimentos de Victor
Tõrelêr; pai de Anglolina Toreler
Kuasc.; lunocencia Gonçalves, criada
do cisai Russo, e Abilio Lopes, pro-
prieturio da padaria da rua Carmo
Netto n. 81, encerrou-se hontom o In-
querito sobre a tentativa de assassi-
nato cecorrida na terçafeim, na pa-
daria da rua Rar.ãa de Petropolis,
esquina da de Itapiru, o dé aue nos
occupfimòâ minuc.iii.saii. ente.

O aeduetor, o padeiro José Doura-
do, continua em estado 'grave, na
Sanla Casa cie Misericórdia.

O chefe de policia experi-
mentou hontem uma

làiielià
O Sr. chefe de policia, acompa-

nhado do inspector da policia mari-
tima 'Julio Bailly, Ce;-, liontem uni
passeio de experiência na lancha á
gazolina "Marreco", de propriedade
da firma Beiroglian.

Essa lancha foi nfCerecida â ven-
da ao governo, irias o Sr. chefe dc
policia e o inspector Bailly não
agradaram da "Marreco".

A lancha "Marrem", apesar de
eer extremamente veluz, não possue
outras qualidade-* Imprescindíveis
para ser adquirida polá policia.

Menor imprudente
Ha miuito movimento na rua Frei

Caneca, esquina da avenida Mem de
Sá. Apesar disso, .existem pessoas
que, .imprudentemente, atravessam
íis carreiras aquelle local.

Hontem, á tarde, o menor Manoel
Ribeiro, desejoso de alcançar um
bonde que passava, correu c foi atro-
pelado pelo automóvel n. 3..458, di-
rígido por Eduardo dos Reis.

A Assistência .medicou o menor e
depois -removeu-o para sua .residen-
cia, â nia General Pedra n. 157.

O motorista foi preso, mas. tendo
dido provada a casualidade do des-
astre, as autoridades resolveram sol-
tal-o.

Entre operários do Moi-
nho Inglez

UM CONFLICTO NA RUA DA
GAMBOA

Uma briga sem importância, en-
tre os íneifores Giaciano Marques,
de 14 annos, e Pedro Cardoso, de
1G, operários do Moinho Inglez.lwn-
tem, pela" manhã, por questões de
serviço, foi a causa, mais tarde, de
um grando conflicto, em quo foram
protagonistas principaes tres irmãos
deste ultimo e um irmão daquelle.

A coisa- se passou du seguinte fúr-
ma: quando Gia;:ia:io Marques e Pe-
dro Cardoso luetavam, intervieram
sous irmãos, Juão Marques e Argc-
írtiro Cardoso, o primeiro do 18 c o
¦outro'de 24 annos. Os luetadores
forani separados, e entro João e Ar-
gerniro surgiu uma contenda, que
acabou por João partir uma garrafa
na cabeça de Argemiro.

Houve intervenção de vários com-
panheiros, o os dois contendores fo-
rum afastados, indo cada qual para
os seus àffazeres,

X's 18 horas, pur oceasião da sai-
da dos •openwles desse Moinho, mo-
vãmente João quiz aggveclir Arge-
miro com unia garrafa, e este, pu-
xãhdo do uma faca, feriu-o nas eos-
tas. Orlginou-s» rl'a.hi o conflicto,
pcis, tendo tambem corrido em «oc-
cerro de A.vgcmiro aeus irmãos Ti-
burcio Cardoso e Palnienkii Caí-doso,
ambos maiores, cs demais operários
aitlra.ram-lhes pe:lra;, é deram-lhes
oacctiidaü, íruichucando-cs ba.Hanle.

As autoridades d-o 11" districto,
avisadas do oceorrido, partiram para
o local, lá chegando, poróm, quando
a ooiça havia -swoimdo. Além dos
tres irmâcs Cardoso e rte João Mar-
ques, tambem i-.e achava ferido o
operado Aid-->i'!<liD Mithh-.s, dc IS a.n-
nos, moratl'.-r .1 rua Cònseilíelfô Ha-
cariaa n. 52.

Os fe;"id(.«, depois dc soecorridos
pela Assistência, foram levadee para
a deicgiícla dcvse di tricto, em cujo
cartório foi aberto inquérito a re-
speii.o.

Tibureio, P;i'mei-:ai o Argi-nvio'
residem cm MrrHy, ao listado do
Rio, e João M .i-cinr-,. ã r'.i.i Barão
da Gamboa h. IS.

Brincadeira que acabou
em briga

Na zona da Favella existo uma ten-
dinha situada rio beco da Bica n. 2,
de quu é proprietário Clodorniro de
Jesus.

liontem, á noite. Antônio de tal,
vulgo "Cartola Purada", eslava com
outras pessoas ua referida tendinha.
Mais tarde ali chçgou Alipio José
Teixeira, acomp.-.uhudo dis sua aman-
te Maria Magalhães Ka raiva. "Car-
tola Furada" e Maria .começaram a
brincar, mas o auianlo desta achou
que não devia consentir em tal brin-
.cadeira, e convidou-a para se retira-
rem, obtendo resposta negativa.

Alipio renovou o convite, e, como
Maria insistisse ern ficar, esbofe-
teou-á. _"Cartola" eucoleiizpu-se, e,
saçeárido do rV-vóiveV, disparou seis'
tiros contra Alipio; que, por milagre,
não fui attingido,' indo, pbíumj uni
dos projóctls ferir João Jacintho.
brasileiro, branco, de 23 annos, ven-
dedor ambulante o morador na sua
Senador Pomp ti n. 152.

João Jacintlio foi ferido.ho peilo e
na mão esquerda.

Os principaes causadores do at-
tricto aproveitaram a confusão para
se evadir.

O ferido foi para n Assistência, e a
policia do 8" flisí.iicto abrhi S [ueiil.o.

Aindu o caso das "michas"
de SOppOO

A CONTINUAÇÃO vo ÍNftUERWff
NA Ia AUXIMAR

O ruidoso c;i.-ii) das notas falsas de
500$, em que estão envolvidos o ce-
lebre "sc.roo" Julio de Moura e .Ma-
riana Prado, continua sendo • apura-
do pela policia.

O inquérito, que corria pelu 2" dc-
legacia. ausl lar, pus .ou para a 1* de-
legacia auxiliar, bo.itein, tendo sido
tomados, em cartório", cs depolmen-
tos da« tef.temunhas Cândido Cor-
•neiro, caixa da caea Raunier; João
Chrysostomo des Reis, empregado
da Central do Brasil, o Bernardino
Oliveira. Queiroz, negociante á irua
Senador Euzebio n. 22.

Saudade sjn, um logar onde ninguém
sabe onde é, o qual espancou a sua
amante Victoria Maria Vianna, com
um arame.

A Victoria foi medicada pela As"
sistencia e o "Gambá" foi preso pela
policia do 21" districto.

Um ébrio fez desordem e
foi preso

O sueco C. Barros Amrt, maritimo,
eslava muilo alcoolizado na rua Ca-
merino o esbordoava todas as pes-
soas com quem encontrava. Uma pa-
trullia de cavallaria passando pelo Io-
cal prendeu o ébrio desordeiro, mas
esto resistiu, ferindo o soldado nu-
mero 152, do Io esquadrão, nos joe-
lhos, e o de n. 146, do 2» esquadrão
na perna direita. Chegaram outros
soldados quo ficaram com as Tardas
cm farrapos. Finalmente foi levado o
sueco para o xadrez do 2" districto.

RELIGIÃO

TRIBUNAES E JUÍZOS
CORTE DE APFEIüiAÇAU

Um incidente terminado
Na sessão de hontem, das câmaras

reunidas, da Corto de Appeliação, o
presidente, desembargador Montene-
gro, leu uma sentença-moção, ex-
pondo os motivos por que renuncia-
va a presidência da Corte de A]#-ei-
lação, depois de suncessivnmente
eleito para esse cargo durante cinco
annos. Referindo-se ao incidente ha-
vido na sessão passada, incidente, em
torno do novo secretario da Corte,
S. Ex., declarando renunciar, fez en-
trega da presidência a seus pares e,
abandonando o recinto, dirigiu-se
para o seu gabinete.

Assumindo a presidência o des-
embargador Affonso de Miranda, pe-
diu a palavra o desembargador
Francellino e declarou que o incl-
dente já estava encerrado, o que
mesnío se deduzia das próprias pa-
lavras do autor da indicação, na sea-
são passada, que declarara não ter
tido o intuito do mellndrar cQllcgas.

Pedindo a palavra, o desembarga-
dor Saraiva leu uma moção, asslgna-
da por S. Ex. e mais cinco dçsem-
bargadores, os Srs. Carrilho, Áfingra,
Sá Pereira, Ed. Rego e Torquato de
Figueiredo, declarando que os jor-
naes que noticiaram o incidente não
haviam interpretado a verdade, o
para que não perdurassem duvidas
no espirito de quem quer que seja,
sentia-se na necessidade de decla-
rar que essas noticias não eram ver-
dadeiras, pois o próprio autor da in-
dicação declarara que não visava
pessoas e sim o cumprimento da lei;
uão houve, pois, intuito de melinrtrar
o presidente, reeleito quatro vezes, e
que tem prestado á jusliça local re-
levantes serviços, como era do espe-
rar, dc sua longa pratica, illustração
o! honradez.

Pedia-mais que fosse a moção
consignada na acta.

A seguir, falou o desembargador
Nabuco, que disse que na sessão
passada accentunra que não deseja-
ila Intervir no governo e na direcção
dos serviços do tribunal, so não fura
para assegurar a autoridade dos pre-
sidentes das câmaras, de dirigirem'
p manterem a regularidade de -eus
trabalhos. Explicando assim aqueilo
seu - acto e o seu fundamento legal,
não era licito a ninguém suppôl-o de
hostilidade pessoal ao presidente. A
dissidência havida ontre o presiden-
te da COrte e o presidente da 3* ca-
mara, só podia ser dirimida pelas
camarns reunidas. A decisão das ca-
maras. não dissera rosp-sito ao.-mfjdo
geral por que o presidente .do tribu-
nal exerce o cargo: n questão fora
resolvida pelas cainRriiy, como tribu-
nal judiclnrio, sem sc. preoooupar
com as pessoas em cntiga.

Nfio havia motivo, pois, para se
considerar o presidente rcspónsabl-
lizado, c nem a situação i-ni que o
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Para o estômago, figado e intestinos — Uma vida levou o Abbade Moss a f|
cumprir o seu sacerdócio, alliviando a humanidade. Aproveitai os resultados grdessa vida de estudos. Lede os attestados da efficacia desse maravi
lhoso remédio.

Oyspapsla aelda - A zia depois
de cada r&teiçâo

morador & rua Santa Cruz, o qual o
aggrediu physicamente. i

O tenente foi A delegacia do" 23" dis-
tricto, queixar-se da aggressão, pe-
dindo providencias, pois o sargento o
ameaçou de morte.

A policia abriu inquerito a respeito.

Um menor morto por
um trem

—

NA ESTAÇÃO 1>E BAXGU»

Hontem, pela manhã, na estação de
Bangú, uma infeliz criança de 12 an-
nos de idade, quando atravessava a
Uniu., perdeu a vida, de um modo hor-
rvel" Gma locomotiva que passava na
oceasião apanhou-a, .>spednçando-a
completamente.

A victima era Heitor Silva, filho de
Amélia Buiza Sijva, residente A rua
Doze de Fcvwto n Cl!

CATHOLICISMO
17 DE DEZEMBRO — Santo! flo

dia: Santa Vi vin», virgem; São
lnizaro Rcsuscitado, Santos X'lo-
rlauo, Ciitanuco o seus 58 oom-
panheiros, martyres.

Irmandade do Nossa Senhora do
Amparo, em Cascadura.

A festa da padroeira Nossa Senho-
ra do Amparo, a realizar-se domingo,
obedecerá ao seguinte programma:

A's 11 horas, missa solemne, sen-
do celebrante o padre João Delgado,
capolão da irmandade, acolytado por
mais dois sacerdotes.

A tribuna sagrada será oecupada
peld padro Dr. Carlos do Oliveira
Manso, vigário da matriz do S. Luiz
Gonzaga.

A's 19 horas terá começo a lü-
dainlia, seguindo-se os festejos exter-
nos, que conülarão de leilão de pren-
das, tombola, burraquinha do sortes,
illuminação o musica.

Nossa Senhora dos Navegantes.
Terá logar no domingo, a festa de

Nossa Senhora dos Navegantes, no-
templo da Veneravel Irmandade de
Santa Luzia.

O programma 6 o seguinte:
As 11 horas, missa, sendo ceiebran-

te o conego Climerio Correia de Ma-
cedo.

Ao Evangelho subirá á tribuna sa-
grada o conego Dr. Benedicto Mari-
nho, digníssimo vigário de S. José.

A orchestra e massa coral, compôs-
ta do elementos do Centro Musical do
Rio de Janeiro, sob a regência do
professor João Raymundo Rodrigues,
obedecerão ao programma abaixo:

Ouvertura "Marcha Nupcial", do
Mbndelsohn, missa "Nossa Senhora
Maria Auxiliadora do Cardeal" do
maestro Cagliero Giovanni; "Cra-
dual", do maestro Montaho'; "Ave
Maria", de Schumann; "Cred)", do
maestro Luiggi Rossi.

Ao offertorio. a "Ave Maria" dá
professora Maria Montana; "San-
dus", "Bcnedictus'1 e "Agnus Dei",
do maestro Luiggi Rossi.

ESPIRITISMO
A Federação Espirita Brasileira

realiza hoje uma sessão publlcu, para
estudos da doutrina espirita, come-
çando ás 19 1|2 horas. Tratar-se-ha
tambem da distribuição de esmolas
hos necessitados, por oceasião do
Natal.

Houve, hontom, no Centro Espi-
rita Fé. Esperança o Caridade, á rua
Coronel Bernardino de Mello n. 47,
em Nova Iguassú, uma sessão para
preparação de médiuns, que foi mui-
to concorrida.

No dia 19 falará, ¦ no mesmo
Centro, o tenente Albino Monteiro,
sobre a "Nova revelação", proceden-
do-se, em seguida, fi eleição da nova
directoria, para o anno que vai co-
ineçar,

Nos Estados Unidos, saiu A luz
da publicidade, e está em franco
suecesso, um trabalho do professor
.T. H. Hylop, cathedratico de lógica
e ethiea, na Universidade da Colom-
bia.

Essa obra tem por titulo "Contra-
tos com o outro mundo", e ê um re-
positirio do interessantes experien-
cias medianimicas.

A União Espirita Francezá con-
tinúa, com afan, a promover confe-
rencias de vulgarização do espiritis-
mo pm todo o território de França.
Neste meritorio ehipreliendlniento,
efctão empenhados vários propagan-
distas conhecidos nas fileiras espiri-
tua listas.

THEOSOPHIA
Com grande concurrencia, tevo fo-

gar hontern a sessão semanal do
Ceíitro de Estudas' Tlíeosophlcos Da-
Vilodar, localizado em Nitheroy', A
rua Earão do Amazonas n. 258.

Presidiu a sessão, que foi publica,
o commandante Luiz dos Passos

l dade existe de mais grosseiro e ab-
I jecto, merece a nossa reprovação,
I como um factor incontestável de cor-
I rupçâo moral. Refere a prudência da
j certos homens sensatos e evoluídos,
! cercando-sc dc quadros inspirado-

res de paz e felicidade, como sejam
os, que contêm paizagens, marinhas,
eathedraes e bustos, ou todos quan-
tos não reproduzam dores e soffri-
mentos. Os quadros de crucificação
do Senhor, por exemplo, são nocivos
á nossa evolução. Os da Virgem,
pelo contrario, devem ser adquiri-
doà. E assim na escultura, photogra-
phia, etc. A conservação dos retra-
los de facínoras, attraein máos pen-
samentos em conseqüência da im-
perfeição dos caracteres respectivos.
As jóias despertam a cobiça, a inve-
ja e o desejo. As jóias históricas re-
centem-se de idêntico mal, tornan-
do-se, ás vezes, mais prejudiciaes.

Depois, desenvolve varias theorias
sobro a electricidade e o maguetis-
mo, baseado em Blavalsky, Cfirooks,
Franklin e outros vultos eminerirt>LÍ,
concluindo por affirmar que. mais
breve do que parece, a telepathia es-
tara generalizada.

TENENTES DO DIABO
A comniissão tle carnaval do Club

Tenentes do Diabo já foi tambem á
policia levar o seu memorial sollcl-
tando do governo o auxilio indispen-
savel á organização do scu prestito
de terça-feira de carnaval.

Como os demais clubs, pedem tam-
bem augmento do auxilio, pois a quo-
ta dada nos annos anteriores 6 âobre-
modo deficiente para enfrentar o
alto preço de tudo, maxinié dos ar-
tigos de luxo e de fantasia.

Os Tenentes do Diabo preparam
para domingo próximo um bailo, pre-
cedido de cangica. organizado polo
Grupo Vamos ató lá! •

FENIANOS
Estará do novo om festas esse ve-

terano club. Realizar-se-ha ali mais
um baile, organizado pelo Grupo dus
Embaixadores.

FLOR DO ABACATE
O Bloco d03 Que pegam não lar-

gani, filiado ao Club Carnavalesco
Flor do Abacate, realizará no pro-
ximo domingo, ria sede social, á rua
Correia Dutra il. 72, grande festival,
om beneficio da conunissão dé car-
naval, festival que terá inicio ás 12
horas, por ttin angu a bahiana.

Sr. Montencgro se encontrara fora Cardoso, secretariado pelos Srs. Al-

Se ibem que não seja mo lestia gravo, creio preferia ter 9e
fazer uma operação a soffre r, tantos annos, a acidez do esto-
mago, depois de cada comida. O ardor parecia abrazar-me o es-
tomago, e o bicarbonato de soda já nenhum allivio produzia. Re-
corri a médicos e remédios, só. conseguindo pciorar; continuei,
assim, arrastando a minha cruz, ató que, as PÍLULAS DO'ABBADE 

MOSS puzeram fim uos meus tormentos. fazendo des-
apparecer, em pouco tempo, a minha azia, permittindo a minha
alimentação regular e curan do a prisão de ventre, de que sempre
padeci.

Por ser verdade, faço e autorizo n publicação deste attestado.
SEBASTIÃO DIAS DE CARVALHO.

As vertigens, o rosto qu ente. os vômitos, as ton tetras, as do-
res de cabeça, as palpitações do coração, são causados, n maior
parte das vezes, pelo mão fu nccionaniento do estômago e dos in-
testinos. As PÍLULAS DO ABBADE MOSS. fazendo evacuar dia-
riamente e curando todas as moléstias Uo apparelho digestivo,
fardo desapparecer taes ineommodòi.

Em todas as drogaria» e pharmacias. Agentes: SILVA. GO-
MES & C. Rua Primeiro do Março n. 151, RIO DE JANEIRO.
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Atrevidos
Ficam sempre muitos garotos va-

dios inventando uma serie infindável
de pilhérias de mão gosto, ali pela
rua Camerino.

Honteni, esses garotos, talvez sc-
guindo o exemplo de um preto que
ha dias affrontou quatro senhoritas
na avenida Passos, fizeram o mesmo
a Maria Luiza de Moraes, parda, bra-
sileira, de 27 annos c- residente á rua
Alzira n. 48.

Sentindo-se indefesa, gritou, mas
os garutos continuaram, e Maria Lui-
za, tomando de uma tesoura, aggre-
diu o menor Manoel ;Fr,dn"cisco da
Silva, de 13 annos e morador íl tra-
vessn Noemia n. 7.

O menor, que ficou ferido kó braço
esquerdo, foi medicado na Aísisten-
cia, c Maria Luiza levada presa para
o 2' districto.

Principio dé incêndio
Na residência do Sr. Arthur Do-

mlngos da Silva, á rua General Se-
veriano n. 174, manifestou-se, hon-
tem, á noite, uni principio de incen-
dio, devido-a excesso de fuligem da
chaminé.

Dado o alarme, o fogo foi extineto
a baldes d'agua.

Os bombeiros o a policia do 7° dis-
tricto. compareceram ao local.

-ii__Bg -fi—<J> sm H"iu

/V Victoria apanhou de
arame

Apesar do cambio ;i !i e pico. não
ha falta de "arame", conforme sc
apregoa por ahi, a boca pequena- A
prova disso, ainda liontem, foi dada
pelo Elysiãrio Franotyco, vulgo
"Gambá", morador na nia Fonte da

motivada por sua indioação, mas sim
pela interpretação que foi- rlad.t a
um artigo o alguns paragrapbc.? do
decreto n. 9.2C3, relacionados como
funecionantento das câmaras reuni-
das.

A seguir, o desembargador Sá Fe-
reira apresentou uma indicação, com
sua assignátura, rezando que as ca-
niííras reunidas, diante das explica-
ções dos desembargadores, ronffir-
mavam sua confiança ao presidente
e o convidam a voltar ã presid.T.cia.

Approvada esta proposta, foi rio-
meada uma commissão, ooiiipost.i
dos desembargadores Sá Pereira,
Torquato do Figueiredo e Saraiva,
para introduzirem no rejj.ij.iq o des-
embargador Montencgro.

Re oecupando sua cadeira, o pre-
sidente dirige aos deíenibai-giidores
algumas palavras, dizendo que com
a segurança e a convicão do man-
dato que lhe foi delegado e que re-
affirmava com pureza e plenitude,
dava o incidente por encerrado, tra-
duzlndo num "muilo obrigado", não
só ns emoçOes que no intimo tivera,
como o culto votado ú benevolência
dos seus collegas.

Estavam presentes 13 desembar-
gadores, tendo faltado o d íseinbai--
gador Machado Guimarães.

A Llglit (-. condcmnmln pela morte de
uni homem

As câmaras reunidas da Cflrte do
Appeliação julgaram, hontem, os
embargos oppostos, primeiro, donas
Blandina de Azevedo Ferreira e Eu-
doxia de Azevedo Ferreira, a um ac-
cordão da 2* camura do mesnío tri
bunal, que mandou que a exor-uefío
de uma sentença que os embarirau-
tes obtiveram contra a Lijht corres-
se, não pola importância do !;7:!J2ü$,
que fixou, mas. pela do 40".: .'411 .10,
sendo 50:000$ dedamnos eraorem-
tos, o 3õ5:741$510, de lu.r.-w; ces-
santes; e em segundo, pola própria
Light, que, nos seus embargos, pe-
dia sua inteira absolvição de qual-
quer condoir#iação.

Motivara o ploito o seguinte fa-
cto:

Em 1018, no dia 23 ds julho, o
cidadão Luiz Ferreira, dn quem as
embargantes são herdeiras, foi victl-
mudo por um desastre de bom!.; da
Light, vindo a .fallecer, mais ou me-
tios, um anno dopois, tuberculoso.
Sustentavam os herdeiros do "de
eujus", que a morte da victima da
Light fora conseqüência das lesões
soffridas no desastre, produzida?
pelo enfraquecimento constante e
progressivo do seu organismo, pelo
que a indemnização do damno devia
ser apreciada.,tendo-se em conta íimorte do paciente e mio as !e-:0es efracturas que o mesmo recebeu.

As câmaras, porém, desprezaram
ambos os embargos, para confirma-
rem o accordão anterior, que conde-
ninou a Light a pagar fts emba-gaií-
tes a referida importância de 07:000$
sob o fundamento de que nos autos
não havia prova de que a morte do
paciente fora conseqüência do clesas-
tre.

Cinco desembargadores recebiam
os embargos da parte, para conde-
mnar a Light a pagar os 400:000$
reclamados.

li ri ii n»."Boletim Miimlla; -.

Com a pontuaücla-e do costume,
recebemos mais um numero do "Bo-
letim Mundial", semanário illustrado
que se publica nesta capital. Como do
costume, este numero está bem feito.

berto de Alvim Telles e Zakeu Pc-
nha Garcia, discorrendo o primeiro,
apus a leitura da acta, do que ê e
para que serve a theosophia. Esse
Centro corre animadíssimo, esperar.-
do-se, para breve, a sua transforma-
ção numa nova loja da Sociedade
Theosophica.

— Na ultima sessão da Loja Theo-
sophiea Pythagoras, presidida pelo
Dr. Juvenal Meirelles de Mesquita,
csplanou o niesmo, como homena-
gom no irmão Carlos dc Almeida
Carvalho, que falleceu recentemen-
to. fia vida do theosophista nos outros
planos, pedindo aos presentes a
concentração do forças que pudes-
sem auxiliar a sua alma no desper-
tar do além. Esse acto de devoção,
elle pediu, fosse extensivo ao filhi-
nho do presado theosophista profes-
sor. (1'OrnellFis, desencarnado no dia
anterior.

Passando ú parte doutrinaria, dis-
sertotl o Dr. Juvenal Mesquita ácer-
ca dos hábitos tolerados na actual
sociedade, prestes a serem nllimina-
dos. Demonstrou a eircumstancia de
soffrerem os vicios materiaes o cho-
que de retorno no plano astral, des-
envolvendo varias considerações a
respeito da ornamentação, cujas fa-
lhas cita, escudado na opinião de
Leadbeateiv Todas essas ornamenta-
çOes têm o seu lado oceulto, com ra-

Caixa Geral
das Familias

Sorteio semestral
A directoria convida os Srs. acòlo»

nistas e segurados para essist|rem,
ila sede social, íx Avenida Rio Bran-
co n. ,87, ao sorteio de apoüces, quo
fará realizar a 24 do corrente, íis 13
lioras.

Outrosim, participa, aos Sra. se-
gurados que. para concorrerem ao
sorteio, deverão pagar sua« presta-
ções até o dia 20 do corrente, sendo
nessa data encerrada a relação dus
apólices sorteaveis.

Riò de Janeiro. 11 de dezembro de
1920—A DIRECTORIA.

CONSELHO 51UNIC1PAL
Na sessão do honteni, foi approva-

do, em 3° turno, o projecto que dis-
pensa o Club de Regatas Botafogo d»
pagamento da renda a que está obri-
gado pola occupacão do terreno em
quo se acham a sua sede e respecti-
vas dependências.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCiÒ DO RIO DE JA-
NEIRO.
Domingo próximo, publicaremos a

vultuosa estatistica doa diversos ser-
VÍçoB prestados pola Associação dos
Knipiegados no Commercio, dc janei-
ro a novembro deste anno.

CARIDADE
•Recebemos de M. P, 2$000 para S

pobre Jacintha S. Brandão.

O FUNOOIONALTSMO MUNICIPAL
Og funecionarios municipaes vão

reunir-se am:>iihã, ás 15 1|2 horas,
pa.ra tratarem do augmento de seus
vencimentos. Para essa reunião es-

, tão sendo convidados todos o.s inter-
niificações astraes. Ha quadros que ; cssadci. A reunião sç effectuarii. na
suggercm pensamentos impuros, -"ide do edifício onde funeciona a
produzindo, em certas pessoas, des- Sociedade Beneficente dos Empre-
equilibrios, mormente, nas classes in- gaites Municipaes, ú rua General Ca-
fc-riores. A arte realista, pela qual se rna.ra, em frente ao palácio da Pre-
procura estampar o que na humani- feitura.

I Banco Portuguez do Urasil
CAPITAL, 50.0l)0:000$fl!>0

i'or contrato oom o Governo Pértdfttiéz, o Banco nssumln no BrasU as
luncsScs de AGENCIA FINANCIAL DE POKTliGAL

CALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 1020

(Incluindo as filiaes do S. Paulo o Santos)

Activo

Ai.iionl.it&a: entradas a realizar
Letras (l.-scontacli
Empréstimos e contas correntes com caução.! .. .Loiras a receber
Tilulos de propriedade do Hanco .. .'.' ..' .'.' .'. 

'.'. ','.
Valores em caução, e administração ,. 

'

Aeçíies om caução .....' .'.' .'.' .'. .. 
'."

Correspondentes no paiz e no estrangeiro .'.'Contas divçrsaj
Filiaes do Banco /, 

'.'.

Caixa:
Dinheiro em cofre  20.70ã:570$415
Depositado noutros Bancos  il.924:396.$194

22.133:0S0$000
S.295:601$43:l

¦51.0,!U:958$«41
37.'938:555$050
7.381:601$790

126.C23:187$535
«0:0001000

4S.li52:40fi$555
59.760:280$01S

689:370$8S0

®2.629:966$G09

•394.7'59:00S$511

Passivo

nv,n',5o'*'„' 50.000:000$000Fundo de reserva ., joc.ccgínr.oImundo de previdecia '. \\ \\ % V [\ |; [[ 
MJívJSgSo"

Con us correntes jom e sem juros 66 92i9-434$5:i8
S?í«S corr»-'ntes a Prazo, aviso prévioe letras a prêmio l»'.94l':279$S15Credores por valores em caução e administração . 126 623-187SÜ35Credores por letras a receber  V"-'-V-- 37 Síglr.^jiwo
S?rptgar3 "° Pa'Z 6 n° estran*eí™' " •'•' '. '.' M-3c'rttS$»9
Caução'dá dh-Vcioria':.':."..'•..• .'|;j ;¦; ^n-SuonooDividendos a pagar Í&mSmbS

"94.739:008$5U

dn MriE3& Ja"e1"'(í- Ü <|e a«embro de 192<>- — O presidente Vh-co.id»ao Moraes. — O chefe da continuidade, J. Aragão.

ÍArSft»-'*----: t



O PAIZ—SEXTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 1920

Foot-Ball, Turf, Eowaimg Outro
FOOTBALL

lOs jogos de domingo
Campeonato de 1920

PRIMEIRA DIVISÃO
Fluminense x Flamengo

No stadium do- Fluminense F. C,
fi rua Guanabara, nas Laranjeiras.
Terceiros, segundos e primeiros qua-
dros, i-s 9,45, 14,30 e 16,1.5, respecti-
vãmente.

Juizes: terceiros quadros, Álvaro
Ramos Nogueira Junior, do .Exiles

\ ..; segundos, Elviro Souza Ribei-
,'-,.. dó Heliérilcq A. C, e primeiros,
,\,y de Azevedo Franco, do Bangú
... C. Representante, Oldemar Murti-
nho, do Botafogo F. C.

S. Cristóvão x America
Ko campo do S. Christovão A. C,

ú i-un Figueira ele Mello, em São
Christovão. Terceiros, segundos e pri-
meiros quadros, ás 9,45, 14,30 o
ti; horas e. 15 minutos, respectiva-
mente. - * ¦

Juizes: terceiros quadros, Flavio de
Almeida, do Palmeiras A. C; segun-
ilo», Eduardo Magamães, do Andara-
hy A. C-, o primeiros, ..pswaldo de Al-
meida, do Fluminense F. C. Repre-
sentante, Dr. A. Souto Castagnino, do
á. C. Mangueira.

.'illn Isabel x Anclaruliy
Xo campo do Villa Isabel F. C, no

Jardim Zoológico, e.m Villa Isabel.
Terreiros, segundos e primeiros qua-
deus, á.s l),45 ,14,30 e 10,15, respecti-
vãmente.

Juizes: terceiros quadros, Oswaldo
dc Almeida, do Fluminense F. C;
segundos, Achilles Pederneiras, do
CJ. R. Vasco da Gama, e pri-
meiros, Jürácy Nazareth de Arau-
jo, da S. C. Mackenzié. Representan-
te. Manoel Rodrigues do Souza, do
y. C. Mangueira.

SEGUNDA DIVISÃO
Carioca x Vasco

No campo do Carioca F. C, & es-
trada D. Castorina, na Gávea. Se-
gundos e primeiros quadros, ás 14,30
e HJ.ir,, respectivamente.

Juizes: segundos quadros, Pedro
Paula de Lima o Castro, do S. C.
Brasil, e primeiros, Pedro Santos, do
S. C. Mangueira. Representante, JosC
Cornos de Souza Júnior, do Iíiver F.
Club.
LIGA SUBURBANA »E FOOT-BALL

(Sub-Liga da Metropolitana)
Vedregulho x Brasil
Echiir x Riachuelo
União x Dramático

Sul-Amerlca x Modesto

Notas do dia
PARA QUANDO ?...

Até agora, o conselho dn 2' divisão
chi Liga Metropolitana, nfio marcou
dai um paia a realização dos jogos de
campeonato- que ínltam terminar,
apesar ele* ter havido datas, como a
de domingo ultimo, para a realização
de alguns desses encontros.

Nas duas ultimas reuniões desse
conselho, sobre o assumpto, nada se
resolveu, visto como, os senhores
conselheiros faziam mais "politica",

an envev. de trabalhar pelo pro-
gresso do sport, que é o progresso
da Metropolitana.

1'ura quando será ?. ..
FLUMINENSE F. O.

Dcolnraçãò olflciul
Continuando tt apparecer, nos Or-

gj.os ele publicidade desta capital,
notas o commontáçÍQa absolutamente
em desáccordó com a vordade, .sobre
a desistência, por parte cio Fluminen-
se, da disputa do jogos com o Carioca,
em mis, cumpre a esta directoria
collocar us factos na ordem e no es-
pirito em como so passaram, afim
de que o meio sportivo da cidade fi-
que dü tudo exactamente informado.

1'Jiu 1918, após a tremenda e fu-
nesta epidemia da grippe, que asso-
lou o Uio de Janeiro, asSignalando
uin lugubre acontecimento sem pro-
ct-deiiies na historia da cidade, e re-
ipercutindo com violência nos qua-
dros dos athlelas elas sociedades spor-
tivas, em. particular do Fluminense,
resolveu a directoria desto elub, a
conselho dos médicos e avisada por
uni rudimentar bom senso, enviar á
Liga Metropolitana de Desportos
Terrestres o seguinte officio:

"Uio de Janeiro, 4 de dezembro de
1918 — lixmo. Sr. presidente da Liga
Metropolitana de Desportos Terres-
tres —- A directoria deste club cogi-
tou, em sua ultima sessão, dos jogos
ini.i-resladoaos desta temporada, em
eiue n elub ou seus sócios tenham de
tomar parte, no intuito de, por este»
mudo, puder adiantar-H<; á qualquer
consulta dessa Liga sobre o assumpto,
o facilitar-lhe as (providencias que
porventura haja de sobre ellus em-
prolieitdur. A directoria resolveu fa-
zer sentir, cemi o máximo respeito, a
V. Ka., n gnive inconveniência que
ha cin se prolongar a aetual estação
sportiva citem do prazo estric.tamente
necessário á conclusão do campeona-
ri e torneios officiaes da cidade, A
epidemia da grippe, que acaba de as-
selar o Ri.) do .lemeiro, deixou os jo-
gadoros cm precárias condições pliy-
sieas, sendo já um sacrificio não pe-
queno prestarem-se elles á termina-
ç.io das provas municipaes, Paira,
portanto, uma ameaça terrivel sobre
ii saude dos jovens entregues aos eui-
dados do sport, para o respectivo pre-
paro physico, para a respectiva robus-
te:. nt) pruseguirnento dos matches
além do prazo a que acima nos refe-
rimos. A directoria. chamando a at-
tenção de V. Ex., cumpre um dever
i|'n* lho é imposto pelos estatutos da

?.oetedade e pelo zelo em prol da hy-
glene na educação physica e diversões
"porlivàs doa sócios, zelo a que está
¦ unibcni obrigada. Assim sendo, le-
Pando em consideração os jogos que
se mui iniciam officiaes, íóra dos con-
cursos dn cidade, a directoria veria
com particular agrado que V. Ex.
providenciasse ele fónna n que ue-
nluini dos seus sócios fosse obrigado
a prestar o seu concurso aos quadros
representativos da r_,iga Metropollta- jna, depois do ultimo encontro do jcampeonato, em que tomar parto o
Fluminense, bem como, na hypothe-
se deste ser o campeão do anno, fosso
adiada a prova da taça "Ioduran",
entre os campeões do Rio e de São
1'aulo, para o inicio da temporada
vindoura. A directoria está certa de
eiue V. Ex., interpretando fielmente
os seus propósitos, que acabam de ser
manifestados com a eortezla e acata-
mento que lhe merece V. Ex., pro-curará, pelos meios que so lhe 

'dep.-i-
rem mais efficazes, Obrigar os "sports-
men" cariocas a um repouso, duran-
te as férias, que. se normalmente júlhes G necessário, torna-se-lhes nus-te momento, absolutamente impres-
Cindirei, A directoria salva, deste mo-
do, a sua responsabilidade ante quaes-
quer conseqüências desastrosas de me-

didas levadas á pratica em contrario
ás iodas que acaba de externar, e
prevalece-se do ensejo para apresen-
tar a V. Ex. os protestos de sua es-
tima e subida consideração — (a) —
M. Marcondes Ferraz, 2o secretario."

Attendendo á orientação que ee-
guia e ao estado precário de saude
de seus jogadores, "devido á causa
excepcional já apontada", enviou a
directoria, á Liga Metropolitana de
Desportos Terrestres, em 14 do cor-
rente, a communicação do teor se-
guinte:"Rio de Janeiro, 14 de dezembro
de 1918 — Sr. presidente da Liga
Metropolitana de Desportos Terres-
tres  Em nome desta directoria,
cumpre-me communicar a V. Ex.
que, de conformidade com os senti-
mentos já manifestados em commu-
nicações anteriores, e considerando o
estado de saude dos jogadores deste
club, como tambem as actuaes con-
dições climatericas, as quaes absolu-
tamente não são de molde a animar
moços ainda combalidos a disputar
partidas do foot-ball dispensáveis,
considerando tudo isso, esta dire-
ctoria resolveu não disputar mais
matches que lhe não sejam impre-
scindlveis, tendo já licenciado quasi
todos os seus jogadores. Assim, rogo
a V. Ex., a fineza do transmittlr ao
Carioca F. C, a resolução que, bem
a contra-gosto, a directoria toma de
não disputar as partidas de primei-
ros e segundos quadros com este
club, limitando-se a realizar a de
terceiros, no encontro marcado para
22 do corrente.

Accrescentarei que esta resolução
em nada prejudica ao Carioca, quer
em relação á sua collocação no pre-
sente campeonato, como ao que diz
respeito á renda do match, pois, se
fosse aquollo club amigo quo a au-
ferisse, o Fluminonse não deixaria,
em qualquer hypothese, de tomar
parte no match em questão. Saúda-
ções cordiaes — *M. Marcondes Fer-
raz, secretario."

VCem, portanto, os sportsmen do
Rio que, com a simples exhibição
da cópia de documentos officiaes, a
directoria do Fluminense tom am-
piamente justificado um gesto deste
gremio, que, se actos meritorios pos-
sue em seu passado, de certo ha de
contar o de que se trata, como dos
que lho trouxeram mais honra e
credito — MARIO POLLO, secreta-
rio."

O FLUMINENSE NAO RECOR-
RERA'

Em ligeira palestra que tivemos
hontem com um distineto director
do Fluminense F. C, fomos infor-
mados de que não tem o menor fun-
damento a noticia espalhada- de que
esto club vai recorrer, para o con-
selho superior, sobre as penalidades
impostas a tres dos seus jogadores,
pelo conselho da 1* divisão.

FEDERAÇÃO ATÍUVETIOA DO
AT/TO COMMERCIO

Resoluções officiaes — A direeto-
riu, em sessão realizada .em 16 do
corrente, resolveu:

Aceitar o pedido de transferencia
do jogo (prova final do campeonato
sabbateiro o domingu_ira), solicita-
do pelos clubs Costeira e City, desi-
guando a data de 2 dc janeiro de
1921, para a realização dessa par-
tida.

RESUI/TADOS DE DOMINGO
Commercial x Reynnldo' — Reali-

zou-se domingo passado o encontro
entre as equipes dos clubs acima.

Foi vencedor o Commercial F. C,
nos â***" teams, por 4x2, e nos 2*">, por
GxJ*.

A's 16 horas, aproximadamente,
deram entrada em campo as 1"
equipes. O Jogo transcorreu com
manifesta superioridade, do Commer-
ciai o terminou com a victoria do
mesmo, por 2x0. O team vencedor
era o seguinte:

Saul, Milton? Antonio, Cappiluta,
Arthur, Meudo, Danton, Quedinho,
Olycerio, lido e Demetrio.

Rio A. C. x Ilelios A. O. — Encon-
traram-se domingo, no campo do Pe-
reira Pnssos, estes dois valorosos ad-
versarios.

Nos 3*" teams, venceu o Helios,'
por 1x0, e nos 2°*', venceu o Rio, pelo
score do 1x0.

Na prova principal, venceu o Rio
A. C, pelo score de 3x2, sendo os
goals mnrendos por Syivio, Aloysio
e Wagner.

O team vencedor estava assim
constituído:

Camillo, João, Ignacio, Wagner.
Syivio, Abreu, Fortes, Tavares, Aloy-
sio, Carvalho e Waldyr.

TRAININGS
Botafogo x Fluminense (terceiros

quadros)—No bello campo do Bota-
fogo, realiza-se hoje, ás 16 horas, um
rigoroso treino entre o terceiro, team
do Fluminense e o terceiro do club
local. ..,.!,

A commissão de sports do segundo
escalou o team abaixo, cujo compa-
reeimento solicita, por nosso inter-
médio, pásede, á« 16 horas o 30 ml-
nutoa .'."."

Jullien —:'Lui__ Salles e Rabello —
A. Braga. Julinho.e Geo.rgejç — Car-
los, Augusto. João I, Coelho, H. Bra-
ga, Cavalcanti, e Sa. Carvalho.

Reservas — Marino, Liberal, VI-
cente, II. Lapes, Plinio, Luiz Almei-
da e Guaranys.

Carioca F. C. x S. C. Jlangueira —
Realiza-se hoje, fia 15 lhoras e meia,
no campo da estrada D. Castorina,
um rigoroso treino entre os quadros
priucipaee» dus clubs supra, pedindo
o capUiin do Carioca o compareci-
mento dos seguintes jogadores, ás 15
horas, na sede sociai: Raul, Walde-
mar, Surlca, Rossi, Moacyr, Joveli-
no, Horacio, Mario, Graclin, Chicari-
no II, Dutra, Henrique, Fernandes e
Delgado.

O director sportivo do Mangueira
pede o coir.parecimento de todos os
jogadoras è reservas ás 15 horas, nu
sede social.

Villa Isabel F. C. x Confiança F.
Club — Realiza-se hoje, no campo do
Villa Isabel, ás 15 horas, um rigoro-
so treino entre a3 primeiras equipes
dos clubs acima.

A commlí*«ão de desportos do Villa
Isabel pede o comparecimento dos
jogadores e reservas.

S. C. Mackenzié — Realiza-se hoje,
po can*.po do America F. C, um ri-
goroso treino com o terceiro leum.
ás lã 1J2 horas.

O captain do Mackenzié, Sr. José
Pereira Lima, pede o compareeimeiir
tos dos seguintes jogadores: Luiz.
.I.uca.' í-onçalo, Norival, Washington.
Kalonir. Alyrio, Guaracy, P. Lima,
Ismael O Agenor.

Reservas — Todos os jogadores elo
segundo team.

S. C. Pimenta ele Mello — A com-
mis-ãei comiiiunica aos jogadores do
1" i 'j" ttauis, que domingo. á> Ji ln -
ras. haverá rigoroso tCfiiiiliíg coiu
leiciiH internos do Hellenico,

K^ie aviso é extensivo aos infan-

A SOCIEDADE ELEGANTE
é'convidada a visitar •

GUANABARA na sua
nova • luxuosa Inatal-
laclo para vêr como,
iam pagar axagarot,

lha á possível vestir-se
. com os mesmo»

- flnlaalmoa tecldoe e
com a. meama dlstlncçJe

das casa* da luxo.
R. Carioca, 54—Central 92

54
tis, que deverão estar no campo áa
8 horas, para enfrentarem a aguer-
rida esquadra hellenica infantil.

AVISOS
Ubá 8. O. (offlolal) -r Por reso-

luçãa da junta governativa, -ficam
convidados os associados a quitarem-
se com o thesoureiro, dentro do pra-
zo de oito dias, a contar desta data,
sab pena 

"de serem eliminados do
quadro social, .para o qual sõ .pode-
rão reverter com o .pagamento da
jóia de 10* e a juizo da mesma, sor
bre a .conveniência da readmissão:
Affonso Ferreira da Costa, Saturnino
Barroso, Raul IR. Soares, Arnaldo
Pinheiro, Moacyr Esposei, Nelson Ca-
valcante, Julio Baptista, José de
Andrade, Adalberto de Freitas, Al-
varo Lopes da Silva e Jos6 Panasco.

Aos associados qu-e se acham em
atrazo de dois mezes, incluídos na
relação abaixo, que fazem .parte doB
teams deste ctub, previne-se igual-
mente que sem se quitarem não po-
derão ser escalados: Thomé de OU-
veira, Jorge de Salles, Mariot Vieira,
Nelson Cavalcanti Pinto, José R.
Vianna, José Panasco e Jacintho de
Araujo.

ASSEMBLl-AS E REUNIÕES
America F. O. — O presidente con-

vida os sócios quites para se reuni-
rem em assembléa coral, no dia 23
do corrente, ás 20 horas, para dis-
cutirem o relatório da aetual direeto-
ria e procederem á eleição da nova
directoria para o anno de 1921.

Rio A. O.—A commissão de aports
pede o comparecimento de todos oa
jogadores, na sede, A. rua Senhor doa
Passos n. 36, sobrado, hoje, fia 20
horas, afim do serem escalados oa
teams que deverão enfrentar o Polo
F. C, no próximo domingo.

Helios F. C. — O vice-ipresidente
em exercicio leva ao conhecimento
doa directores que ee realizará,
hoje, com qualquer numero, uma re
união extraordinária, para assumptos
urgentes.

Frontin F. O. — O presidente pede
o comparecimento doa associados,
fcmanuâ,; ás 20 e meia hora». _.
súdu social, á rua Archias Cordeiro
n. 366, Meyer, .para a aasembléa ge-
ral ordinária (3* convocação), pro-
cedendo-se á eleição da nova dire-
ctoria, discussão e approvação do re-
lutorio administrativo e outros as-
sumptos.

Engenho Novo A. O. — O presi-
dente avisa aos sócios que amanhã,
ás 2» horas, haverá assembléa geral,
afim de eleger a nova directoria que
tem de dirigiir os destinos d» club du-
rante o anno vindoura e tratar de
negócios urgentes.

Pcnlut F. O. — O presidente con-
vida os directores para comparecer
ã aessão de directoria, a realizar-se
amanhã, ás 20 horas.

Ordem do dia: mudança e> fecha-
mento do campo, filiação á Liga Sab-
urbana, eliminação do sócios em
atrazo • interesses sociaes.

Lapa F. C. — O presidente con-
vida todos os sócios quites para com-
parecerem, no próximo dia 20, âs'20r
horas, á assembléa geral.

Ordem do dia: prestação de contas;
eleição da nova directoria para 1921
e interesses sociaes.

A. A. de Vil!» Isabel — Realizan-
do-se no dia 20 do corrente ,de ac-
cordo oom oa estatutos em vigor, aa
eleições geraes .para a directoria que
deverá dirigir esta associação duran-
te o próximo anno de 19.21, estão
convidados pelo presidente para
comparecer neste dia, ás 20 horas, na
sedo social, todos os associados qui-
tes.

Frontin F. C. — O vice-presidente
em exercício, convida os sócios em
gozo dos seus direitos, .para cômpa-
recerem na sede, terçnfeira, 21 do
corrente, á rua D. .Mathilde n. 18,
Fabrlca das Chitas, .para eleição da
nova directoria para 19,21.

Villa Giutruiiy F. C. — O presiden-
te convida os directores e associados
para se reunirem em assembléa geral,
no dia 24 do corrente:

a) Eleição de nova directoria; b)
Interesses geraes; c) Preparativos
para o baile do dia 31 do corrente*.

VARIAS NOTICIAS
A "soirêe" do Hellenico, em home-

ungem oo 2° e 3" tennis, campeões
Herit-u anno — A directoria do "tri-
color" da 2* divisão realizará, no dia
24 dd corrente, grande '.soirêe", om
homenagem aos sgus teams, cam-
peões deste anno,

Essa festa será levada a effeito no
magnifico salão da Associação dos
Empregados no Commercio.

O presidente do-Hellenico fará en-
trega da taça "Herminio de Mattos"
e de 11'íineda.has de prata ao team
Lauro Monteiro, campeão do torneio
interno, ás 24> Vfi horas, sendo, em
seguida, iniciadas as dansas, que se
prolongarão ate as 4 horas.

Tocará a conhecida -orchestra Ci-
cero, e o serviço de -"buffet" está a
cargo- da confeitaria Pasehoal.

A directoria communica, por nosso
intermédio, quo os associados só te-
rão ingresso com a apresentação do
recibo do mez corrente, sem ex-
cepção de pessoa alguma, podendo
cada associado fazer-se acompanhar
de duas moças de sua familia.

A direotoria communica, ainda,
que o traje sorá escuro.

O Fluminense F. C. vai comme-
morai: a passagem «lo anno — A di-
rectoria do Fluminense F. C. faz Ha-
•ber nos sócios que, cm commemo-
ração á .passagem do anno, a 31 do
mez corrente, a sede será especial-
mente illuminuda o ficará aberta á
noite, tocando uma orchcslra. Nesse
dia íuncclonarão o restaurante e"bar" da sede.

O traje será roupa branca, "sino-
cking" ou o ete rigor.

O ingresso será feito mediante a
apresentação do recibo do mez cor-
rente, observando-se, como -habitual-
mente, as di.fp09ie;ões do regimento
interno, referentes á entrada da fa-
milia do associado.

Anniversario de um director do
Andarahy A. C. — Passa mais uma
feliz dnta o estimado sportman AI-
berto Paes da Rosa, director do An-
darahy A. C. e referee da Liga Sfe-
tropolitmia. Por esse motivo, um
|íi".ipo de associados do Anilaralíy vai•«cer-lho linda lembrança.

"•Ima directoria do S. C. Ma-
— O partido chefiado pelos..-f-icc-nzintas, entre elles os

; t',iíii*c.s Barbosa Junior,
• ' • .-: Ângelo de Abreu,

- *i•-..- . ..-•• 'i c* Euclides Mutla.
<;*•¦ - .i SegUÍnte chiípa
paia cleiç.i i ::o Ju corrente":

1'resieli-r.ti- :-'ei namles Dantas,
candidato du -'• Barbosa Junior; t*
Vice-presidente-, .'o*-'- Fnarcs- Bárbòea
lu-nior; _*• diri* *.*¦•.-;.•-. i,j Casaes;!» se-
cretarie.; e;_>v.*-: • ....¦:.!:¦• f dito. Ha-
rolUo Cuima:ài4' ;' "-''osoürelro, ca-

pitão Vietor de Araujo; V dito. Tino-
co Cabral; director de sports, Eucli-
des Motta; director de campoXatnar-
tine Werneck; captain geral. Heitor
de Oliveira, e director medlcoJDr. Mu-
rillo Monteiro.

A Confederação Brasileira de Des-
portos e a Confederação Geral dos
Pescadores doBrasil—As colônias dos
pescadorea do Botafogo e Copacabana,
por intermédio 'desta cpnfeãeTáção.pe-
dem a V.. Ex. sb digne .mandar, entre-
gar aos seus dirigentes, o theatrinho
do Pavilhão Mourisco, visto a Confe-
deração B. de Desportos não se utili-
zar, e ser o mesmo aproveitado para
sede dos mesmos colonos, afim de ae
iniciar as aulas, e assistência medica
e os demais 'benefícios que devemos
dar aos pescadores locaes.

Sem mais, com amisade e estima—
Paulo da (Rocha Vianna, director ge-
rente.

Foi dado o seguinte despacho: Re-
sponda-se, declarando que a direeto-
ria não entrega, mas cede, a titulo
provisório, o local a que se refere a
officiante, que se obriga & sua conser-
vação. 16 de dezembro de 1920 —
Arlo visto de Almeida Rego, presi-
dente.

Der. Braga Mello, candidato do 8. O.
Maoltenzle, parn a presidência —Será
apresentado pelo partido chefiado
pelo Sr. Edgard Lobo Vianna, para
candidato á presidência òo S. C. Ma-
ckenzie, o Dr. Braga Mello,

O anniversario .no Lusitano —(Faz
annos hoje o estimado sportsmen Al-
berto Ferreira dos Santos, da com-
missão de sports do Lusitano F. C.

Pela data de seu anniversario nata-
lido, muitas serão as felicitações en-
viadas pelos seus collegas e amigos.

O Lusitano F. C. agradece—A dire-
ctoria do Lusitano F. C. agradece aos
clubs que tomaram parte no aeu fes-
tlval sportivo, realizado domingo ul-
timo no campo do Botafogo F. C.

O grande festival sportivo do Lapa
F. O. —• Reallza-«e no próximo do-
mingo, 26 do corrente, o grandioso
festival sportivo, promovido pelo que-
rido (Lapa F. C, no campo do S. C.
Rio de Janeiro, á rua Moraea e Silva,
que por certo vai alcançjar grande
suecesso.

Tomarão parte neste festival sela
clubs, entre os quaes já foram convi-
dados o Engenho de Dentro A. C,
Alvear F. C, Ibéria F. C. e Mangui-
nhos F. C.

Aa taças estão expostas na vitrine
da sapatária Luiz XV, á. rua da As-
sembléa n. 90.

O Mangueira vai jogar em uma fe«-
ta em Nitheroy — O veterano S. C.
Mangueira, foi convidado para no dia
26 do corrento, em Nitheroy, disputar,
com o scratch Gonçalonse, uma taça,
na festa sportiva em beneflicio do
Instituto de 'Protecção e Assistência
â Infância, daquella cidade.

O team do Botafogo, para 1921, na
oplnl&o de um torcedor alvi-negro —
Escrevem-nos: "Devido aos dois ulti-
mos reveze» soffridos pela' equipe
principal deste club, e podendo o
mesmo soffrer uma pequena altera-
ção, em sua constituição, alteração
esta que multo lucraria, eu, em anil-
nha inflma qualidade dê "torcedor"
deste núcleo de rapazes, opino para
que' no próximo anno, a sua commis-
são de desportos experimente este
team: Oliveira; Mofttti e Scylla; Pa-
lamone, Franco e Polllce; Leite, Pe-
tiot, Vadinho, Mimi e 'Néco.

O próximo festival do Metropollta-
no A. C. — Realiza-se no uia 2 de ja-
neiro próximo, o grandioso festival
promovido pelo campeão ela 3* divi-
são, no seu vasto campo da rua Dias
da Cruz.

Haverá tres matches de foot-ball,
onde a commissão organizadora espe-
ra a resposta do Confiança A. C. e
S. C. Civil, para a prova principal,
em que serão offcrccidas medalhas
de prata, .sendo a mesma prpva dedi-
cada ao capitão"Bcllarmino de Mai-
tos, presidente da' Liga Gohçalense,
e redactor do jornal "A Gazeta", do
S. Gonçalo.

A commissão central será composta
dos Srs. Antonio do Almeida, Euc'1*
des Mottn, José Viriato Martins, B-ir-
nardo de Figueiredo Filho, e Dr. Cat-
los Maggioli.

A "solWíe" de sabbado, na sede do
S. 1'aulo e Rio — Realiza-so sabbado,
no magnífico salão do S. Paulo-Rio,
um dos mais fortes concurrentes da
3' divisão, o baile dedicado aos asso-
ciados e Exmas familias.

Esta festa, que está sendo esperada
com enorme anciedade, visto como
ellas constituem sempre um facto ex-
traordinario da semana.

Os preparativos estão sendo feitos
com capricho, não se poupando es-
forços para que esta festa se revista
do maior brilhantismo.

Abrilhantará a festa uma excellen-
te banda militar.

Grunde festival do Rio A. O.—Pro-
movido ipor esse club, se realizará, no
próximo domingo, attrahente festival
desportivo, no campo do Cajuense
A. C.

Entre os clubs convidados, pode-
mos adiantar que abrilhantarão o
festival os seguintes clubs: Mangui-
nhos, Constituição, S. C. S. Paulo,
Avenida, Mauá F. O., Nacional, Vinte
e Cinco de Novembro e Cajuense.

Vença vai abandonar o foot-ball—
Ao que se propala,! o estimado player
Jorge Vença, hnlf-lefet do Mangui-
nhos F. C, devido ao Seu estado de
saude não .permittir a pratica do
foot-ball, vai abariclonal-b por alguns
mezes.

Coelho Netto A. C. no festival do
Lapa — Realizan do-se no próximo
domingo o grandiosa .festival. do La-
pa F. C, no campo da rua Moraes e
Silva, o Coelho Netto acaba de ser
convidado para jeigár cohi o' tricolor
suburbano, em disputa de rico tro-
phêo.

O grande festival desportivo do
Frontin F. C. — A directoria desse
club levará a effeito, no dia l" de ja-
neiro próximo, grandioso festival de-
sportivo, dedicado ás Exmas. fami-
lias subitr!«inaS, o qual vem elesper-
tando r *'le> interesse, pelo valor
dos quadreis disputan.es.

Dentre os vários clubs que tomam
parte nesse festival figuram ou se-
guintes: Inhaumense F. C. Cnsein-
dura F. O, Argentino F. C. Knnrt
Club Rio Branco, Paris V. C. Ar-
lindo Guimarães F. C, 01.*iri*-F. O,
Civil Sporl Club. Dois -h» Junho _•'..*..
Lisboa e Rio F. C. Mo.l-r-o F. C. e
Frontin e.pòrt Club.

Resolneões dn directoria do São
Paulo o Rio F. C. — Actos da F.eS.tTo
de directoria, realizada ante-hontem:

a) Realizar grande baile. ilep"isêíe
amanhã, dedicado aos associados c
suas Kxiuas. famílias;

b) Não aceitar, por unanimidade
de viiiori, n demissão pedida pelu dis-
tinetu spòrtfjiarí Durval Barbosa;

c) Aceitar para novos socius os
Srs. Anlonio de Azevedo Carvalho.
Jo«í- SorvO, José .Mesquita, Manoel
Tavares ds Mello, Carlos, Valente.
Ante- :.- .•".lippe dn Silva, Felippe
Lal- • -Ji- • Jo*é Maria Alves Brinci
Jun: , ]'";.*.> Cabral e Rhphael Páu-
lo A ' -i.

A r-.'"-* dlreqtcírln do Cluh
(.Jcv'"-I — K»»r"vcm-.no'":"N"*i •.írexima assembléa. para e|r}L-
ção da ema rlfrc-étOrJa. nu." •¦¦¦'.¦ :-i!s-
tr- -**¦ 'ss.- oros.pcro ciub, si -á r.*..íír.t-
gada a seguinte, que é a eme melliur

convém aos destinos tuturosos do po-
deroso club da estrada de ferro:

Presidente, Isidro Marba; vicenpre-
sidente, Aurélio Ferreira de Moraes;
.V secretario, Ismael Cordovil; 2." se-
cretario, Oswaldo Lascasas; V the-
soureiro, Arthur Paes Leme; 2* the-
soureiro, (Ernesto Ramos Cavalcanti;
1* procurador, Joaquim Julio de Oli-
veira; 2" procurador, Homero RI-
beiro; director sportivo, Hernanl P.
da Cunha; commissão de syndican-
cia: Noemio Louzada Pinto, Waleie-
miro Gonçalves da Silva e José Alves
Bittencourt; conselho-fiscai: Pedro
Nunes Ribeiro, Jorge Costa, Alberto
de Paiva e C Souza, e representantes
junto A Liga: Annibal José da Costa
e Lisandro Pacopahyba.

Communicam-nos da secretaria do
club que a nova sede já está insta-
lada á rua Dr. Dias da Cruz n. 167,
sobrado, Meyer, onde serão attendi-
dos todos os associados e partes in-
teressadas."

O festival sportivo do Argentino
F. O.—Reina grande enthusiasmo
nos rodas desportivas suburbanas
pelo gramde festival sportivo que o
Argentino levará a ¦effeito domingo.
O programma desse 

'certamen 
é sen-

«acionai, destacando-se o grande en-
contro emtre o Mauá o o Engenho -de
Dentro. Esee match, que devia, ter
sido realizado no domingo passado,
na fosita do Engenho de Dentro, não
o foi devido o Mauá não ter podido
comparecer.

Assim sendo, «• campo do Modesto
será pequeno para conter a onda de
afficlonados de ambos os clubs, que
lá affluirão' para aissistir ao 'des-
enrolar de tão gigantesco encontro,

Além desse .encontro, outros de
grande importância serão realizados
entre os principaes quadros dos se-
guintes clubs:

Infantil Argenitlne x Infantil Pa-
ris, Magno x Bloco Branco e Preto,
Del Castillo x Anchieta e Mauá x
Engenho de Dentro.

Durante o festival, tocará uma ex-
cellente banda: de musica.

0 BRASIL EM ANTUÉRPIA
Relatório apresentado pelo chefe da equipe de tiro

ROWING
A NOVA DIRECTORIA DA FE-

DERAÇAO BRASILEIRA DO
REMO.

Confirmando a nossa local de hon-
tem, quanto á indicação dos sports-
men que deverão constituir a dire-
ctoria da Federação Brasileira das
Sociedades do Remo, para o proxi-
mo anno de 1921, temos a accrescen-
tar que o Sr. Alves de Almeida já
respondeu favoravelmente á cônsul-
ta feita polo Dr. Antunes Figueire-
do, sobre quem recairão as respon-
sabilidades de presidente.

O Dr. Figueiredo conta, ainda esta
semana, concluir a escolha dos seus
companheiros do directoria, indo, as-
sim, de encontro ao que-ficou esta-
belecido entre S. S. e os que se Iem-
braram do seu nome para aquelle
alto cargo.
A FESTA DE AMANHA NO CLUB

DE NATAÇÃO li REGATAS
A directoria do Club de Natação e

Regatas realiza, amanha, na sua
magnífica sede, uma encantadora
reunião dansante, para commemo-
rar a passagem do 24* anniversario
de fundação do club, oceorri/i na.
ultima segunda-feira.

Esta brilhante festa assignalará
mais um esplendido suecesso para o
seu glorioso pavilhão.

Associando-so a esta manifestação
de regosijo, o nosso miundo social,
especialmente eonvidado, empresta-
rá o máximo -brilho á mesma.

Realçará mais ainda essa mani-
festação, a posse da nova directoria
quo terá de dirigir os destinos do
club, durante o anno de 1921.

Uma bunda de musica,militar e
uma orchestra, farão as delicias dos
exímios "dnliseuses".

A directoria distinguiu-nos com a
remessa do um convite, pelo que nos
confessamos gratos.

CLUB INTERNACIONAL DE
REGATAS

Em sessão ordinária, reune-se ho-
je, ás 20 1|2 horas, a directoria do
Club Internacional de Regatas, para
tratar de assumptos de grande relê-
vancia.

UMA ITOMEXAGEM AO PRESI-
DENTE DO. INTERNACIONAL
E' desejo de um grupo de^assocla-

dos do Club Internacional' de Rega-
tas, homenagear o seu aetual presi-
dente, Sr. Alberto Alves de Almeida.

Essa manifestação será levada a
effeito com o baptismo das cinco
novas embarcações, encommendadus
ao estaleiro dc Foggi Alggut, ha pou-
co chegadas.

Essas OmbarcaçOes receberão os
seguintes nomes: yole a 8, "Interna-
cional"; yole a 4, "Alberto", e os
tres canoes, "Nirse", "Nilséa" e
"Nairse", respectivamente.
CLUB DE REBATAS BOQUEIRÃO

DO PASSEIO
Assembléa gerul — De ordem do

presidente, são convidados os asso-
ciados quites para se reunirem em
assembléa geral ordinária, no dia 19
do corrente, ás 14 horas.

Ordem do dia: leitura do relatório
da directoria, eleição da commissão
de exame de contas e interesses so-
ciaes.

TURF
.TOC-CEY CLUB

Inscripções para » ultima corrida
Não se reuniu hontem a directora

do corridas da veterana das nossas so-
ciedades para organizar o projecto dt
inscripções para a corrida do dia 2G,
quando será encerrada a presente tem-
porada.

A reunião ficou marcada para hoje e
o projecto será amanhã publicado.

JOCKEY CLUB PAULISTANO
Para a corrida de domnlgo, em São

Paulo, ficou organzado de modo bri-
lhante o programma que a seguir pu-
Wicamos.

Nessa reunião foram inscriptos va-
rios parelheiro» cnr"ocàs, corno se-
jam Maroim,. Gallo, Acá, Ná, hoje
Caxambú, French Warrior, Petit Bleu
c Julepim.

O programma é o seguinte :
Io parco — "Prem'*o Dr. Guilherme

EMs" íúi 4:000í e Mi-HOOO — 2.000
metros—Chicote 54 leiloa e Diavolo, ã2.

2" pareô — "M*xto** — 1:5*10$ e
300$.00 '— 1..'.00 niet-o.* - NV.rth Star.
?-2 kilos; Cafeína, _.: ."*.' ;icue, 52;
Amaiiajó. .ri2 c Vésper. -"'.'

3" parco — "Coneoi;:,--n" — 1:500$
e ÜOOíaOO — 1.50*) raecrès — Canet
J.'e, 50 l:JJo*<: Oaüo. 51* Gurupy, 52;
C:tt-a'a. "M: R:ip-t 5!i o~->.'e.*nrih, 40.

I" p.-rio -- "Pm.: éUJür" — ÍÍ5Ò0Í
e 30f>$900 ¦— l.iii.J metros —- Iiólltò, 55
I.ilos; Tayra. 4S Acá. 53; Caxambú cex
Nít). 5JÍ; Ct.mp.iha; 51 e Creoulo, 40.

! 5* pareô — "Extra" — 2:000$ e
j.OOfOao -- Í.CÜ'J metros — Charing
Cross, ."'. k-Jo.i: Ollvtiua, ."'.': L.dy

•Tov.c- :-' '"""k Susin, 50; Süo'i -•_;

, LMrriun . O .V? e Maliciosa. 50.
C paveo - "(*omb!iiação"" — 1:">i.H*í"

e :w-"4n'*-o. — í.oou metros — Nãn sei,
Bi Icilos; Bell Ville. 52; Fre-nch Wnr-
v'•. .'.'J; !r,!riium,.52; Kijrf-KuHÍi -1' e
lio ita, 49.

7 parco — "Imprensa" — ";500í e

''''^ÊffiÉãrV <»_____________. '
Kyil **.fRl:a _____k.:

*Ám\ m\wm\m\\\Lmm—mm\ mm

Dr. Afranio Costa, cnefe da delega-
ção dc tiro ás olyinpiadus de An-
tucrpla

Os nossos leitores terão oceasião de
conhecer o relatório que o chefe da de-
legação dc tiro que foi a Antuérpia, o
distineto spòrtsman Dr. Afranio Costa,
apresentou ao chefe da embaixada, pela
publicação que boje iniciamos.

Esse relatório é un» trabalho minucioso
e cuidado, que muito aproveitará aos que
dirigem 09 sports entre nós, pois elle
encerra ensinamentos práticos da ma-
neira porque devem ser tratadas as de-
Iegaç5e9 que porventura ainda tenhamos
de enviar ao estrangeiro, e contém uma
critica superior dos resultados verifica-
dos em Antuérpia, em relação ao estado
do tiro entre nós.

O Dr. Afranio Costa teve, nesse tra-
balho, oceasião de mais uma ver. mostrar
as suas bellas qualidades de organizador,
ao par de deixar patente a sua appli-
cação estudiosa a tudo que sc relaciona
com o sport que cultiva com. tanto brilho.

Por ser um tanto extenso, o relatório
seni por nós publicado em vários dias, o
que, esperamos, -em nada prejudicará o
seu interesse.

•A parte de hoje, que é a introducção,
aprecia a esplcndieia figura que em An-
tuerpia fizeram os nossos atiradores,
confirmando a opinião, tantas vezes ex-
pendida pelo Dr. Afranio 'Costa, opinião,
aliás, que foi a unica razão da ida de
uma representação de tiro á VII Olym-
piada, e que teve, com a sua collabora-
ção na prova de " pistollet" e a do te-
nente Paraense na de "revólves", a mais
cabal confirmação.

O Dr. Afranio Costa, com o trabalho
que ora apreciamos, junta aos muitos
serviços já prestados á causa do tiro,
mais um dc grande valor.

Damos a seguir o relatório:
O valor c a efficacia da equipe bra-

sileira. dc. tiro, na disputa dus pro-
- vas olympiens.

'Em- 25 de maio findo, ao responder á
consulta que me fora feita pela direeto-
ria da Exma. -Confederação Brasileira de
Desportos, relatei no capitulo 3" do meu
parecer: •

"...no Brasil, porém, embora o nu-
mero de -atiradores seja muitíssimo
inferior, participam- elles da tenaci-
dade e da força de vontade dos nos-

sos sportmen e ainda âa sttperiorida*
de que geralmente se nota dos atira
dores americanos sobre os euro
peus." ,v

Esta minha affirmativa, resultante de
uma observação longa e continua, plena-
mente se confirmou no campeonato de
tiro ao alvo da sétima Olympiada.

Os americanos do norte (dos Estados
Unidos) e os do sul (do Brasil), demon-
straram qualidades as mais acuradas e
superaram flagrantemente a todas as de-
mais nações no maior dos concursos
internacionaes.

O esforço dos atiradores brasileires,
porém, foi ainda maior: a sua victoria
grandiosa e formidável é a representação
completa dos característicos da nossa
raça, do seu vigor, das suas aptidões mais
requintadas.

Emquanto aí melhores equipes do mitii-
do, os mais adestrados atiradores, venci-
dos pela fadiga, pelo desconforto c pela.
tremenda desorganização do Comitê
Olympico de Tiro ao Alvo, se esboroavam
de encontro á previdência c conforto dos
norte-americanos, que a todos levavam
de vencida, os atiradores brasileiros, com
a confiança que lhes paira sempre nos
corações, com energia e vontade de ven-
cer que entre nós se nota nos mais rudes
sertanejos, demonstraram a mais pro-
funda resistência orgânica e maior peri-
cia no manejo das armas.

Emquanto a equipe brasileira entrava
na primeira olympiada de tiro ao alvo
(pistola), com seis dias apenas dc exer-
cicio " in loco ", a ultima que antes delia
chegara a Beverloo, fizera nada menos de
15 dias dc treinamento.

A maioria das cquipes tivera longo
treinamento ao ar livre e conhecia 'per-
feitaniente o campo de 'Beverloo, pela
antecedência da chegada; a commissão
technica brasileira, 110 entretanto, não
teve elementos para nem ao menos saber
se os atiradores iriam disputar em stand
ou eim "campo aberto", pois o program-
ma apenas mencionava " campo aberto"
para as provas de fuzil*. Apesar disso,
porém, quasi nullii foi a Influencia dessa
condição para os brasileiros.

Houvesse para elles, cm Beverloo, O
bem estar e o conforto dos atiradores
americano» do norte, eu não hesitaria em
dizer que os primeiros logares, nas quatro
provas em que concorreram-, seriam
disputados com relativa facilidade. Para
corroborar esta minha asseveração,
quando não bastassem as opiniões dos
criticos ejue assistiram ao desenrolar das
provas, existe o poderosíssimo argu-
mento seguinte:

A equipe americana de revólver veu-
ceu o 1° logar coin 1.309 pontos; segun-
do a opinião dns seus próprios compo-
nentes, o decréscimo da sua média fora
insignificante. Os atiradores brasileiros
alcançaram nu penúltima eliminatória,
realizada no Rio dc Janeiro, no stand do
Revólver Club, 1.343 pontos e, na ultima
eliminatória no stand do Fluminense
Foot-ball Club, 1.348 pontos.

Quer dizer, com as condições organi-
cas dc resistência, que evidenciamos, o
decréscimo da média seria talvez menor
que o notado pelos americanos.

'Sobre a parte technica do tiro ao alvo
coai revólver, posso affirniiar que os ati-
raelores brasileiros nada observaram que
lhes fosse aproveitável como novidade.
O papel por elles desempenhado apenas
demonstrou segurança perfeita, conheci-
mentos tcchnicos e pratica em grandes e
disputados concursos.

'Forani estes factos motivo de não pe-
eiuena surpresa aquelles que assistiram ao
desenrolar das provas.

(Continua.)

/ -I
FESTAS: 0 melhor presente
Gravatas, meias ou ca-

misas finas da
CãtnisaríãLuva Preta

34 Praça Tiradentes 34
Tel. C. Jf-íoo.

500$000*— 1.900 metros — Mercante,
54 kilos; Miss Golden, 54; Buckless, 52
6 Newnhain, 51. A.nnnt

8" pareô — "Jockey Club" — 4:000$
e 800*000 — 2.000 metros—Esterhazy,
54 kilos; Maroim, 54 e MiueVnho, 5*-.

9° pareô — "Emulação" — 2:200$
e 400*000 — 1.700 metros — Beltene-
bros, 55 kilos; TeUt Uleu, 55; Chiqui-
to, 5-1; Julepim, 55; Corcyra, 55 e Los
Princípios, 50.

ESTATÍSTICA turfista

Damos a seguir a relação elos pro-
prietarios, criadores, importadores; en-
traineurs e animaes, eiue oecupam os
principaes postos na lista dos victo-
riosos na presente temporada:

Proprietários:
R. Lopes & M. "Pino. . ...
F. J. Luiidgreu
A. J. Chnviintes 
Dr. Linneo P. Machado .. .
João & Álvaro Silveira.'..
Amerieío Se Azevedo: . '. .
H. Hcrmln a Carneiro . ...
Miranda & Migliora. • •...
Mlfe. Lydia B1ankenhe*m..
Carlos Joppert. . . .....-..,
,T. O. de lOiguéircdo ....
Dr. 

"Roílu.pho Lahme.ver. .
Pedro Oliveira
Lourenço Datfnino
J. Pyro de Almeida
Frederico Oèlling
.1. Cunha Bueno
Alberto Teixeira
D. IdalJr.a Porto
Gomes & Tavares. .. . 
Domingos de Carvalho
Fernando Schneider . .. ..
Dr. .1. S.Lima Rocha.. .
Naylor & Pinto
Bernardino de Andrade. ..
Alexandre Vigorito. . . .
Orestes Pinto.. .. 
e outros com menos.

Criadores:
Dr. Linneu P. Machado .
S. J. Quinta Reis. ...
Octavio A. Peixoto
Carlos Diet-suh .. .'. .. -
Frederico Lundgren
Coronel P. .Macedo Couto,

i.l. Cuiih* Bueno
Dr. .1. F. Assis Brasil. . .
Dr. Armando Alencar .* .*.

i Saturnino M. Velho . . ..
i e outros com menos.
' Importadores:
Carlos Coutinho
II. üe S. Joppert
Alberto Teixeira
Wlliiah Maddoük
.lonalhas Pereira
Valero Pueyo
Dr. Domingoa T. Leite...

31
19
15
15
15
14
12
11
11
11
10

9
9
8
7
7

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4

37
23
20
18
15
11

1
4
4
3

Dr. Linneu P. Machado.

92
22
21
21

ti
7
7
5

Lourenço Dagnino. .
Dr. Octavio Veiga. .
Álvaro Silveira
Américo ele Azevedo
Derby Club
o outros com menos.

1'lntrniiieurs:
HoraclO Pera:":o
Manoel Barro.-o . . .
Jcsé Carvalho.••...
Trajano Carvalho.
Mr.ttoul dü Mello...
Miguel Penalva . ,.
Horacio Bastos ... ,
Paulo Rosa....*-..
José Lourenço
Gabriel Reis
Américo de Azevedo..
Fernando Schneider..
Christiano Torres . .
Manoel Figueirôa...
Braulio Cruz
José Paula Mendes..
Eulog'0 ¦ Morgado
Aureüo Olmos.. ... '.
Joâo F. Azevedo. . .
Eduardo Ferreira.. .
Alberto Teixeira.. .'.
Einiiio Alexandre ..
e outros com menoa

Animaes:

Lampeira. .
Quebec. . . .
Liniers. . . .
Cigano. . . ,
Mirado . . .
Maroim. . .
Marco. • . . -.
Miudinho. .
Edú. ....
Las Palmas.
Almofadinha.
Skirm shnr. .
Madrugador.
Rainalero. . .
Galathéa. . .
Princo Nat ..
Jubüo
Moonstone....
Sterüna
Bayonetu.. ..
Mandarim.. .
Guinéo. . . .
Guajá. . . .
Molliisco. . .
Divino. . . .
Caricato. . .
Argentina. .
Aforen'to. . .
D'Ahnunzio. .
Lirj. . . . .
M'.'lrose. . .
Muiatlnho. .
Alp.i.-i. . . .
e oulros com

SO
29
28
25
24
2S
21
19
18
Í8n
lí
13.
12
11

9
8
6
5
5
4
4

8
6
S
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

.:,:;

,m.

{A secção sportiva con-
tinínt na 9a pagina.)
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SECÇÃO GOMMERCIAL
O pânico commercial em

Pernambuco
A Federação das Associações Com-

merçiaes do Brasil recebeu, eni data de
honteni, da Associação Commercial de
Pernambuco, o seguinte telegramma:

" Devido a queda do cambio e' grande
subida de valor do dollar, o commercio
geral, em pânico, lueta em enormes diffi-
culdades com os consumidores por causa
de constante elevação de gêneros, creando
atmosphera difficil de descrever. Receou-
do represálias desagradáveis. Pedimos
V. Ex. dizer-nos urgente se o governo co-
gita de qualquer medida tendente a nor-
malizar a situação desesperada actual, in-
dicando-nos idéas possam aconselhar,
afim tranqüilizar o commercio de Recife,
caso haje esperanças de melhorar em
breve o actual estado alarmante, agrade-
cemos saudações — Manoel Pinto, pre-
sidente da Associação Commercial."

O commercio americano
com o Brasil

A Associação Commercial do Rio de
Janeiro recebeu do Ministério das Rela-
ções Exteriores o seguinte officio:

" Por interessar o assumpto a essa as-
soeiação, tenho a honra de transmittir a
V. S. o telegramma dirigido a este minis-
terio pelo consulado do Brasil em Nova
York, nos seguintes termos:

'" Chegando meu conhecimento Natio-
nal City Bank dessa cidade havia, em cir-
cular, íecomincndado praça aqui conti-
nuar pratica seguida de recusar ordens
provindas Brasil, até que situação cam-
bio Brasil melhorasse, em contradição
asserções desse banco e para evitar esses
rumores, fossem alarmar nosso comnier-
cio, após entrevista com vice-presidente
City Bank, fui autorizado fazer declara-
ção seguinte: City Bank nunca enviou
circular aconselhando seus clientes sus-
pender negócios com Brasil, nem cm tem-
po algum deu informações que refle-
ctissem. satisfatoriamente sobre credito
geralmente concedido comniercio brasilei-
ro. Apesar depressão cambio lirasil, ban-
cos aqui continuam descontando cambiaes
sobre casas brasileiras e mesmo estendeu-
do prazo pagamento cambiaes. Situação
cambio Brasil geralmente encarada pelos,
bancos sem alarme, todos aguardando,
em futuro próximo, normalização taxa
cambial.

Aproveito o ensejo para reiterar a
V. S. os protestos de minha estima e
consideração — Raul A: de Campos.

O "dollar", base para o
calculo do ágio

A Associação Commercial recebeu a se-

jjninte representação de firmas bahianas:
, "Os abaixo firmados vêm, no exerci-
-io dc um direito (pie thes assiste, repre-
sentar perante essa digníssima associação
sobre o assumpto que passam a expor,
afim de que ella providencie a respeito
junto a quem de direito.

Queremos referir-nos á providencia do
governo federal, que estabeleceu seja o
dollar tomado como a base para o cal-
calo do a.gio em ouro.

Como essa illustre directoria deve sa-
ber, semelhante medida tem acarretado ao
commercio prejuizos de grande moina.

Ainda hontem O Imparcial estampou
um estudo a respeito, no qual se verifica,
á face de dois exemplos eloqüentes, o
quanto é pernicioso ás transacções mer-
cantis fundamentar-se ò referido calculo,
tomando-se a moeda americana como
apoio, e não a libra.

As diffei-enças, que neste sentido se rc-
gistram, são descoinmuuaes, encarecendo
dc mn modo espantoso os artigos impor-
tados.

Ora, o governo deve ser o primeiro in-
teressado em alliviar os encargos do
povo, tornando-lhe mais barata a vida, o
que se fez impossivel, pois cila ainda mais
se eleva com semelhante pratica, contra-
ria a todos os nossos costumes.

Deste modo são feridos nos seus in-
terçsses, não só o povo, como tambem o
commercio, que, assim, carece de movi
mentar capitães muito mais avaliados,
numa época de tão dura crise como a
que estamos atravessando, assignaladli,
outrosim, pelo retraimento e a escassez
de dinheiro e pela diminuição consequen-
te dos negócios.

O imposto eni curo foi creado para au-
xiliar a Nação a pagar os seus compro
missos- no est rangei ro, compromissos que
temos para com a Inglaterra c para com a
França.

Nâo se compreliende, portanto, que seja
o dollar tomado como padrão para fies
effeilos, abandonando-se o calculo sobre
o dinheiro inglez, que, invariavelmente,
tem servido, a esle propósito, com maio-
res segtiranças o menores variações in-
síanianeas e repentinas, tão d.unnosas c
niolestas á orbita das relações econômicas
e commerciaes.

Esia é a causa que depositamos nas
mãob da benemérita Associação Commer-
ciai, pedindo-lhe uma providência a res-
peito junto aos altos poderes da Repu-
blica. dc molde que, como sempre, volte
a libra a servir de base aos effeitos do
calculo para o pagamento do ágio cm
ouro. '

Bahia, 2 de dezembro dc 1920 ¦— Cor-
réa Mendonça & O.-' Jesuino Sobrinho
& C Castro Lima & C, Souza "Teixeira
& C, Palmeira, Beltrão, Faria & C, Al-
meida, Pereira & 'Monteiro; Mello & Ir-
mão. Guilherme de Carvalho & C l-'a-
digas & Irmão. A. J. Vieira. Eduardo
Fernandes & C, Teixeira & Filho, Ro-
drigues, Fernandes & C, Manes & C,
Augusto dc Carvalho & C, Costa Ri-
beiro & C, F. Pedreira Junior, J. A.
Soares Junior, Manoel Barroso de Mello,
Arlindo Fiães & Fernandes. Westphalen
Back & C, Almeida & C, Ferreira & Ro-
drigues. Anuindo Martins, Magalhães, Rc-
zenJe S: C.j João Carvalho & CV, Adelino,
Fernandes & Caídas, Motta, Ribeiro
& Conto. Pompeu Pinto Basto, Rodolpho
Ma. tus & C, Elpidio Alves Paranhos.
Monieiro Novaes it- Irmão, Figueiredo
& Costa. Benjamin, Noya & C, E. Tude
& C; Cruz. Biscaia &• C, Manoel Joa-
quim de Carvalho & C, Costa & Filhos,
Araujo Castro & C, Joaquim de Almeida
Sampaio, Fernandes. Moita & C. F. de
SanfAnna Pires & Freitas, Constantino '
Carreiro Fernandez & C, Almeida & tr-
mão, Joaquim Oliveira. J. J. Ferreira,
Fo-tuna & C. Cabussú & C, Brandão
& Duitr.-i. Machado Soares & C., Cunha
Pereira & C, Alberto Magalhães & C.

Jtlo dn Prata :
Buenos Alre» (onro) B$800 a C$820
Idem (papel) 2*535 a . 2)000
Montevidêo C$000 a C$850

Praças vista
Por cabogramma :

Londres .. 8 1|S a 0 1|4
Paris $-134 a $440
Nova York 7$440 a 7$500
Italia — $280
Syria — <430

Banco do Brasil
Praças : 90 d|i>. o t à\v.

Londres 0 3|4 e 8 7|10
Paris $427 » $430
Italla ' $250
Portugal — $700
Nova l'ork — 7$350
Hespanha — $020
Buenos Aires — 2$5(10
Moutevideo == C$700

Vales-ouro i -
Por 1$000, ouro .. . 8$375

Câmara Syndical
a 90 dias li vista

Paris .. ,, 
Ilalia 
Portugal
Nova York
Montevidêo
Buenos Aires (papel).
Hespanha .. .. ,, ..
Sulssa
Hamburgo ,. ., ,, ,
Suecln
Dinamarca
JtfpÜO 
Bélgica
Hollanda
Kyria
Palestina

Cnsa matriz
Bancaria ,.

9 45|04 e 9 89.04
$420 • $420

$259
$700

7$2r,o
C$713
2$5SO
$!I47
1$14B
$103

3?o:.0
$4011
£$230
If-lfi.-i

. $435

remas
9 112 a 9 13|16
!) 5.8 a 9 7|8

I 
pagará dc amanhã a 31 do corrente o 15*
rateio de sua liquidação.

—A Companhia Norte de S. Paulo
está pagando, os juros de 4 °|' ao anno, de
suas obrigações.

ASSEMBLÉAS GERAES

Estão convocadas as seguintes:
Dia 17:
Companhia C. das Docas da Bahia, ás

14 horas, para contas e eleições.
Minas S. Jcronymo, ás 14 horas,

para reforma dos estatutos.
—Carbonifera Rio Grande, ás 14 horas,

extraordinária.
Dia 18:
Companhia Nacional de- Seguro Mu-

tuo Contra Fogo, ás 13 horas, para elei-
ção da administração.

Usinas de Productos Chimicos, ás
14 horas, para eleição.

—Banco Nacional de Industria e Colo-
nização, ás 14 horas, para eleição da di-
rectoria e conselho.

Dia 20:
A Equitativa, em 2* convocação, ás 13

horas, para assumptos importantes.
Dia 21 :
Companhia Luz Stearica, ás 13 horas,

para tratar do empréstimo.
Dia 23:
Companhia Industrial Fluminense, ás

13 horas, para reforma dos estatutos.
—Companhia Industrial e Propaganda,

ás 14 horas, para um empréstimo e elei-
ções.

Dia 26 :
Trajano de Medeiros & C, ás 13 horas,

para prestação de contas e eleições.
Dia 27 :
Calçados Pneumaticun;., ás 14 horas,

para eleição da directoria.

VALORES DIVERSOS
O.s solicrnnos

Ueftnlnrani firmes os soberanos, tendo Tarin-
do a lllira, papei; dc 23$ a 2.".$, com comprado-
res da libra ouro 11 30$ c vendedores n 81$00O.

Os vak-s-oiu-o
O Ilani-n do Brasil fornecia oa vales-ouro >

ruüflú do 3$37D, impei, por lÇ.ouro, sendo tt mô-
dia do dollar ua semana anterior dc liílSO.

FUNDOS PUBLICOS
Os abalos soffridos pelo cambio, que

desnorteou toda a praça, não repercuti-
ram no mercado de fundos.

Pelo contrario, os titulos da divida pu-
blica, que deviam tambem estar cm foco,
coin alarme, pelo contrario, aceusaram
excellente aspecto de estabilidade.

Os papeis ao portador não tiveram al-
teração, mas os nominaes melhoraram de
preço, fechando a 8i6$ooo.

As municipaes foram negociadas, como
de costume, regulando inalteradas; mas
as vendas, em geral, foram de nulla im-
portancia.

Nenhuma modificação tiveram os de-
mais papeis, que continuaram ausentes,
tudo como se confirma adiante.

VENDAS DA BOLSA
Apólices geraes:

Diversas emissões, 1020, port., 2, 4 847)000
Estadoaes:

11$850
12$10O
12$250
12$300

Operações a prazo
O mercado de café a termo funccionou

hontem sem maior aetividade, tendo fi-
eado paralysado.

Em todo o caso, a Bolsa nas tres ses-
sões do dia aceusou vendas a prazo de
22.000 saccas. que .foram, fechadas nas
seguintes condições:

Meass: Venâ. Oomp.
Dezembro  11$000 11$400
Janeiro  11$700 11$050
Fevereiro  12$000
Março  J2$200
Abril  12$400
Maio -.. 12$S0O

O ASSUCAR

Continuava o mercado de assucar mal
collocado e frouxo, achando-se com um"sitock" só aqui e cm Pernambuco de
680.000 saccos, aguardando procura para
exportação... •

O movimenlto em nosso mercado foi
muito acanhado, ficando os preços com
tendências para a baixa.

O movimento do mercado foi o se-
guinte:
Entradas: Baccos

OanipoB  5.98O
Minas
Alugou» .....!. —•
Pernambuco. . >_
Santa Catliarina  i—
Sergipe u-

Minas, 200$, 3», 00 .... ., .. ., 150)000
Uio, 500$, nom., 460)000

Municipaes:
Kmp. 190-1. port., 30 238$000
Idem, 1900, port., 177)11(10
Idem, lllll, port., lõ, 30 170)000
I.lem, 1917, nirt.i CO, 50, 00 .. .. 171*000
Nitheroy, 2» série, 0, 40 80)000

Bancos.
Brasil, 1 .. 200*000
Idem, 32|40 4(>0f090

Companhias 1
Ddcos da Bahia, SO, 50 75$000
M. 8. Jerou.viuo, 40, 100, 100 ., ,, 80$000
ldeni, v|e. 30 dias, 500  81)000

PREGÕES DA BOLSA
Vendedor Comprador

810$000

815)000
845*1100
8Ili«IIUU
840*000

Uniformizadas, 5 »|° —

/Jlc.riufl ctninHõva i
1917, poi-t 847$000
1020, port 847$000
Nominativas ..... —
CltUtelttS . , —

Apólices municipaes:
1UU4, 5 «|«, port —
1 > 11 tia flum.iiiitivas —
Kmp. lííUtí, mim —
Knip. 19011, port 179$500
Kinjí. 910U, port.... . . ... 180*000
Kmp. 1914, port;, 0 "I" 177$000
fcuip. 1917, purt.. fi °|° ., 172*000
KUI1VI0.V, 1» so>.if 88*000
Campos .;..., 200)000

ApOIlt-cs estadoaes:
listado do Hio, 4 "|°. .... 9S$000

238)000
23S*I>U0
1.S2SOII0
187*000
17S*.I0U
17t!):).l0
171)llÕU
87)lfii0

190)000.

99$.-|00

Londres
Paris ..

Mercado monetário
CAMBIO E BOLSA

Tabelas offieiaes
a 90 d|e.

Londres 
Paris
Itália
Portujal
A Ile.-ua nha .. .. - ..
Sui-sn
Nova York 
iMpaithá
Japão .. .. .. ..
Suécia -.
Noruega 
Ilollnmla .... ..
S.rriu
Bélgica
Dinamarca
Áustria

üolrc tam :
Café, por franco ..

) 1|2
$427

a
, 1|8

$4.10
$25.-,
$720
$099

1$125
7f2lK)

$900

1$.".20

2*2d0
*4.-|3

$430 a

3 d\v.
n 9

Ditas dô 800$, 0 "|". ... 40U$,mo
Mina.., 1:011(1$, 5 o|«. . .. .8751000

Acções:.
Bancos :

llrall 2ó('i$000 25O$0(l0
Üoiuiticrelnl lS2*iiuo
Coiiitnercío. . ... ....... IS.Ií(mm)
Credito Kcal IntGl-haciunnl, lS(i*il..ll
I.-.v.nra US$000 llOídlll»
Mcn-anlil 205$l(00 2011*0110
Poi-lliglii-zn; . : 252JII00 215$00l)

/f. 1/.: Tecidos :
America Tabrll 207$!IOO —
Alliniii-ii 2411*11110 220$000
(.'..iifiaa.;n. . . .-• 21s$l)(lll 210$IIOO
l.-orcovudo 170*000 lti*i$000
Jlafuifne.tiii-ii l.siijoini 170*000
Industrial (.'iiiuplaln . ... 2Huf...i.i —
l.«iniflii.. PeteroiHills, . imijmio —
Mugfehsd Kiu$.i00 13H$000
Prnsressò. . '- 207*000 2U0Í00U
lVlv..pi.lilann 27ll$000 —
-'  -'«.-.siniii —
Taitl.alG Industrial .... SSOfÒOÓ —

U. tle Scouros ;
ilrnsll . ........... Hlltliuo —
Minerva 03$000 —

¦Etttrntlax dc ferra :
Minas ria S Jeronjuio. . .. S0$.100 79$500
Sul Mineira Ü0$000 59$000
Vicl.iriu e Mlnns 80$000 —

Diversas:
Doins da llaliia 80$000 75$000
Horas dc .s-untos 405*000 4fill$ll00
Ditas nominaes 400*1100
loterias Il$,-iü0 lassou
Jlcllii.rts. no Maranlião... Cijaiuo
Terras 15$000 13$000

Dclicntiii-es:
Amerira Fabril 202$000 200?000
Alilaucn 200*000
Melhorls. no Marillihüo.... C.5$000 55400.0
AiitaiTli.-.-i I-nuüsia. .... 20(I5.'.UU
Bom I-aMor 204$000 200*ifl)0
Cervejaria Hralniu 20S$000
Confia néa 209*000
Cori.ov.ido 200$000 1905000
Do.-as da II11I1I.1 13II$(HI0 134$000
Do.-ns de Sanlos 210$l)00 2OO$O00
i.sper.inea 2U2$OUO 200$i-')0
Edlfliadora I65$ii00 —
i-iiii i.ui roi$noo i9.s$mii
lu.liislrial Piimiilsta 203*000 200$000
Mligecnse I7()$0il0 150$00ü
l iiigri-sso Industrial . .. 2lMi$|lli|- -
Merendo. . .. 207$u00 20C$500
Mniúifiielorn lim$ÍHI0 I8.r.$i.>i0
Melh. em Pernambuco 1.1(1*000 —
Santa Aleixo 1SO$000 100S000

. Rendas fiscaes
RECEBEDORIA DE MINAS

GERAES
Arrecadação do dia 10  82:598$500
De 1» a 10  324:301Ç100
Km ijrnnl período do nnno pas-

sado  270:233$000

Notas da Alfândega
A thesouraria desta repartição arre-

cádoit hontem 294:242$j66. sendo réis
2is:992$.)55 em ouro e i78:249$9ii cm
papel. De 1 a 16 <lo corrente importou
a renda em 4.891:939$866 e, em igual pe-
riodo do anno passado, em 3.816 :66i$310,
havendo uma differença para mais, em
1920, dc i.078:2/8$556.

Foi baixada hontem a seguinte por-
taria:" O inspector designa o 2° escriptura-
rio Balthazar Gonçalves de Almeida para
organizar uma relação dos volumes exis-
tentes no armazém de encommendas pos-
taes, que será presente a esta inspeetoria
com a máxima brevidade."

Foi submettido á consideração supe-
rior o requerimento cm que Eugênio da
Graça Castelões, continuo desta Alfande-
ga, solicita seis mezes de licença.

Esta inspeetoria submetteu á consi-
deração do Sr. ministro da fazenda o re-
querimento cm que César Farani Filho,
nomeado despachante aduaneiro em 15
de março ultimo, solicita nova prorogação
de prazo, por-mais 15 dias. afim dc po-
der prestar a respectiva fiança.-

Ainda á consideração do Sr. minis-
tro da fazenda foi submettido o reque-
rinicnto. acompanhado dos documentos
necessários, da The Royal Mail Steam
Packet Co., representada nesta capital
por II. E. F. Paterson. solicitando a no-
meação de Epaminondas Cerqueira de
Carvalho para seu despachante aduaneiro
especial.

Foram solicitadas providencias á di-
rectoria da despeza publica do Thesouro
Nacional, no sentido de serem pagas di-
versas contas dc J. L. Costa-& C, na im-
portancia total de 7:613$. provenientes
de fornecimentos feitos a esta Alfândega,
durante os mezes de oulubro e novembro
do corrente anno. .

Esta inspeetoria officiou hontem á
procuradoria geral da fazenda publica,
solicitando informar sc os despachantes
incluidos na relação que remetteu, já
prestaram ou iniciaram a fiança legal,
afim de que esta inspeetoria possa provi-
denciar a respeito.

Acompanhado do respectivo pro-
cesso, foi submettido á consideração su-
perior o requerimento da S. A. Etablissc-
ments Lambert, estabelecida á rua Mariz
e Barros n. 344, com üthographia e es-
tamparia, pedindo a restituição da quan-
tia de 5zo$5o6, proveniente da differença
existente entre os direitos integraes pa-
gos por 15.309 kilos de folhas de Flan-
dres env lâminas simples, despachadas
pelo nota de importação n. 2.092, dc 7 dc
maio ultimo e a taxa reduzida de que
goza aquella mercadoria.

3.4
$4,15

3|8
$440
$270
$830
$110

1*200 i
7*5011 !

$!I!I0
;i*(130
1Í540
1*110
2*:t20

$430 
'

$105
i$i::o
$0.10

$440

Canhenho commercial
Com o commercio de camisas, está es-

tabeleeido com o capital dc 50:000$ o
Sr. José da Cunha Coimbra. '

—Com uma officina de funilei.ro esta-
beleceu-se o Sr. João Rodrigues, tendo
para expioral-a o capital de 20 :ooo$ooô.

—Com o capital de 10:000$. estabele-
ceu-se o Sr. José Heredo Vidal, com o
commercio de botequim.

—Tambem com o commercio de bote-
quim, tendo d capita] de 12:000$, estabe-
leceram-se os Srs. Manoel Joaquim Bar-
bosa e Manoel Joaquim Nogueira, sob a
firma Barbosa & Nogueira.

—Com o comniercio de leite, tendo o
capital de 9 :50o$, e-tabelcceram>-se sob a
firma Martins & Figueiredo os senhores
José Martins c Reynaldo Rodrigues de
Figueiredo.

—A Companhia de Construcções Civi»

Centros diversos
O CAFE'

Encontrámos o mercado de café, l,ou-
tem, cm meihores condições de estabili-
dade, tendo até os preços accusado uma
pequena alta.

Os vendedores levaram á venda regu-
lar quantidade de t'eneros, mas, como
a procura cra animada, se fizeram ven-
das desenvolvidas.

Nessas condições, foi que o mercado
melhorou de posição; no emtanto, con-
tinuoii na 'baixa a Bolsa de Nova York,
os embarques verificados em nosso mer-
eado foram pequenos e temos um "stock"

aqui e env Santos de cerca de 3.500.000
saccas.

Os nossos vendedores declararam para
o íypo 7 o -preço de n$4oo por arroba,
sendo negociadas na abertura 5.805 sac-
c:.s c no correr do dia mais 5.887, no
total dc 11.692, contra 5.400 de ves-
pera.

O mercado fechou assim animadíssimo
e com tendências para melhorar.

Em Santos, entraram 34.708 sac-
cas, foram embarcadas 23.000, sairam
90.983 e ficaram em deposito 2.956.4.36
saccas.

'Cotou-se o typo 7 a 7$2oo e o 4 a 9$,
por 10 kilos, tendo passado por Jundiahy,
honitem, para esse mercado 44.000 sac-
cas.

Em Nova York a Bolsa aceusou no
fechamento anterior uma baixa de 3 a 6
pontos nas opções e na abertura de lion-
tem desceu de 16 a ^pontos.

Movimento do caffi
O movimento estatístico do mercado honteni

foi o seguinte:
Bntrado*: , .

Estrada do Ferro Centrai do Brasil
Kstraila do l.-urro leopoldina
Viu marítima. .' 

727
4.700

189

Total
Desde o dia 1» do corrente .
Media
Desde o dia 1» dc julho . .
Mídia

Embarques:
Estiidó-í Unidos
Huropa
Hin da Prata '.
Cabotagem
Pacifico
Cabo

Tolal
Desde o dia Io do corrente. .
Desde o dln 1" do julho
Stock 110 mercado

"oíoçõcs por arrota:
Typo 4 
Typo 5 
Typo 0 
Typo 7 
Typo 8 . . . . ;....;
Typo 9 

Paula semanal, $7(10 por

»-
5.022

118.754
7.917-J.302.lfi4

8.250

1.895
1.500

500

3.895'90.7.07

.... 1.098.020
500.230

12$OII0
12S200

, 11$800
, 11*1(10
. llSOllO

. .1(1*400
kilogramma.

Total 
Desde o dia 1» do mez.
Saldas
Desde o dia 1» do mez. .

Btock:
Em traplcehs
Em trnpehea

G.980
75.787

3.391
«0.156

188.800
129.923

CRUZ & LEMOS
i omniiss-itts, coiisignaç: es

oc 11 t.a propri»
Saccos va9iu5, novos e usados,

iiiira 'jafé e eereaes, amasjeus, al-
^uflâi o 'larbaütes.
Caixa Postal 665 End. Telegr. VAIRAO

9 Rua Municipal 9

Total. . .  318.783

Regularam os seguintes preços:
Qualidades: Por Moo.

Branco, cristal  $080 a $720'.".'.'.'.'.'. 
$5(10 a $600

3» sorte.
Idem, 2° jacto
Dcnter-irm* ..
Masrimilios. ,
Mascavo . .

$480
$300

$320
$480

O ALGODÃO
Funccionou esse mercado, hontem,

animadíssimo, registrando-se um movi-
mento de entregas muito desenvolvido;
entretanto, ns cotações proseguiram na
baixa, não havendo perspectiva alguma
de melhoria dos preços.

O mercado ficou, assim, frouxo.
O movimento em nosso mercado foi o

seguinte:
Entradas: • • pardos

S. Paulo 475
lYrnniiilniiro
Natal
porjyl pe . ¦, —.
Ptfrnhptin ,, --
íYárA¦'. . , . ,,,, —
Murunhflo —
Pnra —

Total. 
Desde o dia Io do corrente.
Saidas '..'.
Desde o dia 1» do corrente.
Stock

Cotações :
Qualidades:

Sertões

475
9.029
6.094

15.237
25.825

Por 10 Mios
 25$000 20*000

1" sortes  23$000 2l*ilnO
Paulista:.  28$000 2!'*'IÍ10
Medianos 20$000 21*500

CEREAES MOIDOS

Funecionava firme o mercado desse
produeto. cujos preços conservavam ten-
dencias de alta.

Cotações;
Fithil mimoso
Knl.fi puniflenvcl, 17$ a
Fulifi panific.iTel. . ..
Ftitiil especial. . . .,.,
Fubá communi
Ar.iinta ..
Fnbfí de arroz

Outros gêneros:
DfXtrhiR ,, ,,
I'Vi-iil.'i fina
Keeiila 2* sorto .. .. ?•*.'

Por 50 lilos
 23*000

..... 1S$U00
 195000

..... 14$000
.... 12*000
. ..¦ 3SSÜ00
. .. 3S$000

KUOQ.
. .. i$:oo
. .. $.;oo
. .. $500

O XARQUE
Funccionou o mercado desse produeto

hontein sem maior movimento, mas com
os preços ainda bastante firmes.

Os preços foram os seguintes:
7'rocnlendu»:

Kio da Prata:
Patos o mantas ., ,','',
Puras mantas

IHn Grande:
Prt((n c (muitas.. ., 

'.,

IJtl:;is ntniilas
Minas (leraes:

Conforme a qu.illilado .. .
•FARINHA 

DE TTRIGO

O mercado desse produeto funccionou
hontem inalterado e com os preços cm
estado de firmeza.

Os preços foram os seguintes:

Por 44 Mios
1» qualidade  47SOOO a 47$300
2< qualidade  •liij.l.m a 4ti*.'.<i0
3» qualidade  45*1100 a 4f>$AIIÜ
Seiiiiilina  47*000 47*500

A-lío

2$100 a 2*300

1*100 n 2Í200
1$S00 a 2$200

1$700 á 2$200

Preços corren les
Águas inlnci-acs:

ÓáUtt.
Caramba' 37$0(10 u 38V00V
Id ml» ry 82*1100 •' 84 $1100
Salutar!* S4$ouo a 3ii$uu0
l.'Hiiihui|ulri. , . ..,.' 32$ou0 a 34$OH0

S [.nureuco 30$000 ft 32$000
Aguardente:

480 Hlres
iMKin sello)

De Campos  19O.Ç00O a 200$000
Ue 1-lll'Hly. .  23IIÍIIIHI a -ziiisiiiio
De Angra  210*000 a 230*000

Álcool:
De 40 grilos  250$000 a 200$000
He 88 gr5os  220$000 a 230$UU0
De 30 grilos ,. .. .... 190*000 a 200*000

Alfafa: '
Um tcilo '

Nacional $360 a $380
Arroz:

.60 kllos
Brilhado dt 1» 48$000 52$000
llrilliadn da 2" 4.'l$n00 45*11(1..
E.qieeiul 40$000 481000
Superior 41$000 43*000
Bom 30*000 38*000
Iteguiar  .. 32*000 34*000
Branco 38*000 4O$U0O
Itajado do norte 20*000 28*000
lli-'- trroa 22JO00 25$liiill
Sango 1(15000 20$U00

Bacalháo:
'ntirfí

Diversas marca 120$000 a 130$000
lilein iiielk eniia . ...... — a «5$UÜ0
1'ewelln  100$000 a 105$00(>

Donlia:
Om kilo

P. Alegre, lata dc 20 kilos 1$930 2$00O
Idem, dc 2 kllos 1$900 1*950
lilMlifi de l* kllo l$!l'.l|. 1*950
Lacuna lata. du 20 kilos 1$7K0 llililll
Itajahy, lata da 20 kilos 1*900 2*000
linluli). laia de 10 kfldfi Uniu. 2$uiu
ldein. laia d. 2 Itili.» .. ljliso 2*0,10

dp 20 kiln» IJU00 1$9S0
Mineira . Paulista, lata

de 2 kllo

Batatas:

Mineira c Paulista .. ..
Hio Graude
Francezas ... ,.','.- ...

1$950 a 2$000

Om fcfl.

Breu:
Americano, claro
Idem. «spiíííi , __, ,,..,,

Cimento:

llarca Dova ,...
Marca Atlas
Outrat» marcas

Farcllo dc trigo:
Dos tlHdtilinj. iiarbiUíien

Farinlia de ínandi

Porto Alegre, especial
Idem, fina ,
Idem, enirefinn ....
Iiicm, penei rttda .. 

"..

Idem, grussn
Utjuua, pi.-iieir.tdo ..
lüeiiij grosía

Feijão:
."'--;.-- Por

Preto, superior .... ., 24$000
Idom, regular .. .. .. 18$000
De coros, Porto Alegro . 22*000
Manteiga .. 40*000
Enxofre (66 kilos) . .. 24*000
Branco .. 18*000
Amendoim 33*000
Frudlnho. . . . ..- 18$00O
Mulatinho 16$0U0
Oui ms qualidades . .... 14$00O

Fumo-

60 Mio*
28*000
20*000
25Í.II.0
42*000
27*000
24*000
33*000
26$OO0
17$l)00
21$000

Em corda — Especial
Idem, bom ,. ., .. .,
Idem, baixo ., .. ,.

Em folua:
i Por

Rto Grande, amarelo, la,. 28$000
ldein, 2* 22$000
Communi. de 1» . , , ., 21$000
Idem, do 2« 18$000
«ahla — Especial .. ... 8R$000
Bnhla -~ Superior 28$000
Boi». . . 20$000

Kerozene:

Americano . ¦ , ........
Ladrilhos:

Naeionaes. . , ,.,,,,..,
De Cerâmica ,,
Estrangeiros .. ,. ., ..

Manteiga:

De Minas e E. do Rio ..
S. Catharina(5 e IO kllos)

Milho:

Amarelo ,.
Branco. , , 
Mesclado

Madeira de lei:

Cedro. 
Peroba branca. , ,
Outra» qualidades .,

Oleo:
De linhaça:

Por Ma
2$000 a 2$200
1$600 a 1$S00
1$000 a 1$100

lt kllos
28$00S
24$000
23*000
20$000
40*000
31$000
22)000

Por «atra
25$000 a 26$000

Metro quadrado
7$000 a 15$000

21$000 a 26$O00
S8$000 a 40$000

Vm Mio
4$500 a 4$600
3$200 a 4$400

62 Mios
18$000 a 2O$00O
17*500 a 18$0I)0
17$500 a 13$O00

Uetro ev\:-o
. 28OJ000

250)060
170$000 I 190$000

Km barril bruto..-. .. .. 2)600* 2ÍS9U
E"> '»'» 2$800 I$800

De caroço.de algodüo:
Kilo-

Nacional  .. 1*200 1$400
Estrangeiro .. .. .. 2)800 2$S00

Polvilho:
De Minas. Rio a V. Paulo. $350 $400
De Porto .Alegre $350 $100
De Santo Catharina .. .. $300 )400

P'nlio:

Americano
Ura na por duzia, cone. .
Hpriice
De l'n ia na, 1" iinn lldade ,
l.leni. de 2» dualidade ...

Phosphoros:

Por tt
$700

320*000
2$n00

$1.00
)830

Marca Olho .. ,
Ontrda niiircas .

I*i-c.siintos:

Naelnual
Estrangeiro .. .

Queijos:

Minas
Palin.no (caixa)

Sal:

.* •• • ••
• • •¦ •

Oo norte, grosso ,
Mntiu
De Cabo Frio, grosso...
Idem. Idem, moldo......
Kitmiiireiro

Sebo:

Do R. Urande e fronteira
Do Matadouro e xarq. .
Do Itio <|a Prata. . . .

Tapioca:

De diversas procedência».
Telhas:

fram-»»». . . ,.;
Noi-ionacs. . , ........

Por lntn
74$000
74$000

Kilo
4J800 a 5)200

10$500 a 13$O00

Dm
1$000 a 3)800

100)006 a 105)090

60 Mio»
*- 0)500

Nominal
6)000 ¦ 7)000

Nominal
10)000 n 13)001

Om kilo
4)300

uiimluai
Nominal

Om kllo
)100 a )000

Nomiual
Nominal

Bflmeo»
40)000 a 44)000
40*000 a 44$000
40$UU0 a 44)000

•'•$0«0 n C$200 '

Por 45 kllos

Toucinho:

Conniinm 
Dc fumclro ., .. ,, ,,

Vinho:

D-> Ulo Urande. . . ,.,,.
Estrangeiro, virgem .. ..
írtrím vi»rdt , , •••...
Collares 

Vermouth:

Italiano.. .. 
Francez , ,,
PArtuirues (P. 0,1

Vlnngre:

Branco 
Timo .. .. . .. .

1:200$ a 1:4(>H*
500)000 n 580$000

Um. kllo
ltnuo a 1Í400
2$0.00 a 2$500

Por tnirrtl
70)000 a 85)1101

700*000 a 7511*0011
A3õ)iino « 7nn$non

750)000 a 800)000

Oaita .
58)000 a C0|(,,„.

T8$000 a 82)000
48$000 a 52)000

Piva
650)01)0 a 700)000
650$000 a 

'700)000

Noticias maritimas
MOVIMENTO DO PORTO

Vapores entrados

Dc Gothemburgo e escs., sueco Bal-
bôa; carga a Luiz Campos;

De Nova York c escs., americano Aco-
lus; carga á Companhia. Expresso Fo-
deral;

.De Buenos Aires e escs., francez For-
mosa; carga á Companhia Commercial e
Maritima ;

De Nova York e escs., inglez Ste-.
pheus; carga a Wilson Sons & C.;

De Yokohama e escs., japonez 7*0ía-
Mani; carga a Wilson Sons & C:;

De Buenos Aires, americano IVcst-No-
tus; carga a Davidson Pullen.

Vapores saldos
Para Nova York e escs.. inglez Man-

churian Prince; ._
Para Porto Alegre e escs., nncioYiaes

Ibiapaba e Itatinga.;
Rara Buenos Aires e escs., sueco Bal-

bôa;
Para Santos, allemão Rapot;
Para Amsterdam, americano West-

Coruin ;
Para Buenos Aires e escs., americano

Assimippi;
Para Santos, americano Tulady; -
Para Marselha e escs,- francez Aqui-

laine;
Para Victoria e escs., lancha-motor

Benevenle;
Para Buenos Aires c escs., norueguez

Taurus.
Vapores esperados

Liverpool, Brouta 
Buenos Aires e eses., Vauban. . ..."
Liverpool, Avante |
Portos do sul, 8. Pauto ;,
Liverpool a oses., Orita ;,
Hnvre e escs. Lutetia ...'.'.
Marselha o escs., Cordolia
Liverpool c ese., Arlansa ,',
Portos do sul, Anno
Buenos Aires o eses., Francesea . ...
Buenos Aires escs., Mendonça
Buenos Aires o escs., Demerara
Buenos Ai res, lluron ,
Portos do norto, Poní fe
Buenos Aires e ese., í,iina
liucnos Aires e pscf.. Avon
Portos do norte, llahia ,,
Llrorpool e eses., Valparaiso .. .. ..
Buenos Aires e eses., Paus de Waes..
Portos do sul, llcnci-nitc
Uio Grande do Sul, Tcnuyson
Liverpool a escs., Sócrates
Portos do sul, 8. Paulo ,;
Buenos Aires o eses., Qelria. .'.'.'.'.'.
Buenos Aires o eses., Sicrro Fcnfano. .
Nura York, llolicrc
Nova York s escs., ^idan
Liverpool c eses., PIMias
Southuuipton e escs., Uiahlaná Pride.
Havre o escs., Somard

Vapores a sair
Callío o escs., Orita.  17

TELEGRAHHAS GOHHERCIAES
(Segundo despachos) telegraphos dos nossos correspondentes especiaes);

MERCADOS MONETÁRIOS

OS PRODUCTOS E OS TÍTULOS BRASILEIROS NO
ESTRANGEIRO

28
28
20
31
31
31

14*000
13*000
12*000
11*000
9*300
lOÍOOO
9$3O0

14*300
13*300
12*41)0
11*3U0

9*1,00
11*100
9$óU0

Marselha-c escs., Formosa..
Hecife e eses., Taquary
Portos do «ul, Itaperuna
Nova York o escs., fanoaii. .
Maefio u eses','' ltapuhy
Bahia u Iteclfe; Vctoria'
Poi los ilo sul, ilaocró
Bii.-n...- Alies e ese. Lutetia.. .
Bii.Miof Aires e ese., Vurdoba..
II:.-.'.- Aüis u ese., Arlama..
I',,¦••.,< ti-j iKirtu, Aracaty
Arícajü e «,•«., Itupacú .. ..''J'rii>tj v t-M-fl.,- frniicifca. . .
Samoa a e-es., PkUaiUliiliia. .
Li»cri.uol u c«e»., Ueaiciara. .

21
21
ai

Informações diversas
TEIiEGRAMMA FITíANCIAIi

Descontos:
Bole Ant. 101S

Em Londres, 3 mezes :
0 11|1C 6 11|10 G5|8

Em Nova York, 3 mezes :
4 3|1G

Cambio sobre Londres:
Nova Yórk!(t. tdg.) por dollars, librai

3.48.50 8.40.30 3.71.75
Nova York (â visto) d-illars por Ubra :

3.47.75 3.45.75 3.72.50
Paris (4 vista) francos por libra :

50.25 59.53 40.92
Lisboa ia vista) pouco por mil réis:

61|2 (iir.jui 201|2
Madrid (4 vista) pesetna por libra :

20.05 20.50 19.65
Gênova (A vista) liras pur libra :

100.00 100.20 51.00

Titulos brasileiros:
Actual Ant. 191?

Federaes :
, Fuuding, 5 0.0 :

lill 06 —
Novo Fundlng, 1914 :

C7 57 —
Convcrsiio, 1910, 4 o|o :

39 1|2 30 1|2 - .
1908, 5 o|o :

05 65 _
Estadoaes -.

Districto Federal, 5 olo :
60 1|2 50 1|2 ¦ —

Bello Horizonte, 1005, 6 o|o :
04 1.2 64 1|2 —

E. de 8. Paulo, 1013, 5 o|o :
N|cofãdo N|eotodo N|cotadc* K. Oo líio, bônus ouro, 5 ojo : -

58 58 —
E. da Balila, emp., ouro, 1C13, S

42112 43 112 —
e|o '

Tltnlos diversos:
Hoje Ant. . 191»

Brasil lt., Comutou Stock :
2 111 —¦

-Brazlllan T. Llglil 1'. Co„ Ltd., Oro. I
40 40 1|2 —

S. Pnnlo lt. Co., Ltd., Ord.:
124 124 —

Leopoldina R. G„ Ltd., Ord, :
27-1.2 28 — ¦

Duinont (Jnffeo O., Ltd., 7 112 olo C, Prcf. :
7 1|4 7 1(4 —

St. .Inim dei Rc) míiiíiib, Ord, :
15|- 157 —

llio Kluur Mills (c Granaries, Ltd. I
«1|S 6113 —

London & Drnsillan Bank, Ltd
. 21 1|2 21 1.2 . —

Mala Keal Ingleza, Ord. :
100 1)2 105 —

Títulos estrangeiros:
Ilolo Ant. 1910

Emp. de líuerra Britannico, 5 olo, 1929(47 :
82 3|4 82 811 ¦ —

Consols.. 2 J|2 olo :
44 1|3 44 — .

Rente Friinciilse. 3 o|o (na Bolsa de Parle):
57.40 57.00 —

llenle f-ronculse, 6 o|o :
8.1.20 85.20 —

O CAFE'
SANTOS, 15—0 mercado de enfí dldjioiil-

vel fechou inalterado'.
Jlojc Ant. 1019

Typo 4.  fl$000 9)000 18)500
Typo 7. .  17$2O0 7)200 11$000

- SANTOS, 15 — O nicreado de eafÉ para cn-
tregn u ,termo cnntintin caluin, reglstrando;se
pou.os negócios, prlnclpiilmcnte devido fl Ine-
gularidade do enmlilõ eüfurllilo"; Np entretunto,
fõrnhi liem muiítldifs as cotações da véspera atfi
ll ultima hora, quando o merendo se achava cal-
mo, eom os seguintes pregos. ¦

Hova base
Jloja

.'¦:¦ :-., 8$950
, »$05ü

..¦..:...........-... 0)250'
• •••.;  0)450

Kntr<Ku cm março, .
Kntrona"; eni inalo. .
li ii tregn em julho. . .
Kniregti em setembro.

0,53
0.94
1.2S
7.40

ou seja uma baixa do 10 a 17 pontos, sobre
os pretos anteriores, que foram o» seguintes:

Anterior
Kntroga cm marco. .
Kntrega em maio. . ,
Entrega cm julho ,. ,
Entrega eiu setembro.

0.71
7.11)
7.42
7.1)5

Kn mesma data do anuo passado registraram.
bo as seguintes eolni.-õo.s' :

Anno passada
Entrega em manjo .  15.18
Entrega em maio  15.-10
Entrega em julho  15.53
Entrega em setembro  15.37

NOVA YORK, 15 — Café disponível:

Oònipratlorci
Hoje Auter.

0 112
0 112
7 3|3

7 118
0 5_8
u ;i,4
8

Hoje Ant. 1919

15.37 13.37 35.80

15.51 15.57 32.05
de 6 .pontos, desde

T.vpo Rio n. 
T.vpo lllo lí; 7. . . ...
T.vpo .Santo* n. 
Tyjio pan tos u. 

Uio, billiil de 1(8.
Santos, baixa úee 1|4.

O AliOODAO

NOVA YORK, 16 — 0 mercado Je algomio
para a entrega n p.-uzo cneêrroii-se hojo em
condições e^taw-i», regUtramlose ' os seguiu-
tes valores, quo representam cents por Ultra:

Algodão "America uo n
entrega em Janeiro

Algodüo " Ainerleji no"
entrega em maio .
Ou seja umu baija

o fechamento anterior.
LIVKRPOOL, 10 -- No mercado de algodüo

disponível us iiualidailcs brasileiras foram hoje
cotadas 20 deeini.H dã .penco por libra maia
altas, vlgoraudo os seguintes limites:

llole Ant. Í919
Pernambuco "fnlr" . 11.92 11.60 32.10
Macei* "fair" , . . 11.92 11.0.1 32.10

O algodfio norte-americano no mesmo merca-
do experimentou uma alta do 20 décimos do
pence por libra, cotando-se:

llole Ani. ¦ 1919"Fully-mlddllng" dis- .
poulvel  12.17 11.91 27.10
HVKUPOOL, 10 — O mer.-ado ile algodüo a

termo, fls 12.30 p. ÍU., leije mostra pnrn o pro-
dueto norte-améiieano uma alta de 20
pontos,. cotuuUo-se em pence por libra:

Hojo Ant. 1019"FiiIly-mlddUng" en-
trega em dezembro 10.92 10.OC 25.10"Elt!l,v-in!ddling" eu-
tregn cm marco . 11.13 10.87 23.11
PI-:UNAMBi:C<), 10 — O merendo do algodão

nesta praga estevo hoje no meio dia estável.
A cotação da 1« 6orte foi por 15 kilos:

Hojo
Anterior .. .'-,'• .. ,,
Anuo passndo .. ..

As entrudus foram:

Hoje
Anterior ,. ,,
Anuo passado .... ..

Ou seja para a safra:
Hoje ..
Anterior '.",,
Anuo passado

Dezembro. .
Janeiro.- »
Fevereiro, .
Marco . . .
Maio. . . ,

Vendas.

Dezembro, .
Janeiro. . .
Fevereiro..
Muii;o, , . ,
Mulo. . . .

Vendas.

Dezembro.
Janeiro. .
Fevereiro ,
Míin.-o. . .
Mnlo. . . .

Vendas
SANTOS, 15 — E' o

cslutlslieo do enfí hoje,
coufrontou :

lioje
8)200

.. 12.000
Antvrjvr

... 8$925
9*1)25

... 9$225
9$ 150

..'. 19.000
Para liquidação

Ar.t.
8$200

1919
12*000

O.fOOO
95000

Nil

9$000
9$000
2.000

BÇguliitè o movimento
eom os respectivos

11$225
10)800

94.000

28*000
28*000
3S$000

600
900

28.900
28.300
20.800

Sendo u exiítcneln deste produeto calculada
cm: ,- 

'
1!"> •• .. .. .. .. .. 0.800
Anterior .......... .; ,. ,, ,. .. . «.aoo
Anno pusMido ., i. ,, .,  49.900

A ultiiiin exportacito da algodflo conhecida ê
nouhunin.

O ASSUOAn
rBRNAMBUCO,- 16 — São as seguinles af

eota.;õcs offieiaes do assucar, hoje, por 15
kllos:

J7oí«
rl*400
s?o;io

. «*:ioo
: '•>$iino

7*1100
4*200

Anterior
11*200

8$.noo
lem cotn';ilo

N.$,'.()0
. 7)500

1*200
Anno jnisuada

i:i$ooo
12)500

Sem eota^Üo
ííuoo

Ilzinas superior e 1*
Itraneo, cristal .. .
Deiiieniras ,. 

",, 
,

8«. sorte ;,..,. .
.Somenos .. ., ,, .
Ilrtitoa seccos .. ..

Uzlnus superior c 1»
lir.nico cristal .. .
lli-ineruros .. ., .
3» sorte .. .... .
Soiifenus
Urutos bcccos .. ,.

Entradas :

Embarques

Ocspuehadas

Saldas:

//o/c

38.930

20.000

19.000

Nil

Auf.

34.703

23.000

28.000

90.083

1910

14.509

22.000

19.000

3.000

2.950.120 4.679.847
Nr. Bolsu offieial d.

Existência :
2.095.370

¦ NOVA YORK, 16  „.,„.„„ ,„.
Café o Assucar vigoraram hoje, 1 ultima hoiu
ns seguintes cotações de eafò a termo, renre-
feiitmillu eeiitn por libra :
mmmmmcmmwm

OÍ.-.i.O
8$000

.. 27.500
7.8110

.. 11.500

1.118.700
1.091.290

433.100

Marselha o-eses;, Mendoza
Iteclfe o escs., Almirante Jaceguay'..'¦,
Leixões o Hamburgo, Grocntolt .,
Siiilliauipton e eses., Avon ,fe
Novu York e esei, lluron ,;'
Jteelfc m «tíi-s., 'Itapuca. 

. 
'

Portos do sul, Cup.vurif . , i', riô"ó;!'!''Antuérpia o eses., Paus de Waes. . 
'.'.'.'..

Suécia o esc, Lima
Rio da Prata, Valparaiso '
Laguna o eses., .4nou .,
Portos do norte, Joõo Alfredo .. .'.".'.',
Nova York e eses., lluron
IlurdCo» e eses., Mcrra Vcntana
Stoikolmo o eses., OrlWo'. [Montevidêo e eses., lícrvulo Dourada!"
Buenos Aires o eses., Uighland Pride.
Rio da Praia, gamará

Movimenlo do cáes do
porlo

Acham-se atracados ao cáes do porto,em serviço de carga e descarga de rtier-
cadorias, os vapores e embarcações se-
guintes:

Embarcações diversas, armazém i.
Vapor nacional Ibiapaba, descarregan-

do carvão, armazém n. 2.
Chatas diversas, com carregamento doLima, armazem n-, 2.
Vapor americano Robin Good Yellow,

descarregando carvão, armazem n. 3.Chatas diversas com carregamento do
Shcridan, armazem 3 e mixto 2.

Chatas diversas, com carregamento do
West Noska, armazem 3 c mixto 4.Chatas diversas, com carregamento do
Rio de la Plata (armazem mixto n. 8), ar-
mazem n. 4.

Vapor nacional Victoria, cabotagem,
armazém 4.•Chatas diversas com carregamento do
Scaldicr (armazem mixto 8), armazém
n. 5. ." —

Chatas diversas com carregamento do/Iwini! Villaret de Joyeuie, (armazémmixto 2), armazém s.
Chatas diversas com carregamento doLockport, armazem 5.. - \'Chatas diversas, com carregamento do

Trcvier, descarregando cimento no arma-
zem 3, (armazem mixto 8), armazem 6.

Chatas diversas com carregamento do' <•¦•;-(* Ormand.:A cevada descarregada no
::-.azem 3 ( armazém mixto 4) arma-

íeni 7.
Chatas diversas com carregamento do

Maranguape, armazém j, retorno do Ube-
raba.

Uxinns superior ei» .. .
llraiico erlstul
Uemernrns 
!!¦ sorte '¦'.',
Somenos
Urutos, secco-I ;

As entradas foram:
Hoje
Anierior  tt
Anno' passado ' .'.'

Ou seja pui-n a safra:
Hojo
Anterior , ';'
^iiiio passado  

Sendo a existência deste produeto calculada

VU!" ,-• •• •• ••  387.OOO¦}:í":r""' •-, •• •-  30.1.100Anuo passado  159.200
A ultima exportação de assucar conhecida 6nenhuma,

Chatas diversas recebendo minério, ar-mazem 8.
Chatas diversas, com carregamento doAngo (armazém mixto n. 8), armazemn. 9.

^Chatas diversas, com carregamento doIVest Mitnhen, armazém 9 e mixto 8.Vapor inglez Biclla, pateo 10, receben-do carga.
Chatas diversas com carregamento doò. Dourado, armazém 10.
Chatas diversas, com carregamento do1'ancras, armazém n. 10.
Chatas diversas com carregamento doOonhcitr, armazém 10.
Vapor italiano Sa» Giuseppe, pateo 11.descarga de trigo.
Vapor americanno American Star, pa-teo 11, descarregando material para aEstrada de Ferro Central-do Brasil;Vapor americano Tuladc, pateo 13,descarregando trigo.
Chatas diversas com carregamento dotcylan, armazém 15 e mixto 8.-> Chatas diversas, com carregamento dotabor (armazém mixto 2) armazém nu-mero 15.
Chatas diversas com carregamento doüroentoft, armazem 15 e mixto 2.•Chatas diversas cwn carregamento doGclher, armazem 16 e mi.-:to 4.Chatas diversas com carregamento doHcresaspa, armazem 16 e pateo 8.Armazém 17, vago.
Armazém 18, vago.
Praça Mauá, vago.

Movimento commercial
NOS ESTADOS

SANTOS, 16 (A. A.) - O mercado decambio desta cidade abriu "hoje com as
cotações seguintes": á-vista, 9 s[8 e a godias, 7,0. .

— O mercado de café abriu hoje comas cotações seguintes: typo 4, 8S971;, e
^PO 7, 7$97S-

Nesta base forn-;: negociadas 5.000saccas. -
BELEAr, 16 (A. A.) — Até ante-hon-tem, a Alfândega desta capital rendeu a

importância dc 272:2G6$9j7.
RECIFE, 15 (A. A.) — O mercado de

algodão continua indeciso e o dc assacar
frouxo.

Devido o cambio continuar em baixa a-

i
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ultima cotação dos produetos na praça de
Nova York desceu a 350..' 

"¦

BAHIA, 16' (A. A.) — O mercado çlé~
cmnliio abriu-estável. *'^

Os bancos s.caraiiitã 109I16.-Odollaf
fui colado a"6$7oo e a libra a 23$_72.

O mercado de cacáo está em franca
baixa; o typo superior foi cotado a pre-
cos inferiores A i$5°o, não existindo
asíim mesmo compradores. ¦ ¦; .;

 A directoria de rendas desta capital
arrecadou à importância de'"i2. :i33$oSo,
sendo de exportação H737$86. c inter.ua
jo :.io.s? 19-2-

BEI.EM i(i, (A. A.)-— Omereado de
borracha niantem-se do mesmo modo quc
nus dias anteriores, sendo o produeto
colado a i$900. ' -. .

SANTOS, 16 (A. A.) — Entraram
hoje, neste porto, os seguintes, vapores:
o francez Ceylan, de Bordéos; o ameri-
ricano Chobaulip, dc Philadelphia; o
americano SI. J0I111 Coimtry, de SVatiali.
Saidas não constam.

SAXTOS, 16 (A. A.) — O mercado
de cambio fechou hoje a 9 t|_ á vista e
9 iU a yo dias. .

Francos: minimo. 415 réis, e máximo,
4_*o réis. Vendas, 3.C15.000.

Liras, 2C10 réis.
— O café, 110 fechamento do mercado,

obteve as seguintes cotações: para o
typo 4, S$()50, e paia o typo 7, 7$9?5-,

Eoram vendidas 13.000 saccas, haven-
do na praça um stock de 2.9.9.05o.

NO ESTRANGEIRO

NOVA VORK, ífi (U. P.) — Mercado
dc câmbios, libras esterlinas, 349 3I4;
francos, 595; uras, 35..; marcos, 133 íj.;
florins, 31.20.; franco-belgas, 625.

CHICAGO, 16 (U. P.) — Mercado de
cereaes:, trigo. O mercado abriu com as
seguintes cotações: março, 159 i\.\ a 159.

Milho, maio, 69 i|:j a 69; julho, 70
70 i |S.

BUENOS AIRES, 16" (A. A.) — Na
abertura do cambio a cotação foi.de 17,
Sj francos belgas para üm peso ouro.*

—.\'a abertura do mercado vigoraram as
segunites cotações para os vários pro-
duetos:

Trigo, 20 pesos; milho, 9,35 pesos;
aveia, 9,10 pesos; lãs, entre 3,50 e 8,20,
segundo os typos; e couros, entre g,io a
11 pesos, conforme as qualidades.

.UOMTEVIDÉO, 16 (A. A.) — O
mercado de cambio desta capital abriu
hoje com a cotação de 12.40. para os sa-
que; á vista.

CORREIO
Esta retinrtlçSo cxpcdlri maUo pelo» stjuln-

tes yiaiiuetcs : í*
Itóje.,. i* ; /-;. 

'
Olittt, pifra"' Muutcvldén e portos do 'Pari-

ÍIcò, recebendo impressos ulé tta 12 lioras, objo-
etoJv;i;ii.n\* registrar ato as 11 e cartus liara o
exterior ató is 13'.

Amanhã : „
Itaperima. para R. Subãstllo, Santos, Para-

nacuil, Itajaliy, Florianópolis, Iiuliitiibu e I'.io
(irainle, recebendo impressos até ns 8 horus*
objoctos para r?(*istrar atC as 18 do liojo,
eartaa para o Interior atí as 8 l]2 c idem, idem
com porte duplo arC* as fl.

llnpuliu, para* Victoria, lialila, Slnreii*,, Uc-
cite', Cabedello, Natni; o MacAo, recebendo im-
pressiia até na (! Iiorna, objectos para registrar
atí». as 18 Ue boje, cartns para o interior h tt»
us 0 1|*_, D idem, idem com porte dnpto atí as
7 lioras.

SPORT

AVISOS MARÍTIMOS

SKOGLANDS LINJE I
O VAPOR NÒRURGÜ.KZ |

filllITIfl

ATHLETISMO
A festa de sports da Liga Metropolitana

Lançamento de disco

carregara neste porto em j
meados do mez do Dezem-1
bro, para

LEIXÕES E VIGO
Para cursas e mais informa-
çõ;:s, com a

SKOGLANDS LINJE
9 Rua Municipal 9

TELEP. NORTE 1676

Liverpool, Brasil and Hiver flate taers

UNHA LAMPORT & HOLT
O PAQUETE

HERS6HEL
Sain. no dia 22 do corrente, para „

Este paquete foi expressamente construído pura transpor tu
Io passageiros de 3.' olasse, em camarotes oom duas,* quairo

e seis catnaa. ' -
Preço da passagem de terceira classe <•_¦ •=_¦£».£OOO,

incluiu do o imposto
^aro passaoens e mais informações, tratar com os aiíentés

Norton Megaw & C. L»
RUA DA SAUDE 29- PRAÇA MAUÁ

TELEPHONES—Passagens: Norte CC71—Carga: Norte 47.

WILHELMSEN UNE
Linha regular de cargueiros Norueguezes

liUASÍL-NÈW .YOUK
^•¦•^^>.^/W»)^^^W»^WS^»

TAURU8
Carregarei na 11 quinzena de »Tn neiro

THOOE FÂGELUD
Carregará na -O? quinzena dc «Janeiro

TROUBADQR
Carregará na I ? quinzena de fevereiro

JETHOU
Carregará ua Má. quinzena dc .fevereiro

l u. ira
65, AVENIDA RIO BRANCO, 65 Telephone Norte 240

LLOYD BRASILEIRO
"PRAÇA SERVULO DOURADO

xsntre Ouvidor e Rosário
LINHA DO NORTI3

O PAQUETE

JOÁO ALFREDO
Sairá no dia -25 do corr-ente para

Manáos, ás 10 horas, escalando emi

Victoria, 26 dc dezembro.
II,ihia, 28 de dezembro.
Maceió, 29 de dezembro.
Recife, 30 de dezembro.
Cabedello, 31 do dezembro
Natal, 1" de janeiro".
Ceará, 2 de janeiro.
Tutoya, 3 de janeiro.
Maranhão, 4 de janeiro.
Pará, 0 de janeiro.
Santarém, 7 de janeiro.
Óbidos, !l de janeiro.
Parintins, !) de janeiro.
Itacoatiara, 10 de janeiro.
Manáos, 11 de janeiro.

LINHA «O SUL

O PAQUETEMU
Sairá no dia 30 do corrente, ás 10

horas, para MONTEVIDÉO, esca-
lando eta:

Santos, 31 de dezembro.
Paranaguá, 1° dt janeiro.
Antonina, 1° de janeiro.
S. Francisco, 2 de janeiro
Itajahy, 3 de janeiro.
Florianópolis, 4 de janeiro. -. .
Rio Orando, íi tle janeiro.
MoiflevMéo,' 7 de janeiro.

AXIso-As pessoa- que queiram Ir a bordo dos paquetes, levar ou re-
cho! pasaiigelrus, deverão «ci-cltar cartões de mf.reuEo .ia secção du tra
fe'go

Realizando-se, nó dia . 2$ do corrente
mez, no campo do ,C. R. Flamengo, a
festa dc sports promovida pela Liga Me-
tiopolitaria, a sua commissão de despor-
tos alhlcticós, na «ua ultima reunião, con7
fe-ccionou o seguinte progranima :
Relaçãodos t*oiicum.'ntt'S ao cam-

ik-oríiit» tle desportos atlitletlcos
. Corrida rasa

Prova .— ioo metros:
S. C. Mangueira — Alfredo M-azzeo,

Salvador Mazzeo, Carlos Motta, Telema-
co Simas. ]o_ão C. dc Sá, Oetavio Quei-
roz, Norberto Bittencourt, Renato San-
tos, João Magalhães, -Moacyr Silveira,
Agnaldo Simas, Walter Kriemler, M. M.
de Paula Ramos e Américo d-e Araujo.

Fluminense F. C. — José Carlos Gui-
marães, Álvaro Aquino Salles, César
Bacchi dc Araujo c Oetavio Pereira
Braga. .

U. R. -do Flamengo — Ulysses Malaguti
de Souza. Humberto Malaguti de Souza,
Paulo Buarque de Macedo. Iberè Goula.rl,
Álvaro Galvão Bueno, lldefonso de An-
drade e Affonso Chermont.

S. Christovão A. C. — Américo Aze-
vedo, Evandalo Monteiro, Franoisco Ca-
paneima, Iracy F. de Castro e Renato Vi-
nhacs;

Prova — 200 metros:
S. C. Mangueira — Alfredo Mazzeo,

Salvador Mazzeo, Carlos Motta, Tele-
maço Simas, João C. de Sá, Oetavio Qua-
dros, Norberlo Bittencourt, .Renato San-
tos, João Magalhães, Moacyr Silveira,
Aguinaldo Simas. Walter Krimcler, M.
M. dc Paula líamos e Américo de Araujo.

•Fluminense F. C. — André Luiz Ri-
che-r, Alberico Rodrigues, Alberto M.
Sampaio c Oetavio Pereira Braga.

C. R. do Flamengo — Ulysses Mala-
guti de Souza, Humberto Malaguti ' de.
Souza, Iberè Goulart, Waldemar do Rego
Carvalho, Paqlo Buarque de Macedo, Al-
varo. Galvão Bueno e lldefonso dc An-
drade.

S. Christovão A. C. — Renato Vinh*.-s,
Heraclydes Vicenzio, Evaiulolo Montero
e Iracy F. dc Castro.

Prova — 400 metros:
S. C. Mnagueirii — Alfredo Mazzeo,

Salvaddr Maszeo, Carlos Motta, Tele-
maço Simas, Aguinaldo Simas, João C. dc
Sá, Oetavio ' 

Queiroz, jvíorberto' Bittcn-
court, Renato Santos, João Magalhães.
Moacyr Silveira, Walter Krimcler, M. M.
Paufa "Ramos e Américo Araujo.

Fluminense F. C. — Ernesto Machado
e James. Woodward.

C. R. (1o Flamengo — Humberto Mala-
KU ti - dc Soüzã,. Ulysses Malaguti de Sou-
za, Waldemar do Rego Carvalho, Mario
Sayão dc Sarvalho Araujo, Ibéré Gou-
lart, Alv.iro Galvão Bueno e lldefonso de
Andrade. *'  '.. '.J'.'

S. Christovão' A.' C. — Aniccico Aze-
vedo, Renato Vinhaes. Heraclydes Vicén-
zio, F.váiiilolo Monteiro, Francisco Ca-
páneiiiae Raul Vieira Nunes.

..prova-T-r Soç icetros.:  . .-..-.
Fluminense F. C. — James.Woodward,.

Anthouy I.'a-.Vre'ncc, Fernando Lobo Ju-
nior e Honorio Brandão.

C. R.-do** Flamengo — Waldemar do
Rego Carvalho. Ulysses Malaguti dc Sou-
za. Mario Sayão C. Araujo c Dagobertu
Alves Torres.

S. Christovão A. C. — Luiz Vinhaes,
Ary dc Almeida Rego, Gilberto dc Al-
merda Regor*3ivandalo* Monteiro- c .Raul
Vieira Nunes.

Prova— i .,50o metros: .-.-.. ;':í; *-¦ .
-.-«.'• C; MaWueíra ••-¦-..,Salvador Mazzeo,

Alfredo Mazzeo. Carlos Motta. Tele-
maço Simas; Aguinaldo Simas, João C.
de Sá, Oetavio Queiroz. Norberto Bit-
tcncôurt, Renato Santos, João Magalhães,
Moacyr Silveira, Walter Krimelcr, M.

ÍM, de Paula Ramos e Américo Araujo.
. Fluminense F'. C. — James Woodward,';llonòi-io Braiidáo, Fernando Lobo Júnior,
Anlhony Lawrcnce e Mario Marinho Gm-
marães.

C. R. do Flamengo — Ulysses Mala-
guti de Souza, -pémentc Moitreil Bar-
linsa. Winkellmann Barbosa Lima, Marc
:Maibi>n e Waldemar do Rego Carvalho.

S. Cliristovão A. C. — Luiz Vinhaes.
Renato Vinhaes, Gilberto de Almeida
Rego, Ary de. Almeida Rego, Heraclydesi
Vicenzio, Kvandalo Monteiro c Fran-
cisco Capanema  *

Corrida com bandeira-
Prova — uò metros:
S. C. Mangueira ¦— ISiiiafio 'Cruz".- Car-

los Lcbr-e, Américo Azevedo, Lincoln
Coimbra-, Fritz Eisenlohr, Bcrnao-do Ei-
scnlohr e José R. Vieira.

Fluminense F. C. — Alcibiadqs An-
lognini, Rufino de Almeida e Renato
Junqueira. *• ,

C. R. do Flamengo —José ele Almeida
Xotío, Winhellmann Barbosa Lima,' üino
Galvão Bueno c Mario Sayão de Carvalho
Araujo.

S. Christovão A. C. *— Artliur Azevedo,
Américo Azevedo, Ary de Almeida^ Rc-
go, Heraclydes Vicenzio e Iracy F. de
Castro.

Prova Team Race:
S. C. Mangueira t— Alfredo Mazzeo,

Salvador Mazzeo, Carlos Motta, Tele-' nvico Simas, Aguinalldo Simas. João C.
de Sá, Oetavio de Queiroz, Norberto Bit-
tencourt, Renato Santos, João Magalhães,
Moacyr Silveira, Waker Krimcler, M.
M. de Paula Ramos e Américo Azevedo.

Fluminense F. C* — José Carlos Gui-
marães, César Bacchi de Araujo, Álvaro
Aquino Salles. Oetavio Pereira Braga, Re-
nato Junqueira, André Richer, Alberico
Rodrigues e Alberto M. Sampaio.

C. R. do Flamengo —Humberto Mala-
guii de -Souza, Ulysses Malaguti de Sou-
za, Paulo Buarque de Macedq, Iberè Gou-
lart, Álvaro Galvão Bueno c Waldemar
Peixoto. '-

S. OhristQvão A. C;— kacy F. de Cas-
tro, Evaridalo'Monteiro. Renato Vinhaes,
Raul Vjeira Nunfcse Luiz Vinhaes.

Salto vm distancia com impulso
Prova:
S. C. Mangueira — Américo Azevedo,'

Carlos Lebre. Ismario Cruz, Lincoln
Coimbra, Moacyr Silveira, J. R. Vieira
e Norberto Bittencourt.

Fluminense F. C. — Emmanuel Coelho
Netto e Carlos Fabricio da Silva.

C. R. do Flamengo —- Carlos Lebre,
Paulo Buarque de Macedo. Edgardo C.
Vasconcellos. lldefonso de Andrade e Ju-
lio Kuntz Fiího.

¦ S. Christovão A. C. — Arthur Aze-
vedo, Américo Azevedo, Evandalo Mon-
teiro, Rubens Portocarrero, Raul' Vieira
Nunes c lracy F. de Castro.

Sullo de altura .com impulso
Prova:
S. C. Mangueira — Ismario Cruz, Ame-

rico Azevedo, Lincoln Cotta e Fritz Ei-
senlohr.

(Fluminense F.C.— Emmanuel*Coelho
Netto e Carlos Fabricio da Silva.

C. R. do Flamengo — Everardò Perés
da Silva, Edgard . C. Vasconcellos. lide-
fonso de Andrade e Julio Kuntz Filho.

S. Christovão A. C. — Arthur Aze-
vedo, Américo Azevedo, Evandalo Mon-
teiro, Rubens Portocarrero, Francisco
Capanema. Raul Vieira Nunes e Iracy
Castro.

Salto de vara
Prova:
S. C. Mangueira — Ismario Cruz.
Fluminense F. t.— Marcos Carneiro

de Mendonça e Paulo Monteiro Valente.
C. R. do Flamengo — Luiz Cardoso

Filho. Julio Kuntz Filho, Kvcrardo Peres
da Silva e Affonso Chermont.

S. Christo-.ão A. C. — Arlhur Aze-
vedo.

¦i.l

•3-t

Prova:
S. C. Mangueira — Américo Azevedo,

Ismario Cruzi Fritz Eisenlohr, Lincoln
Coimbra e .Bento Martins.

•C. R. do Flamengo — Milton Nabuco
Caldas, José de Almeida Netto, Nelson
Dourado, Paulo B. de Macedo e Affonso
Chermont.-

S. Christovão A. C. — Luiz Vinhaes,
Artliur Azevedo, Américo Azevedo, He-
raclydes Vicenzio, Evandalo Monteiro e
Rubens Portocarrero.

Lançamento de peso
Prova:
S. C. Mangueira — Lincoln Coimbra.

Ismario Cruz, Fritz Eisenlohr e Bernar-
do Eisenlohr.

Fluminense F. C. — Marcos Carneiro I
de Mendonça, Alberto M. Sampaio, Hen- 1
rique Rizzo, Affonso II. Araujo B. Ju-
nior e Hans Bleuler.

O. R. do Flamengo — Affonso Chér-
mont, Odon Amorim, Everardò Peres da
Silva, Haroldo Borges Leitão e Carlos
Cruz.

S. Christovão A. C. — Gilberto de Al-
meida Rego, Ary de Almeida Rego, Ru-
bens Portocarrero c Evandalo Monteiro.
Bâla_ãb tios coiif.niTcntcs, com sçus

números dc ordem
Arí.. -

S. C. Mangueira .1
1 — Américo Azevedo.
_ — Ismario Cruz.
3—.Fritz Eisenlohr.
4 — Lincoln Coimbra

¦ 5 — Bento Martins.
— Bernardo Eisenlohr,
— Carlos Lebre.

8—¦> Moacyr Silveira. '

o — José Rodrigues Vieira.
,0 — Norberto Bittencourt
11 — Salvador Mazzeo.
is—Xarlos Motta. ¦-. •
13—Telemaco Simas,- ._
14 — João Chr.ockatt de Sa.
15 — Oetavio Queiroz. -• ...
ifí—Renato Santos.
17—João Magalhães.
t3 — Aguinaldo Simas.
10 — Walter Krimeler.
20 — M. M. de Paula' Ramos."
21—Lincoln Cotta.
is — Américo dé Araujo

Alfredo Mazzeo.
Fluminense F. C.:

José Carlos Guimarães,'5 — Álvaro Aquino Salles.
26—César Bacchi de Araujo.
2*7 __. Oetavio Pereira Braga.
28 — Aiidré Luiz Richer.
29 — Alberico Rodrigues.
30 — Alberto M* Sampaio.
3i..-r- Ernesto Machado.
32—James Woodwr.rd.
33 — Alcibiades Antognini.
34 — Rufino de Almeida.*.'s
35—-Renato Junqueira.. -
36t-Anlhony Lawience.
:37 — Fernando Lobo Junioi
38 — Honorio Brandão.
30 — Mario Marinho Guimarães.
40—Emmanuel Coelho Netto. ¦

41—Carlos Fabricio dá Silva.' ; .
42--Marcos Carneiro de Mendonça.
43 — Paulo Monteiro Valente. . .
44**— Henrique Rizzn.
4'i*;'-*-**Affonso II. Araujo Bastos Juriiur.
.jò—-Hans Bleuler. *' • - •

', ".i..-' Flamengo: '. *, ..*. .

47-—í Ulysses Malaguti de Souza.
48 — Humberto Malaguti dt Souza.
49 — Paulo Buarque de Macedo.
50 — Iberè Goulart.
51—Waldemar do Rego Carvalho. .
52 — Álvaro Galvão Bueno.
53 —Mario Sayão dc CarvaKionArauji>.
54 —- Dagoberto Alves Torres.' .,;i.;.';
5; — Clemente Moitreil Barbosa.;?.
56-*- Winkebnann Barbosa Liiriàl
57 —r Marc Maibon.
58 — José de Almeida Netto.
59 — Dino Galvão Bueno.
60 — Waldemar Peixoto.
61—Everardò Paes da §ilva. .
62—-Luiz Cardoso Filho. ,
63_julio Kunlz Filho. : -*v
64 — Milton Nabuco Caldas. ...
65 — Nelcio- Dourado. ..;,
66 — Affonso Cheunont. ., *
67-— Odon Amorim. . ..*,,, *
68 — Aroldo Borges Leilão.
70 — lldefonso dc Andrade.
71 —.Edgard Cunha Vasconcellos,. •

S. Christovão:
72 — Luiz Vinhaes.
73 — Arthur Azevedo
74 —Renato Vinhaes.
75 — Gilberto Almeida Rego.
76 — Ary Almeida Rego.
77 — Heraclydes Vicenzio.
78 — Evandalo Monteiro.
79— Rubens .Portocarrero.
80 — Francisco Capanema.
81 -r- Raul Vieira Nunes.
82—'¦ Iracy Ferreira de Cáslro.
83 — Américo Azevedo.
UM FORTE CONCURRENTE IM-

POSSIBIIjITABO DE TOMAR
PARTE nà prova de SAI/TO
Luiz Cardoso, üm concurrente se-

rio á prova dc salto e inscripto pelo
Club dc Regatas do Flamengo, acha-
se, por motivos superiores ã, Bua von-.
tade, impossibilitado de comparecer
ás provas do dia .5. Cardoso, que se
lia via dedicado ao training, na. Es-
cola* Militar,. hontem conseguiu, . na
pista daquella. escola, alcançai* a
bella altura de 315 centimetros, ape-
sar. de ser a pista má, devido & frági-;
liffade' do aofp -com -que é a mesma
preparada. Mas, hontem, á tarde, foi
elle surprehendido com-a triste hová
de tj_e o --periodo intensivo-final do
seu,curso oomeqava „a 17, demoran-
dorse por J.5.dias, devido ao quê (J
óbrigh cto' a, em serviço. *de 'instrucção',
so ausentar d'aqui da capital.

Por maiores esforços que queira
fazer, não pôde, de fôrma alguma,
conseguir, o seu comparecimento. Foi
com bastante pezar que Luiz Cardoso
nos deu essa nova. ao mesmo tempo
que, a nosso pedido, autorizava-nos
a fazer a 

".presente 
declaração, As-

sim, pois,- ihuito temos a lamentar
que sportsmen esforçados como* esse
vejam-se cohi-bidoH *de cooperar 110
desenvolvimento do nosso aport ca-
rioca.

Que factos como esses sirvam de
exemplo para aquelles que, tendo
tempo e oceasião,. deixam do se pre-
•parar, concorrendo para que tão
atrazado esteja, entre nós, o desen-
volvimento do athletismo'.

WATER-POLO
OS JOGOS DB DOMIXGO

-Para domingo próximo, estão mar-
cados os seguintes jogos .** cam-
peonato.

(Jiiuimlmru x Boqueirão
Soííundo.s c primeiros quadros, ás

15 o 15 1|2 horas, respectivamente.
Juiz, Pedro -Santos.

Vasco x Xatiujão
Segundos o primeiros quadros, As

16 e 16 1(2 horas, respectivamente.
Juiz, Edgard Leite Ribeiro.
O S. CHRISTOVÃO TEM NOVO

RK1-H KSKNTANTE
O Club de Regatas Sí Christovão.

acnha de credenciai* i-nmn seu repre-

sentante junto á. conxmlssão flo water- j
polo;'o distineto- spòrtsruuu capitão I
Francisco !• jnsoca,-'jogador do 1" I
te-Mi do club. ;.'• i
O JuCGA.ljEN-.ro DOS JOGOS DE

DOMINGO
Na sua reunião ante-hontem reali-

zada, a commissão technica da Fe-
deração tçniou as seguintes resolu-
yõ&s: • ,

a) Dar posse ao novo representán-
te do Club dc- Regatas S. Cliristovão,
capitão Francisco Fonseca;

b) Approvar a summtila do jogo
Vasco x S. Christovão, ¦ mandando
marcar dois pontos em ambos, oa
teams ao S. Christovão, por tei- ven-
cido de 6 x 0. e 2 x 0, respectiva-
mente, entro, os segundos e primeiros
f canis;

c) ' Approvar a suniniula do jogo
dos segundos teams Natação x Bo-
queirão, marcando-so dois pontos ao
•Natação, por ter vencido de 1 x 0;

d) Approvar a. surmnula do jogo
dos primeiros tennis NaUição x Bo-
queirão, inarca-ndo-.se um ponto a ca-
da um dos teams, por ter-se verifi-
cado um empate de ti x 0 .
OS TEAMS DO GUANABARA PARA

O JOGO COM O BOQUEIRÃO
O querido Club de Regatas Guana-

bara, Car-se-ha representar, domingo
próximo, no jogo com o Boqueirão,
com os seguintes teivms:

X' team:
Lopes .

Irineu — Fontinelli
Friesc

Galvão — Leite — Serpsv
8* team:

Rubem
Wellisch — Bebéto

Quincas •
Mendes — Allemáo -*- Oldejai

xíeservas: José Ribeiro, Junqueira,
Murtinho e Ribeiro.
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS

SOCIEDADES Dü liEMO
CuinucomiUt do Watcr-Pòlo

Communicam-nos da Fodenação:
Domingo próximo, 19 do corrente,

na enseada de Botafogo, realizar-se-
hão os encontros do Campeonato de
Wator-Polo ão 'Rip de Janeiro de
1020, para os quaes estão nomeados
os seguintes -árbitros: .. ;.,

Guanabara x Boqueirão dò Passeio,
arbitro, Sr. Pedro Santos.

Segundos quadros, ãs 15 horas, e
.primeiros, ás 15 1|2 horas.

Vasco da Gama x Natação, íirbi-
trò. Sr. Edgard Leite. Ribeiro.

Segundos quadros,, íis 16. horas, e
primeiros, ás 16 1|2 horas.

Entradas —; De orde-m do Sr. pre-
sidente, torno publico que os in-
gressos para ps jogos c;e water-polo
só ' serão distribuídos na secretaria
desta Federação, ou na sédc dos clubs
que os requis!tarem.

Secretaria, 15 de dezembro de 1920
—: Américo Pereira Guimarães, 2" se-
cretario." .

BASKET-BALL
.¦TORNEIO INTERNO DO FCU-

MINENSE
Jogos para amanhã:
Io — Carijó x Guayanaz, ãs 16 ho-

•ras. •* ••
2o -_ Pèry x Mooma, ás 16,30 ml-

nulos. ¦•* : •

TENNIS
TIJUCA TENNIS CLUB.

Do accordo com os seus eslatu-'tos, ò presidente convida todos os
-socios para se reunirem lia sede so-
ciai, ém assemblOa geral ordlnarin,
110 próximo dia 20, ás 21 horas.

líesta segunda e ultima convoca-
ção, a assembiéa se reunirá com
qualquer numero.

Ordem do dia: eleição da directo-
ria para o. biennio 1921-1922; au-
gínento da mensalidade e interesses
sociaes. . . ...

SECÇ40LIVRB
' :=

LOTERIAS NACIONAES
Aos membros do Congresso e ao Sr. presidente

da Republica
t

ÜlÍAMih.S iiiHíSl.lÜS
I sponrivos i)A
COMHANHIA NACIONAL

DK TAIJACOS
SOB OS AUSPÍCIOS tíÚ *'0 PAIZ"."A GÁfclCTA bl£ NOTÍCIAS". "O

LMPAHCIAI,", "A ritlHUNA" E
OifTKjlS DÓS ÜSTADOS
Cluarrof: IU (Trt!.<< fliiii». misiiiriis)

* Ciilciiililiia 55 (Mlsiiiru.' Niiaj.
Coliiiiiiiina 00 (Ciiihiiui invado).
Flimiiiiriist' (Mistura lina). N
IMntlim*. 44 (Mlxtiira ílim)
Platliin.*. HH «'ii(Miral lavado).
GiiiiiIki» '.O (Mistura flnnl' (íaúrlnis JtO (Ctifiiiral Invado).
Gujneiiiei (Èm culxus dc 100).
Liixti (1'IiiImhIiiiii misliiru)

No seu infeliz ataque ao Sr. Ministro da Fazenda, o "Correio da Manhã''
discorreu como se na Câmara dos Deputados houvesse sobre o assumpto lo*»
teri-30, sô o requerimento da Companhia, 

'entrado 
cm Outubro deste annçi

pedindo a proroguçõo do seu contracto, quando já cm Julho dera.entrada na
mesma Câmara, o Sr. Ilha Brasil, expondo vasto o completo estudo, aoom-
panhado de extenso relatório, pedindo a concorrência publica; documentos
todos esses divulgados integralmente om toda a imprensa.'

A Companhia, fugindo aterrorizada da concurrencia publica, os seus pa»
tronos pretendem confundir o Governo eo publico, faltando â verdade dos
factos, ao ponto de fazerem allegações inverídicás sobre jicòntòcinienfps ainda
recentes; *¦*--* .

E' tão desarrazoada a pretensão da Companhia de fugir á concurrenciit
publica, que apezar de ter entre os deputados federaes, um membro dn sim
dlreetorlti, que quebra lanças iiela prorogação do seu contracto, entendeu dé
bom conselho intimidar ao Sr. Homero Baptista com aleivosias e ameaças.

Nem outra cousa 6 o artigo editorial do "Correio da Manhã" do dia 14
do corrente. . •* .

Resta apenas ver o Sr. Eduardo Tavares, deputado por Pernambuco, vo-
tar pela prorogação'do actual contracto c ir pela mesma cabalar 110 Seiuido,
na dupla qualidade de deputado e do director da Companhia. .

Reparem bem os Srs. Presidente da Republica o seu *Ministro**da Fa- -
zenda!

Ainda alimentando a esperança de que no Senado, pelo menos, esse St»
tentado não vingará, porque em oceasião opportuna, contaremos minuciosa-
mente o caso denominado de Santa Thereza — para despertar os brios do
honrado Senador Lojies Gonçalves e dos collegas que o acompnnham, capri-
ehando om manter iílesas as suas reputações e integral a cohereiiciados seua
netos. ,' ".

• Quando, porém, ainda no Senado se nffrònte a" opinião publica; àppro-.
vando a prorogação. estamos certos, certíssimos, de qué o Sr. Dr. Epitaeio
Pessoa, obedecendo nos impulsos da sua pròverblnl honestidade, eliminará
essa vergonha dos annaes da sua administração, vetaiido-n! •

Convençam-se os altos patronos da actual oontractnhU.» das loterias fe*.
deraes, que se ella quizer. continuar a explorar tal serviço, tem do comparecer
ã concurrencia publica, sujeitando-se a todos os melhoramentos e á todas as
innovações, que o Governo ha de exigir a bem do Thesouro c a bem do povo,
que ê o mantenedor das loterias. : •¦

E" incrível o atrazo no que'diz respeito á extracção e exploração ile lote*»,
rias na cidade do Rio de'Janeiro! .

O actual systema de extracções da Companhia de Loterias Nacionaes .e <ü.
excessivo numero de loterias semanaes, concentram em si a fonte altmoiita-«
dora do JOGO DO BICHO, que so nãeí fosse esse systema, quando nãu se' ex-
tlnguisse de prompto, teria consideravelmente flimiiuiulas as suas proporções;

Emquanto, já no Brasil, a loteria do Rio Grande dò Siíl dá 75 "I" de prc-
mios, jogando apenas com 18.000 bilhetes, n loteria federal s6 distribuo 00 "j0,
cobrando ainda sobre cada bilhete o imposto de sello extra, em hiôdlá do
1*1 a IS •|°! jogando cada loteria com as f.-ibulei.-ias'quantidades ele 00, 80,
100 o .120.000 bilhetes, náò euiittindo, como geralmente se*dlz, nem mesmo-a
metade dessas quantidades! -

O que importa, emter a Companhia a possibilidade de ficar copi a
maioria dos premios, por ter a seu favor cerca de duas terçai? piirtcs dos bi-.
lhetes não vendidos, mas que cila joga com todos elles, ainda por cima seirt
pagar o imposto do sello!

,A Companhia, fazendo quatro extracções por semana, da loteria fedçiiii,
eliajupta duas outras das suas estadoaes, .dando ««sim. diariamente, ele-,
monto "básico ao Jogo do Bicho, quer o. povo prefere, porque os lilelieiros, ¦
apezar de não terem finiiça no Tliesouro, inigíini & v|st;i tíltos prêmios o iiãij
passam notas promissórias, como algumas vezes a Companhia tem feito. . .

O jogador sabe a desvantagem que tem comprando o bilhete da loteria
.federal, porque esta joga contra elle, levando: na banca a probabilidade fu-
voravel dc jogar com o dobro! J ! '"'"' ¦¦"''-•¦'¦•< 1

'Emquanto 
fôr assim excessivo o número semanal de loterias fedérnbs, ô

inutil pensar na eliminação do Jogo do Bicho.
Este artigo já está, extenso de mais. Amauhii prosesuireinOs nas demitia '

considerações, terminando agora'-com um. appello ao."Correio úa Manhã'':
publique o requerimento da Companhia üe Loterias Nacionaes.

GBAHDES TOflHElDS SPORTIVOS
OA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
GOUFOISr

. - -;. HMtXI IO lii: FOOTKAf.1.

AVISOS ESPECIAES

GRANDES TORHEIDS SPORTIVOS
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS

. CQUFOJSr
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¦Rio, 10 de Dezembro de 1020.
(Transcripto do* "Imparcial", do

VISCONDE Mi F. A.
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MÉDICOS

Dr. Guedes de Mello — Moléstias
de olhos, ouvidos,- nariz e. garganta.
Daa 3 ás 6 horas p. m. Consultas, á
ruã S. Jõ3é a. 51, Io andar. Tele-
plione 5.868, Central,.. Residência:
rua Dezenove de Fevereiro1 n.- 135,
Botafogo..- Telephone-áiil Í.986.-
¦ Dí.. Tamborim GnliunrScs —.Mo-
Íestia3 internas em geral e especial-
meiite moleétias das crianças. Rua
Uruguayana n. 2Í; residência, rua
de S. Christjovâo n. 570; telephono,
40 C.' Dr. Ubnldo Veiga—Clinico e espe-
cialista em syphilis, doenças vene-
reas e das vias urinárias. Cons.: R.
Sete de Setembro n. 81, das S ás 5.
Tel. C. 808., Altos da drogaria A.
Carvalho & C.

Dr. Hilário tle Gouveia, das uni-
versidades de 'Paris e Heidelberg,
professor de clinica das doenças dos
Olhos, ouvidos, nariz e garganta, na
Faculdade dè Medicina desta capital.
consultaB diárias; das 14 âs 16 horas.
A ruaS.: José n. 24.

Dr. Humberto dc Mello—Cirurgia
geral, partos,* moléstias das. senho-
ias e'vias urinárias. Cons.: S. José
•81*. Das 13 ãs 16 horas, ás segun-
das, quarta» e* sextas-feiras. Res.:
24 de Maio.35. Tel. V. 6165.

ANAIíYSjKS dè urinas, etc.
• Ccsar 

' 
Diogo, • chimico analysta.

Rua da Quitanda n. 16, esquina dd.
do Assembiéa. . : ./ .

. DENTISTAS. ;-._ 
'

Dr. Ortavlo Eurico Ahraró — Ci-
rurgião-ücutista, pela ..Faculdade de
Medicina do Rio; membro de variaj;
associações sclentlflcas, fundador da
clinica dentaria no Hospital de.
Nossa Senhora das. Dores, da .\iise--
ricordia, etc. InsW.açüo electrica.
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapi-!
dos e garantidos, com 'hora marca-'
da. Consultório e-residência; 

' 
rua

Vinte a.Quátro de Maio n. 7-1. Tel.

,c ADVOGADOS

Dr. Riinuiiho Bociiyuva Cunhu —
ENciiptorio, rua do Rosafio n. C3.
Telephone 11. '4.3*12, Norte!

Di'. Rübéiís Maxiiiilntio Figueiredo,
advogado—Commercial, cível e cri-
minai — Rosário, 157-, Io andar—Toi.
5.738 Norte-r-Das-lO ás 13 a das 13
á^.17-..-" ¦ ¦

Dr. Honorio Coimbra—Civej; coin-
nicrclal e criminal; adianta custas.
Praça Tiradentes 87, tel. 1.440 Cen-
trai.;

nOTEIS 1TP.ESTAURANTES

Hotel Avenida ¦— O maior e mais
importante do Brasil --¦- Avenida Rio
Branco—Magníficas accommodações
a preços, modh.os. Ascensoros * ele-
çtricos. * •¦

ARCHITECTURA È CONSTRU-
CdjõES

Antônio Jaiiiiuzzl & C, sociedade
em commandita, por' acções, com
serraria e carpintnria a vapor; depu-
sito' de madeiras, de ferro dlipló T.,
mármores, mosaicos de luxo, ele ma-
déira, ladrilho, cerâmica e azulejos,
çtc: encarrogam-se da- construcção
de edifícios' piibiicos e prédios para
particulares, por empreitada ou ad-
ministração.'

Escriptorio technico: Avenida Rio
Branco n. 144, telephone* 773, Cón-
trai, e telephone particular, do ge-
rente, 774 Central.

. Tiram ' 
plantas o dão. orçamento

rara .quaçsciuer obras.
. Escriptorio commercial e deposi-
to; praia de Botafogo n. 20 (mprro
da Viúva), telephone Beira Mar,
1.339. ¦

tOTEUIAS
* Casa Gulniarães —Agencia de lote-
terias — Rua do"Rosario:n. 71, esqui-
na do becco das Cancelas.

FRUTASEGELO

1 Ferreira Irmão & C.- — Rua Prt-
meiro de Março n. -4.

FLORESE PLANTAS
Hortulimin — Casa fundada cm V

de janeiro de. 1885 — Telephone nu-
mero 1.362, Norte—.E. CARNEIRO
LEÃO & C.successores*. de Fickroff;
Carneiro. Leão & CvRua do Ouvidor
n. 77 — Chácara, rua Santa Alexan-
drina, n.. 134,. Rio' Comprido —•" Se-
mentes novas, de hortaliças, flores
o agricultura — Plantas' de ornamen
to, fruteiras, roseiras, otc. Objectos
para todos os misteres de jardinà-
gem. Gaiolas, chás da índia Ram
Lars,* Mineiro e Paulista. Alimento
para canários, p6"da* Pérsia, etc.
Cestas, ramos e coroas de- flores na-
tu raes, feitos oom apurado gosto.

DIVERSOS
Livros de leitura, de Vianna, Ko-

pke, Puiggari-Barreto, Arnaldo Bar»
reto, . Abilio Mac. Epamlnondas o
Felisbertò de Carvalho, Ferreira da-;
Rosa, Galharda; Hilário. Sabino o
Costa e Cunha e outros, autores: na
Livraria Francisco Alves, rua do Ou-
vidor n. 1Í6, Rio dè Janeiro—-Rua
dé S. Bento n. 66. S. Pault>—Rua da
Buhla n. 1.065, Bello Horiznnto

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS*'
NO •¦•.COMMERCIO' DO RIO D!3
JANEIRO

(Fundada em 18S0)

Edifícios próprios: á Avénidtt Rko
Bntncò 118 c 120 c Gonçalves Dia»
40 .

ELEITO DA A»SSEJinLÉA DE».-.
LIBERATIVA

. Em obediência ao que ,e.**tatue . o
art. 54 dos estatutos, convido to-
dog.os Srs. coniioclos quites pnra a
assembiéa geral, a ser realizada* 116
próximo dia 20 do .corrente, segun-
da-feira, aflhi de elegerem os 1'00
fiocios- sem graduação,' que, com oa j
graduados, formarão a' assembléai
deliberativa, que funcciònará duran-
£e o biennio de 1921-1922.

A assembiéa sé instalará ás 11 ho-'
ras, formando-se a.i quatro hiesas
eleitoraes, que funecionarão até hs
20 hora.s, hora om que se iniciará a
apuração Co pleito. 

'

VICTQR RODRIGUES JÚNIOR,
i° secretário

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO D13" 
JAN1ÜIRO

Asscniblén gerai..

.- E' condição indispensável para- fa-
zer.parte da assembiéa- geral, no
próximo dia 20, segunda-feira, estar
quite com a associação, .visto o re-
elbo,-. do,< me_-ou o cortificado de qui-
tação • representar o titnlo eleitoral-
4o sócio. ¦•--;'

; Dfr accordo com os estatutos, não
poderãt>' fazer .parto da assembiéa
geral, n.ejii vptar ou. ser .votado para
membro, dà assembiéa deliherathtt
õu .pái;a, qiiálqtier cargo do conselho
administrativo, *os associados quo fo-
fem .'fuiiçcionarips tía associação ou'
delia estiverem recebendo retribui-
ção pôr serviços prestados, bem co-
mo os menores e as associadas pen-
sionistas.

VICTOR RODRIGUES JÚNIOR,

1" secretarie

'^*i^^'*inirir)nri»*inr>nnri ~n*>rvwmn.

« ftlKMIU. hl.K.
VliSUtU^O MÜ.VÍMI

middletowncia.de carros
> - -UAHSIWI»

- - .'/«rijW/wiW

OTIS

DESPEDIDA

Não me sendo possivel, por motl»
vede saude, retribuir, comoera. meu
desejo, todas aa visitas que me foram,
feitas por oceasião do fallecimento
do meu saudoso, marido, Myron A.
Clark, venho, pór 

"meio 
desta, pedir

desculpa por eSta falta involuntária,
agradecendo ás multas manifesta-
çôes de pesar feitas pela imprensa
e amigos a esta minha tributação.

Pelo mesmo motivo, acho-me im-
possibilitada de me despedir pessoal-
mente' de meus. muito» amigos, ao
deixar a cara pátria, a 17. de dezem-
bro, pelo paquete "Vauban".

Nos Estados Unidos offereço meus
diminutos prestimos, em Wooster
Ohio,' ondo pe*rmanecerei cerca dt»
dois annos.

Venho, portanto, juntamente com.
mau * filho Henry, despedir-me por
meio desta.

Rio de JaneirOj 17 de dezembro
de-l»20.

cklQUIT.V P. CLAP.K

¦C
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MASSA FALLIDA,
DE

JOSÉ' POLISZOUCK

IMPORTANTE LEILÃO
DB

1# iL_P JL Ji"__.__ Ba..
EMPENHADAS NA CASA

A.CAHEN4C.
VEUVE LOUIS LEIB í C. (_.cc8;so.e.)

Rua Hita le Ata-jii.
Formando um esplendido e variado

sortimento de joalheria, relojoa,-
ria de ouro e platina com

brilhantes, diamantes «
outras pedras pre-

ciosas, destacando-se algumas de
fino gosto e alto- valor.

ELVIRO CALDAS
i ESCRIPTORIO A' RUA DOS AN-

ORADAS N. 8

TELEPRONE NORTE 247

Autorizado pelos Exmos. senhores
Castro Araujo & O., liquidata-

rios da referida fallencia.

HOJE
Sexta-feira, lí do corrente

A'S 12 HORAS EM PONTO

— A" —

küíftoií _» L
As referidas jóias poderão ser ex-

,.mi-nada3 antes do leilão, conforme
i> presente

CATALOGO
j 208609 5 brilhantes soltos, do

côr, pesando 1, 3.4, 1|16
âe kilates, mais ou me-
DOS

2 210057 1 medalha o 1 bí.ò-he,

\$£

moeda de ouro, pesando
20 gramnias e _ colar
de pérolas, meudas, com
íecho de ouro.

211698 1 broche de ouro,, com 1
pequeno brilhante o 1 re-
logio de ouro, remon-,
toir, repetição, numero
70.267.

212071 1 barreto e 1 anel dc
ouro, com 3 pedras
azues o pequenos bri-
lhantes.

6 21211C 2 anéis, sendo 1 de ouro
e platina, com 1 pequeno
brilhante e llitos meudos,
o 1 pulseira de ouro o
platina, coin reiogio nu-
mero 269.135.

212110 2 pulseiras do couro, com
reiogio dc ouro, nume-
ros 3.308.432 e 5.602.

212220 2 correntes da ouro e
platina, pesando 13
grammas, 1 par de bi-
chás de dito, com 2 pe-
quenos brilhantes, 2 pe-
quenas pérolas, 2 alfine-
tes de «uro com 1 ma-
dreperola, i pedra de cOr
e 1 pequeno brilhante, 1
reiogio do ouro para pul-
seira, e 1 dito de prata
remontoir n. 9.115.024.

212277 1 botão de ouro, com 1
pequena pérola e 1 relo-
Cio do ouro,' remontoir
n. 112.043.

212310 1 alfinete, 1 par do bi-
chás, 2 anois dè ouro c 1
dito de ouro e platina,
com 2 onyxes, 1 pedras
de cores, 7 pequenos bri-
lhantes o diamantes, e 1
pulseira-relogio de ouro,
n. 113.97G.

10 212313 1 trousse dè ouro, com 1
brilhante meudo o dia-
mantes, pesando 157
granimas, o 1 pulseira dé
couro, com reldgio de
ouro, n. 3.308.452.

11 212604 1 l.i*_oche, 1 par dp botões
o 1-anel de ouro, còm 6
pequenos brilhantes, e 1
reiogio de ouro remon-
toir, n. 103.962.

12 212624 1 corrente de ouro e pia- {
tina, pesando 6 grammas,
2 anéis dc ouro com 3
brilhantes, 1 pUlseira-re-
logio de ouro, numero
82.622, 1 reiogio de
prata, remontoir, o 3

.•vi- brilhantes soltos, pesan-
do 1 1|4 o 1|1. de kilate.

13 212739 1 bicha c!e ouro, com 1
pedra azul e brilhantes.

14. 21B838 1 barrete de ouro e pia-
tina, com.1 pedra encar-
nada e 4 pequenos bri-
lhantes, 1 broche de ou-
ro e 1 relógio de dito re-
montoir, para pulseira,
n. 117.344, faltando a
pulseira.

15 .213353 1 barrete de ouro, coni 1
pedra azul o 4" pequenos
brilhantes, 1 par de bi-.
chás, com 6 poquenos di-

.- /'¦ tos e 6 diamantes, e 1
anel do ouro e .platina,
com 1 pedra encarnada,
brilhantes meudos o dia-

.¦fifi mantes.
16 213491 1 anel de ouro, com 1 po-

rola barroque e brilhan-
tes.

17 213081 1 cruz.de ouro e platina,
com brilhantes e diaman-
tes.

18 213693 1 par dò bichas de ouro,
com 2 pequenas pérola- .
brilhantes.

19 213695 1 barreto de ouro, com 1
pedra verde e brilhantes,
c 1 dito dc ouro c pia-

¦tina. com 1 pedra verde,
poquenos brilhantes e

• diamantes.
20 213S/..8 1 colar.de platina, com 1

cruz dc dita o ouro, com
- brilhantes o diamantes.

21 214122 1 cruz de ouro e plati-
na com brilhantes e dia-
mantes.

22 21*1982 1 pulseira do ouro com
, ¦ .,-.- .... íi- l>rilli:iji..tj.s..lUttJlil')» .e .6

•:-...*'.Z- '¦ *.:. '• 
diamantes;- 

"n".. 
10'. .4IV 

'•'¦

23 2150374 bplsa,..òe,.-meta'..e 1
•• ..-• • '¦ '•.'':-púíseii-a-relíigió' de ouro,

n. 135.164.
24 2150S8 1 colar de ouro o plati-

na, partido, e 1 par de
botões de ouro com 4
pedras encarnada* e
diamantes, pesando 7

gramnias, e 2 pulseiras,
relógios de ouro, nume-
ros 155.143 e 3.CM.S7-.

25 215547 1 broche e 1 cruz dc ou-
ro e platina com pedri-
nhas azues d brilhantes,

-••'¦ ' 1 anel de ouro e platina
com brilhan los, e 1 ca-
buchão azul e 2 pulsei-
ras-relogios de. ouro com
4. brilhantes r.iè.do.. e
diamante-, ns. 10.141 e
10.135.

26 215078 1 brilhante meudo, pe-
sando l|S de kilate mais
ou menos.

27 216000 1 anel de ouro o platina
com 1 brilhante de côr.

28 216479 1 relógio de ouro, rc-
montoir, Nardin, nume-
ro 10.970, e 1 dito AVal-
tham, n. 702.624.

29 216845 1 reiogio de ouro, rc-
montoir, Internacional,
n. 753.936.

30 216846 8 anéis de ouro com 2
pedras de cores, brl-
lhantes e diamantes; 2
alfinetes de ouro com 1
pedra encarnada e dia-
mantes, e 1 reiogio dê

. ..' dito, remontoir, Interna'-
cional, n. 753.929, o 1
dito Longines, numero
3.659.356.

31 216987 1 barrete de ouro o pia-
tina com 3 pequenos
brilhantes e diamantes.

32 217132 1 broche dô ouro com 9
brilhantes e 1 ariel de
duro é platina com 1
brilhante.

33 217288 1 p:u* de bichas com 2
pérolas e brilhantes, 2
anéis com 2 pedras de
cores e brilhantes, e 1
alfinete do ouro com 1
pérola e diamantes, fal-
tando 1 diamante.

34 217763 1 corrente dé ouro e
• platina,pesando 6 gram-

mas; 1 anel de ouro com
; ¦'..*; .3 pequenos brilhantes o

2 diamantes, 1 dito de
ouro e platina com pc-
drinhas azues e brilhan-

-.tes, ¦ 1 barrete. dè .dito' coiii pedrinhas azues,
diamantes e brilhantes e

¦'.';.. 1 reiogio de ouro, re-
montoir, Invicta,numero
861.337.

35 217778 1 anel do ouro e plati-
na com 1 brilhante e
diamantes, e 1 dito
marquise. de ouro e pra-
ta com 1 cabochon ver-
de e brilhantes.

38 217996 1 broche de platina com
brilhantes e diamantes,
e 2 relógios de ouro,
pulseiras, o 1 dito com
fita.

37 217997 1 pulseira-relogio de ou-
ro, n. 138.501.

38 218120 1 corrente de -ouro e
platina e 1 medalha do
ouro com 4 pedras en-'
camadas o 4 diamantes,
pesando 18 grammas. e"l 

anel de ouro e platina
com pedras azues e.bri-
lhantes. ¦ - -

39 218329 1 barreto de ouro e pia-
tina com 3 pequenos• brilhantes e 6 diamantes

1 anel do platina com
brilhante.

49 218443 1 anel de ouro com 1
brilhante, e 5 relógios
do prata, remontoir,
para pulseira, marca
Daxi.

41 218482 1 anel de ouro e pia-
lina com 2 brilhantes, e
diamantes, e 1 dito de
prata, com 1 brilhante.

42 218542 1 anel dc ouro com 1
brilhante e 2 relógios
de ouro e platina com
diamantes e pulseira de
fita preta, para senhora.

43 219055 1 anel de ouro e plati-
na com 1 brilhante.

44 219280 1 brilhante solto, pesan-
do 2 kilates, mais ou
menos.

45 219749 5. brilhantes 
' soltos.

. pesando 2 1|2 kila-
tes, mais ou menos, e_l
anel de ouro com 1 bri-
¦lha.He.

46 219785 1 par do bichas tle ouro
o' platina com 2 brilhan-
tes e 2 ditos pequenos.

47 223661 2 pequenas partidas de
brilhante- 8 1| 1 de kila-
(te,..mais ou menos, o 1

•'.¦ ' Ipulselra 
"dé 

ouro'è pia-
¦tina com' 1 pequena pe-
•rola.,, pedrinhas. azues'.•¦*. e 

brilhantes.
48 223667 1 colar de pérolas com

fecho i de ouro', e platina
com .1 brilhante peque-

¦ ; ho'e diamantes.'

- .»• • -¦- -.

-_-______________________________________ct^__________________________________

.{*

.
49 223691 1 pulseira de ouro e

:.fi '¦: - "¦¦'¦ 
platina com 9 pequenos
brilhantes, 1 broche, 1
par de bichas de ouro e
platina, com 5 brilhan-,

.-¦.. tès nveüdos o dlamap-
v\ ¦ •• tes, 1 cruz de ouro e pia-
.--.. , tina coril 5 brilhantes

meudos, pérolas e 3 dia-
¦_¦ 'mantes, 1 alfinete eom

i... 
' ', com 1 pequena pèrp-la e

1 anel do ouro com 1 pe-
irola e 1 pérola barro-
que, eolfa, e 5 brilhantes
meudos soltos.

60 223738 1 cruz de ouro e platina
com brilhantes e dia-
mantes, 1 pulseira com
9 brilhantes meudos, 1
broche com pedras azues

• -S • o brilhantes, 1 par de
bichas de ouro o 1 alfi-
nete do ouro e platina

. com- brilhantes o 3 pe-
rolas, 2 ditos de ouro
com 2 pequenas pero'nfi

«"•'. *.*; ei brocho do dito com
¦' ¦¦' 1 pedra encarnada c 6

pequeno,, brilhantes.
51 223739 1 brilhante, pesando' 

.'.' 2 1|4 1|8 de kilate.
62 223796 1 trousse do ouro, pe.

.. sando 130 grammas.
53 223803 1 nnel do ouro com 3' brilhantes. ••
64 223839 1 pulseira com 1 pero-"'• la, brilhantes e dia.'¦', ¦* ¦ *?•¦• '¦;' mántfeV'1 broche com 3

.... ,: .5._..-pequenas pérolas o 4 pe-
.fi: !?;*¦ quenos brilhante-, 1' 

pendentif *com brilhan-'-'•: 
, tes e pedras' encarnadaii,

V" - »*• l''c,-llz de ouro e platina
cóiíi, i" pequeno: brilhan-'ZZ.fi .'tc, 

'pérolas 
meudos e

diamantes, 1 anel de
,=*. platina com 1 pérola o 1

dito do dito com bri-
lhantes e diamantes e 1

..'.,'•'.'¦¦ reiogio dò. ouróy remon-
• toir, n. 765.584, Inter-

nacional.

55,223.90 1 pur.de bichas de ouro
-.--,;¦...,.. __.. e platina . oom 2 .íiedras
i.*-1* :j,if'-' '."'- a-íiiès e biilhuntese *•¦-.'

56 2239.13-1 relógio de platina.com ,
pulseira de seda, nunie-
_-o 171.878, o 1 dito nu-
-mero. 171 .877, 1 anel de
ouro com 1 brilhante e

pérolas barrocas.
57 223976 1" partida de brilhantes

.fieüdó-, pesando 4 kila-
tes, mais ou menos, 1
alfinete dc ouro com 1
pérola, 1 anel de platina
com brilhantes, 1 cruz,
1 pulseira e 1 barrette d.e
ouro e platina com bi-f-
lhantes e diamantes.

58 224066 5 anéis de ouro e plati-
na com pedras de cores,

pequenas pérolas, bri-
lhantes e' diamantes, 1

j..- cruz com . pequeno brl-
lhante e 'diamantes e 2

:;.. párês de bichas com 2
pedras encarnadas, 2
pequenas pérola., e bri-

-¦ Íhantes.
59 224009 1 pendentif de platina

eom 2 pérolas e brl-:. Ihantos, 2 anels de dito
com pedrinhas verdes,
brilhantes e dianiantés,
3 ditos de ouro e plati-
na con; 2 pedras de co-
res, brilhar-t.o e dia-
mantes, 1 cruz com pe-
rolas meudas, brilhantes
e diamantes e 1 relógio
de ouro e platina com
pedras encarnadas o
brilhantes com pulseira
de fita gorgurão/

60 224103 1 colar com 2 fico de
pérolas mcud.s com fé-
cho de ouro. com 2 dia.-
montas e 1 pedra en-
oárriaída, 1 anel de ouro
« platiiu. co;n 1 pedra
¦encarnada e brilhantes.
1 dito de ouro com 1
brilhante, 1 par de bl-

chás de ouro com bri-
lhantes, 2 alfinetes de
ouro com 1 pequena pe-
rola o 1 pequeno bri-;
lhante e 1 relógio de
íiuro com pulseira'de
fita com 2 brilhantes
meudo.., n. 50.044.

61 224108 1 corrente de platina, fal-
tando o mosquetão e 1 dita
do ouro e platina faltando
o argolão o mosquetão, po-
sando 11 grammas e 1 re-
logio do ouro remontoir
Vülcain, ií. 697.435.

62 224137 3 pares de bichas de ouro
e platina com pedras de
cores e brilhantes*.

63 224157 2 brilhantes, pesando 4 1|2
---.-.' kilates mais ou menos,'. 2

pares de bichas de ouro, e
platina coin . 4 pedras do
cores e brilhantes, faltan-
do um, 2 crnvuç.ões de ouro
o 1 reiogio de ouro, re-
anontoir com pulseira de íi-
ta, n. 51.482.

64 224424 2 broches de ouro e platina
com brilhantes e diamante»
e pérolas meudas, 1 dito
cravação com diamantes, 1
pérola de cor solta e 2 anéis
do platina com brilhantes,
pedras de cores c da-
mantos.

65 22^131 1 bolsinha de ouro, pe-
• sando 23 grammas, 1 pen-

dentif de platina e ouro
com 1 pequena pérola, bri-
lhantes e diamantes, 1 dito
de platina com 1 pequeno
pcrola, 1 pérola e diaman-
tes, 1 par de bichas crava-
ção de ouro e platina com
brilhantes e diamantes. 1
pulseira relog'o de ouro.
n. 51.637, 1 reiogio de ouro
com pulseira do fita, nu-
mero 49.875 e 1 reiogio era-
vação de platina com pul-
seira de fita, n. 171.876.

66 22.447 1 medalha para retraio, de
ouro e platina. 1 broche
com 3 pedras encarnadas o
e 3 brilhantes meudos e 1
alfinete dé ouro com 1 bri-
lhante.

67 224560 3 colares de pérolas meu-
das com fechos de ouro e
platina com 7 pedras de
cqfé- e 7 d'amantes. 2
anéis tle ouro e platina com
pedras azues, brilhantes e
diamantes, 1 dito e 1 barre-
to, cravayão de ouro e pia-
tina.

68 224754 1 broche de ouro e platina
coin 1 pequeno brilhante,
pedrinhas encarnadas e
diamantes, 2 relógios pul-
seiras de ouro, ns. 10.127 o
25.607 e 1 dito com pulsei-
ra de fita, n, 10.116.

69 224778 1 anel de ouro e platina' com 1 pedra azul, 2 brl-
lhantes meudos e diaman-
les o 1 dito com 7 brilhan-
tes meudos, 3 pulseiras ro-
logios de ouro, ns. 10.499,
10^104 e 120.972 e 1 reiogio
com pulseira de fita, nu-
mero 25.603.

70 224813 1 corrente de ouro e plati-
na, pesando 7 grammas. 2
pulse'ras e 3 anéis do ouro
_ platina com "pedras de
cores, brilhantes e diaman.
tes, 1 reiogio pulseira de
ouro, n. 25.625, e 3 relógios
eom pulseira de fita, nume-
ros 10.493, 10.498 o 25.621 e
2 trousses de prata.

71 224905 3 bolsas de prata, 4 trous-
ses de dito e-1 cruz, crá-
yaQfio.de ouro e platina e 1
.pulseira de • couro com re-
logio de ouro, n, 433.055. ¦

72 224908 1 bolsa de prata. 2 trousse»
e,l reiogio, pulseifa.de.dita,,
t broche de. ouro e platina
com 1 brilhante meudo, 6
pérolas meudas e diaman-
tes e 2 anéis de ouro e pia-
tina com 5 brilhantes meu-
dos e diamantes.

73 221)017 1 pulseira do ouro e pia-
tina' partida o 1 porta-pó
de arroz, de ouro, com 1
espelho, pesando tudo 

' 
24

grammas e 1 pulseira relo-
(_-:o de prata, n. 258.861.

71 225083 1 trousse de prata. 1 relo-
gio remontoir, n. 36.584,1
dito pulseira e 1 dito dé
prata com pulseira de fita
n. 326.720.

75 225186 1 corrente de ouro e plati-
ha, pesando 6 grammas, 1
clgarreira de prata e 2 re-
logios de dita com pulseira
de fita.

Fy?*!EB_3E5 .. ¦ A mais bella e humanitária jereação do nosso
Corina da Cosia Pacheco
f. Pedro Bernardino Pacheco c

filhos, Philomena Amélia da
Costa e demais parentes agra-
decem, penhoradamente, a to-
das ns pessoas que acompa-

nharam o.s restos mortaes de sua in-
esqueci\el esposa, mãi, filha e pa-
rente CORIXA li A COSTA PAC1IE-
CO, o as convidam para assistirem ü,
missa de 7" dia, que será. rezada
amanhã, sabbado, 18 dO' corrente, ás
8 horas, na 'igreja- do Santuário do
Coração de Maria, Meyer. t

DECLARAÇÕES

COMPANHIA NAGIONÂI/ DE SE-1 GÜRO MVTUO COXTI.A FOGO

Fundada om 1854

De accordo com o .irt. 18 dos es-
tatutos, o,-; Srs. associados silo con-
vidados para se reunirem em assem-
bl.a geral onlinaria, ás 13 horas do
dia. 18 do corrente, na sedo da com-
panhia, á. rua da Quitanda n. 68,
afim de procederem a eleição do
conselho de administração, do ge-
rente e da coanmissão do exame de
contas, para o triennio de 1921-1923.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1920—DR. JOSÉ' DB OLIVEIRA
COílI-HO, director—H. C. LEÃO
TEIXEIRA, gerente.

SOCIEDAD ESPASOJ-A DE BE-
NEF1CKNCIA

Espectaculo cn beneficio dei Hos-
pitai l...paíioi

En ei Palaclo-Teatro, hoy _, las
ocho y media de ia noche será . rc-
presen tada la graciosa opereta "'Miss
Diabo", por la excelente companhia
Salanoilii-Amarante.

Las localidades estaran a la von-
ta en lá' bilictérlá dei referido teatro.

século é sem duvida o

Tônico dos nervos!
Tônico dos músculos!

Tônico do coração!
Tônico dõ cérebro!

taes como
O Dviiamocnol 6 indi snensavel a todos os indivíduos cujo trabalho produz a fadiga cerebral,

?_t^uXs,im-ZiSlllt, padres, professores, empregados publico-, estudantes c guarda-livros.
>yVV<tfV<-W<-,^M<^i*-1<V*wMA>M»t*-*i>MMM

O DYNAMOGEI.OJ) ó dc resultados surprchendentes, nos seguintes casos:

VERTIGENS I CONVALESCENÇATUBERCULOSE
ANEMIA
CHLORO-ANEMIA
FLORES BRANCAS
FADIGA CEREBRAL
HYSTERISM0
NERVOSO

BRONCHITES CHR0NICAS
AGENESIA
PALIDEZ
INSOMNIA
PALUDISM0
PERDAS SEMINAES

MAGREZA
DORES DE CABEÇA
FALTA DE APETITE
FRAQUEZA GERAL
SUORES N0CTURN0S
MA' DIGESTÃO, ETC.

_dyim-a_m:o

'ANNUNCIOS

-'. OFFEI.--CE-S1- um rapaz com ai-
guina pratica do escriptorio. Respos-
ta., por favor, a Paulista. Rua Theo-
doro da Silva n. 1. Aldeia Campista.

OFFEI.ECE-SE um bom caixeiro,
para hotel ou .botequim. Informa-se
com o Sr. João lgnacio, rua dos Ar-
cos n. 00.

OFFERECE-Si- um cozinheiro;
escrever para .loão Alves; rua dos
Arcos n. 60. Pôde ir para fora.

Nestas e noutras moles tias, o DYNAMOGENOL é de um effeito seguro e rápido; na IMiPOTEN-

CIA, ao 3o e 4o vidro, o doen t« obtém a cura. ¦* . ¦

As parturientes não devem nunca deixar de tomar o Dynamogenol durante a gestação e após a
"d-ellvrance", pois assim, con seguem filhos robustos e ter abundância de leite rico em phospüatos, «ra-
ças a esta inigualável ¦prepar áçãò. Um só'vidro do Dyniunogenol representa para a senhora oue ama-

atenta mais vantagens que u ma dúzia de garrafas de Água Ingleza,

VENDE-SE EIV. TODO O -V-UNDO!

Deposito: RUA SETE DE SETEMBRO, 186-Rio de Janeiro

Q-P _____________ ___-¦_________¦¦____¦__¦ ______ maBtKÈ

" 

¦" i. 
,,. •¦ 

¦— ..—i . --' ¦! ¦*- ¦¦¦¦ — ¦¦¦¦¦ ¦

PRECISA-SE de um official bar-
beiro, para sabbado ou eífectivo;
rua Santo Christo n. 145.

OFFERECE-SE um bom arruma-
dor de quartos.; dá informao-es. com
o Sr. João lgnacio da Silva, rua dos
Arcos n. 60. .

OFFERECE-SE úm casal com
pratica de ppiísão, o marido para
copciro e a mulher para arrumadei-
ra, rua do Cattete h. 107; condueta
afiançada. Telephone Béir.. ídar.
1201.

. VENDE-SE, em leilão, no dia 21
do corrente, um predio com elnco
quartos, sala grande e mais depen-
dohcias, com grande pomar, -em ter-
reno de mais de 3.000 metros qua-
drados; á rua Miguel Ângelo n. 575,
Meyer, bondo de Cachamby. Pôde
ser visto desde jã, com.a. permissão
do Sr. inquilino. IVIais informações,
com o leiloeiro Paládio, ft rua São
José.

VENDEM-SE ternos de casimira
fina, do paletó suCeo e fraque, sitio-
king o casaca, a 45$, 55$, 60$, .65$
e 150$, e vestidos finos a 35$, 56$ e
95$. Liquidação. Rua Evaristo da
Veiga n. 69 o S. Luiz Gonzaga nu-
mero 132.

PERDEU-SE a caderneta numero
473.900, 3* serie—João'Aquino Mon-
•teiro. '

PROFESSORA •— Ensina portu«
guez, francez, inglez o piano; infor-
mações, C. rua Barão de Ubá n. 17.i

OFFERECE-SE uma' moça .pára
casa de pequ. .a familia, para .uru.-
madeira; ladeira do Castro n. 6S.

OFFI '..OE-SE uma senhora de
meia iil-do, p..ra um casal se. _ fl-
lhos ou para .mar conta de crian-
< ; á rua Marcillo Dias n. 8.

OFFERECE-SE um perfeito cozi-
nheiro, limpo e afiançado, para for-
no, fogão, massas finas e doces, para
hotel, pensão nobre ou familia do
tratamento. Tel. 1820 N.

-VEND1-M-SE, por 16 contos de
rfiis dois prédios ho bairro do Ca-
tumby,. rendendo 200$ mensaes; para
tratar.' dirijam-so á rua Barão de
Bom'Retiroí n. 0; não se aceitam
intermediários. ".

COMPRAM-SE moveis usados.nvo-
bila.rios completos ou avulsos, qual-
quer quantidade, pianos, louças, ma-
chinas de .costura o cofres do ferro;
pagam-se bom: negocio decidido com
brevidade; ..rua Visconde de Itauna
157, Tel. 1297-Norte.

wm

OFFERECE-SE uma criada para
cozinhar, dando de sua pessoa boa
fiança, para casa de tratamento; or-
denado, do 60$ para cima. Rua do
Riachuelo n. 78, easa 17.

OFFERECE-SE uma. cozinheira
do trivial, com uma filha de 10 an-
nos, não faz questão de fazer mais
algum serviço; para ser procurada na
rua das Laranjeiras n. 146, casa 2.

PENSÃO—Família, brasileira for-
neco .1 mesa, a domicilio c avulso,
por 2$. Rua Chile u. 9. ..__.____;.

ATELIER d. vestidos.jde madamc
Cappuccíni." Rua .da. .Carioca n. 6,
sobrado. Tel. C. 3617-. .

A 
«CAAA —Pelos ultimos fi-
«9«P,VVV gurinos, reformam-se

os ohapÉos de senhoras, ficando como
novos, assim como os Chlles, Pana-
más, Feltro e Castor, pelo mesmo
preço; .beco do Ttosario n. 2, largo.de
8. Francisco.

BANCO DE DESCONTOS E CREDITO PKEDIAL
Sociedade Anonyma fundada om 1009

Capital realizado  Ks. 1.000:000$00ü

Faz todas- as operações bancarias.
Eniitte saques sobro todas as cidades do mando, ás melhores

taxas do din;
Kecebe dinheiro cm deposito, pagando as seguintes taxas:

em conta corrento de-movimento;
idem com aviso prévio de 30 dias; ?' .; _
em letras a prazo de sois mez s;
em letras a prazo de nm anno.

São sons correspondentes directos:
FRANÇA: Crè.iit Commercial de Franco;
INGLATERRA: Swíss .iaiik Corporation;
ESTA DOS V N IDOS: The Kquita ble Trust Company;
.....tiumi . tiim™ (*e Pórtonal oi um uixAL . 

j j M |.*orItl,,iatís Guimarães & C.
HESPANHA: Ranço Espanhol de Credito;
ALLEMANHA: Direction der Disconto Gesselschaft;
ÁUSTRIA: An_*lo and Aiistrian Bank. :

%
%
%

.O %

171AVE1TIDA EI0 BRAITCO17
Em frente ao Hotel Avenida

RIO DE JANEIRO

OFF1.RECE-SE uma senhora de
idade para dama de companhia, ou
para-tomar conta de.uma casa de um
viuvo; trata-se na rua Real Grande-
za n. 252, travessa .daa Mangueiras
h. 2, com D. Josephina Zorelo.

ÒFFEIH-CE^SE uma senhora^ de
idade para serviços leves; rua Eva-
risto da Veiga n.' 47, telephone
B310, com D. Maria;

OFFERECE-SE uma .boa layadei-
ra oVengommadeira; trata-se â rua
Carvalho de Sã n 60. ,

OFFERECE-SE uma moça " com
pratica de ama secca e honesta, para
casa de familia; travessa Pepo n. 34,
Botafogo.

76 225200 1 pulseira do ouro, pesando
10 grammas, 1 broche com
1 pequeno brilhante, 2- po-
rolas meudas, pedrinhas
encarnadas o diamantes,' 1

:_.,. relógio de dito, _.on_.inos
com pulseira de fita. 1 anel

• ;.f de ouro e' platina com po-
.;!'¦ dras azues e diamantes, 1

par de bichas com brilhan-
tes, pérolas meudas. o dia-
mantes o 1 par de .ditas' de
ouro e platina com bri-
lhantes o diamantes.

77 22»*10õ 1 medalha com' vidro. 2.
anéis dc'ouro, pesando _5
«.rniiimas. 1 anel-de platina
com pedras azue-r o dia-
mantes o _ ditos de ouro e
platina com _ .pedras de
cores, brilhantes e diaman-
'es o 1 pulseira relógio de
ouro. n. 'lfi.íiSã.

NOTA — o segundo leílao serfi effe-
ctuado a 21 «l«> çorrehte; cujo ¦¦aialogo
sei-á opjio>t.un:iir>"'_.* distribuído'.• sianái 20 e>. .",*:•* •

OFFERECE-SE uma senhora para
cozinhar em iu ma pequena pensão;
cartas neste jornal, com as iniciaes
C. C.

OFFERECE-SE unia senhora _de
idade para casa de familia ou pensão,
para ajtidarno. serviço doméstico;
não dorme imàlguel; rua Evaristo da
Veiga n. 47."

OFFERECE-SE um menino de 12
annos,-què sale.lílr o escrever; para
qualquer .icrvico": * prefere-se Cattete;
ã rua Bento T-isboa n. 124, Cattete.

OFFERECE-írlE um homem db 30
annos, .sabendo lér. e escrever, para
qualquei* serviQO, som ordeiiado c*s-
tipulado; préferó ir para um des Hf-
tados centrai.s, mediante pfjfvsíigefp:
quem precisar, escreva para .loão A
dc Souza. Kua dos Arcos d0, Ki«'.

DIVERSOS
. PRECISA-SE, de um c-i; ...«2«.lo:*;
rua S. Jorge n. 28

S A MORTE DO
IMXO SOFFREF

í o que se ouve de
milhares de doentes

Um ini_ivii.no neurastlienico tem insomnias, dores <3e cabe_a.
palpitações, prisão de ventre, dores no peito, falta.de ar, indispo-
sição para o trabalho, irrita bilidade. dores e enchimento no esto-
mago, gazes, falta de mejnoria, medo de tudo e de todos. No ea-
tanto, tndo-iato corre por conta do systema nervoso. Nas senho-
ras, então, este cortejo mais se -.volnma, trazendo innumeras per-
turbações no utero. ovarios e annexos, enfraquecendo estes órgão.
e dando togar a dores, corri mentos, inchações e muitos outros

eoffrimentos. e a causa é sempre, a mesma, systema nervosa.
Este. doentes principiam por usar, para as dores de cabeça,

milhara, de cápsulas, para a prisão de ventre purgaüvos, que,
cai"a dia mais, os enfraquecem, para o estômago elixires e appe-
ritivos. que mais lhes relaxam -ste órgão, emfim, usam mil e
uma drogas para curar estes symptomas, deparando a causa de
todo o mal;

E' per demau conhecido o ;.xioma curada a causa cessa 6 '

effeito; assim sendo, estes doentes devem tomar7somente Dyna-,
mogv-nol —na dósc de tres a qua:ro colheres por dia * è eiV;""

.curto lapso de tempo estes incommodos d_sapparecem, voltando,
a -aude, al-£ria, hoas cores, augmento de peso, socego de espi-
rito e o.itima vontadi na eterna lueta pela vida.

Em todas as moléstias n-rvosas o álcool é um veneno; no
entr.^to, a mai. a «ios remédios aconselhados o contêm; o Dyna-
mògenol é um corpo phospho-glyceriuadó, isento de álcool e que
os doentes tomam, por praaei ri; perguntai ao vosso niedieo a aua
opinião sobre oste produeto e elle _erá o primeiro a aconselharr

Deixai de usar drogas, tomd.somente Dynamogenol e encon-' 
trareií nelle Saúda Força e gor.

OUE

PERTENCENTES a Henrique Dia-
íriantc, derdeu-sc, ha diaa, uma car«
teira, licença do roujias e uma pas»
sage.m; pede-se íi pessoa que os en*
contrai* entrej-ul-os no escriptorio de
a-inunci» desta folha. .' ..

COMPRAM-SE roupas usadas de
homem, senhora, cama e mesa e ta«
petes; pagam-se mais 30 ojo do que
outras casas. Rua Evaristo da Areiga
n. C9, e rua Si IiUis. Gonzaga nu-
mero 132.

ROUPAS, penhores, 
' 

compram-s»
as cautelas; paga.sé bem. Rua Eva-
risto da Veiga n. 69, tinturaria.

COMPRAM-SE roupas usadas do
homem, paga-se bem; attendem-so a
chamados, pelo telephorre Central
3344.

0 maior amigo da lavoura -
Formicida Paschoal. Escriptorio,rua
Buenos Aires 120, sobrado.

LÂMPADAS
Jitra i/2 Watt

Moveis a prestações"isltem o grande "atoe-;" de mo-
vela da Caaa. Sion. Rua da .Carioca
n. 39. Entrega na í." nrestácao. 20"\
Telephone 6 B86 Central. _.

Moveis a prestações
Quem quizer comprar nuvuis oa-

rfatlü. moa, deve vlsit«f a CASA
SlON-á rua 8ena«-arEuzé,bto ns- UT,
il. a ili. telephone- n. S.4t?fNor»
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EXPOSIÇÃO DE
INDUSTRIAS

BRITANNICAS-1921.
LONDRES * GLASGOW * BIRMINGHAW

De 21 de Fevereiro a 4 de Março.

Organuada peia Secção de Commercio Ultramarino
(DEPARTMENT OF OVERSEAS TRADEj k%

do Governo Britannico,

A GRANDE EXPOSIÇÃO ANNUAL DE COM
MERCIO BRITANNICO offerece um eilsejo
excepcional aos commerciantes e importadores
do Brasil para fazer inspecçao e escolha de
uma collecção completa de MANUFACTURAS
BRITANNICAS, entre as quaes acham-se as
seguintes:

Tecido, de toda» as qualidades 
'•

Roupa feila, incluiive df maia
Ch_.p4.is a boné»
Colçido a luvas.
IpiUIIiçô». por» lua electrica, a (aa ã a

herosene. etc.
FogÒec de cc:inh» e utçiuilipi incluirve

de tlumintum, eftnuilhdo». ele
Artigo» de quinquilharia* inclusive ftr«

rtmenta de todas a* cia nes para .
conitruclore». de marinha e para uao
doméstico.

Ferramenta (da mio) de Ioda» as claite»
e icceiserio» pequeno» de m»china|.

Moveis d. melai para u.o don.«»lico,
inclusive cama», a para armàaim,
«icriptorio. jardim • c.mpp. ..,...,..

Tinia., vcrniie» a materiaes pára pintor.
Tintas para t...lutaria « anilinas. .-. - -
Objecto» de borracb^a paia uso indu».

trial è doméstico.V *
Molocyclela». e bicyçteta».
Accessoría» para automóveis, fcicyiletes

a aeroplanos
Encanamento de cobre, chumbo, bronze.

e «ço. e guarn.jõe» a malarial para
inflalta'«4é» hyiienicas. • ' ~

Bnl.nça. a instrumenlos da msdicle.
Correamc para tranimisião dé mach.n-

ária.

Cab") d. aco' a canhsmo, cordoalba a-
ba* Sau tfeV

Cuidaria, praia e aleclro-prata. - '
Joalberia • rttojaaria. ,
Miudcsas.
Crislaas da Iodas »• qualidade», puf.

cellanas, louça de barra a louça
branca.

; Movei» •¦•¦'¦', I . , ¦ .'..."¦'-,
Papelaria a seeessoria» da etcriplori»
Artigo» de imprensa
Artigo» de phanU.ia, incluiive artigo»

de viagem a para fumante».
Couro» para.artigo» da phant«»ia. aa»

cadernaclo a movei». -
Vassoura» a cKsvas,
Brinquedo» a artigo» para joga»
Artigo» para tport.
Instrumento» xicMifiçe» a óptica».
Óculo», lunelat, artigos paia cit.bat-

«cimento, óptico», ele. .
Apparalbos o accassorio» ipara pbeta-

graphia a cinematograpkia.,
Dioga» e artigo» ém drogaria- '
Instrumentos da musica.
Tapete», alfaia» • artigo» da tapeçaria,
Coiwarva» alimentícia» (preparada» (¦ em laia») e babida».
Artigo» ekimico» (pesada» a lava») a' pára mo doméstico
Instrumentos a apf»i«lbo» ntftjcoi t- cirúrgico».

Sociedade ile Seguros Mútuos sobre a vida
• ¦ [íV-.«-:^'õ.'.»2" .l7--:i«l-r'Z&Z'¦•:*%¦ k*: ¦'
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NEGÓCIOS REALIZADOS:
Mais de Rs. 3oo.ooo:ooò$ooo

SINISTROS E SORTEIOS PAGOS:
Mais de Rs. 25,ooo:ooo$ooo

FUNDOS DE GARANTIA E RESERVA:
Mais dè Rs. 23.ooo:ooo$ooo

EDIFÍCIO DE SUA PROPRIEDADE
.. .v . #¦• ....'.

Apólices com Sorteio Trimestral
• v.:.'':::.;--.'' EM DINHEIRO

ULTIMA. PALAVRA EE SSJUÊOS; DE
INVENÇÃO' EXCLUSIVA 0' "A EQUITATIVA"

AA<VVVV«ViA^HA«VVSiVWV*

0& sorteios teem logar
em 15 de Janeiro, 15 de Abril, 15 de Julho e

zS:f& 15 de Outubro de todos os annos
125, AVENIDA R10 BRANCO. 125

0^Z^§Ê§::Z7 RIO DE JANEIRO
Agentes eiii todos os Estados da União

e na Europa ;

«:- PEDIR PRO^PECTO^ -:-

.à_.:j&os -m. ASSI ços

ESTAS EXPOSIÇÕES DBJNDÜSTRIAS BRITANNICAS
nâo tão organitada» para divertimento, mas no intuito de
servir aos comprador*» extrangeiros que se interessam nu
industrias que d'ellas fazem parte. Póde-se obter no Con»
sulado Geral da Grào-Bretanha no Rio de Janeiro catálogos-
descriptivos • cartões dt ingresso.

" WAIItt ir umni 1AWUH'II. Hall
•^A^A_*^_<\*/%^W^N^.^*_^S/S-^**V*_^_^^SAÍV^^*^^*V^*»*^''

Cxtracyõcs piilillciis soli u fiscalização do govcrnii reiterai; ús 3 1|3 horas,
. eaos salilmdos [té 3 lioma, nu nm Vis.<»it(k' tk- Iuiliornliy, 45 . .

V W^V^_fWW*_*V S» * V -vv *> w wy vv»

Grande e extraordinária LOTERIA DO NATAL
Novo plano — A's 3 horas ilu tarde — 362-2*.

DUNLOP ^
«5EIVJ RIVAL __fflf____\ W

-.ri': .:¦.. JH_____i_ÍáíS!__t_r t&Sfuima 21 !"~_í:"í.''- |l."¦"--"'••-¦"-• /0IÊÊÈÊÊr J&Fw
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Poi* 44^1)00 em vigésimos
,'¦"'' ¦ 

•¦^.

Este impott.tiite |il_iu<>, .tlêiii ilo |)tci!ii<> tiiuior. ilistribim mal» :
1 dl' l»0:(IOO$, i «e SÓ:»00$, » «le 111:1)00$ IO i!c S:OOI>$, «r, ileS:(I0I>$. 1,1) ,1,. 4:1100$ e IO» de 50Ó$OIM>. '

Segunda-feira, 20 dti corrente

20:000$0Q0
Por 2$400, em terços

Quarta-feira, 22 do corrente
2:17 - íõé

20:000$000
Por 1$600, em meios

Os pedidos dc bilhetes do Interior devem vir acompanhados de mais
700 reis, pura porte do correio e dirigidos aos agentes gemes: NAZA-ui:ni ti v.. ui;.\ oo oiiviuim n. ni. l&fsii n su. emi. tt-ieg. lüsVeíí:
ií mi casa !•'. (aUMAKÃKS. rim do ROSÁRIO n. 71, esquina do Beccodns Cunccllas, CaUa do Correio n. 1.273. . - . - -

Cera para assoalho i Trocam-se jóias
A 4$, iigua-raz a 2)900, oleo a

1*300 a alvuiado a 1Í800, na rua
de S. 1'eilro n. 180. Tel. N. 4810.

Comprara-se, vendem-se «; concer-
tíim-sè, na Joalheriã A Turmãlíha,
rua. Uruguayana n. 222, Tel. NOrte
3411.

ümmü
ALEXANDRE

I 0 MAIS PODEROSO TÔNICO DOS CABELLOS!
Kxtiiii»iu! » caspa *> tres dias. Os cabellos brancos ficam

pro Iun. Não queima» nâo manelia a. pelle. . .
A JLVIMl i' •!- rii^or» luocMlade e crescilueuto. aos

-' calx-n. ' . 'ni iinitaçõeT, puilinilo neiupre
JUVENTUDE ALEXANDRE

1'ietro. 3$00O; pelo ti<irroM>, 5ü>000, Kas boas
perluiiiiiriiis ó (iro»i»rias , .

Deposito CASA ALEXANDRE -,: Rua do Ouvidor 148

Pelas chagas
de Christo

Uma senhora - de idade, doente,
sem: poder trabalhar,. estando quasi
pega de catarata «m ambas aa vis-
taa e sem.,ter meios para se susten-
tar, pede ús pessoas caridosas, pela
Sagrada Paixão e Morte de Nosso
Senhor Jesus Christo, uma esmola,
que Deus a todos recompensará; fi..
rua Chichorro: n. 47, casa 13. A'
villa Moraes, Catumby, ou na reda-
cçâo, que recebera qualquer esmola.

0s AROS SífL--
81Ç<iS DUNLOP

são os mais piocu-
- rados porque ospro-

piietaiios de ciiiniiihões
têm locoiiliecido íoicm ei-

los os mais econômicos. Se
niiiila não òs oxpei'iiiientastes

pedi informações a alguém qne
de lios fi ça uso e segui ò sen conselho.

ie Ouníop Pneumatic íyre Go. (u America im.)
243, Avenida Rio Branco, 243 .

'. 
Telephone Central: 775 telegrammas: DUNLOP

RIO DE J-JPtL.-^TETlRO
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A' caridade publica
Jaclntha S. Brandão, -velha, alei-

jada e sem recurso, roga uma esmo-
Ia. Deus recompensará. Esta reda-
cção se presta a receber qualquer es-
portula", ou rua .Joaquim- Pinheiro
n. 51, Parada Lucas.

Ucom só oa Sabonetes
SALUTAR
CABOCLO

I-roçramn« da SI? corrida areallcar.se domingo, 49 de dezembro
de tOSO

ORANDE PRÊMIO ENCERRAMENTO

1
m

.1* pareo — SHIS DB MAJtÇO,— (1"
turma) —. í. 100" metros — Pré-
ur.ios: 2:000^ ©- 400| — Animaes
nacionaes — (Handlcao com des-
cftrga)

1—1 Príncipe. .;
2 — 2 Atyra. . .
3(3 Luminária.

( 4 Beduina. .
4 ( 5 Peseta. . .

( 6 Aventureiro

52 kilos
50 "
60 "
50 »
50 "
52 "

2o jjareo ¦—. SEIS DE MARÇO' ¦Z?,%
turma) —^¦• 1.100 metros — Pre-' mios: 2>:000$ e 4001 — Animaes
nacionaes — (Handicap, com des-
carga)

50 kllos
50 . »" .
.50 "
«2 »
&2 »

T5-2 »j

QÜÊDA, 
CASPA. CABELLOS

BRANCOS—A locáo Juve...
qua; será tamèm! 8* maravilha;
Gonga.lves Dias n. 59 (Drogaria
A. Gesteira •& C).

BBS—w*""Tíff1

CIDALGINA Berànéaiitiil
Nrtn plper i»r
S. Bento 3.

Indicado nas CEPHALALGIAS, ENXAQUECAS, NEVRAL. •»"»« »»•
GI AS, DORES DE DEHtES, RHEU * ATlSMO, etc, etc, ? }ggjfâfe «< . ^

m^^mmmmmmmimmmtt^^

GRAÇAS AS GOTTAS SALVADORAS DAS PARTURIENTES
cab^-rar. •v.AJxrJaEigmi^A.APg: * -¦¦:'.'-'"' ' '-.v 

;' ZZ\: . .
Desapparecem os perigos

do» parto\ difficeis e labo-
! briosos

A partririeíne que fizer .si>
do aludido ihedicaniivni.f.

duraoie o
ultimo tnez <iíi ^ravide?- ier-n

u.n. fiivcii- 1'apidc e fotiz

'Innumeros o|Ue9Í-ado6
provam exhuberauleniítute

a sua efficacia
e muitos médicos o aoon-

solham

Vende-se aqui e em todas
as

pharmacias e drogarias
Deposito Geial: ARAUJO FREITAS Sc C. Rio de Janeiro

1—-1 Mysterlosa. . .
2 — 2 Amanei-i. ., . .
3(3 Liicta. .. . . .
, 

'( 4 Loulou ....
4(6 Altivo.'.... . . ,

(6 Argonauta. . .
3° pareo, — VELOCIDADE —. 1.100
, .metros — Prêmios: 2:000$ e 400J

~~. Animaes de qualquer .paie —
(Handicap com descarga)

1-^-1.Turbulento. ,. . . 52 kllos
( 2- (Pila.. . . -. . .-. «0 "

.-- ( 1 Darro.'. ...... -52 "..>".
( 3 Papoula. . , . . 50 "
( 4 Medor ....... 52 ".,

< 6-Va Tout; . i . <i ¦. ÇO "'¦»,
¦(6 Velasauea.. , . . 6.2 .*'¦

im .pãFeo — DEHÍBSIETE DE SETÈM"-
BRO — 1.754 «íetroq. — gre-

_ mios:r2:eoo|'è -4oo,|^ --:Animaes
dè qualiiuer paia *- (Handicap sem
descarga) .,..,.,

1: Kitchner. . 
'¦_ -. * *- . . 50 kilo»

"2 .Mandarim. ....... 60 "
4 Caricato. ....... 45 "
4 Estoril .45 kilos

• O 1* pareo «erá realinado á 1

5» pareo — ITAMARATY — 1.003
metros — Prerr„ios: 2:000$ e 400$—-. Animaes de qualquer paiz - •
(Handicap sem descarga)

..... 52 kiloa

**$&;.

7-1 Noel . .
( 2 Oiaciilo .
( » Abiad. .
( 3 Kiosk. .
(':'* .íttohlto .
(v5 Tempestade
(6 'Mariuis . ,

• a •

.52
.52
50
50
47
52

6» çaTeo' — INTERNACIONAL —*
1,7-5Ç metços — Preiftloç: 2:000$ 6
40.0$ -— Animaes de qualquer paia

Iry (Handicap sem'descarga)
Místico . ... ..... . 47 kiloa
.Descrente. ...... 53 »

(Miilatinlio 50 "
Dieufort. -,...... 50 1» ;'Moscatel 50 "

7° .pareo — GRANDE PRÊMIO EN'-
CERRAMBNTO — 1.800 .ír.itroa
— Prêmios: 5:000$, 1:000$ e 250$—i- Animaes de -qualiquer paiz -•
(Handicap) .
M!áo..-..- ..
Rnnialcro ,
Molroso . .
Lolülr. , . .

3 SkiriRisher.

• ••«••
57 kilo*
57 "
45 "
45 "
47 "

&-.'.'

• pareô — PROGRESSO — 1.60»
metros —- Premloa: 2:000$ e 400$—*-Animaes nacionaes — (Handf-
cáfr sem. descarga)

i -Apollo. J.
Beduino.

3; Júbilo". .
Craviria . ,
Maunoury..

hora da tarde.

• ? • «r.«

• . • ' • t

153 kilos
¦AÍ_. .;» -.-

A9~'7n 
'¦

48 "¦
49 »

2" secretario.
•MANOEL VALLADÃO

GRANADO ftCí
DROGAS

Zm,

A PREÇO FIXO
Rua Primeiro de Março, 14, 16 e 18

Rua Visconde do Rio Branco. 31

Rua Conde de Bomfim, 302 e 304

RIO DE JANEIRO

'Z

Z!â

1

CompíMõ sortimento da material photographioò...'importação e ex-
portacão para todos óà E9tad(« do Brasil.' Tem sempre e recebe portodos os vaporèe, chapas, papeis o productos chimicos doa melhoi-e»
íabricantesi emulsões üémpra fres cae. Fábricas de cârtOes para pho-tographia. Secção especial para amadores. Preços módicos. Chegaram
aa afamadas chapas francezas Perro tyi <j E. C.

H5, rua Sele de Setembro, 145 — MA1ÍC0 P. BKHTiíA ^
7Zm

-¦¦1
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DENTIFR1C10S

m aOUT0R
DâfACULDAOtOFMtOiCmDE

!>-;..,...:.' 'PA-RÍIS.''1^'^
r. -•(£¦'i7 ., ' h "v'r ;"• •¦ , '

Dertíifrièlos dos Métjíóôs
, e do mundo eJe^nte

l,I,t'Jlinn!^ü?in!Uí!LU!IIÍiniinn!![ilÍI!Ii!llilll!!i!!ililiilliU

LOTERIA DO ESTADO DO RIO
Sjratena de nraaa e, eapheras-- Fiscalizada pela

fiaveraa do Catada
:traoçô< Ãs 15 boras

Inteiro.

II o j | Loteria «Io Natal
Sexta-feira. 34 do corrente

W-Meio, 600 réis | latst.B, 3$0Q9—fyinfas. 610 ríis
tm*á*0u*0m0v*0*^*****f**-'**AAAA**w ¦¦- -i'i r>v>~v^r_nrinryvM'MVVvvwv»\ai'u\rt_i\iuj

VENDB*SE BM TODA PARTE
CaééeaaivaarlaCOMPANHIA ÍXTEGRinAaEFLIJaUIIÜVSB

¦ua Vlseaade tm Bio Braáea 40» - M rill.nOY

Dr.Bgflg^ «7, toe KimH Ruis.

BMlMt BtNGUt
NEVRALGIAS

Venda em todas as Pharmacias

Quer comprar ?
ou vender jóias do todos 03 valo-
res, tsem receio de ücr enganado? Vá
á Jualticria Valentim, ii rua Cou-
i-alvca Diad n. 37, telephono USI-
Central.

Moveis a prestações
Visitem a Casa Slon, qu« rende oa

moveis por preços baratiasimoa e en»
trega nn primeira entr:- : ¦ .1^ -^o "[*,
telephone. Bolra-Mar 3.790, rua do
Cattete hb. 7'» i.

VS»-.- -- >-..»V>i.
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O PAIZ-SEXTA-FKIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 1920

ii

BARCO DO R13 DE
¦JAÜEI10

127 Bua dâ Quitanda
«—-—

Faz todas as opera-
côes bancarias. Recebo
dinheiro eni conta cor-
rente, dando os seguiu-
te>* juros: 4 0,o 'oni conta
de movimento; 5 oo em
conta limitada até..... • •
-0:OOo$OOo; 6 o.o cm
conta de aviso prévio e
S o/o em conta ou létr.s
de iá mezes.

Facilita aes deposita -

les quaesquer ti ansac

ç es. Começa, o expedi-
ente ás IO lioras e en-
cerra ás 5 da tarde.

^•*f***f***a*j*****gnMlaW ffs*********'*^******ra'*ia*'(*g»a*5*^^ i '¦ ********«¦ **************

THÉAf RQS DA EMPREZA PASCHOAL SEGRETO ío; JOÃO SEGRETO

^ ^ <»>JVJ*.ajm/W\J*>L*riLl*luOJ*>-r^^ *a*v*S'**,**'*amm'^***ir*r*,r*r*'r*" mi mr w m m nnvTTYn m- w w m m, »—,-_.--

Üiaudo Compa .hia Nacional de Operetas e Muiod-araas (generoso theatro Chateiet, Je Pari-)
— Direcção artística de EDUARDO VIEIRA — Regente da orebestra, PAULINO SA"

CRAMENTO. ''*>JÊÍ&>
- VVVSf>N*Vy^*«*««lr«.»V**^*-,*>4»^AAAAAtJj»'»i*^^

HO JE-DUAS SESSÕES-HOJE
|| ESTRÉAS dãs actrizes LAIS ARÊDA e AlZffiA LElÓ

A JBÜRLETÀ
era

TRES ACTOS

at V*l,*^m^Aa*^,*m^i*\A****á*Ai*Ê*\i^ii/s.*J*

Companliia Mouuí"ftuúlada em 1 «le julho - Dii-èrçãi) artistica de l^lüllü NUNES
itógeiité da orchestra, BENTO MoSSUlUNIiA

HOJE - -TRES SESSÕES - - HOJE
A.*s "7 3)4L, 8 3/4 «e IO 12

Representações da buileta em tres actos, de J. Miraa.ia.muiica de Pauliao Sa-ramento

IPOEM-A.
. . . DE.

ARTHUR AZEVEDO

PARTITIJBA
DE'

NIGOLINQ MILANO

LEILÃO DE PENHORES
CASA GONTHIER

Em 22 (le Dezembro de 1920
Fundada om 18tJ7.

Henry & Armando
45 Rua Luíi de Camões, 47

F.1/.0111 letliào dos penl*«>eo. ven-
cidos c tivis;iiu aos Ms. iiiutiiuiios
<|iitt imi.I.-i.i icieruiur ou resgatai'
:«s-aiuis cautelas atfi a véspera d»
loilii».

bUO.UA '

ÍSS$»y

LAIS ABEDA
OELISflVltNOA :

AXjZT R/-A. 3-iMl.AO

A's respeitáveis
familias

OPPO RTUaN IDADE UaNICA PÁRA
NATAL

Vondom-so, a varejo, bcHissimos
brinquedos, como grandes automo*
veis trona, animaes, cairos do as-
kciiÚ., cavallos, etc, a .preços do fa-
briea, a.tiiriienic reduzidos ,na rua
Visconde d<* Itaboraliy n. 47, l".*»";'"diir. '"''-' '""':'~ ''¦'':- 'y'

Lourenço, VICENTE

•'•'. LOLA, ã cocotte cliie, hpvesen-*
tnv-si***" vestida pelos, ultlinòs iigu-
rlüos do Paris, ostentando üm luxo
magnífico.

Só com a montagem du peça a,
EMPREZA PASCHOAIj SEGRETO
despendeu muitos contos-tle'réis.

Personagens — LGla, Lais Are-
da; Bemvinda, Alzira Loão; Fortu-
nata, .Tulia Vidal; Juquinha, Al-
bertina -Rodrigues; Quinota, Ame-
lia de Oliveira; Dolores, Carolina
Alves; aHercGdes, Mathilde dWvli-

"Sen" Euzebio, fazendeira, ARTHUR DE OLIVEIRA

Figueiredo, MANOEL DURÃES
Ia; Blanchette, Aida Ferreira; uma
senhora, Emilia de Soiisía;' Kuzebio,
Arthur - do Oliveira; Figui-irodq,
Manoel Durães; Lourenço, Vicente
Celestino; Gottvêa, Álvaro Fonso-
ca; Duquinha, Procopio Ferreira;
Rodrigues, Reynaldo Teixeira; Oe-
rente, Jayme Costa; Pinheiro, Al-
cêbiades Monteiro; Proprietário,
Carlo3 Barbosa; Motta, Josó Quei-
roz; Inglez, J. Boscarino.

Hospedes, criados," victimas da
agencia, convidados, mascarados,
pollciaes, reclamistas, etc, etc.

'/ Miso - cit - ijcçnp .rigorosa '.tlc,
,E.diíaidò Vieira — 'Scenarios! de
Angulo Lar/turv; Jtiynui c Emílio
Silva — Oiitti*<l.a*'i'oti*i>.i luxuoso;
coiifccfioiuulo nos "ateliers" tia
ompre/Jii sob n.direcção da '.•costu-
inlórè". Paulllla dc Azevedo—.Mon-
tagemniagitlficente de Antônio No-
vclllno — AdcrwjóN-de .T. Costa. —
Cahcl leiras de A. Assis.

l/Vi./^/VSrJ-VVV^

Amanhã e sempre —-A CAPI-

TAL FEDERAL.

PIN «O' F-LtUta no Puopessor -Zach.yiuas, tem uma das suas mais
-»»—.. brilhantes¦creações I

tiriinde o iustifioado succeãso de 
'todos 

os artistas, que tomam parto no desempenho de
OS CANGACEIROS. * -

PEÇA PARA AS P^AlMH-vIA-SÍ

•ft.  - ^^.^.^^.^m.m.^.^m.^.m.m.m.m m.m,m,lm*mmlám.*\à*,á*im,*mm,á*,ml + m.A

AMANHÃ E 'SÉM.PtiE - Os cangaceiros.

C-^K/XjOS
ytyt^)^VVV>'<>A»V<Jjl>*t>>*tA->f,VV »-*\y«wV

Ctrapanhia de Dramas e Cotuedias d.r.gida pelo actòr FRANCISCO MARZUbLO, tia qual
faz -puro EMA-DF. 'SOUZA

VVSA»A/<V*>i%V>j^N^«>M>V

HOJE A's 7 3/4 e 9 3/4  - HOJE
3DUAS sessões X3XJA.S

' O desopilauto vaudovillo ern tres aotos, de Kernil e B rrré, traduzido Dor Gaudidj Oosta,
/-ln S R VW A Tlifiívl.píifiada S. B. dos A. Theatraes

EVA Vj CLOTILDE  EMÁ DE SOUZA

09 scenarios do 2° acto, snbmottiçlos a nma verdadeira metamorphose, apresentara aspectos
vuiiacios e. deslumbrantes.

FRANCISCO MARZULLO, no protagonista, traz a platéa
em constijrite »hilandado.

Aii.aiihã — O IlO.MK.aM DO GAZ.
Em ensaios — A PENSÃO DA NICOTA, compdia dc Alberto Deodato.

liisohição, Typho,
U remia

Nesta quadra de excessivo1 ca-
.or para uvitai a Insolut-áo. o
tiplio e a ureinla nue unasl sem-
pre silo .itaei convém toi o ap»
parelho liriiiãrio e os luieKtiiiof-
o«in dusitit.-eiii.iiif e para ihm-, nilo
ha mtílhot do quo a UHOKÜlt-
MINA precioso uitlseptlco des-
.nteetiiiite e diurellco. muilo
igraüavel ao pulartur — Nas
ohariiiaclas e drogarias.

Deposito: Oro-jnrla Gitíonl.
**ua 1" dp Marco n ií

THEATf.0 BECREU X**EiÍJtI^°LJ5^^
| Concéèsionáfio: W. MOCCHIt, Temporada oficial de 1920 p
'•* — — —. mTjaLm^mam — - — - — ~- m. m. m,. m. m. m.. m. ma..m m, ml m, ml .¦**m,m*ar\a+mt^âmm%a*\*^á*l^a^l*^lm*lmm*\JrVWV'WV W^ " •* mmi |

Dinheiro
EMX-ilESTIMO, sobro petillprcs tle

jotas, niovuis c tutlo*qiio refiresente
valor. Avonlila J'as3os. n. ¦!!) A, ao
lado jXò '1'liesouro Nacional. Telopho-
íié. Nortu IÍ9H1!.

ü mira cima ü.uío «ia m«-»:i
oirti 1'irriif -«aiasv»[irnioleiru

CASA SEGURA
Fabrica de Moveis de Vime

RUA SETE DE SETEMBRO. 84
Mir.i-i- «vmit.l. ¦ •ni alvuf nn*'

i.inpreza sirretulataria
ltitngel & V.

Aviso ao publico
Sando absolutamente impôs-

sivel coucluir o sumptuoso
L*uaida-roupa o deslumbrantes
scenarios da revist¦> de Cahlos
Bkttencourt, Cakdoso de Me-
aNEZES e ilEoo Bakuos

8EA
ARREBENTA...

Somente na pro-tima terça-
feira, 21 cio corrente, snbiiá a
tnt-sma á scena, peia-primeiru
vez, para tstréa dn GRANDIà
COM PANHIA NACIONAL DE
OPliRKTAS E REVISTAS

" ESPECTACULOS POR SESSÕES
As 5T Si*** ?*-» «ás & «S/-*

[COMPANHIA HESPANHOLA HE COTAS!
::: ERNESTO WILCHES ffl

tiiv^vv^i-^t-yi*'*-^*'****

Sab baldo 18 do coriéiite

com a peça em très actos, de FRANCIS DE CROISSET

EL niIRÂZON

...„ -JH?

" 
THEATROS DA EMPREZA IQoÉLÜUKElKJ*^

I Pre-jo-s •*,vulsos- n-Mcis K;CAMAIÍOTES D| 1?. M^».1}?.!;»®
! DE 2*. àuS i POI T11ÜN,\S, US ; BALCÕES ;V a B, ft;! ..ALCOl.b OU I l.Ab
• KILjVS, õ$ ; OAI.EIUAS, Ü80Ü0.

UOaMlNUO, ás 2 1/2. - MATIiNÍa*. — Amores y Anmrio**, pcrii om

^quutro nel.*.*., il-a Irniüo* Quíhicim. ,
Hl'.i'.ÇO.s 1-AltA ,\S AlATlNÍ:i*.íi —fr.'*..*! e omiiüru cs TIO*!?, f'$- c '»;•'•'•

| tua ilo »¦?, liiS; ..'lirnna».. 1U$- jjajlftSj A b H.í>5: u.itra» M--a, 48 ¦;il«-ni*» 2.SUU».

Bilhetes a youdu ua .bilheteria do i.lie'U-o,,d«*s 10 íls 17 -hon.s.

' A UIO A l'*i*'i« 0í5 esiifctaculqs desta companliia

jAYlaüU 
" i»ãp é obri«*'adp o traje tltv íiirór.

j^^^ri

0 pon lo pn 1'endo das famílias
Propriülarir.J. R- STAFFA

CIUPAWIA -«igltf W E" AZIf £¦
Bcíieíícló da aotri/, LUCINDA 5

liOriaS, dodiciido á ASSOCIA-f
ÇAO DE EMPREGADOS. DE
BANCOS NO BRASIL. .
HO.TÉ — 7 8|4 •— 9 3|4 — HOJIí

ReproseiitiK.iõe.s dn limla co-
niwliii, cm tres actos, original de
VIRIATO CORREIA :

(••¦¦hyVVV-V'**»***'*-,-***^1

; •jjyyvvvv«j*»»*^S»***VV^*»r**jj*»*'**^

Amanhai — Vosperal, ás 4 ho-
ras — Stt-sõcs fis 7 3'|4 e 9 3|l —>
A IXQUIUNA DK BOTAFOtiO.

Terça-feira, 21 — 1° roproson-i
tacãc da inala linda comedia clo<
Oiiuvjildo Vianna, A CASA DE]
TIO PEDIU).

Estròa da distineta aclri-í Abi-
gall aluiu.

BILHETES A' VENDA**a*rí«^*VJ<a««SÍ5»^^

CIIVIÍ.MA OCYMP.1A
RÜA VISCONDE DO RIO BRANCO 53 — TELEPHONE C. 5657

«>«A»*^*,V«***-A»**'*«j-'*«***»*^^

HOJE —:— Um novo propi-amma de suecesso! —:— HOJE
Da acreditada marca PATIIE* NEW YORK apreaentamos uni¦bello drama, interpretad'0 pela graciosa artista ['¦:

FANNIE WARD
admirável o oxtraordinariamento captlvante no decorrer do moderno
"film"

O cartão amarelo
Cinco partes dc grandes sen sayões e extraordinário .entrecho,

maghlfícámonte desempenhadas!- > ..f'.'_ ~í$$r''..;'..,-;.-;, 
.'-' ;-,,..,

Faz parte desto programma o ÍÍniiÍ"ffo .original CIl*TO-IÍÔMAiN-
CE FRANCEZ: ,

O barão mysterio
cujo desfecho hollisslmo vos mos trará1, finalmente, como terminaram
os tcrriveis.planos dá-ignominiosa Co ii d essa o tambem. íiçãrels s;i-
Oiendo QUEM ERA O:HOMEM DA OAjjjÁ'NEGRA, 

"quo 
tanto vos

intrigou ¦
7o episódio — A GRUTA DAS FOMARADAS, duas'.partes. «. ¦
3o episódio — A EXPIAÇÃO, duas partos. : •'. ,.

AH,\H\ — MENTIRAS INXOOÉNTES,"'cinco actos, da-Fox,
por Gladys Rrockwcll, e, em cpiitihiuiç'ão|' O PACTO INFERNAL, 6o e

G° episódios, em quatro píírtes.

PALÁCIO THEATRO
.-a*VVV--VVV->--j.'*-»

(uni |i:inlii:< l'«Mlii(M'iur/.u do 0|ie-
retus- --.ATAjM*:i.laj*»-,%jMA-

HJi.vriC
Dirccçà» imisiijjil do m-.iestru

AUOSTIaMIO GDUVI.IA
Últimos espectaculos

H0JE-A'S 8 3/4 —HOJE
tii-and-.: festival cm lienclieio

d» Sociedade Henuliceuto Hes-
panhola

A opereta om tres natos

IN/IlSS Dl
i'ruiag..ni»ta — Luiza Satã nella

^VV**>**t«>V*>*>*VV*«V*>*jt**^^

Amaiilifi - Miss hiabo.
f^VVVVVVVVVVVV<,^*>>i*V>*<^r*«^V^ijA>Aa*^AAAAAAA^

Uòníiniji, ai '2 1/'J— Vcsiiisral - O
,|«»AO KATAO.
»VWVVVVVVVM^V««i.»VV^»^»'>^A»,%í^^^^^AAA^

tie.\.«.-l'i)ira, l\ — Ui--.udi030 i' aiival
em liíiiííémtg in aos anistas* ICstovão
jtiiiariuit'* e Luiza Sai-melU —
MAONll''lCO 1J150IJ11A.MMA.

THEATRO REPUBLICA
«jyjajuvrxw»**.» *i" " " »»^»>»>^<>»**»*»*>>>»«<«,->*v«**

Conipaiibiá Põrtugueza de üperetas
CREMILDA DE OLIVEIRA

da quo fazem i.nrie Maria Abran-
cIivü o Almeida Cruz

Grando orchestra sob a direçcai»
du maestr*» Assis l*achcco

*m^*J*r**f*»*m*m*0

HOJE A's8 3/4 HOJE
Grande exito

A opereta cui tres netos

III
(Kovldade para o Rio)

Lisbeth — Cremilda d'Olivelra

Tomam parte todos os artistas
da companhia

Amanhã— Moinhos que cantam.
Domingu, áa '2 l/-! - Vesperul.

*m)lmif*taatm*m*tfmrw)^rmrm m wmrmrmrm, m-m-mr^m-^r-mr-^ —^~^- — 

aüilbrta 4 véuáii nus bill.et-iia.-3 «ios tlieatro», «l.a 10 horas «m diaute o ua
OJiBa Loii«» 1'Vrnau.le», á Avenida Ku Braneü Vóü, da-j 11 as U bois>n.

Còiiipiiuhia Brasil Olncinatograplilcii

Ura fiim lindo e moderno — üin
romance do amor, oe sport o do.;-
emoções, em que ó proti.gouístu

GEORGES CARPENTIER
só poderia tor suecesso. Vindo

vel-o em

0 homem maravilhoso
CARPENTIER, o ca*n,pe5o num-

dinl do "box", o aviador intemeruto,
o "gentleman" lino, trabalha, neste
"film", ao lado do ..
ÍTAIRB I3INNBY; PLOR.ENCE BIL-

LINGS o ROBERT BARRAT
Esplendida tritiiliule du artistas

americanos. .

jnJTT e .TEFF, no ' impiígiivol
"film" DANSAS DE THKMlUtAS.

B continua oni progiamnia o
"film" nacional D. PEDRO 11. ¦

¦»y*«A>V«*A**VW*a^^iiiwligigl^gll
-5l**.Hua Visconde do Rio Branco'•- 51

A mais popular e querida casa de diversões
desta capital .

HOJE" Programma novo-HOJE

O HOMEM LEÃO
13* e l-l* episódios

Ping-Pon*?, Bilhares e outras diversões
Artística e abiiadauie illumina*;.'»»» elcctrica

BANOADE MUSICA MILITAR
Ao Electro-IUll-Cinema!

*^<^<3(r)(«^^* tom mix \ n a nr m p * A acíüalid des \
FOX FILM PATHE' \m%

S miiid.vf.iir;i—Eari Williams oui O
AMOU DE UM IAÜUÃO. da Worlil
IMcttires.

As diversões coaièçapão ás 5 horas da tarde

t'jtMwt>i»j^s^^*V*v*>t^»y**v*»y*<^^ '

HOJE M 0 ESPECTACULO MAIS SENSACIONAL DO ANNO M HOJE
•m*-^******^. A**j**%Ím*a**éÍIVI IVIIX

Intcrpretani a .producção mais vigorosa, mais arrebatadora até hojo-
editada:

O TERROR
CINCO ACTOS, FOX SUPEK-S TANDAK» PRODUOTION
TOM SIIX é valente e generoso, meigo e'cruel, enérgico e terno;

combate, corre, lueta o zomba do3 perigos.
Do seu cavallo a galope,"-pu Ia para um trem em movimento, ar-

rebata das mãos de íaocinoras u ma donzela e, com ella, de novo pro-
jecta-se sobre o seu valente gine te e devora distancias, numa -cavai-
gada infernal, que, mais do que um c.ivallelro, dir-se-hia um' yerda-
deiro demônio !

TOM MIX, nas suas temero sas façanhas, conta com o auxilio do
seu fogoso corcel, O TONY, qUe 6 o verdadeiro terror dos adversa-
rios, tal a sua intelligencia, tal a sua perfeita comprehensão.

O TERROR, o melhor "film" do nnno, posado por TOM MIX,
está ipredestinado ao mais rumoroso SÜCOES3Q 

Iniciará o programma o se iri pre applaudido

LK-al./ar-íie-ha no.próximo tlia 20, segunua-fi-ifi, o grande
festival em horteaageui ít Associação Bri*.J-.U*ira de Imprensa.e
em beneficio do lttMiro ÜOS dornalist »B.

>v<Af(/u»u*«^^^

contendo as ultimas reportagens de suecesso mundial, destacando-so:
Um grantle "nmtch" tle polo em motocyclcs — Um invento que fará
grande revolução: vidros quasi inquebráveis—Uina interessante cor-
rida <le cães ao encalço de um coelho —» A*»'*»ct-to marcial das fa-
brlens da Irlanda, durante os di as dc maior agitação, devido u 1<*1
marcial — Capítulos de Varsovl a, México e Chicago.

.•t-*jfc»-!**XW»^^

hoje:HOJE w
TOM IVIIX JAft/l HART

sr. *.-

Reunindo no »^^^^^^ pTO porclonamos o mais empolgante

Da famosa FOX FILM apresentamos um «film» da classe. Extra- Spcclal. interpretado assombrosa-

niento «elo extraordinário _
TOM MIX

o mais arrolado eavalleiro do mundo, tfio destro quanto o relâmpago, montado no seu intell.gcntc corcel.

venire aiuladOBainente toda a so.lo de «bstaculos e pratica proezas, que vos extasiarão.

O TERROR
pleto dos seus artistas, p original ^^

WILLIAM MART
que Ca figura suprema, personifieadora dos ousados «co-w-boys» do lendário Far-West, admirável no dc-

correr do grando drãníd

SERA'S IVIINHA
Cinco intensas partes, repletas dc scenas emocionantes, sobresalndo, como sempre, a incomparavel

arte dp completo, pòpulariisimd e. fa"_*°so WU^LjIAM 1L\R^^

ifjtr«»><'>J)r«>»M-<<-p<-»<<--*ij<^^

mW mmm^^P^WaWll^^mmm

ll. IW ^SEf -»*V* "^fc " ^BBKtBla^3lB

i jt*rg|m-i*rnr*>r*^^

CINEMA ÜENfRÃL
Avenida Rio Branco 168-Tel 4218 C.

ICmineza rNF.I.OI
Meciste contra a Morte

tr>*-AAAA-****--A»*>**»***Vl«'^^

IIOJ10 — Um "film" de aventuras se nsaclonaes, postulo por uni actor que-
rido e que 6 uni vigoroso represe utniitc da raça Italiana : .

M A.CISTE
TODO O RIO sabe que no seu tr abalho não lia "trues", nem fautnsia;

ha força; este distineto actor, que se notabilizou, pela honestidade do scu
trabalho, apresenta-nos hoje nu sua ultima creação:

-MACISTE CONTRA . A MORTE
Nunca MACISTE teve dc af fron tar, como agora, tantas situações pc-

rlgosas. ,"Füm"' de propriedade da União Cincmatographlca Italiana, rua de
S. Josó:n. 30. ¦.:¦... . '. 

' 
,.

VVV*.A»>»Vii«V»AVVVVVV»jf.-»*.*-f»^^

Np mesmo progranima:
&2BllSfX.AJSrA. MKSSTE2R CT. ±&

Aíronti-crimentos mundiaes.
A PEDIDO, fazemos "reprise" extra-programm.» do "film** de Char-

les Chapliu, o querido CARUTOS:

UifflA NOITE m BflUSIC;-HâLL
BREVE — A comedia portugue sta do GERVASIO IíOBATO, o prin-

«cipe da literatura thcntrul portugue/u "O COStSnsSARIO DE POLICIA".
SEOUNDA-FB1RA —j.DARWIN . Um "film" que remonta a "gênesis"

do hoiiicin. i. »»*

1>i

;'•¦

L"i&, l


