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A Inglaterra o a Itália díscardam da pro.-sta fran---a no sentida da saram os soos reprasa-,tan,es diploma-

ticos na Grocía chamados aos r-sp-cti-os paizos pan ooeasiaa da ..trada da rai Caostant.no «m Athooas
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Ha receios em França de que a Russia esteja preparan
do uma nova campanha militar contra a Polônia
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O soviet russo declara não permittir nas transacções

commerciaes entre a Russia e firmas estrangeiras
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seio da Liga das Naiões a constituição de um grandePrODÕ6~S6 Í10
exercito paralntervir eí| soccorro da Armênia

A assembléa
de Genebra

n Olin-E CONFIRMA A HA1*1***,
wi* DOS SEUS PONTOS DE

VÍOTA COM OS DA DELEGAÇÃO

Bemb-cá da Liga das Nações, nimu-
cou formalmente á assembléa que a

MtS chilena- continua,,, a iucta
Iniciada pela to)&&&£^Sk

ARGENTINA
UENEBRA. 17 (OJ. P-) — A dele-

róção de Chile, na reunião da.as-

SSnbléá da Liga das Nações, notifi
co
d

lia 
'cm 

incida, emenda da convenção
da'Liga das Nações na actual ses.uo
da aw-embléa.

O Sr. Paul Hymans, presidente aa

aesornibléa da Liga das Nações, ao

niolar a .essão de hoje de manha
anAu-ndou te,- recebido, da .parte da
delegação chilena uma convmunica-
,,*ío para ser .publicada no SPA«lo
Official*- da assembléa. Acereseentou
o Sr Hymanff que a communicação
declara 

"que 
o governo de Chile esta

sciente dos motivos elevados que
causaram a vinda. da. delegação ar-
Kentina á Genebra,.'afim de partici-
par na reunião da assembléa, e que
o Chile continuar., o. -programma
abandonado pela Argentina, quando
o Dr Honorio Pueyrredon, niinistro
flo exterior da Argentina, retirou a
delegação de Buenos Aires da rc-
união da assembléa da Liga.

\ .J/BANIA NO SETO DA MGA
DAS NAÇÕES

C_BN'BBKA, 17 (U. P.. — A quin-
ta oòmriiis-áo da Liga das Nações,
retirou o f.eu relatório sobre a. Alba-
nia antes do escrutínio relativo a. ad-
missão daquelle paiz, como socie, na
Liga das Nações. O escrutínio toi le-
vado a efCeito, hoje de manha, na
reunião da .as.sem.bl_a da I,iga _das
Nações e ficou resolvido_ admittir a
Albânia co.
In torio a ...
coiitra a admissão <lt--"Al'bama.

son-.o soclo,. iia.Ligav.Qj$r
q{íe*'sé'réfete,'.'ileü tíítépeV

,,,.,,,._ J admissão da'Albania. * na
Liga. e a quinta _ommis*.*ão,* a-nnuin-
do ao pedido urgente do lbyd Robert
•ecil ii outras..les-soas que.apoiavam

1 causa da admissão da Albânia, o
-ctirou. • '¦*' ¦ 

. 1¦GENEBRA. 17 (U. P.) — A ad-
missão da Albânia na Liga da» Na-
ções foi -hoje levada a effeito .eom
grande difflcuWiide. „•

A quinta comrrissão fla assem.bl.a
subm.ttéü uma proposta em que re-
comniendavá. qüe a Polônia não fos-
se admita-la' no sei» da Liga. A com-
n-i.-ão, entretanto, _.ó consentiu em
retirar sua .proposta, quando lord
Ro-bcrt Cecil, da delegação sul-afrl-
cana, pronunciou um discurso cm
favor da Albânia.

Ta nio lord Cecil como outros ora-
dores, salientaram o facto de que a
Albânia nunca perdeu b direito que
reclamava em favor de sua própria
existência, como um Estado indepen-
dente, una vez que essas mesmas
reclamações foram revalidadas pela
acção conjunta dos poderei? em 1913.

A Albânia tem preenchido todas as
exigências declamadas pela Liga,
afim dc ser admittlda, no seio* da re-
ferida Liga, disse lord Cecil, "por

cu.lo motive peço desde aqui que a.
Albânia seja concedida licença ,para
tornar-se üm. membro dessa mesma
Liga".

O discurso- de lord Cecil foi recebi-
do coni grandes demonstrações de
alegria, tendo a assembléa votado em
favor da admissão da Albânia na as-
sembléa.
AS NAÇÕES BALTICAS E A GEOR-

GIA NA LIGA DAS NAÇÕES

Sabe-se de .fonte autorizada que o
Sr. Rivas Vicuna trabalha com gran-
do afinco, nos relatórios da cominis»
são de que faz parte.

O,chefe da delegação chilena, Sr.
Hunneus, tem comparecido a. todas
as sessões da assembléa da Liga das;
Nações,
O SR, PUEYRREDON EM LON-

DRES — UM/ DESMENTIDO DO
GOVERNO BRITANNICO
LONDRES, 17 (A. A.) — Proce-

dente do Paris, chegou aqui esta
noite o Dr. Honorio Pueyrredon, rni-
nistro* das relações exteriores da Re-
publica Argentina, e ehefo da de-
legação do mesmo paiz á assembléa
de Genebra.

BUENOS AIRES, 17 (A. A.) —
"El Dlarlo" informa que o governo
britannico apressou-se a destr.entlr a
noticia, de que a viagem do Sr. Puey-
íedo-n fi Inglaterra obedecia a um
convite do governo inglez.

OS PEQUENOS ESTADOS NA LIGA
DAS NAÇÕES

GENEBRA, 17 (U. P.) — A as-
sembléa da Liga das Nações rejeitou,
hoje, as propostas de admissão na
Liga' da Ukrania, Azor Baijan e Li-
ohtnstein.

A ássèmlb-êa tambem approvou
uma. emenda ao convênio da Liga
permittlndo aos Estados que eram
considerados demasiadamente peque-
nos para. serem mernibros da Liga, a
se fazerem, representar na assembléa
da mesma Liga.

Os detalhes desta proposta deve-
rão ser mais tarde ultimados,

As delegações dos Estados recen-
temente admittidos como men .bros
da Liga, foram autorizados a tomar
as-ento nas sessões da assembléa,
durante aa .«.limas c.cmjter'ondas que
aqur se ttóvénv ainda--realizar.
PROPÕE-SE NA LIGA_ I>AS NA-

ÇÕES A .CONSTITUIÇÃO DE UM
GRANDE EXERCITO PARA IN-
TIORVÍR EM âQCCORRO I>A
AR-ÍENIA_,*--.'.' • :*'•• ''<¦-.•

GENEBRA, 17 (Ú. P.) — A pro-
postiulo Sr. jçmósoói da Ruma-iiu, »«o
síiitido (ía Liga oonsUtuIr iiuiiu-ilm-

um exercito t-itc-iindona.

GENEBRA; 17 (A. H.) — A as-
sembl-éa geral da Liga. das Nações,
na sessço da tarde de hontem-, exa-
minou os pedidos de admissão- dos
Estados Balticos e> da Geórgia., as-
su minto eobre o qual se pronuncia-
tugnl; Romania, Poionia e o delega-
ram os representantes da Itnlla, Por-s
do da Cò-lóm-ia, o Sr. Restrepo, que
pediu a admissão dos referidos pai-
zes sem restricçoes.

Na, votação de quo resultou a re-
Jeiçao dos pedidos de admissão da
Lettonia, Llthuanla, Geórgia e ES;
tliófila,' os delegados da Itàlia( Co-
lombia, Portugal, Paráguay. e Pérsia
votaram a favor da entrada da Es-
thonio. para o seio da Liga. A.Fran-
c.a o a Inglaterra votaram contra.
FAI-LECETJ EM GENEBRA Ó SE-

C.U.TARTO DA DELEGAÇÃO
ARGENTINA
GKNKiBRA; 17 (A. A.) — Ea"e-

ceu aqui, o Sr. Manoel Chinachilla,
chanceller do consulado argentino
em Paris, que veio a esta cidado na
dualidade de secretario da delegaçi-o
argentina, tendo sido vlctimado por
uma pneumonia.
Rl..mARlSE-IL\ DA ASSEMBLÍ*A

TAMBEM A DELEGAÇÃO DO
OJIILE ?
GENEBRA, 17 (A. A.) —- Consta

que a delegação chilena junto da as-
sembléa da Liga das Nações recebeu
.con.municação do seu governo para
se retirar da aseebK-a. Este boato,
quo tem circulado quasi de boca em
boca. nos circulos das differentes de-
JegaçCe.. representadas na assembléa
da Liga das Nações, alpda não foi
confirmado.

O Sr. Rivas Vacufia, <|iie faz parte
da delegação chilena e est/i incluído
na commissâo de finanças da Liga
dag Nações, tem sido procurado por
jornalistas e correspondentes de jor-
naes estrangeiros, não tendo, porém,
nenhum dos que o têm procurado lo-
grado falar-lhe.

Commcnta-se com particular ca-
lor este caso, que ee attribue a uma
manifestação do solidariedade do
Chile para com a Republica Argon-
tina.

tttiiiciitu -
«ara sei- ouvindo IniiuwlltttnimMitc cm
Ko«!i*ri*o da Arniciija, foi rcmeltUIa
ao coínltó armênio; da as^uibloa da

J 
O connitó tem instrucções do apro-

sentai' o sou pareceu- ainanliã sobre
ò;i>rò_--to ora proposto, após estu-
dos da situação militar o -politica quo
o tósnínptó provoca.

O Sr. JÓiicscó declarou que o seu

proieoto íoi pronoslo do accowlo cora
insl.ruc-.H.i-a ielosrapb.lc«9 m*ebiilas
do sou Rovcrno.

GENEBRA, 17 (U. P.) —O Sr.
Take Jonesco, chefo da delegação
rumenai submetteii, hoje, á approva-
ção da Liga Üm projecto propondo
¦X Liga a immediata constituição de
um exercito do 14.000 homens, para
marchar sem perda de tempo,, soib
o commando do estado-uaior allia-v
do em soccorro da Armênia.

O Sr Jonesco' accrescenta que a
Rumania eetá preparada a dar ho-
mens o dinheiro para essa expedição.

A QUESTÃO DOS AL-NDATOS SO-
BRE A SYRIA E MESOPOTAMIA

GKNEBRA, 17 (U. P.) — Soube-
se que os aocordos relativos aos. man-
daiTus sobre a Mè.opotami.a o Syna
contêm condições estipulando a li-
berdade o a igualdade commercial
para todas as nações, de contVrmi-
dado com as estipuiações da Liga das
Nações. ':, ,, 

' .
Consta, comtudo, que os hritanni-

cos allcgam que a cláusula relativa ú
libei-tiude ao commercio, nu- mandato
sobro a Mesópotamiá, não diz respel-
to ao monopólio .petrolífero britan-
nico naquelle paiz, porque o mesmo
vigorou antes dos accordos sobro os
mandatos. .

Os membros da commissâo de
mandatos da-Assembléa da Liga das
Nações depois de ler os aceoreros so-
bre os' mandatos, prometteram nao
os divulgar, por emquanto.

completa abolição, dos monopólios do
Esttfdo, que serão vendidos a firmas
particulares; terceiro, reducção do
todo o qualquer departamento do Es-
tado cuja existência não se torno
absolutamente necessária.

A declaração accrescenta quo os
plarros do ministro reformam, por
completo.o plano de taxação, inas que
as taxai'nâo serão augmentadas sob
qualquer hyp.orliese ou de qualquer
maneira.

As taxas actuaes, entretanto, serão
modificadas, no sentido de se torna-
rem pesadas para todas as classes
indistinetamento.
O GOVERNO SOVIET E AS SUAS

RELAÇÕES COMMERCIAES COM
FIRMAS ESTRANGEIRAS.
HELSINGFORS, 17 (U. P.) — Um

despacho procedente dc Moscou, diz
quo o governo russo dos sovits resol-
veu não permittir transacções com-
merciaes entre a Russia o firmas es-
trangeiras, a menos de quo o governo
em que a firma estrangeira esta ope-
rando, tenha entrado- cm um formal
accordo com o govorno russo dos so-
viets.

O mesmo despacho accrescenta que
o jornal de Moscou "Pravda" asseve-
ra que até que hajam sido reenceta-
das as relações formaes o rcgularos,
a importação o a exportação só será
permittida sob a fiscalização do eom-,
rnissariado encarregado da fiscaliza-
ção a superintendência do commer-
cio com o estrangeiro.
V POLÔNIA NSO PRETENDE DEI-

XAR DE CUMPRIR AS CLAUSU-
LAS CONTRATUAES COM OS
SOVIETS.
VAIRSOVIA, 17 (A. A.) — Respon-

dendo á nota do soviet,_o ministério
dos negócios estrangeiros declara quo.
não ô verdadeira a insinaução de que
a Polônia tenha procurado pretextos
para não, cumprir as obrigaÇOcs. que.,
contraiu na conferência *do RlgtV:*-.#&
¦ . A resposta da Polônia accrèsceniig..
quo a presença do tropas alliadas em
Vilna constituo uma simples medida,
de precaução e que as tropas do çõ-
neral ?elligouwski não podem ser
considei*_-das como «ma ameaça íl
Russia, em vista da distancia a que
se encontram da frünieira.
ESTARÁ' «IMINENTE UMA NOVA

CAMPANHA MILITAR DA RUS-
SIA CONTRA A POLÔNIA ?
PARIS, 17 (U. P.) — O Minis-

terio do Exterior france- receia que
a Russia dos Soviets estú sc prepa-
rando prtra levar a e.feilo uma nova
campanha militar contra a Polônia.

O Ministério do Exterior «la Fran-
«•a confirmou a hotlcln de que a Rus-
islã dos Soviets concentrou 40.000
homens ao longo da fronteira, 11-
lliuana. - • ,

O Ministério do Exterior declara
que firmas allemãs estão enviando
grandes quantidades de munições
aos bòishevlstas, viu Reval.

O Ministério dns Relações Exte-
rlorcs da França tambem recorda o
facto que o governo da Russia «los
Soviels recentemente enviou uma
nota ao governo llthuano protestan-
do contra o facto que o geriu-al Ze-
llgowski, o cdmmaudnntc "lndeiH*n-
dente" polaco, está oecupando terri-
torio llthuano.

 jul.

E» PRESO O REPRESENTANTE
DA GEORGlMEM.EltlVAN

COiNSTANTINOraiA, 17 (A. H.)-»-
Noticia de origem&ármenia informa
que £pi preso < o presentante -da
Geórgia em Erivair.

CV":

A política européa
\S RE1'ARAÇÕES----.ESTA' REUNI-* 

DA A CONJ-ERENCIA DE BRU-
XELLAS Vt '

BRUXELLAS, 1:7V*(A.H.)—Conti-
núa reunida, sob a presidência do
Sr. Dela-roix, a conferência dos pe-
ritos que estuda a.-ÃuestiW das repa-
rações.* :?Vp!.<- ¦¦¦:

O delegado .Schroeder concluiu
uma. longa exposição da situação
econômicas e financeira da Allemã-
nha, declaraiício que.s6* depois -de al-
guns ánnos seria pcssivel restabele-
cer o equilíbrio, -ri .- '¦-.'¦

O presidente . Dclacroix recordou
que o objectivo dã.*-. conferência' era
obter resultados práticos quanto á
execução das cláusulas, do Tratado
de Vèrsailles, relativas ás repara-
ções. .--

OS SOBERANOS DINAMARQUE-
ZES EM ROMA 

'f*§*.-¦

ROMA, 17 (A. Jí.')—Os reis da
Dinamarca visitaram,, hontem, o
campo de aviação de,Ç,entoçelle,onde
assistiram a belli-simas evoluções de
doze apparelhos. V *

A' noite, os soberanos dinamar-
quezes deixaram Roma com destino
a Paris, tendo sido sau.dudcs.na es-
tação da. estrada de ferro pelo. irei.
Vièlor Manoel,vraihha Elena, minis-
tros do Estado*^ outras autorlttadeíí.
O REATAMENTO DAS RELAÇÕES.

CÒSIMEI-CIA-ES^ANGLO-IIUSSAS
LONDRES,'' 152(.f.'*Á-3*^Ó 

'-aenhbr.

Krassine coiit'eráhc1pír'tt-do *o;dia de

ter ainda em Fiume, é a probabili-
dade de que, -na Yugo-Slavia, segun-
do correspondência de Fiume, venha
a rebentar uma revolução.

Um dos correspondentes informa
que D'Annunzlo nutre, todavia, o
•desejo de levar a effeito o plano que
concebeu, de desembarcar uma for-
ça nn. Dalmacia.

A nova phase de
Fiume i

«.

com . o2r^jij_ld).irt.e. do... tento/
Tèrció?*^èivca'''46-:;_-eatan.ec-

é situação no oriente
europeu

A CONFERÊNCIA DA PAZ EM
RIGA .

RIGA, 17 (U. P.) — As negocia-
ções rüsso-polacas para a assignatu-
ra de um tratado final, fazendo ces-
sar definitivamente as hostilidades
entro ambos os paizes, ¦ .onUnuam a
progredir mui vagarosamente, nesta
cidado.

E" crença geral que o tratado esta-
rã. prompto para receber as asslgna-
turas dos respectivos delegados das
duas nações provavelmente no dia 15
de janeiro de 1921. .

Tem--e deparado com grandes dif-
ficuldades não somente na traducção
do texto- como tambem Sobre o ac-
cordo om vários pontos.,.

Ambas as delegaçSes, porem, nu-
trem a confiança do que, muito em
breve, as negociações terão, fina.-
monte uma terminação satisfatória.
O GOVERNO POLACO NO REGI-

MEN DAS ECONOMIAS
VARSOVIA, 17 (U. P.) — O novo

ministro das finança.*! declarou que
espera introduzir grande mli.cçao

.no "déficit" que aceusa o actual or-
çamento nacional.

Nessa mesma declaração foi dito
que a divida nacional da Polônia é
actualmente muito menor do que a de
qualquer das nações alliadas.

O novo ministro espora effectuar
grandes economias para a nação, com
a adopção, das seguintes medidas:
Primeiro, a reducção do effectivo do
exercito em tempo de paz; segundo,

O que se passa na
Allemanha

UM PROTESTO CONTRA OS EX-
CESSOS SOCIALISTAS

-BERLIM, 17 (A. À.) — Cerca de
cem hotéis fecharam os seus restau-
rantes om signal de protesto contra
a perseguição feita pelos socialistas,
ao governo prussiano, que aceusam
de haver convertido as leis sobre os
viveres em Ins-trumcnto do coacção
politica.
O GOVERNO ALI.E.MÃO PROTES-

TA PERANTE A CONFERÊNCIA
DOS EMBAIXADORES
P.ERLIM, 17 (A. A;) — O gover-

no allemão acaba de enviar _. con-
ferencia dos embaixadores unia nota
de protesto contra os.termos da que
lliefoireniettida pelos governos âí-
liados em data do 10 de novembro
findo e na qual lhe ê prohibida a fa-
bricaçâo c exportação do •• material
aeronáutico antes dé tres mezes da
data a quo a nota faz referencia.
OS CERl-AES — MEDIDAS RADI-

CAES DO GOVERNO
BERLIM, 17 (U. P.) —Sabe-se

que o "stock" de cereaes na Alloma-
nha ficará esgotado no próximo mez
de março.

Por esse motivo, o governo resol-
veu enviar suas forças armadas para
os districtos -.agricolas, afim do con-
fisear todos os cereaes ,que não fo-
ram entregues de conformidade com
a lei de alimentação publica.

Os pequenos paizes
A GEÓRGIA FAZ SOLICITAÇÕES

A' ARMÊNIA
CONSTANTINOPLA, 17 (A. H.)—

Annuncia-se qge o soviet da Armênia
pediu á Republica da Geórgia a eva-
cuação de certos pontos da fronteira,

I bení como o livre transito das merca-
dorias que se destinam, por estrada
de forro, para 6 Azerbaijão.
A CIRCULAÇÃO FERROVIÁRIA

EXTRE A SERVIA E A BCLGA-
RIA ESTÃO SUSPENSAS
PRAGA, 17 (A. II.) — Devido &

recusa da Bulgária em executar as
cláusulas do,tratado de Neuilly, con-
comentes á 1'ugo-Slavia, o governo
servio ordenou a suspensão dus com-
municações ferroviárias entre a Ser-
via c a Bulgária. Apenas circulará o
expresso *.imploa»Üiiente.

hontem com
do commèrcL. ...
tò das relações'Cbnintei-cíacis.en.tre a
Inglaterra oia. Rus3Ía'2dos,soviets. As
negociações .progi^deril*. -;.

O NOVO PlU3S.D_.NT-_ DA'_nÉt88A
BERNA, 18 (U. P.) (Retardado)

—A Assemblf-a Federal da. Suissa,
na sua sessão geral, nesta capita',
eleireu hoje o Sr. Edmund Schul-
tlièss para o posto de presidente da
Confederação Suissa. Foi eleito vice-
presidente o Sr. Haub. O mandato
dos dois executivos vigorara durah-
te o prazo de um anno.

_ SCIOCIA E A ALLEMANHA EM
SUAS RELAÇÕES COMMER-
CIAES
BERLIM, 17 (A. H.)—O m.nis-

tro da Suécia nesta capital enviou
uma 'nota ao governo allemão, di-
zendo que õ governo de Stockolmo
pretende denunciar o tratado com-
mercial, assignado entre os dois pai-
zes em 1911.

Todavia, a nota accrescenta que a
Sueci-a, emquanto não for avsslgnado
um novo tratado, .aceitar lim "mo-
dus vivendl" baseado nas eonven-
ções anteriores.
OS ALLEMÃES NÃO ARGUMEN-

TAM NEM APRESENTAM DA-
DOS: QUEIXAM-SE
PARIS, 17 (U. P.)—-Os jornaes,

unanimemente, se queixam com
amargura da attitude e das resoju-
ções tomadas, hontem, na conferen-
cia do reparações, em Bruxellas, na
qual, em vez de haverem 03 delega-
dos allemães submettido á delibera-
ção dessa reunião um programma
do construcção, em pagamento de
reparações devidas, se limitaram a
proferir queixas contra o modo por
que tem sido tratada a Allemanha
pelos alliados.

A OPPOSIÇÃO, NO SENADO, DO
ALMIRANTE REVEL AO PACTO
DE SANTA MARGARIDA

ROMA, 17 (U. P.)—No correr do
debate no Senado, a, respeito do
Tratado de Rapallo, o almirante
Thaon di Revel esboçou os motivos
da sua opposição á. ratificação do
Tratado de Rapallo.

O .almirante diz q_e votará ; coii-
tra a ratificação porque- o' Tratado
dc Rapallo subtrae fi. Itália todas as
bases navaes no Adriático, a não
ser Veneza. * ' * -

"A posse de boas bases navaes,
no* baixo o centro Adriático, são
absolútaments necessárias para a se-
gurança das nações", declarou o al-
mirante. A próxima guerra serã ga»
pha ou perdida 110 niar. Não tenho
nenhuma paciência com as pessoas
quo" declaram que as forças aéreas
terão a supremacia na próxima
guerra. As armadas serão factores
decisivos, tal qual como o foram ha
grando guerra. Ainda não terminou
a utilidade do grande couraçado, a
n&o ser, possivelmente, para as na-
çõea que não os podem comprar".
O GABINETE ITALIANO RECUSA
3 -AS -PROÍOSTAS DE ACCORDO
> 

ROMA, 17 (U. P.)—-O'.gabinete»*c-
cusoii as propostas apresentadas pe-
los partidários dc Gabriel D*Aiímin-
zlo, visando o soluclonamcnto . da
aclual controvérsia entre a Regência
tle Quaraero e o governo italtano.

.-»

Ó ÊXODO DAS HOSTES D'ANNUN-
ZIANAS

ROMA, 17 (A. A.) -— Apresenta-
ram-se ao commando militar desta
capital 90 legionarios da classe de
1S99, que eram os últimos militares
pertencentes ao exercito regular que
ainda se achavam om Fiume.

Tambem se apresentaram vários
gondarmes que conseguiram fugir do
Fiume o foram aprisionados pelo
torpedeiro n. 68.

NA GRANDE CONFERÊNCIA DE
RRUXELL.S — A ..LLEMANIIA
PROCURA DEMONSTRAR A IM-
POSSIBILIDADE MATERIAL EM
OUE SE ENCONTRA -WRA PA-
GAR AS INDEMNIZAÇÕES DE
GUERRA
BRUXELLAS, 17 (U. P.) — Um

communicado oüficial, recebido esta

noite, sobro as resoluções tomadas,

hoje, durante o dia, na conferência
das reparações germano-alliadas, diz

que todo o dia foi tomado por uma

revista 
"geral 

das condições economi-
cas na Allemanha. -^A'.; 

o presidonte. Havenstein, do Reioltí'
' 
Bank allcmtiò, discutiu o commercio
exterior -da/Allêmwiha, demonstrai*.-
dò q_e2hÒ8 mèzes^ôv".naio e'-WJ-tó
a balíínç.. do .com*m*êrcio pendeu'-OT-
favor da Alleman*l}f,.;n'ias que os M^

primeiros mezes do anno fiscal ac-

^usáfa-m um saldp desfav.orael de 37

bilhões de marcos.
Havenstein passou em revista ò es-

tado econômico e financeiro da Alie-

manha, após a glferra, declarando

quo a nação iucta com grandes diffi-

cuidados para fazer face fis suas

obrigações c suggeriu o alvitre de

que novos methodos sejam adopta-

dos, no sentido do governo ter os

meios financeiros.
Havenstein asseverou que a Alie-

manha tambem precisa de uma or-

ganização . administrativa sanitária,

que possa levar a effeito a restricção
nas despezas, e, bem assim, assegu-

rou que' o total das indemnizações a

sor fixado deve ficar limitado a uma

citra quo o governo allemão possa

pagar.
Acima do tudo, disse Hiivenstein,

os alliados devem adoiplar uma atti-

tude para com a Allemanha que en-

coraje o povo allemão a voltar ao

trabalho.
Jfi, pagamos indemnizações num

total de 41 bilhões de marcos, e serfi.

muito dif-lcil pagar mais, a menos

que os trabalhadores allemães pos-
sam ser induzidos a produzir maior

quantidade do mercadorias.
O Sr. Schroeder, sub-secretario das

finanças da Allemanha, declarou que

a. Allemanha deve salvar e conservar

seus recursos, augmentar as suas ta-

xas e accordar com os alliados ücer-

ca acura valor fixo'do marco alie-

mão, em que as indemnizações de-

verfto ser p_jgàs..
Devo lembrar que &. Allemanha

não se deve exigir que pague mais do

que pôde, disse o Sr. Schroeder, por-

que não. devemos deixar o nosso-povo

cair no desespero. ,
O Sr. Schroeder acereseentou que

a Allemanha tem actualmente uffli

d*ivfda de 147 bilhões de marcos, sem

incluir as suas obrigações para com

os seus próprios cidadãos, .pela (pro-

priedado quo possuem em paizes es-

trangeiro-T-c que foi confiscada du-

rante a guerra, e que ao governo al-

.lemão cumpre indemnizar.
Lord D*Abernon, ministro britan-

nico em Berlim, disse que se sentia

feliz por ter oceasião do verificar que
a conferência, até agora, se tinha era

uma esphera süpçrior.onde as recri-

minações políticas não tinham.logar
de ser. '.. .-. - .

Parece qüe os representantes . d**
"Entente" estâo_ chegando, aos poú-
cos, a conclusão dc que a Allemanha
não lhes pôde pagar qualquer pe-
sada indemnização, sendo mais do

que provável quo grande parte des-
sas indemnizações será paga, prova-
velmente, pelo povo allemão,. em tra-

baihó, cm vez dè dinheiro em ouro,

m
//•

- ij

Proelsa fazer um presente
tíe testas?

n'A CAPITAL" encontrará:

Perfumarias dos melhores fabricantes
Beilissimos estojos para toifctte n
Objectos de fantasia em bronze, porcelana,

cristal, etc. ):.,, . „UamUl.0
Gravatas, camisas, pyjames e robe-chambre

de seda. , _
Os melhores artigos para fumante^ ,;-
Brinquedos de todos. 9» §ene£i°^„ COMhnr«8i
Bolsas e todas as novidades pafa senhora»
Bonbohs mios, nacionaes | estrangeiro^
Poupas para meninos, pelos ultimo* f-gu-

rinòs. .-.- „

¦•¦«

TOliltóEMilftiWt"»»^ MkM_ffiS

AINDA A ^NUNCIAr 
g^|

PARIS 17 (U. P.) — °3 Jornaes
commentám a renuncia apresentada
pelo ministro da guerra, Sr. Lefevre.
O jornal "Le Figaro" diz que os te-

mores do que o Sr. Lefevrei se arre-
ceia são excessivos, pelo facto do

Conselho Superior dé Guerra nao
compartilhar. Entretanto, torna-se
necessário' dissipar as nuvens que
possam toldar o horizonte da paz e

que indicam claramente que a Alie-
manha cohtihúa sendo inimiga da
França. Outro .periódico, intitulado
"La Victoire", accrescenta-que, se o
perigo fosse tão grande como o sup-
põe o Sr. Lefevre e que se a França
estivesse tão mal preparada para .re-
pellir qualquer ataque, não é crive,
que o estado-maior, composto de ho-
mens profissionaes, que desejas.wm
maiores effectivos para os quadivç
do exercito, houvesse deixado o se-
nhor Lefevre defender sósinho o seu

projecto.

As luetas do prole-
tariado
NA SUÉCIA

-STOCKOLMO, 17 (U. P.) — Os
empregados suecos e o governo estão
l espera de grand_s difficuldades de
trabalho, logo que os actuaes contra-
tos.de trabalho expirem, no próximo
mez vindouro.

. Os jornaes de hoje annunciam que
os empregados decidiram reduzir os
salários antes da assignatura de taes
contratos, ao passo que nas uniões
dos trabalhadores - se annuncia que;
reducção alguma no "pagamento de

..  _,«««., _r-.fl/1i_C_ COVÍl tOle-

A ANARCHIA EM FIUME
ROMA, 17 (U. P.)—Despaches

de Fiume communicam quo a indis-
clpllna entre os legionarlo:! de D'An-
nunzio atigmenta dc dia para dia, e
que a situação naquella cidade ao
torna cada vez mais grave.

D'An nunzio é constantemente obri-
gado a intervir pessoalmente para
conseguir de eeus partidários a obe-
decer fis ordens do seus officiaes. *

A unica esperança que ainda resta I .„,.,„_.

ao jioeta-soldado, em poder ee man-1 sa.raa normaea,

O presidente Havenstein declarou

que os "deflcfts"__erroviarios e pos-
t:i ascendem a."20 bilhões de mar-

cos e que as colheitas tambem se

apresentam sob uni mfio aspecto,
não chegando a produzir 40 -lo das

trabalhadores organizados serfi.
laÈ_tão 

sendo distribuídos boletins
pelas organizações trabalhistas, que
representam mais de cem mil traba-
lhadores, incluindo empregados nas
industrias de ferro, aço e outras in-
dustrias de machinismos eleetricos,
polpa de madeira, de.cortumes e fa-
bricas textis, assim como de fabricas
de 'phosphoros.

- O boletim declara que os salaiios
terão de ser reduzidos no caso em

que as fabricas tenham de continuar
a produzir e, apontando o fa-**; **

que os lucros-da guerra jfi. pissaram
dc tempo e que as m.er.ea'd..r. -

poderão aer agora vendidas a. preços
muito mais baixos, do que até-n •_"*¦-

sente data/ para se poder vender
mercadorias, argumentam os opei...-

'i-iós devem os. aeus-.preços. ser. redu-
zidos, assim, com os salários dos ope-
rarios. r
O OPERARIADO INGLEZ EM° °r" 

. SITUAÇÃO AFFLICTn^A
LONDRES, 17 (A. H.) — O senhor

Horne, ministro do trabalho,1, recebeu
hontem unia delegação de operários
seni trabalho, que lhe foi pedir pro-
vidònclas, no sentido de ser melho-
rada a afflictiva situação do opera-
i-iado inglez.

O Sr. Horne -prometteu- que o go-
verno se esforçará junto fis autori-
dades locaes para que seja dado ser-
viço aos operários degoecupados. O
govorno pensava mesmo em prestar
auxilio material a esses trabalhado-
res emquanto estive**e."*> sem oecupa-
.Só,

FeSa diplomacia
O NOVO MINISTRO DA BtlX.-.-

RIA EM LONDRES — APRE-
SENTAÇÃO DE CREDENCIAES
LONDRES, 17 (A. H.) — O se-

nhor Stancioff, novo ministro da
Bulgária junto ao governo britannl-
co, apresentará hoje, as suas creden-
ciaes ao rei Jorgo V.

O REI ALBERTO RECEBE, EM
AUDIÊNCIA ESPECIAL, O EM-
BAIXADOR INGLEZ EM BER-
MM
BRUXELLAS, 17 (A. H.) — O rei

Alberto receberá hoje, cm audiência
especial, o embaixador da Grã-Bre-
tanha nesta capital, o qual apresen-
tara ao soberano belga o represen- ¦

tarife dó seu paiz em Berlim,, de pas-
sagem nesta capital.

O MINISTRO BÚLGARO EM WAS-
IHNGTON E' URGENTEMENTE
CHAMADO AO SÈU PAIZ

WASHINGTON, 17 (A. A.) — O
ministro da Bulgária nesta, ciupital
foi chamado urgentemente pelo seu
governo, devendo partir >por estea
dias para Sofia.

O MINISTRO ARGENTINO EM
PARIS

LISBOA, 17- (U. P.) — CbegarU
brevemente a esta capital, proceden-
te da França, o ministro da Argen-.
tina, acompanhado por sua Exma.fa-
milia.

EM3AIXADOR EUGÊNIO GARZO-Í

:' SANTÍÃGÒV 17 (A;' A;)' --jCliegoa
a çitit oiplüil,„ esta oipiuii o Sr. ^EuB'1-lo . .
G.tr-oh, clicfè da embaixada uru-
suny-i, -que vem assistir ú. posse do -'

pri*-l'ácnt- Alcssnhafl.
O Sr. Garzon or» esperado. naNcs-

tação por numerosos amigos c mui- ¦
tas das principaes famílias desta cí-
dade, que foram aprcscntar-lhc cum-
primentós de boas vindas. .. .

Acompanharam-no até o palnclo
Subcrcasscan Concha, onde ficou
hóspwla-lo, o general Gonuaz o « sc-
nador Concha, 

'suh-scçiçtarlo diiíi rc-
lações exteriores. . ; *¦>'

O trajecto da estação ate o palácio
foi feito na caiTuagem presidencial, .
posta S sua disiKisIçãó pelo governo.

O "Diário", noticiando a -chegada,

publica hojo a sua biographia, acom-
punhada do retrato, ,e, chama-o O
"apóstolo da America Latina".

A questão irlandesa
O PRIMEIRO MINISTRO INGLEZ

EXPÕE OS PROPÓSITOS EM QUE
SE ENCONTRA PARA COM A IR-
LANDA.
LONDRES,. 17 (A. II. )— O pri-

meiro ministro, Sr. Lloyd Oeorg-?, de-
clarou á commissâo de inquérito do
partido trabalhista, que acaba (lé re-
gressar da Irlanda, _ue o governo
britannico estava en-preganlo todos
os esforços no sentido de apressar o
restabelecimento da paz raquelia
parte do império . britannico. O pri-
meiro ministro fez ' uma exposição
pormenorizada de tudo quanto o go-
verno tem feito até agora para que a
vida iiíandeza volto á normalidad..
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offerecb oomo
festas á sua

distiocta cl ea-
Ma GEM DU-
Zl&S de meias,
moüssoline àe
seda, FRANCE-
ZôS, em todas
as cores, nci
bapet a jour,
ao preço de

PAR
29$000
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187 Ouvidor 187
O Brasil no

estrangeiro
O "S. PAULO" RUMO DE LISBOA

CHERBURGO,17 (U. P.) — O
"dreadnought" brasileiro "S. Paulo"
zarpou deste porto hoje de manhã,
«om destino a Lisboa,
O "S. PAUIiO" DESPEDE-SE DE

OHERBURUO
CHERBURGO, 17 (U. P.) — Apôs

haver' tomado parte na recepção que
a Municipalidade deu em honra aos
•marinheiros brasileiros do "S. Pau-
lo", o commandi.nte Tancredo de Go-
tmensoro, regressando a Paris, do sua
(Visita ao "front" francez, ofíereceu
mm almoço ás autoridades franeezas
jBm quo se trocaram discursos muito
icordiaes. O "S. Paulo", ao levantar
ferro, com destino a Lisboa, foi sau-
•dado com uma salva de 21 tiros.

A suecessão
hellenica
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A FRANÇA, A ITALIA E A INGLA-
TERRA NAO ESTÃO EM RAR-
MONIA QUANTO A* SUOCESSÃO
HELLENICA.
PARIS, 17 (U. P.) •— O "Echo de

Paris" «lvolara que lord Curzon, ml-
nistro dou estrangeiros da Grã-Brcta-
lilm. o o condo Sforai, ininistro dos
èstrnugoiroSj da Italia, recusaram-se
em «*o.iicordar com u proposta f rafújó-
aa, dc que os ministros da Fnuuja,
Gi-ã-IiivUinlin o da Italia fossem clia-
tniul.i.s «lc Athenas aos seus resiiecti-
*ros paizes, por oceasião. da entrada
do ex-rel ConsUuititm naiiiiclia «*api-
tal, c o.s Interesses desses tres ]Kilzcs
entregues nas nulos dc encarregados
«Se negócios em vez dc embaixadores.
ÍL RESPOSTA DO MINISTÉRIO
; GREGO A'S NOTAS ALLIADAS

^THENAS, 16 (U. P.) — (Retar-
.Bado) -— O ministério grego resolveu
não responder ãs notas alliadas pro-
testando contra o regresso do ex-rei
Constantino ao throno da Grécia, até
depois do regresso íi Athenas do an-
tigo monarcha.

REI CONSTANTINO ENVIA UMA
MENSAGEM AO SEU POVO

ATHENAS. 17 (U. P.) — O gover-
ilo recebeu um radiogranvma do ex-
fel Cons-->tantino, o qual regressa ú
Grécia, a -bordo do cruzador "Ave-
roff". Sua majestade agradece ao
povo grego por tel-o convidado a re-
gressár ao throno,. e declara esperar
que brevemente estará trabalhando
muito em prol da gloria futura da
Grécia.

Noticias de Portugal
'A "SARMIENTO" EM PORTUGAL

iLlSBOA, 17 (U, ttt) — Correu
•jmuito animado o ohá que o comman-
dante, Sr. Arnaud, ofíereceu, anto-
hontem, a bordo» da fragata argen--
tina "Sarmiento".

Assistiram ao mesmo os ministros
da Hespanha, de Cuba e do Uruguay
e os representantes diplomáticos da
Argentina. O encarregado de nego-
cios da Argentina apresentou ihon-
tem o commanilnnte da "Sarmiento"
ao ministro do exterior.

O MINISTRO DA MARINHA EM
EXCURSÃO

LISBOA, 17 (U. P.) — O ministro
'da marinha Segue hoje para o sul, a
¦bordo do "Guadiana".

A GREVE DOS ESTUDANTES DE
COI.MIBRA

LISBOA, 17 (U. P.) — Os estu-
flautes do Coimbra demonstraram
grande enthusiasmo, ipor oceasião du
approvação, ante-hontem, da moção
estipulando a declaração da greve,
no caso de paBsar o projecto sobre o.s
exames vestibulares para admissão
fts universidades.
O COMMISSARIO DE ABASTECI-

MENTOS AMEAÇA DJEMITTIR.SE
LP9BOA. 17 (U. P.) — O commis-

Bario de abastecimentos declarou que
apresentará, o seu pedido de demissão
8e o governo não mandar publicar,
dentro de alguns dias, os decretos da
sua autoria, reprimindo os açambar-
çadores.

.TA* TIA CARVÃO EM LISBOA
LISBOA. 17 (U. P.) — A cidade'Já se acha abastecida do carvão que

lhe faltava.
O GOVERNO LUSITANO PRECA-

VÊ-SE CONTRA A POSSIVEJL' FALTA DE TRIGO
LTSBOA, 17 (U. P.) — A Câmara

liontem approvou o credito «íe 50.000
contos de réis para a compra de
trigo.-

AS NOVAS TRIBUTAÇÕES
LISBOA. 18. (Ú. P.) — 

"Retardado

*>- Fechando-se amanhã o Parlamen-
to, a sessão de hoje foi prorogada,
afim se de discutir a -proposta tran-
Sitoria, relativa ao augmento de so-
Sbretaxas da contribuição predial. • •

i O SENADO', EM SUA ULTIMA
SESSÃO

LISBOA, 17 (A. H.) — A ultima
fcessão «lo Senado prolongou-se atê
hoje de madrugada. Discutiram-se
(diversas medidas de natureza urgen-
te. Foram concedidos os ituodecimos
[relativos a janeiro e fevereiro e ao-

provado o projecto da contribuição
predial.

Antes do encerramento dos traba-
lhos foi fixada a próxima reunião
para M de janeiro vindouro,
O GOVERNO DE PORTUGAL NA

TRASLADAÇÃO DOS RESTOS
MORTAES DOS EX-IMPERADO-

.'RES DO BRASIL
LISBOA, 17 (A. H.) — O governo

portuguez participará, officialmente,
das homenagens á memória dos ex-
imperadores do Brasil, por oceasião
da trasladação dos corpos -para bordo
do couraçado "S, Paulo".

O presidente da Republica fará
depor sobre os! feretrõâ riquíssima
coroa,
AS TRÉGUAS PARLAMENTARES

PRO\T5ITOSAMENTE UTILIZA-
DAS
•LISBOA, 17 (A. A.) — Alguns

deputados vão aproveitar as férias
parlamentares do Natal, realizando
comicios favoráveis ao -govorno e ãs
medidas financeiras apresentadas
pelo ministro das finanças, capitão
Cunha Leal. Esses comicios princi-
piam no próximo domingo e serão
feitos, ao mesmo tempo, no Porto,
Lisboa, Santarém, Évora e Coimbra.
UMA PEÇA DE JULIO DANTAS E'

PATEADA
LISBOA, 17 (A. A.) — Um grupo

de jovens integralistas ipateou . hon-
tem a peça do - Dr. Julio Dantas,
"Carlota Joaquina", que, em estréa,
foi representada pela companhia
Maria Mattos o -Mendonça de Çar-
valho.
OS SERVIÇOS PHARMAOEUTICOS

NO EXERCITO
LISBOA, 17' (A. A.) — A Câmara

dos-Deputados approvou hoje o pro-
jecto què manda reorganizar os ser-
viços pharmaceuticos do exercito.
O SR. ANTÔNIO JOSÉ' DE AL-

MEIDA CONTINUA ENFERMO
LISBOA, 1-7 (A. A.) — Continua

oníermo o Dr. Antônio José de Al-
meida, presidente da Republica.

PEQUENAS NOTAS
LISBOA, 17 (U. P.) — O medico

hespanhol Fernandez Alcaide, fará,'
dentro em breve, uma conferência na
Faculdade de Medicina,

LISBOA, 17 (U. P.) — O jornalista
Colden -Miro César parte no dia 23 do
corrente com destino ao Brasil

LISBOA, 17 (U. P.) — O engenhei-
ro brasileiro Veil Chaves, está estú-
dando i,s methodos e processos postos
em pratica nas fabricas de cerâmica
portuguezas.

LISBOA, 17 (U. P.) — Desde hoje
os cafés e restaurantes foram autori*
zados a funccionair á noite.

LISBOA, 17 (U. P.) — O Parla-
mento entrou hoje em férias.

LISBOA, 17 (U. P.) — Acaba do
fallecer nesta capital, o general Igna-
cio Nogueira.

LISBOA, 17 (U. P.) — Espera-se
na próxima segunda-feira, -procedeu-
te de Paris, o embaixador, do Brasil,
Dr. Graça Aranha.

(LISBOA, 17 (U. P.) — O vapor
americano "Delleswaionet" encalhou
na praia de Calhota, em Ponta Del-
gada, tendo a sua tripulação sido
salva.

-LISBOA, 17 (U. >P.) — A Associa-
ção dà Agricultura entregou ao Par-
lamento uma representatjão contra as
propostas financeiras do governo.

LISBOA, 17 (U. P^ —- Serão au-
gmenta<las as taxas postas e telegra-
phicas nacionaes.

LISBOA, 17 (U. P.) — No. proxi-
mo domingo devem realizar-se em
Lisboa, Porto, Santarém, Évora é
Coimbra, comicios em apoio ao go-
verno pelas projectadas propostas il-
nanceiras que pretende levar a ef-
feito.

LISBOA, 17 (U. P.) — Acaba dc
fallecer a marqueza dc Rio Maior.

LISBOA, 17 (U. r.) —- A Câmara
dos Deputados reabre suas sessões no
dia 8 de janeiro do anno próximo vin-
doiwo.

LISBOA, 17 (U. P.) —- O Senado
deve reunir-se no dia 13 do janeiro
próximo- vindouro.

LISBOA, 17 (U. P.) — O Parl-i-
mento, em sessão prorogatla, appro-
vou o regimen provisório de cobrança
de construcções predial, rústica o ur-
bana, para o anno de 1920 a 1921.

LISBOA. 17 (U. P.) — As associa-
ções -industriaes protestaram contra
ns medidas financeiras do governo.

LISBOA, 17 (JJ. P.) — Vários offi-
ciaes da marinha entregaram ao ml-
nistro da marinha um projecto sobrt
a reorganização dos serviços da ar-
mada nacional, temiente a dcse.ivol-
yw-a marinha.

Os interesses
Italianos

OS TREMORES DE TERRA
ROMA. 17 (A. IÍ.) — Communi-

cam de Fcrgglia, na Puglia:"0 Ó.tôor-
vatorio desla cidade registrou hontem
um forte tremor dc terra acerca «le
600 kilometros de distancia."

O PAO
•ROMA. 17 (U. P.) — »\a Cainàra

dos Deputados foi reaberta a discus-
isão sobro o ipreço do pão, tendo rc-
novado o pedido para o encerramen-

to dos dcbate.s. Frocedendo-se á dis-
eussão' geral, foi o projecto approva-
do ,por duzentos e cincoenta e quatro
votos contra centro e onze,

OS LIBERAES REUNEM-SE
(ROMA, 17 (U. P.) — Eeta noite,

teve logar uma reunião dòs elemen-
tos llberaes.
CATHOLICOS VERSUS SOCIALIS-

TAS
ROMA, 17 (U. P.) — Populares

catholicos resolveram empregar un-a
acçüo enérgica contra o obstrucionis-
mo socialista,

•NO VATICANO
iROMA, 17 (U. P.) — Reuniu-se

o consistorio neoreto,no qual toma-
ram parte 21 ca-rdeaes. Sua san-
tidade o papa pronunciou uma alio-
cuçáo.

NO PARLAMENTO ITALIANO
ROMA, 17 (U. P.)- —- O Senado

sob a presidência «ie Tittoni, appro-
vou o protesto.do sonador Tair.assia,
não obstante a opposição da maioria.
O Sr. Tittoni ordenou que seja reti-
rada da ordem do dia a palavra louco
com que o senador ^qualificou a Ta-
mâssla» Proseg.uem os debates sobre
a questão de Fiume o tratado de Ra-
palio. O senador Zillioto pronuncia
um violento discurso combatendo °
tratado e .dizendo que deplora ft si-
tuação creada para a. Dalmacia.
Exalta D'Annunzio, ciija alma de
poeta vê mais claramente a situação
do que a dos quarenta milhões de
italianos, e que ai opinião publica do
soldado heroe vale muito mula que a
do resto da Naxjão.

Levantam-es veihementes protestos
e o senador Zilliotta -prosegue o -seu
discurso, no meio de rumores.( recla-
mando do presidente da Republica
que o tratado seja revisto. ;..

A Hespanha
AMEAÇA DE CRISE .MINISTERIAL

MADRID, H7 (A. A.) — Continua
com grande insistência a afflrmar-sc
uma próxima crise do gabinete, fa-
lando-se na retirada do ministro da
instrucção, affirmando-se que elle
não quer so apresentar de novo ao
Parlamento.

NA CATALUNHA
MADRID, H7 (A, A.) — Telegra-

pham de Barcelona dizendo que,
npesar dos auxílios, que o governo
•prestou ás entidades financeiras da
Catalunha, não ha grande tranqulll-
dade. Teme-se que se venham a re-
novar as difficuldades anteriores,
pondo á bolsa e as casas bancarias
em sérios apuros, *

Movimento maritimo
SANTOS, 17 (A. A.)—Entraram

no porto os seguintes vapores: oin-
glez "Pancras", do Rio Grande; o
americano "Lake Ellefdale", de
Buenos Aires; o inglez"Kapidon", do
Havre; o americano "Assimippi", de
Jacksonville. Saida: o inglez "Tena-
f!f", para Rosário.

—Foram feitos os seguintes em-
barques pelas firmas abaixo mencio-
nadas: pelo vapor inglez "Manchu-
rian Prince", para Nova Work, Ar-
buckle, 18.250 saccas de café; Ai-on,
15.000; Gepp, 8.850; Wllle, 6.000;
Johnston, 5.500; Rand, 50.250;
Companhia Paulista de Exportação,
5.250; A. Ferreira., 4.500; Mello,
3.500; American Coffee, 4.000; So-
oiété, J5.000; Nioac, 3.000; Diebbed,
2.000; Wright, 2.000; Freitas Lima,
2.000; Ceriiuinho, 1.250; Prado
Ferreira, 1.000; Marques Valle, mil;
Levy, 869; Leme, 708; R. Alves To-
ledo, 500; para consumo de bordo,
troa; total, 92.430 saccas de café.
Pelo vapor americano "West No-
tua", para Vancouvér: Aron, 800;
Johnston, 300; para Portland: Aron,
1.000; G-epp, 1.000; Silva Ferreira,
500;, Freitas Lima, J..000; para Ta-
coníBl Aron,750; pa'ra Seattle: Aron,
500; (Silva Ferreira.Jí. 1.000; Grace,
1.5Q<r; Johnston, 500; Rand, 300;
Léon, 300; para San Pedro: Aron,
2.500; Gepp, 750; para S. Francis-
co: Aron, 5.200; Gepp, 2.000; Silva
Ferreira, 5.430; Grace, 2.213; Bra-
silian Traço, 500; Cunha Bueno,
1.500; total, 28.543 saccos de café.
Pelo vapor dinamarquez "Orklid,
para Hamburgo, Companhia Geral
Commercial, 500; para Rotterdam,
Companhia Geral Commercial, 250;
total, 750 saccas de café; para Nova-
York, H. Catjeborn, 14.197 saccas
de farello de algodão; para Ham-
burgo, Continental, 500 caixas de
banha.

Notas diversas
UM ELEMENTO NOCIVO A' OR-

DEM SOCIAL QUE VAI SER EX-
PULSO DO TERRITÓRIO VAN-
KEE
LONDRES, 17 (A. A.) — Alguns

jornaes publicam vários despachos
telegraphicos procedentes de Was-
hlngton, dizendo que vai ser expulso
do território-norte-americano um in-
divlduo que se faz passar por embai-
xador da Republica da Russia dos"soviets", o qual tem procurado des-
envolver a propaganda bolshevista
no seio dos intellectuaes socialistas
norte-americanos.

Segundo os mesmos despachos, o
Sr. W. Wilson, presidente da Repu-
blica, não sc oppõe â sua expulsão,
visto que. as provas apresentadas pela
policia tornam clara a propaganda
feita pelo russo, que parece chamar-
se Luchvig Martens.
AS CAUSAS DO PEDIDO DE DE-

MISSÃO DO MINISTRO DA
GUERRA FRANCEZ
PARIS. 17 (U. P.) — Sabe-se,

pelo gabinete do primeiro ministro,
Sr. Leygues, que o Sr. André Le-
fevre, ex-ministro dk guerra, ao en-
tregar a proposta de seu projecto so-
bre o programma mllitar| francez,
apresentou em carta seu pedido de
renuncia.

O programma do -Sr. Lefevre pro-
vê qualquer esforço militar que a
França seja obrigada a fazer, dese-
nhando a situação militar sob o pon
to de vista econômico e financeiro
que o paiz atravessa e declarando
que o afitual exercito francez deSOO
mil homens corresponde perfeita*
mente em numero ás necessidades
que, porventura, a Nação seja cha-
mada a enfrentar.

O Sr. Lefevre 
"tambem 

assegura
que as finanças do paiz não permit-
tem a manutenção do um exercito
superior em numero, sem obrigar a
gamento de novos impostos,
população a aiores sacrifícios no pa-
AS 430.000 TONELADAS FORAM,

AFINAL. OFFICIALMENTE.CON-
SEGUIDAS PELA FRANÇA
PARIS, 17 (U. P.) — O Sr. Bi-

-gnori. da marinha mercante, confir-
ma a.noticia de que na reunião «lo
gabinete, relativa ás negociaçõisj com
o gtrvecno britannico, chegou-se ao
resultado definitivo de que á França
seriam cedidas 430.000 toneladas aos
eje-havios allemães.

Esses navios haviam sido fretados
pela França desdo a assignatura do
armistício, havendo a Inglaterra au-
torlzado a França a trocar 26.000
toneladns dt? navios de «uirga . por
uma tonelagem equivalente de na-
vios de passageiros.
AS COMMUNICAÇÕES CABOGRA-

PHICAS — NO INQUÉRITO
ABERTO NOS ESTADOS UNIDOS
DEPÕE UM EX-ADDIDO NAVAL
WASHINGTON. 17 (U. P.) — O

capitão D. K. Hill, antigo addido na-
vai americano no Rio de Janeiro,

dando hoje o sue testemunho perante
a commissão do Senado, que está in-
vestigando as communicações cabo-
graphicas entre os Estados Unidos e

Brasil, declarou que. quando esta-
va de serviço na capital brasileira,
ello descobriu diversos casos de qué-
bra de sigillo no que diz respeito aos
telegrammas e tambem 

' descobriu
casos em que telegrammas tinham
sido atrazados o até supprimldos.

O testemunho do antigo addldo
naval americano foi dado em relação
á Investigação, sendo levada a effei-
to pelo Senado americano a respeito
da recusa do governo americano de
permittir á Western Union Telegraph
and Cable Compan, de aterrar o seu
cabo submarino de Barbados a Mia-
ml, Florida.

O governo americano allega quo o
cabo da Western Union, a qual é
uma empreza americana, será liga-
do, em Barbados, com o cabo sub-
marino de uma companhia britan-
nica.

Allega mais o governo americano
que quaesquer novos cabos subma-
rlnos, dos Estados Unidos-ao Brasil,
devem ser conlrollada em toda a sua
extensão por uma companhia ame-
ricana.

O Sr. Newcomb C. Carlton, presi-
dento da Western Union Company,
tambem deu o seu testcnmnho a re-
speito dos cabos sob o controle bri-
tan nico.

Accreseontou o Sr, Carlton que to-
dos os telegrammas commerciaes, da
Inglaterra aos Estados Unidos, são
lidos pelo serviço secreto britannico.

Declarou mais não ter certeza se
o serviço secreto britannico 13 ou
não os despachos dos Estados Uni-
dos ã Inglaterra.

O presidente' da.Western "Union
Company protestou energicamente
contra 0 direito daí autoridades bri-
tannicas de ler despachos destinados
aos Estados Unidos.

Disse mais que as autoridades bri-
tannicas decla ram. vigiar a .propa-
ganda irlandeza, despachos dos
agentes sovietistas russos, e assim
por diante.

O Ministério do Exterior annuncia,
que fará opposição ao plano da Wes-
tern .Union Company do aterrar o
seu cabo submarino em Hav-aii*!. li-
gando os Estados Unidos com Bar-
bados via a capital cubana.

O Ministério do Exterior america-
no acredita poder fazer pressão so-
bre o governo de Cuba, afim de im-
pedir a consumniação desse plano

Annuncia o Ministério , das Rela-
.ções Exteriores dos Estados Unidos
que forain modificadas as condiçOes
sob as quaes o governo americano
permittirã o aterro de cabos subma-
rír.os nos Estados Unidos, e nctual-
monte prohibnm o envio de despa-
chos dlrec.tos a qualquer paiz onde,
como no Brasil, existe um monopólio
cabographico.

WASHINGTON, 17 (O. P.) — O
Sr. W. W. Hawklns, presidente da
United Press, deu hoje o seu teste-
munho perante a commissíio do So-
nado que ostá Investigando commu-
nleações cabographlcas,. a respeito
da transmissão de noticias entro os
Estados Unidos e O exterior.

O Sr. Hawklns pediu, insistfnte-
mente, que mais providencias sejam
dadas no que diz respeito á trans-
missão do noticias e tambem pediu a
concessão de maiores facilidaíes ás
,\*s-«Ji ciais telegra pb icas.

Advoeou o emprego do serviço1 ra-
rliographico naval, afim de augmen-
tar o serviço cabographico, o qual
ô inadequado.

Fez ver o presidente da United
Press que o intercâmbio de noticias
verídicas e correctas entre os diver-
sos paizes é um dos melhores meios
do crear um bom enfondimento e as
resultantes relaçOes amigáveis entre
o.s povos.

O Sr. Hawklns também fez ver as
limitadíssimas facilidades cabogra-
plii&Üs' actualemnte existentes entre
os Estados Unidos e o Japão e o
Oriente. ,

"Um augmento na onda de. noti-
cias veridlcas eiítr«s os Estados Uni-
dos e o Japão, muito faria em prol
da conservação da paz e em prol dc
um bom entendimento entre os po-vos da America o o império ?o Mi-
kado", declarou, o Sr. HawUins.

Chamou attenção ao facto que du-
rante os últimos annos as agencias
dé noticias americanas iniciaram
uma grande onda de noticia entre
os paizes da America do Nc.te e do
Sul.
O PARLAMENTO FRANCEZ DE-
BATERA' OS MAGNOS PROBLE-
MAS QUE PREOCCUPAM O
PAIZ

. PARIS, 17 (U. P.) — Os jornaes
asseveram que, além de discutirem
os problemas geraes da politica ex-.
terna da França, a Câmara dos
Deputados vai discutir durante a
presente sessão legislativa o recente
protocollo com a Allemanha, ulti-
mamente assignado em Spa, e a posi-
ção das forças franeezas ria Syria.

Os seguintes, deputados manifesta-
mm suas intem.-ões de interpelar o
governo cnm relação aos problemas
itltoriiacionn.es: Mnrgaine, Cnrhin,-Bracke. Aubriot. Barres, Laffont,
Bollet e Chappe-d'Eleaine.

Noticias da America
DOS ESTADOS UNIDOS

CHICAGO, 17 (U. P.)—-Mercado
de cereaes. Trigo, O mercado abriu
com aa seguintes cotações: março,
159 1|2 a 160 1|2.

Trigo: dezembro,67 a 67 1|2; maio,
68 a 68 1|2, e julho, 69 1|3 a 69 3|8.

NOVA YORK. 17 (U. P.)—-Mer-
«iímIo do câmbios: libras esterlinas,
353 518; francos, 608; liras, 357.:
marcos, 141; florins, 31 3|4, e fran-
cos belgas, 640.

NOVA YORK, 17 (U. P.)—-O
mercado do café esteve firmo hoje.
As eotaçõea foram: janeiro, 640;
março, 695; maio, 720; julho, 752, e
setembro, 765.

WASHINGTON, 17 (U. P.)—O
Sr. Josephus Daniele. secretario da
marinha, se manifestou hoje, per-
ante a commissão naval da Câmara
dos Deputados, sobro a projectada
proposta dos Estados Unidos entra-,
rem em um accordo coifl a Grâ-Bre-
tanha. e o Japão para a páralyzaçao
de toda e qualquer construcção na-
vai durante um certo e determinado
periodo -de tempo.

"A G:rã-Bre,tariha, declarou o se-
nhor Daniels, pôde perfeitamente
cessar, durante um certo e determi-
nado espaço de tempo, toda e qual-
quei» construcção naval, pelo facto
-de dispor de grande numero de po-
derpsaa. allianças, com as quaes pôde
contar e possuir a maior esquadra
do mundo. Outro tanto,'porém, não
acontece com os Estados Unldos.que
não' dispõem do mesmo poder naval
nèm de igual numero dc unidades
de combate e cruzadores do que a
Gra-*Br_etãnha pôde lançar mão". '

O Sr. Daniels acerescentou qúe
existe uma intima relação entre u
politica .naval dos listados Unidos c
a eua attitude perante a Associação
das Nações.

"Se a futura administração do
presidente Harding -decidir que os
Estados Unidos não ,devem partici-
par da Sociedade das Nações, então
ao Sr. Harding caberá' o dever de

convocar uma conferência mundial,
l para sc oecupar do desarmamento,

tanto em terra como no mar"."O presidente dos Estados Unidos
tem autoridade bastante para, sob
as leis navaes de 1916, convocar essa

conferência. Essas leis dão .10 pre-
sidente o poder de convocar uma
reunião das potências para discutir
e tratar do desarmamento de todas
as nações do mundo. Os Estados
Unidos terão de nomear nove mem-
bros jiara se fazerem representar
nessa assemblêa".,

O Sr. Daniels declarou mais que
o governo .dos Estados Unidos terá
de tomar em devida consideração,
antes de celebrar uni accordo de
desarmamento naval, suas relações
com as demais nações de ambos os
continentes da America, porque os
Estados Unidos ainda tèm o .dever
de cumprir certaa c determinadas
obrigações para com as demais na-
ções da America Central e do Sul.

¦NOVA YORK, 17 (A.A.)—O cor-
respondente da Agencia Universal,
etn Londres, em telegrammas envia-
dos para essa eida,de, communica
«iue o príncipe dc Galles recebeu em
audiência particular o ctfnhecido lu-
ctador de box francez George Car-
pentietv no palácio de Saint-James.
Na palestra que o príncipe entreteve
com o campeão universal de box,
disse-lhe «iue fazia votos pelo seu
exito no próximo encontro com .. 0
luctador Dempsey.

MARION, 17 (U. P.) — O senador j
Harding, presidente eleito dos Estados j
Unidos, teve, hoje, uma longa confe- |
renca com o Sr. William Jennings -

Bryan, ex-secretario de Estado do'ga- j
biiiete do presidente Wilson, no qual
ambos esses estadistas discutiram o
projecto de um "referendum" popular
sobre i. participação da. America na
Liga das Nações e sobre a ratificação
do Tratado de Paz.

MARION,-17-(U. P.y — Sabe-se
que o presdente eleito, senador Har-
ding, não tenciona mandar chamar o
senador-Johnson, da Califórnia, ou se-
nador Borah, de Utah, á cidade" de Ma-
rion durante a série de conferências
que vai fazer com os principaes esta-
distas do paiz, pelo facto de ambos
esses senadores serem conhec'dos como
inimigos irreconciliavtíls da Liga das
Nações e do Tratado de Versalhes.

Amigos chegados ao presidente elei-
to declaram, entretanto, que o facto
de tanto o senador Borah como o se-
nador Johnson não serem convidados
a conferenoiar com o senador Hardng,
não significa que o presidente eleito
encare e3sa questão sob um ponto nio
vista completamente opposto á delles.'-
O Sr. Hardin já teve em Washington
oceasião de. cotiCerenciar com .. esses
dois senadores, «le modo que agora
nada mais tem de tratar actuálmente
com ambos.

INDEPlíNDUNCE (Kansas) E. U.
A., 17 (U. P.) — Em um conflicto que
se deu nesta cidade entre negros e ci-
dadãos brancos, morreram duas pes-
soas e sairam feridas quatro. A causa
que deu logar ao conflicto foi devido a
um grupo de homens de cor branca te-
rem procurado enforcar um negi-o, que
havia sido aceusado de ter assassinado
um homem branco.

Membros da legião americana (uma
associa (;ão de veteranos da guerra) e
soldados estão patrulhando as ruas e
montando guarda á prisão, para irri-
perlir novos conflictos. .

O governador do Estado, Sr. Henry,
decretou o estado de sitio.

DA ARGENTINA .
BUENOS AIRES, 17 (U. P.) —

Um grande temporal, acompanhado
de copiosa chuva e forte vento, des-
abou sobre esta capital o no interior,
causando grandes estragos mate-
riaes, entre os quaes registram-se o
afundamento de uma chata, o car-
reganienlo de muitas embarcações
que se achavam ancoradas no porto,
a interrupção das communicações
telegraphicas e" bem assim, o desr
arranjo das telephonicas.

Apesar de já haverem cessado por
completo as quedas d'agua, continua
todavia o mão tempo,

BUENOS. AIRES, 17 (U. P.) —
Na reunião hoje effectuada da junta
eleitoral furam proclamados os can-
didatòs eleitos no ultimo pleito mu-
nicipal.

BUENOS AIRES, 17 (U. P.) —
Esta manhã chegou novo eontJngen-
to de officiaes e guardas marinhas
da esquadra japarvza, que foram re-
cebidos com granas provas de sym-
pathia por parte das autoridades e
população, sendo-lhés offerecido um
almoço no Jockey-Club.

O almirante japonez despediu-se
das autoridades nacionaes.

BUENOS AIRES, 17 (U. P.) —
A Associação de Mayo mandou' uma
nota ao senador chileno Gonzalo Bul-
nes, felicilando-o calorosamente pela
sua attitude, propondo a solidarleda-
de por parte do Chile com a condu-
cta seguida pela delegação argentina
na assemblêa a Liga das NaçOes em
Genebra.

BUENOS AIRES, 17 (U. P.) —
Pelo vapor "Gelria", ô esperado ama-
nhã. nesla capital o novo ministro
allemão Adolfo Paul!. •.--

BUEJNOS AIRES, 17 (A. A.) —
Choveu hoje torrencialmente nesta
cidade.

Devido ao temporal foram pelos
ares os telhados de multas casas, fi-
cando diversas famílias sem abrigo.

As eommuriicaçfles telephonicas e
telegraphicas e.-bem assim, o servi-
ço de viação urbana, ficaram inter-
rompidas.

No mar tambem se 'deram 
diver-

sas oceurrencias desastrosas. Alguns
navios fundeados no porto rompe-
ram as amarras em conseqüência do
augmento do volume das águas.

Na cidade houve inundações em
vários pontos.

Um acto-bomba, que andava em
serviço de- escoamento das águas,
chocou-se eom outro vehiculo, do
que resultou eairem feridas diversas
pessoas. •» : •*. -

BUENOS AIRES. 17 (U. P.) —»
Corre o boato de que o Sr. Cretto,
governador da provincia de Buenos
Aires, pediu demissão do «airgo.

BUENOS AIRES, 17 ÍA. A.) —
Effectuou-se hoje, no Jockey-Club,
o almoço que o ministro do Japfto
nesta capital offereceu ao almirante
Funakoáki, commandante da esqua-
dra japoneza que se acha fundeada
neste porto.

Ao almoço assistiram o Sr. minis-
tro da guerrU e vários marinheiros
argentinos.

• BUENOS AIRES, 17 (A. A.)-—
Annuncia-se que a delegação militar
que vai acompanhar a emhaixada
Cantilo ao Chile, para assistir á pos-
se do novo presidente, é composta
do general Zeballos e do contra-alml-
rante Zulueta.

BUENOS. AIRES, 17 (AJ A.) -—
Ainda não foi resolvida'a parede dos
empregados dos serviços de cabota-
gem, nem, a. dqs trabalhadores daa
mlnas-de pijtroleo de Campana.

O preço'.da gazolina continua a
subir. - " *'

BUENOS AIRES, 17 ÍA. A.). -—
Telegramma recebido df Nicarágua
informa que o -governo disse paiz de-
nunciou a convenção sobre mar^is
de -fabrica e eommercio approvada
na 51 conferência intcrna«IonaI ame-
ricana:

BUENOS AIRES, 17 (A, A.) -—
O prefeito .Camilo, que foi nomeado
para chefiar a <*mbaixada que vai
assistir ú posse ,1o" novo" presidente
dó Chile, .passou o exercicio do cargo
ao presidente do conselho delibe-
ran l.e.

BUENOS AIRES. 17 (A. A.) _
O dollar fechou hoje com a cotação
de 130 centavos.

Esta baixa é attribuid.-i ft alta mie
teve a libra sterlina no mer-M **d lnNova York, segundo diueíri i<*!,.«t ;.:.>-mas recebidos á ultlni-i hon..

COMMUNICADO TELEGKAPIIICO

^ HARRY W. FRANTZ

« INTERCÂMBIO COMMERCIAL ENTRE j
AS AMÉRICAS

A palavra de um technico sobre o momento com-
mercial americano — A integridade nas trans-

acções é o elemento de relevo que favore-
cera a todos os commerciantes

NOVA YORK 17 (U. P.) — Respondendo ao pedido do nosso
"correspondenc 

para unia franca discussão das actuaes difíiculdades
commerciaes enlre os Estados Unidos e a America do Sul. o Sr. W. H.
Mehonev director do Bureau do Commercio Estrangeiro da Merchants
Association de Nova York, preparou a seguinte declaração especial para
a United Press : 1 ,- t

Na lista dos sócios da Association, acham-se os nomes de 6.000 das

principaes casas commerciaes de Nova York, além dós das grandes em-

prezas'manufactureiras nos Estados Unidos.
Depois de frizar muitos dos esforços organizados actuálmente, sen-

do levados a effeito, visando a cooperação entre os paizes do hemisplie-
rio Occidental, o Sr. Mahoney diz ...

"O desenvolvimento da actividade industrial, actuálmente. sendo
effectuado nos paizes da America do Sul, e especialmente no Brasil e
na Argentina, garante antes o augmento do que a reducção do volume
do intercâmbio mertantil.- ¦•; ' • t- _

Isso diz respeito tanto ás importações como as exportações. Na his-
toria de todas as communidades industriaes tem sido demonstrada que
sempre -que tiver um augmento de producção, o volume do movimnto
conimerciál augmenta tambem e na mesma proporção, devido ao au-

gmento na-procura de materiaes; ao'augmento nas posses do povo, os
quaes podem assim comprar em escala maior; e finalmente, devido ao
augmento que se baseia no intercâmbio de idéas, meios de vida, c assim
por diante. Tudo isso é o resultado inevitável do progresso agrieola, in-
dustrial e do commercio em geral.

Comtudo, depois de terminada a grande guerra, certas coisas tem
creado difficuldades, impedindo assim o intercâmbio commercial entre
os Estados Unidos e os demais paizes, isto é, as difficuldades ás quaes

j se refere, impediram que o intercâmbio commercial fosse levado a effei-
! to de maneira a contentar a todos os interessados. Incluem-se entre
j essas difficuldades, os movimentos em prol da reorganização industrial

nos Estados Unidos cem outros paizes;.as difficuldades relativas ao en-
vio das mercadorias; a fluetuação e gradual diminuição nos preços de
muitos artigos; as taxas cambeaes, desfavoráveis aos paizes que desejam
compras nos Estados Unidos.

Essas difficuldades fazem ver que é necessário para as casas com-
merciaes dos differentes paizes, limitar a.s suas relaçõtís á firmas de repu-
tação e experiência já estabelecidas, de maneira a inspirar confiança
aos interessados.

Ao examinar os accordos commerciaes celebrados entre os nego-
ciantes da America do Norte e do Sul, um facto salienta-se, isto c, que
freqüentemente contratos têm sido celebrados com firmas commerciaes,
compostas de individuos de pouco capital, experiência, ou reputação com-
mercial. Como resultado disso nenhum dos interessados ficou contente e
houve desaccordos entre ambos.

As firmas que têm uma reputação a manter, continuam a cumprir
pontualmente as suas obrigações, e, se não podem fazel-a immediata-
mente,'explicam, devidamente, o caso, aos interessados.

A-s vezes apparecem declarações contra a honestidade de casas
commerciaes na America do Norte e do Sul. Nesses casos é muito justo
que uma investigação seja levada a effeito afim de apural-os, ouvindo
ambas as partes e solucionando-os devidamente.

Também ouvem-se, ás vezes, queixas contra os créditos á curto
prazo, que os exportadores norte-americanos concedam aos compradores
sul-americanos. E' inevitavelmente verdade que, quando se concedem
créditos a longo prazo, deve haver úm augmento correspondente nos pre-
ços, afim dc tomar em conta os juros sobre o capital empregado.' Em outras palavras, se uma casa commercial européa conceder aos
seus freguezes o prazo de 120 dias, para cumprirem as suas obrigações,
deve augmentar os seus preços afim de cobrir os juros durante os qtia-
tro mezes'que o vendedor espera para receber.

Os boatos dizendo que"òs'exportadores americanos não''podem en-
tregar mercadorias tão prõinptamente quanto as ca'sas européas, não
são, em geral, verdade. .

Espera-se què as firmas commerciaes dc reconhecida honestidade
na America do Norte e do Sul, pedirão a todas as casas empregadas no
comniercio internacional, de cumprirem com escrtiptilosa pontualidade,
as 'suas obrigações. A aceitação e a manutenção de um alto nivel de in-
tegridade commercial, favorecerá os commerciantes em toda a parte."

HARRY TV. FRANTZ

(Correspondente especial da United Press.)

BUENOS AIRES. 17 (A. A.)- —»
Contnuam as negociações para o re-
atamento do trafego fluvial, tendo a
Federação Maritima entregado a ¦ sua
resposta á empreza MihanoVich.

Os armadores oppõem tenaz resis-
tencia ü. cláusula que se refere fi, sub-
stituição do pessoal que tripula actual-
mente os barcos que navegam sob a
bandeira do Uruguay cem elementos
federados âs sociedades da viz'nha
Republica.

A legação do Chile nesta capital
communica numa nota enviada ft. lm-
prensa, ter recebido instrucçOes do go-
verno do Chile autorizando a legação
a desmentir ternVnantementé todas as
declarações que foram publicadas nos
jornaes, íittribuidas no ministro das
relações exteriores do seu paiz, espa-
lhadas pelo correspondente de uma
agencia telegraphica em Santiago do,
Chile e publicadas nos jornaes de 11

| do corrente moz.* 1
I — Na abertura do cambio a cota-
! ção foi de 19,01 francos belgas para um' 
.peso, ouro.

Na abertura do mercado, o trigo
obteve a cotação -que oscilou entre 18
a 20 pesos; o milho foi cotado a 9.25
pesos e a aveia a 9.15 pesos. 

'
A lã obteve a cotação para os dt-

versos typos -entre » a-6.5J pesou e o
ouro, segundo as qualidades entre 8 a
11 pesos.

Partiram para a Europa repletos
de passageiros 03 vapores "Avon" e"Mendoza".

"La, Razon" publica hoje um ar-
tigo em que salienta a importância do
convite d'rigido pelo primeiro ministro
dá Inglaterra, 3r. Lloyd George, ao Sr.
Honorio Gueyrredon, chefe da delega-
ção argentina Junto & Liga das Nações,
e ministro das relações exteriores, para
fazer uma visita aquelle paiz. '

O jornal "La Nacfon", referindo-
se. fi. creação da embaixada ingleza no
-Brasil diz que o facto, auspicioso para
a Republica irnfã,*deve agradar & Ar-
gentina.

O Brasil, segundo so vê, prospera a
olhos vistos, no seu credito perante to-
dos os povos civilizado^. Sem duvida o
Brasil já chegou a conquistar o seu"ráng" e a affirmar o seu prestigio na
Europa e na America, com a sua po-litica internacional, acção esclarecida
e frme perseverança, com a applca-

4 ção das suas idêas e uma noção cabal
! dos problemas actuaes. E' assim, «iue
| o Brasil tem conseguido destacar-se,
I tornando-se alvo das attenções de to-
I do^i- paizes do mundo « conquistando a
1 grande consideração de todos os paizeB1 americanos, onde fõraaa â direita, mui-
j to dignamente.
! — Depois de um dia de calor inten-
| slsslmo, que mal • se podia supportar,

j 
esta madrugada, desabou aqui um tre-

. mendo temporal, acompanhado de chu-vas torrenciaes. Ar- vantan a produziu
! estragos nos parques e jardins destaI capital, cujas partes mais baixas fica-
j ram parcialmente inundadas. Atéagora não consta ter havido desastres
! pessoaes. ...
1 — Terminadas as operações offi-cães no mercado a termo, produziu-seum principio de pânico que fez descerrapidamente as colações do trigo.

Na Bolsa de Commercio -espalhou-se
o boato tle que o'poder executivo tem

O propósito de incluir entre as «iue-
stões que serão debatidas nas sessões
extraordinárias do Congresso, uni pro-
jecto de lei, no qual, além dc ser man-
tido o actual imposto de exportação so-
bre o trigo, serft. creado outro addi-
cional de 2 pesos por kilo. Logo quo
foi conhecido esse boato, os preços do
trigo baixaram 50 e 60 centavos, fi-
cando com tendenc'a para maior frou-
xidão, caso ,0 governo não se dô pressa
em esclarecer os seus propósitos a res-
peito.

DO CHILE
'SANTIAGO,. 11 (A. A.) — O "Mer-

curió" publica hojo unia nota, na
qual declara que o ministério do Sr.
Ailesnandrl vai ficar constituído con-
formo a lista que hontem deu ii pu-
blicidade.

O novo ministério causou a melhor
impressão.

SANTIAGO, 17 (A. A.) — O mi-
nistro da fazenda enviou uma nota á
im-prensa, desmentindo categórica-
niente os boatos postos em circulação
e segundo ob quaes o governo não
cumprira certas obrigações inheren-
tes á divida externa.

O ministro declara na referida no-
ta que ha em Londres grandes depo-
sitos paia cobx*i!-a.'

SAiNTIAGO, 17 (Â. A.) — Esta
normalizada a situação do Banco
Munoz Arce, devido ús resoluções to-
madas ultimamente pela directoria e
ao accordo que foi estabelecido entre
o govorno e a' mesma.

Nos circulos financeiros julga-se
queo Banco Munoz Arce, satisfará to-
dos os seus compromissos dentro dos
prazos que estão determinados.
. SANTIAGO, 17 (A. A.) — Foram
dadas instrucções aos ministros em
Buenos Aires e Rio <»a Janeiro, para
que não regressem ao paiz em gozodas licenças, atê ao encerramento da
Assemblêa da Liga das Nações, re-
unida em Genebra.

DO URUGUAY
MONTEyiDÊO, 17 (U. P.) —

O Conselho de Administração resol-
veu adquirir'tnals 5D0 tonelailas de
trigo, afim do supprir o consumo na-
cional atê a época da colheita uru-
guaya.

MONTEVIDÉO, 17 (U. P.) —
O novo ministro, Sr. Jacobo Bercn-
drecht, enviado -extraordinário dos
Palies Bnlxos,- apresentou hontem
suas credenciaes.

MONTEVIDÉO, 17 (U. P.) —
Sabbado haverá, 'uma recepção no
Club Medico, em honra-das delega-
ções que estão assistindo ão Congrés-
so Sanitário Interna«donal

MONTEVIDÉO, 17 (U. P.) —
Os architectoa ^gentlnos Srs. Moltna
e Becker entregaram ao Sr.- Brum,
presidente da Republica, o diploma
de soclo honorário da "Sociedad Cen-
trai de Arquitectos de Buenos Aires".

MONTEVIDÉO, 17 (A. A.) — O
mercado de cambio nesta capital
abriu hoje com.a cotação de 12 d.
para os saques â vista.

A secção telegraphica
continua na 4* pagina.
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Rio ds Janeiro, 18 de dezembro de 1920

illli
Na sessão de ante-hontem <la Asso-

ciação Commercial^ com a presença de

cTinido tíumero de sócios, o que so

ocòiitecb quando lia grandes interesses
de commereio em jogo, todos os ora-
duros manifestaram o pânico de que
60 íiehain -possuídos pela premente e
afílictiva situação da praça.

O estado 'de desolação era geral,
merecendo o applauso de todos os
ingentes a phrase com que o br. Mi-
randa Jordão fez a synthese do mo-
jnento, nestas palavras que devem ser
meditadas pelo Sr. presidente da
jiepublica: "6 peita que o palno-
ütmo obste a quc se descreva cm pu-
Mico a situação tal qual ella ê, e cujas
conseqüências vão além de todas as
previsões".

Ese srito de comedido. desespero
dá uma idéa do que se passa em todos

•amos do commercio brasileiro,
,. ,v bem da verdade, devemos eon-

fessar que, se, em geral, a Associação
Commercial não tem de facto repre-
sentado a classe de que deveria ser o
logitimo órgão, desta vez ella éo ex-
poente das amarguras e 'das afflicções
do eommercio, mas falta-lhe autori-
dade para falar ao governo da .Repu-
blica eom a impavidez e a decisão que
as circumstancias reclamara, pois em
Tparte, ella é responsável pelos males
dt; que agora tão justamente se queixa
e pura os quaes reclama immediato
remédio'. ''' ',

Esta folha, passando por cima de

03 I
nias, a

Se, por um lado, o governo prati-
cou o erro de desargenter o paiz, en-
viando era menos do um anno para o
exterior mais do dez milhões de li-
bras, como elle próprio confessou em
solemne "varia" do Jornal do Coni-
mercio, c se, por outro lado, influen-
ciàdp' pelo presidente da Associação
Commercial, impedia que o paiz, me-
diante as transàcções do assucar, rea-
lizassó lucros valiosos em boa espécie
ouro, como é possivel que se estranhe
que o cambio esteja realmente abaixo
de cinco diuheiros?

Quem semeia ventos colhe necessa-
riamente tempestades. Foi isso que
fez o governo; a tempestade ahi está,
mas,o paiz é que soffre as conse-
quencias delia. -

Pelo que expomos, não nos parece
que o Sr. presidente da Associação
Commercial se sinta muito n vontade
e se julgue com a autoridade precisa
para falar grosso e reclamar do go-
verno, com a energia que as circum-
stancias exigem, as medidas indispen-
sayeis para corrigir erros, dos quaes
alguns, são de sua responsabilidade
directa.

A César o que é de César.
Bem sabemos que se o governo ti-

vesse uma orientação financeira e eco-,
nomica, não seria tão fácil de se dei-
xar fecundar pelas orelhas com idéas
erradas e ruinosas, embora o fecun-
dador fosse um personagem que, pela
sua posição, é de suppor que enten-
da do riscado.

E' essa a aceusação uniea que te-

dico, pharmaceutico e dentista daquella
corporação.• — O Sr. ministro concedeu, por acto
de hontem, a exoneração que pediu o
bacharel Gregorio Garcia Seabra Junior
do logar de i° supplente da 3a pretoria
'criminal, e nomeou para substituil-o o
bacharel Cândido Mesquita da Cunha
Lobo.

— Foi designado o escrevente jura-
mentado bacharel Ah-aro Cunha para ser-
vir interinamente como escrivão da 5" pre-
toria civel.

¦'¦ — Transmittiu-sc ao Ministério das
delações Exteriores, para ser encaminha-
¦da ao seu destino, a carta rogatória dás
justiças da Republica allemã, a requeri-
mento de D. Gabriella Brune Sidler, para
citação e entrega de bens. ;-,".'.

considerações respeitáveis de ordem
pessoal e fazendo uma violência aos
.seus propósitos conservadores, sem-
pre. na disposição dc prestigiar o po-
der publico, não rompeu com o mi-
nistro da fazenda por motivos de na-
tureza politica, nem por outras quaes-
quei- razões subalternas, mas pura c
exclusivamente porque se convenceu
do-que nada ha a esperar, na hora do
desastre, de um financeiro que foi
avisado dnfante mezes e mezes cunse-
cultivos de que o desastre fatalmente
kp daria e não soube attenual-o o
ainda menos evital-o.

fossas condições, não temos a pre-
oecupação de reunir atabalhoada-
meu te elementos quo prestigieni a
nossa campanha iniciada,por mais va-
liosos que sejam, como é iuquestiona-
velmente a Associação Commercial,
Bom examinar o valor desses apoios e
a justiça das razões que justifiquem
a raoàificação do juizo que elles até
agora formavam do governo.

A Associai;:"!!) Commereial tem tido
para com o Hr. Epitacio excepcionaes
manifestações de solidariedade, que só
podiam ser traduzidas como o applau-
bo entluisifistico do commereio á orien-
tação do Sr. ministro da fazenda,

A situação que abi está não ó uina
situação imprevista, ú a conseqüência
lógica, de erros crassos de administra-
ção que esta folha em termos sempre
moderados criticou, mas que a Asso-
ciação Comniercial siinccionou com o
sen silencio, com a' sua approvaçâo e
até em alguns casos insinuou, toman-
do a iniciativa ,de desastradas provi-

mos feito o continuamos a fazer ao
governo do Dr. Epitacio Pessoa, que
entendeu e entende que se pôde ter
programma de administração, sem .1
base dc um programma financeiro o
econômico.

Por mais intelligente que soja, o
presidente da Republica, e folgamos
em reconhecer 110 Dr. Epitacio uma
intelligencia de oscol, não é possivel
governar exclusivamente com o saber
adquirido 110 Direito e nas Pando-
ctas, sem o conhecimento dos proble-
mas práticos da administração, prin-
cipalmente quando se escolhe para
ministro da fazenda um dos nossos
consagrados bacharéis em finanças,
pyrrònico nos seus pontos de vista
sectários e obsecado pelos seus pre-
conceitos de escola.

Não estamos fazendo opposição ao
governo, estamos apenas dizendo em
voz alta o quc toda a gente pensa do
desastre da administração financeira
e econômica do paiz, desastre que era
inevitável, que previmos nestas colu-
mnas e de (pie só o Sr- presidente da
Republica se apercebeu depois que a
bomba estalou e todos começam, eom
as mãos na cabeça, a gritar aqui d'el
rei.

Veto justificável.
. O Conselho Municipal approvou ani

projecto autorizando o prefeito a ampliar
de mais soo alumnas as vagas qué occór-
íerem no i° anno da Escola Normal, no
exercicio de 1920. G Dr. Carlos. Sampaio
negou saneção a esse projecto.'. 

O veto do prefeito é perfeitamente jus-
tificavel. De facto, não ba como demons-
¦trar a necessidade de dar ingresso na
Escola Normal a mais soo alumnas, an-
nualmente, quando é notório que nem o
estabelecimento' comporta o numero ex-
cessivo de alumnas que já tem, nem o en-
sino municipal carece dc novas levas de
hormalistas candidatas ao magistério.
; A situação é fácil de comprehender. A
Escola Normal, que funeciona em. um pre-
dio acanhado, sem as condições pedagogi-
cas que seriam para desejar, é frequen-
tada por mais de duas mil alunwias. Isso

quanto á escola. Quanto ao futuro das
normalistas, basta considerar que as que
concluíram o curso em 1918 e 1919 ainda
aguardam nomeação'para adjuntas de 3"
classe, o que quer dizer que só d'«.qui a
muitos a-nnos é que poderão ser aproveita-
das as moças que ora cursam a escola,
.qué vierem a scr diplomadas.

| iPara que, pois, a-ggravar essa situação,

pèiniiittindo que seja de novo augi nentado
o numero de alumnas do 1" anno da es-
cola?

Trata-se dc um veto merecedor de to-
dos os ápplausps porquanto consultou, in-
tcgralmente, os interesses da instrueção
municipal. E' dc esperar, pois, que o Se-
nado o homologue,, não cedendo á pres-
são dos interesses que irão bater ás suas

portas. Prònunciando-sc de accordo com
as razões adduzidas pelo governador da
cidade aquella casa do Congresso prati-
cará um acto de justiça,

$e6S^f
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dencias que agora pesam sobre o com
mercio cm crcrnl e sobre todo o paiz.

Neste ultimo caso está o que se
passou com as medidas tomadas em
relação á exportação do assucar.

Existiam importaiitissinVos contra-
tos feitos com firmas estriingcirris;
principalmente americanas, do 00111-
pra de assacar a preços allissimos,
contratos que caducariam se até 31 de
agosto a exportação mio fosse per-
miUida.

t) governo foi informado desta si-
tuação e ordenou ao Dr. Dulplic Pi-
nheiro Machado; superintendeu to da
alimentação, que por edital chamasse
os interessados à"í'egisfcrareiti os sen»
contratos, para que cm presença dei-
les. C0S8CI11 dadas üs providencias pre-
ci.-as para que fossem cumpridos.

Esta deliberação; que parece ter
sido tomada polo próprio presidente
da Republica, revela a boa fé e o dc-
sejo que o governo tinha de acertar e
de proteger o interesso dos exporta-
dores brasileiros-

Dois ou Ires dias antes do dia fe.li-
dico de 31 de agosto, o Sr. Aranjo
Franco, presiileute da Associação
Commercial, procurava o Dr. Epita-
cio Pessoa e com o prestigio do alto
cargo que e orce, convenceu S'. Ex. de
que a permissão para exportar as-
Bucar naquelle momento seria ura
desastre, provocando uma alta insup-
pmiavel desse gênero dc primeira ne-
cessitlade, o quc teria como conse-
quencia o clamor do consumidor bra-
sileiro, creando para o governo uma
situação inuito delicada.

Impressionado com esse augmento
oti lerrorem, o chefe da Nação- man-.
dou sustar a rrdem que já tinha dado
para permittir a exportação e no dia
1" de setembro, esses contratos sem
valor ilavain aos exportadores dc as-
•socar um prejuizo tlé centenas de mi-
Uiares de dollars!

A prova de quo a informação do
presidente da Associação Commercial
lão era a e.vpressão de uma convicção
justificada, mas apenas o meio de, pela
Tniniiilnçãn dos contratos, provocar a
íolossal baixa que esse produeto sof-
freu, é que dez dias apenas, depois de
31 de agosto, ero decretada a liber-
dade ampla para a éxpprtàçãç do as-
sucar.

E! o caso de perguntar ao governo
o ao seu conselheiro da Associação
Commercial se nesse prazo de dez
dias caiu assucar do céo ou sc se pro-
duziu algum phenomeuo extraordiua-
riu qüé justificasse a liberdade da ex-

s portação do gênero, prohibida até dez
dias antes, quando essa liberdade já
não vinha a tempo de sor utilizada
pelo Commercio exportador, desde que
a contra ordem do presidente da Re-
publica para permittir a exportação
tevo eomo conseqüência a annullação
do.- contrutoá existentes com os com-
pradores estrangeiro? ?

O tempo. .
Probabilidades ttà tempo alé as id hoVas

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

instável, sujeito a trovoadas na rctjião
oesic; temperatura, em ascensão;

Districto Federal c Nitheroy — Tem-
po, instável c já sujeito a chuvas 1 (1);
temperatura, cslavel ou ligeiro declínio á
noite,, nn ascensão dc diu (1); ventos,
normaes, predominando a componente
este (1).

.•1 tcmfcraiura mediu da capital anlc-
hontem foi 22",2, ou i\8 abuixo du nor-
mui.

Escala dc" probabilidades:
1) muito provável;
2) provável;
3) algumas probabilidades.
X0ta'— Serviço teiègrapfiiço, nacional,

bom, excepto o do norte; argentino fra-
co; uruguayo, péssimo. O actual typo de
tempo já favorece a formação dc irovoa-
das.

Ministério tia Guerra.
iReune-se hoje, ás 12 horas, o conselho

de investigação, a que responde o major
Achilles Mariano Azevedo.

—O Sr. minisüp, em circular de 15 do
corrente, declarou qtie até o dia 31 de ja-
neiro vindouro devem ser apresentadas

,á secretaria da guerra informações que
siruam de base para o relatório deste mi-
nisterio, referente ao anno de 1920. Em
virtude dissoi o commandante da 1" região
rccommendou ás brigadas e unidades di-
visionárias e addidas e chefes de serviços
do seu quartel general, que façam entrega
de seus relatórios até o dia 10 do mencio-
nado mez de janeiro.

—Serviço para hoje:
Dia á região, 2° tenente Eurico de Fi-

gueiredo Sampaio; dia ao posto medico
da Villa Militar, i° tenente Dr. Roberto
Lisboa; auxiliar do official de dia,-3° sar-
gento Edson Vieira Ferreira; a 1* brigada
de infanteria dá as guardas deste ministe-
rio. 'Intendencia da Guerra, Hospital Cen-
trai e Escola Militar; patrulhas para o
novo arsenal e á disposição do official de
dia; corneteiros para o Collegio Militar e
divisão, bem como quatro ordenançàs
para o quartel general; a 2" brigada de
infanteria a guarda e o reforço para o
palácio do Cattete.

Uniforme 6".

Edição de hoje, 12 paginas
Confércnciarám hontem com o sc-

nhor presidente da Republica os Srs. mi-
nistros do exterior c da fazenda, o pre-
feito do Districto Federal e o deputado
Carlus de Campos.

O Sr. presidente da Republica recebeu
houteai um audiência particular os
Drs. Arthur Lemos e Nogueira Paraná-'
gi-.á. Este ultimo foi apresentar despedi-
das a S. -Ex., por ter de partir para o
Piauhy.

, -?-
Em audiência particular o Sr. presi-

donte da Republica recebeu hontem o
Sr. Ztppelliii ObarmÚller, ministro pleni-
pbfcnçiàrip dos Paizes Baixos e encarre-
gado dos negócios da coionia allemã jun-
to do nosso governo.

O Brasil na Liga das Nações

Informações officiaes aqui recebidas
referem que o Brasil foi reeleito, por 33.
votos, para o conselho da Liga das Na-

ções, tendo Portugal obtido tres votos, a
Suécia um c a China dois. Foram ciei-
tos tambem a Hespanha com 35 votos, a
Bélgica com 24, cm segundo escrutinio,
c a China com 21.

Apurado o resultado a favor do Brasil,
houve muitos applausos, sendo os dele-

gados brasileiros effuSivamchtc cumpri-
montados por todos os seus collegas pre-
sentes.

Endereçado pelo deputado Júlio de
Mello, recebeu o Sr. presidente da Repu-
blica o seüuintc telegramma:

'• Recife. 15 — Forçado a ausentar-me
dessa capital por motivo justo, não me
foi dado assistir á assinatura dos decre-
tos relativos ao prolongamento da^Fstra-
da Central \ç. Limoeiro c conclusão das
obras do porto.

Fazendo minhas ns palavras que nessa
oocasião foram dirigidas a V. Ex. pi.-l0
leader da barteada pernambucana, tenho
a satisfação de, como antigo representam
te do Estado na Câmara Federal, apre-
sentar a V. Ex. as minhas cordiatí con-
gfhtúlações pelo interesse que lhe me-
receai o engrandecimento e a prosperi-
dade do Pernambuco, que saberá, estou
certo, demonstrar a V. Ex. sua sincera
gratidão. Attcnciosr.s sr.udaçõcs."

A verdadeiro íiacloniili/jição.
Está mais do que demonstrado quc só

pela diffusãó do ensino primário através
de escolas brasileiras puderão ser com-

pletamentc nacionalizados os núcleos ai-
lemães do sul do Brasil, notadamente de
Santa Catharina. Assim o reconheceu o

governo, de accordo com as conclusões a

que chegaram os nossos publicistas-que es-
tildaram esse assumpto ili loco. E nem
foi por outro motivo que depois da en-
trada do Brasil na guerra o Congresso
autorizou o governo da União a subven-
cionar as novas escolas creadas naquellas
regiões pelos respectivos governos.

Ein Santa Catharina, por exemplo, em
logar de algumas centenas de escolas ai-
lemas fechadas pelas autoridades, surgi-
ram numerosas escolas brasileiras custea-
das pelo auxilio federal. E os resultados
dessa bem orientada reacção não tarda-
ram a apparecer.

Pois agora houve, no- Senado, uina
iniciativa contra essa dbra de verdadeira
c efficiente nacionalização das popula-
ções germanizadas do sul. A commissão
de finanças dessa casa do Congresso,
em emenda ao orçamento do interior,
propoz que se supprimisse o auxilio fe-
deral ás escolas de Santa Catharina. E
a emenda teria sido approvada sc contra
cila não se levantasse a voz prestigiosa
do Sr. Lauro Miiller, quc chamou a at-
tenção do Senado para a injustiça e pára
a inconveniência da medida proposta
pela commissão dc finanças.

Realmente, seria espantoso qti.e por
simples desorientação se interrompesse a
obra quc está sendo levada a effeito,. no.
sul do Brasil, pelas escolas brasileiras
fundadas no logar em que antigamente a9
escolas' allemãs eram o mais poderoso
agente de germanização das nossas popu-
lações. Economias como essa- não são ape-
nas ridículas. São, sobretudo, impatrio-
ticas porque resultam era detrimento dos
interesses nacionaes. ..,..'. .'..-.'

ne com a boa execução dos mesmos servi-

2», os inspectores no_ desempenho de
suas'funeções terão muito em' vista-in-
struirem os exactores, oricntal-os no
modo de agir, procurando deixal-os em
perfeito conhecimento dos seus deveres e
attribuições, coin todos os trabalhos nor-
malizades e estnbelecidos, de accordo com
os regulamentos respectivos;' 

3a os inspectores conduzir-se-hão com
a máxima cordura, procurando reparar,
corrigir erros, enganos, onde não haja má
fé ou dólo. resultantes da ignorância das
praticas administrativas e dos' regula-
mentos; ... " . 

'

4o, dò que forem verificando darão os
inspectores uma eommunicação'á delega-
cia fiscal, indicando o que tiverem corri-
gido ou sanado, e propondo as medidas
que escapem á sua alçada, ficando obriga-
dos- tambem a remetter mensalmente a
essa directoria uma exposição detalhada
do que forem, praticando no desencargo
da sua missão. ¦¦•¦;

Aos citados inspectores. recommendareis
toda a prudência-e circumspecção, não se
envolvendo nas luetas politicas, nom revê-
lando predilecção por qualquer facção
partidária, conservando-se absolutamente
neutros em relação a qualquer assumpto
que não se ligue directamente aos misteres
de seu officio fiscal.

Deveis distribuir o serviço pela fôrma
mais util, de modo que se conclua . em
tempo relativamente breve.-"

—O Sr. ministro, attendendo ao que
solicitou a directoria da receita publica,
pediu ao Ministério da Viação providen-
cias, no sentido de ser concedida franquia
telegraphica ao inspector fiscal do onpos-
to de consumo em Pernambuco, -Silvino
Cavalcanti Paes Barreto.

—O directr.r da despeza publica deter-
minou oue seja pago hoje, no próprio lo-
cal, o pessoal subalterno do posto zootech-
nico de Pinheiros.

O Sr. ministro nomeou Gobk-t Ferreira
para o togar de escrivão da collectoria de
rendas federaes em Abbadia, dc Bomsuc-
cesso, no Estado de Minas, Antônio Bem-
vindo Ramos para fiscal dr clubs de ven-
das de mercadorias mediante sorteio no
Estado do Paraná, c Antônio Vicgas Mo-
niz, actual agente fiscal ilo imposto do
consumo no interior do Estado de iMatio
Grosso, para idêntico locar na capital do
mesmo Estado.

Por falta de pagamento do patente de
registro, foram un-.lladas pelo ajudante do
director da Rc:ebodoria Federal as se-
guintes firmas deita praça: om 290$, Sou-
za Silva & C. á fti.it Barão dc S. Felix
n. 2tí; em 240$, J. Serafim da Silva, á rua
Visconde do Rio Branco n. 61 ; em 200$.
I. Silva, rua Aristides -Lobo ri, 210. e em"120$, 

L. C. Figueira e A. Francisco, da
rua Coronel Figueira dc 'Mello 11. 403 e
Inválidos n. 76.

Todas essas multas foram impostas no
dobro, por serem os infractores reinei-
dentes.

Ao delegado fiscal do Maranhão foi
remettido o" decreto que nomeou, respe-
ctivamente, 40 escripturario daquella dele-
gacia e 2° official aduaneiro da Alfande-
ga local Joso 'Magalhães dc Assis e José
Ribamar de Padua Fortuna.

—O Sr. minislro designou o bacharel
Mario Leopoldo Pereira da Câmara para
exercer, interinamente, as funeções de
agente fiscal do imposto de consumo nesta
capital durante o impedimento do effecti-
vo, Francisco Ferdinando, da Costa, que
obteve seis mezes dc licença com todos os
vencimentos.

—O Sr. ministro, de conformidade com
os pareceres do Tribunal de Contas c do
consultor geral da Republica, indeferiu o
pedido da Irmandade dc S. Pedro do Rc-
tiro Saudoso, no sentido de serem can-
celladas diversas dividas suas c isenção
da taxa de penna de agua.

—O Sr. ministro remetteu ao delegado
fiscal na Bahia os decretos nomeando, re-
spettivamente. presidente e directores do
conselho administrativo da Caixa Eco-
rtomica Federal naquelle Estado, os se-
nhores Thomaz Guerreiro de Castro, Pe-
dro Luiz Celestino e Eutychio da Paz
Bahia. ,, 

' 
....'—Afim de providenciar sobre o respe-

etivo pagamento, a directoria da despeza
publica requisitou informações á delega-
cia fiscal no Amazonas solire o valor da
pereentagem que compele aos agentes fis-
cães do imposto de consumo cm novembro
ultimo.

—O- Sr. ministro determinou ao. dire-
ctor da Imprensa Nacional a remessa do
Ministério do Exterior de todas as leis e
projectos de caracter tributário, publica-
dos este anno pelo governo federal e, so-
bretudo, os que dizem respeito a impostos
directos—tudo como pediu o ministério
citado.

—O Sr. ministro exonerou, conforme
pediu. Fidelis Prates, do cargo de despa-
diante aduaneiro da Alfândega de Porto
Alegre, no Rio Grande do Sul.

—ü Sr. ministro, attendendo ao que so-
licitou o sou coliega da justiça, concedeu
o credito de ii.:7S.i.?334. relativo á 6*
quota, trimestral da subvenção deste anno
á Facilidade de Direito de S. Paulo, de
que é director o Dr. Herculano I.adisláo
de Freitas.

—Reuniu-se hontem o conselho de fa-
zenda, sob a presidência do Dr. Homero
Baptista.

A sessão foi interrompida, por ter o
Sr. ministro de attender á directoria da
Associação Commercial, que o procurara.

elevada classe, annexa a uixa simples
collectoria, afim de transferir para apa-
drinhados rendas legitimas de determi-
nado funecionario..,

Poder-se-ia allegar que a renda c cx-
cessivj para esse funecionario. Nesta hy-

pothese, duas soluções se apresentariam:
a reducção de suas percentagens, ou a
divisão da collectoria. Tudo o que se
afasta disso é, apenas, clamorosa iniqui-
dade.

O UOiSO BAL
A sua criso e os seus horizontes

Ministério da Marinha.

Conferenciaram hontem com o Sr.^ mi-
nistro, que compareceu ao seu gabinete
já restabelecido de ligeiro, incommodo,
vários chefes de serviço dos diversos de-
partamentos navaes e o capitão de corveta
medico Arthur Pires de Amorim, director
do sanatório naval de Nova Friburgo,
vindo a esta capital para esse fim.

Apresentaram-se hontem ás altas
autoridades o capitão de fragata Ameri-
co de Azevedo Marques, por ter chegado
do Estado do Rio Grande do Sul, onde
exercia as funeções de capitão do porto
e ter de seguir para os Estados Unidos,
onde em Nova York assumirá o «cargo de
immediato do couraçado Minas Geraes;
os capitães-tenentes Raymundo Burlama-
qui da Cunha, por ter regressado de San-
,tos, onde deixou o cargo de immediato'do 

contra-torpedeiro Paraná, e Caetano
Taylor da Fonseci, Costa, por ter rever-
tido ao serviço activo da armada.

Foi exonerado o capitão-tenente
Wilfridc Francis Lynch de auxiliar da
4* secção do estado-maior da armada,
que será nomeado immediato do cruza-
dor Republica.

Ioi exonerado o 1° tenente Silvino
Pitanga de Almeida de ajudante de_ or-
dens do superintendente de navegação e
designado para substituil-o o i" tenente
Nelson de Bastos Coelho. -

Para servir no aviso pharoleiro Teiicii-
tc Mario Alves será designado o 2° te-
n:-itc Alberto Jorge Carvalhal.

 Vai deixar o cargo de chefe de ma-
chinas da to.rp.edeírã. Goyas o 1" tenente
cngéiUistfo machinista* Francisco Mais-
treilo Paes Leme.

 O chefe do estado-maior, em ordem
do dia de honí.èni, censurou o i° tenente
engenheiro machinista Jonathas Sacra-
mento pela má direcção dada aos servi-
ços de machinas do contra-torpedeiro
Piauhy, ora em Santos, e que teve como
conseqüência o máo resultado . da com-
missão cm que se acha esse navio.

E' possivel que esse official machinis-
ta peça ser submettido a conselho de in-
vestigação, afim .de justificar-se.

Reuniu-se hontem, pela primeira,
vez, o conselho de investigação a quc
responde o 2° tenente commissario, ag-
gregado Alfredo Carlos da Conceição.

Passaram o capitão-tenente João
Vicente Dias Vieira para o Benjamin
Constant, o 1° tenente Luciano Alvares
de Azevedo para o cruzador Republica c
o 2o tenente Durval Reis para o coura-
çado Deodoro. . .

Foram designados para constituir
a junta de saude para promoções os se-
guintes médicos: presidente, capitão de
fragata Arthur Carlos Naylor; capitão de
corveta Eduardo João Baptista Gaillard,
capitão de corveta Álvaro Ribeiro, capi-
tão-tenente Manoel da Silva Guimarães
Ferreira Filho; secretario, caprtão-tc-
nente Pedro Martins, e para constituir a

junta superior de saude, sob a presiden-
cia do inspector de saude naval: capitão
de mar e guerra graduado Jtdião Freitas
do Amaral, capitão de fragata Fernando
Freitas Filho, capitão de corveta José
Paulino de Oliveira, capitão de corveta
Luiz Augusto Pinto, e auxiliar da enfer-
maria, Avelino José da Silva, para servir
no hospital central da marinha.

Ministério <ta Ju-sllça.
Reunc-se hoje o conselho administra-

tivo dos patrimônios dos estabe!ecimeii7
tos a cargo deste ministério, sob a presi-
dencia do desembargador F.lviro Car--
riiho.

 O Sr. ministro declarou ao conr.nall-
dante da policia militar terem sido appro-
vadas a classificação dc officiaes e as
nonio.içõe» interinas de a1"' tenentes me-

Ministério da Fazenda,
Na 1* pagadoria do Thesouro Nacional,

serão pagas hoje as folhas corresponden-
tes ao 16o dia util: Montepio da viação,
de G a Z.

—O Dr. Homero Baptista, tendo pre-
sente o telegramma da delegacia fiscal no
Paraná, c de accordo com o que informou
a directoria da despeza publica, coimnu-
nicou ao ministro da marinha que já
íoram dadas as providencias para paga-
mento das contas da Escola de Aprendizes
Marinheiros daquellc Estado, tendo a dc-
mora provindo dc falta de credito, que
já foi concedido', e não de falta dc nume-
rario.

—O Sr. ministro baixou ao director da
receita publica a seguinte portaria: " Na
inspecção a que sc procede nas coHccto-
rias -federaes, convém que pela directoria
a vosso cargo seja recomiíiendadõ aos in-
spectores designados o Segliinte:

i°, a inspecção cons!.-f!rá om rigoroso
exame da escripturação e serviços, guar-

. das de valores, applicação dos regulamen-
i tos, cobrança e fiscalização dss rendas,;
.recolhimento dos saldes, reRii!.-.rid.ide das;

... et... ...  _ . _ __!.-:- ;escriptas, erafim.

TJnia. clamorosa Iniqüidade.

O quc se pretende realizar, na Câmara
dos Deputados, na hypothese possivel e
até mesmo provável de serem mantidos
pelo plenário todos os pareceres da sua
commissão de finanças sobre todas as
disposições do projecto dc orçamento da
receita geral da Republica, representa
uma clamorosa iniqüidade, que não pôde
passar sem o mais vchemente protesto.

iReferimo-nos ao propósito do relator
da reccita.de modificar o seu -projecto;

tal qual foi redigido para 3* discussão,
na parte relativa a venda 'de sellos de
consumo na vizinha capital do Estado
do Rio." 

Nitheroy- representa, sob este ponto
de vista, a mais interessante anomalia

quc se possa admittir na nossa vida ad-
ministrativa. E' a única capital de Es-
tado que nâo tem uma delegacia fiscal do
Thesouro -Federal, para attender aos in-
teresses do fisco em todo o Estado do
Rio de Janeiro. (E á sua collectoria fe-
dtral, única, quando no próprio Estado
do Rio há municipios com duas, como
Vassouras e S. Gonçalo, é vedada a yen-
da de sellos de imposto de^consumo, obri-
gando assim os industriaes fluminenses
a atravessar a bahia para adquirir no
Rio, na Recebedoria do Districto Fc-
deral, as fórmulas daquelie imposto para
os seus produetos.

O projecto de orçamento da receita

geral da Republica, em sua redacção para
a 3* discussão, autorizava a collectoria
federal dc Nitheroy a fornecer aos in-
dustriaes fluminenses os sellos necessa-
rios ás suas industrias. Os interessados,
os funecionarios da Recebedoria do Dis-
tricto Federal, entre os quaes se diz es-
tar um contra-parente do relator da re-
ceita, para não verem diminuídas as suas

percentagens na arrecadação dc rendas,
conseguiram um substitutivo á disposição

que á collectoria federal de Nitheroy fa:
cultava a venda de sellos de imposto de
consumo, substitutivo pelo qual ficará
annexa aquella collectoria uma secção da
Recebedoria do Districto Federal...

No rrem-ro CN-.-Tivagancia não ha me-
lhor: a Kii-b.-1-ria do Districto Fc-
deral funccionaitdo em.. Nitheroy...

quanto se rcheio- j uma repartição, como a Recebedoria, de

Mais depressa do quc um coxo...

A literatura official apresenta-se, actual-

mente, com o maior viço nas notas da se-

cretariá do palácio presidencial.
Em uma destas notas, taívcz a ultima,

escreveu-se:
"E' interessante como periodicamente

se repetem, na imprensa, as mesmas ac-
cusações a actos do governo, já claramen-
te justificados. Pela terceira ou quarta
vez a propósito da attitude do Sr. presi-
dente da Republica contraria ao augmento
de despeza, surge a noticia de que no or-
çamento vigente foram augmentadas as
verbas da presidência da Republica.

E cita-se um augmento de 3:000$ na
verba 3* (gabinete da presidência), que
era dc 76 :8òo$ em 1919 e passou a ser de
79:800$ este anno. Esse augmento de

3:000$ nas verbas do .palácio representa
na realidade, uma economia de, pelo me-
nos, 6:000$ para o Thesouro porque na-
quelle total está incluído o pagamento em
folha dos dois auxiliares de gabinete que
sempre receberam vencimentos arbitrários
pela verba do material, flo mínimo 250?
por mez cada um."

Ora, esta argumentação é, como se diz

vulgarmente, de se lhe tirar o ehapéo../
Acc*esccnta-se a determinada quantia

3:000$, paga-se üom ella 6:000$ a dois

auxiliares (250$ mensaes) c a economia

para o Thesouro' c de, " pelo menos,
6:'ooo$ooo"... Não ha duvida que é uma

lógica e uma mathematica dessas que se

dizem de ferro: tinha-se 76:8oo$; ele-

vou-se essa verba a 79:8.00$; não se di-

rainuiu em coisa alguma a verbai material

por onde sc pagavam dois auxiliares de

gabinete; quando porém se diminuísse
nessa verba a quantia que era destina-

da ao pagamento daquelles auxiliares'—
6:000$, annuaes—não sc sabe .porque a

differença entre essa cifra, e a de 3:000$
ha de ser "pelo menos, 6:ooo$ooo"...

Mas. multo melhor é este tópico da nota

official:
"Cita-se ainda a. verba 4* .(despezas

edm o palácio da presjdencia), que era dc
100:000$ annuaes e figura hoje com a
quantia de 265 :ooo$ooo.-A esse novo' au-
gmento da verba.do palácio corresponde
outra economia, e não . pequena, para o
Theso*tro. Os ioo;ooo$.não representa-
vam a despeza exacta do palácio, porque
o porteiro, os contínuos e serventes, os
chauffeurs, etc, do palácio, eram empre-
gados dos ministérios o recebiam pelas
verbas das repartições a que pertenciam.
A despeza real coro esses empregados e o
material do palácio era de 323:000$, sen-
do too contos pelo palácio e 223 contos
pelos ministérios. O Sr. presidente da Re-
publica deu ordeni para que taes logares
fossem supprimidos nos respectivos minjs-
terios e transformou em pessoal.effectivo
do palácio, dentro, dá verba de 265 :ooo$,
o pessoal que ahi servia de empréstimo.

Ora, se o Thesouro gastava com o pes-
soai e materral do'Ca,ttete a quantia de
323:000$ e passou a despender 265:000$,
í e.idente que, longe de haver augmento,
houve uma economia de s8:ooo$ooo.

Não há duvida...
E' de assignalar-se, porém, que a lite-

ratura official declara que o augmento de
165 :ooo$ a que allude a verba 4* do orça-
mento vigente foi para oe fins allegados
na sua nota, quando, pela lei, elle foi des-
tinado, expressamente, " para custeio do
serviço, inclusive conservação e reparação
dos carros, podendo o governo vender os

que julgar desnecessários e applicar o pro-
dueto na acquisição . de outros". Como,

pois, destinar uma verba material., com
fim expresso, para pagamento de portei-
ros. contínuos, serventes, etc?

Não basta allegar. E* imprescindiverj
comprovar, principalmente quando sc c ,
coxo, c não se pôde pois, correr com. a j
verdade..., I

Depois que, com o quatriennio do se-
nhor Wencesláo Braz se iniciou a poli-
tica de serem os governos os prineipaes
flagelos, os perseguidores mais impiedo-
sos da producção nacional, todas as nos-
sas fontes de trabalho têm soffrido dif-
ficuldades de toda sorte.

E algumas não se extinguiram ainda

porque encontraram em um certo perió-
do da guerra compensações excepcional-
mente' favoráveis ao seu esforço, apesar
dos otostaçulòs que com o famigerado
commissariado foram creados á sua fran-
ca prosperidade.

Mas passou a guerra, as reservas estão
esgotadas; e agora lavoura c industrias
vivem uma existência precária, cheia dc
sobresaltos, uma sem credito agricola,
sem transportes, sem preços remunera-
dores do produeto, dada a alta dos sala-
rios e dos instrumentos; as outras sob
a ameaça de uma nova tarifa que é o rc-

pudio da orientação sobre" cujos alicerces
elias assentaram trinta arinos de esforços
e sacrifícios, preparando em muitos ra-

mos de actividade a nossa independência
industrial.

Essa situação dè desamparo, e ás vezes,
mesmo dè" intolerante perseguição, é gc-
ral; e entre tantas industrias que sof-
frem os effeitos dessa crise de abandono,
a do sal merece um pouco de attenção
dos poderes públicos, pois com diminuto
esforço pôde reerguer-se do abatimento
em que se encontra actualmente.-

As medidas de amparo á industria sa-

lineira não demandam demorado estudo,
nem exigem avultados dispendios. Elias

são simples, intuitivas; e o governo as

conhece perfeitamente.
Ainda ha pouco foram lembradas pelo

clamor dos salineiros fluminenses, reper-
ctltindo na imprensa e no Congresso.

O Sr. presidente di. Republica, ante a

grita generalizada, voltou as suas vistas

para o assumpto; mas quasi nada se fez
ainda, pois a única medida que o governo
já patrocinou em projecto de lei, com a

intuito de favorecer o sal nacional, foi a

elevação do imposto do sal estrangeiro

para 40 réis, augmento consignado na

nova tarifa, ainda etn estudos no Senado.
Tudo mais está por fazer; c aquella

mesma medida projectada já começa a

encontrar impugnadores sob o pretexto de

que o nosso sal não se presta tanto como
o de Cadiz para a conserva de carrtes

Essa allegação é improcedente, e o pe-
riodo da guerra, em que não tivemos im-

portação do produeto gaditano, provou
exuberantemente os prestimos do nosso
sal, que serviu perfeitamente á multipli-
cação das industrias de carnes em con-
serva cujo florescimento naquella quadra
é uni attestado irrecusável da excellente

qualidade do nosso produeto.
A bancada rio-grandense do sul que

antes da guerra movia tenaz opposição a

qualquer elevação de imposto'para o sal
estrangeiro, considerado até então o
unico capaz de se prestar á industria do
xarque, não pode mais invocar esse ar-

gumenlo.
E -mesmo quando fosse real .1 inferio-

ridade do nosso sal comparado ao de Ca-
dis — inferioridade que o benoficiamen-
to faria facilmente desappareccr — o
nosso dever, o dever de qualquer politica
econômica inspirada em um verdadeiro e
sadio nacionalismo, seria dar ao sal do
norte c ao de Cabo Frio os meios .de cor-
rigir as. falhas do seu •beneficiamento

para concorrer victoriosamente com o
similar estrangeiro.

As nossas salinas podem abastecer foi-
gadamente todo o paiz e ainda conquistar
diversos mercados continentaes; mas para
isso é indispensável que os seus interes-
ses sejam defendidos pelo governo, dan-
do-lhes transportes, livrando-as pela in-
stituição do credito das garras de meia
dúzia de atacadistas, que impõem ao pro-
duetor abandonado as mais vexatórias
exigências.

IE' uma vergonha, como testemunho da
nossa incapacidade, que havendo perto
do Rio de Janeiro um grande centro sali-
nico tenhamos de importar da Europa o
sal refinado de que carecemos; como ver-

gonha é quc tambem aqui não produzames
o chlorcto dc sódio—o sal chimicamcntc
puro—que consumimos em alta escala.

Não se objecte que tal situação resulta
da falta de iniciativa particular dos sali-
neiros, porque esses mal podem custear as
suas salinas, uma vez que não dispõem dc
meios de transportes na época da colheita
e que fora dessa época não obtêm recursos
de credito por maiores què sejam os
stocks accumulados.

Ha salineiros no Estado do Rio quc não
venderam ainda a producção do ánnò pas-
sado, qüe lá está amontoada ao tempo ou
em barracões, á espera que os poderes pu-
blicos tomem uma medida simples: a de
lhes dar transporte para o sal.

E emquanto isto se passa, continuamos
a importar sal grosso estrangeiro, sal re-
finado estrangeiro, chloreto de sódio es-
trangeiro... - .-

O Sr. presidente da Republica tem por-
tanto no sal um opportunissimo campo

pratico para iniciar a sua acção naciona-
lista, defendendo um produeto nosso, exis-
tente a dois passos dos centros consumi-
dores, da concurrencia absurda do similar
estrangeiro que ein vez das 60 milhas que
o nosso sal tem de vencer dc Cabo Frio a
esta capital vence 5.000 milhas e chega
ainda cm condições dc se impor .ios nos-
sos mercados. -

Emquanto existia o preconceito da infe-
rioridade do nosso sal para a applicação
industrial, comprchendia-sc uma certa he-
sitação em proteger o nosso produeto;
mas hoje, depois dc cabalmente desfeita a

ballela de tal inferioridade, não é possivel
admittir um tratamento criminosamente
benigno para o sal estrangeiro, tratamento

que colloca o produeto das nossas salinas,

já asphyxiado pela falta de transportes,
em uma posição de absoluta' impossibili-
dáde de compensar os trabalhos que exige.

Parece-nos opportuno em um momento
em que tornamos a solicitar a attenção do

governo' para este problema reproduzir o

pequeno memorial que sobre a crise da
industria salineira no Estado do Rio, o
deputado fluminense, nosso
Belisario de Souza, entregou ao Sr. presi-
dentai da Remíblica r.m outubro passado,

documento que resume com clareza alguiS
dos aspectos prineipaes do problema.

Eil-o':
Exmo. Sr. presidente da R.epuDiica-^1

Quando na audiência, do: dia-, 17 :de julho .
tive a honra de submetter ao'"àlto 'espiritai

de justiça, de V. Ex. ãlguníaè solicitações
ei» favor da zona saltnéira dó-Estado do
Rio—qiie represento -ria- Assembléa Legis< ..
lativa—mostrei a'V: Ei.'em face dos pro« •

prios documentos officiaes do Thesouro
que os tres municipios salinéir.os (Ara« .
ruama, S. Pedro d'A!dcia-..e Cabo Frio), :

contribuem—só elles,,è só.com o sal—»
com cerca de 2.000 contos annuaes parái
os cofres da União,.contribuição,esta que
orça pela 5" parte .da 

'receita, total que
a mesma União, arrecada nos 48 municU
pios que formam o Estado do Rio.

Dos deniajs ,'municipjosl iáqüelles que
tambem entram- coni.qúofas notayeis, para •
o Thesouro Federal, são .em (geral zona»
industriaes, muitas vezes/centros urba>
nos, dispondo de uin 'relativo' conforto,
possuindo agua enc.-iriáda, esgotos, illu-
minação elèctrica e estradas de ferro.

Só os municipios salineiros carecem d»
tudo, estando principalmente estrangula» •
dos por uniu excessiva falta de transpor»
tes, pais a Estrada de ;Férro Maricá, em •
péssimas condições de efficiencia, não vai
além de Araru.ima a que serve com tres
trens por semana, c com uma insufficien-
cia de material desesperadora.

A Estrada de Ferro Leopoldina. que
nos termos da reforma do seu contrato)

•devia fazer o prolongamento das suas li-
nhas de Capivary a Cabo Frio (cerca d«
60 ks.), para levar sal aos centros con-
sumidores, não só fluminense, mas tanv
bem mineiros (toda a zona da Malta, cm
Minas, é servida pela Leopoldina), não .
iniciou até hoje o cumprimento dessa V
cláusula, nem entremostra esperanças dç '

o fazer. . ¦ ,
A crise de transportes parece, pois, ir-*

removível por emquanto para os salinei»
ros fluminenses ; mas não o será-se V. Ex.
puder tomar em consideração e pôr em
pratica alguns dos alvitres, que tive a.
honra de saggcrir em julho a V. Ex.. fun-'
damentando-os, c que V. Ex. recebeu com
tão bondosa sympathia.

Esses alvitres, além do prolongamento
ferroviário a que está obrigada a Leo-
poldina, eram os seguintes:

a) desobstrucção da barra que liga ao
mar a lagoa dc Araruama, em cujas mar-(
gens está toda a industria saliueira flu-'
minense. ...

E' um trabalho fácil, que permittira a
qualquer navio atracar na cidade de Cabo
Frio, e receber directamente o sal dos ari
mazens;

b) restabelecimento regular da escala
dos vapores do Lloyd da linha de Arai
caju, tanto na ida, como na volta;

c) creação de uma pequena agencia da
Banco do Brasil em Cabo Frio, onde to- .
dos os impostos do sal têm de sor pagos
antes de exportado o produeto, e onde,
por isso mesmo, algumas-firmas compra-
doras de sal conseguem opprimir os pro<
duetores tanto na imposição do prcço( >
como na da quantidade do sal.

Como o produetor precisa de pat;ar os .
impostos, pois não ha de fazer voltar o
produeto ás salinas, vê-se forçado a sub-
metter-se a todas essas exigências;

</) augmento do imposto do sal estrato ,
Be'r0- ,. 1 .,

O sal nacional paga 20 reis por HU»
de imposto de consumo, ou seja i$40í> eim
cada sacco normal de 70 k'l°s> sacco que
o salineiro vende por preço inferior ao
valor desse imposto.

Além do imposto de consumo, cada
sacco de sal ainda paga duzentos róis n»
.Estado. .*

O sal estrangeiro paga 30 réis por kilo; ;
e consegue fazer concurrencia ao sal na-.
cional, porqiic vem nos porões, serviüdoi
de lastro aos navios cargueiros destinai
dos á America do Sul. . .

O frete desse lastro éuma insígnia-., .
cancia. . .

Objectava-sc antes que o nosso sal nao
se prestava ás industrias de conservação .
da carne e por isso sc movia grande guer;
ra a uma protecção aduaneira mnis cfn-
caz do produeto nosso. •¦

Os quatro annos de guerra provaram a •
saciedade que o sal brasileiro pôde,ter ;
também essa applicação; e foi exclusiva-- •'¦
mente com o seu emprego quc sc ínulti-
plicaram as xarqueadas no Brasil durante '

aquelle periodo. '
Taes são as prineipaes medidas que-,

amparariam salvadoramente os sali.íciroe
fluminenses, que contribueiri com uma
quota tão pesada para a União e qus delia
ainda não tiveram ensejo dc receber 09
auxílios que tanto merecem. ,

Como V. Ex., cm 17 de julho, me af-
firmou que alguma coisa faria em prol
da zona salineira fluminense e me autori-
zou a lembrar esse compromisso, tf-me ,
de novo perante V. Ex. repetindo, em ra-
pido apanhado, alguns dos pontos que
então V. Ex. examinou, para agir nos sen- ••

tido das esperanças c, sobretudo, das nei '•

cessidades dos salineiros.
Terminando esta nota, e antes, de en-» .

tregal-a pessoalmente a V. Ex., na nova'
audiência quc V. Ex. -me concedeu para
amanhã, tomo a liberdade de insistir era 1
um ponto: a crise da industria salineira .
é antes de tudo, resultante da falta de ¦

transporte. . . ' 
, ...

A sua solução esta, pois, no restabeleci-
mento da escala dos navios do Lloyd e na ,
desobstrucção da barra de Cabo trio.

Como medidas de amparo urgente
essas — e mais a do augmçnto dc 10 reis
por kilo no imposto dò sal estrangeiro —•
seriam, parece-me, dc uma immediata tí- -

ficacia. .":
Rescrvando-me para dar pessoalmente

a V. Ex. todas as informações, de que 1
V Ex carecer sobre esses assumptos e ,t.
reiterando a V. Ex. em nome das popula- .
ções daquella zona a confiança com. que ¦

aguardam'de V. Ex. uma providencia sal- ¦

vadora, tenho a honra de me subscrever
respeitosamente de V. Ex. atteuto admi-.
rador e patricio dedicado."

—— **jm

Prefeitura.
Pagam-se hoje as seguintes folhas do.

vencimentos: Professores primários, le- .
trás A.H, e expediente aos mesmos, de .
novembro. , 

' 
„ ..

Continua O pagamento das folhas dO ;
alugueis de predios oecupados por agen-. ..
cias e dependências da Limpeza Publica. ,
referentes aos mezes de julho e agosto,.* .
os de escolas, agencias e dependências ;
da limpeza, de janeiro a junho, que nao .
foram recebidos; pessoal operário d* ,
Limpeza Publica, estação do Rio Comp*
do, ponte Vinte, e Cinco de 'Março e se-
cção maritima; 4" circumscripção. da
viação, folhas da fiscalização da irriga-
ção e diárias do pessoal subalterno do In-
stituto Ferreira Vianna, referentes a»
mez de' novembro, na importância total
de I4-:S03$732- -"¦"¦ .' . .

—0 Sr. prefeito; por despacho de
hontem.mandou que fosse executado o pro-
jecto de alargamento da rua General Sam-
paio, em S. Christovâo. e approvou o or-
çamento para preparo do solo e coliocação
dc meios fios, na rua Heraclito Graça, no
Meyer.

—Em circular dirigida aos inspectores
escolares, o director de instrueção solici-
tou informações dos próprios municipaes
sedes de escolas que necessitam de reparos
e outras obras, afim de que estas sejan»
executadas no periodo de férias»

V

:-;

PELA AVIAÇÃO
Maurício dc Lacerda roce-O Sr.

beu hontem o seguinte telegranima:^^
"Lei vossa autoria, agora sam:cio-.;J

nada, amparando aviadores victima- cy
rommnhciro ; dos no cumprimento do dever, con- -g
c0'u,u'" stilué maior gloria vossos immensos ;>;|

serviços prestados A. aviação nacio^. -^....... ^nal. Obrigado. r~. Mario Barbedo..".
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DECRETOS

:¦

e o Dr 1 ucas Bicalho. in-1 nome e um resumo do relatório, do
funceionario que verificou a capaci-

«le carta uma para -produzir a-n-
próximo anno
spector federal de portos, rios «• canaes
relativamente ás obras do porto de Forta-
leza.

¦foram mandados publicar os seguintes
decretos assignados pelo Sr. presidente
da República "•.'-¦«

( Nn pasta tia justlc»*».
' -Nomeando supplentes de substituto do

juiz federal nas secçõt-s de:
Paraná: Salvador 

"Antônio Lueno c
•Adriano Soares de Oliveira, i" e 3" cm
Cürloiiolis; '
.Piauhy: Vicente Rodrigues do .Nasci-

monti*', José Rayniundo de Souza e Silva
«. lieuedicto José Nunes, il] 2" e 3o <™

Amarante;' Eriichioso José à*fi\Wi An-
tonio Sandres da-Fonseca e Illidio Alves
úe Carvalho, 1», 2" e 3°, eni Joromcnna;
Francisco Antônio Nunes, João Luiz da
Silva c Antônio Pires de Carvalho, 1 .
2? e 3 Vem Floriano; Adelino de .Moraes
Mello e Joaquim Rodrigues Magalhães,
1° c 3a em Piracuruca; Raymundo Ko-
aíigíies de Brito, Francisco (las Chagas
Mello c Rayniundo Pereira de Araújo, i",
-• e *," em Porto Alegre; Octavio <hs.ro
Mello, Fernando de Carvalho e Diogo da
Silva i.ustosa, 2", i° e 3*1 em Barras; Nel-
son Coelho de Rezende, Doiiwngos .de
Freitas Aguiar e Antônio Coelho de Mel-
lo Gaba, 1", 2" e 3° em Peripery.

Na pasta da viação:
Aposentando Laurindo de Freitas Tel-

Jes no logar dc-i» official da administro-
ção «los correios de Santa Calhann.i.
¦ Approvando., mediante condições, o

projecto c respectivo orçamenlo. na im-

portancia de 40:611 $700, «le dois pharo-
letes nas extremidades dos mollies «a
barra do Rio Grande.

Approvando á revisão dos estudos do

ramal do Paranapanema, cube os kilo-
metros 139 *< 9S8m,38 e 189 x 7^7"i.5*-

A-i.provando o projecto e orçamento, na
importância dc 3'o9<*$6.17, de uma ponte
de pni.ao de vão sobre o banhado de
Urussanga, no trecho de Tubarão a Lies-
ciuma, da Estrada dc Ferro de iubaruo
a Ara ranguá. ,

Concedendo a Frederico Alfredo Alves,
» agente do correio de Villa Murtinho, 1S**

dias Ue licença':
Nn 'Mista da marinha.
Approvando e mandando executar o

novo regulamento para a escola dc Avia-

ção Naval;

'Agua mole....

O' caso da decaida que hontem se sui-

lidou para fugir á vida de torturas de

(0'1't a espécie que lhe fazia soffrer um

clHiiiffcur rufião, veiu pôr cm foco a re-

ipiwi'0 do caftismo, tantas vezes abor-

dada c outras tantas abandonada sem o

mener resultado. As campanhas contra o

icnoçiiiiò são entre nós uma verdadeira

coqueluche policial que surge quando o
¦escândalo vai caindo de maduro e desap-

parece logo ás primeiras escaramuças,

grapis quasi sempre á maneira hábil como

Os exploradores do meretrício tem " un-

.tada" a formidável engrenagem da ma-

China salvadora que os põe sempre livres

dos rigores da lei.
Em nenhuma grande cidade como o Rio

anda o caftismo tão insolentemcntc repim-

pado na convicção de uma impunidade

certa. Centcna-res de individuos nacionaes

e estrangeiros conhecidos da policia exer-

cem sbertameute a escravatura dc lucre-

trizes, acobertados uns por profissões
equívocas, garantidos outros pela " habi-

lidade " comi que se mantêm nas boas gra-

ças «los que mais de perto tinham obriga-

ção de promover a sua punição. Esses iu-

Hjiviiiuos são apontados a «ledo, sendo que
alguns já se viram varias vezesi envolvi-
dos nas malhas de processos que sc desfi-
zeraiu mngicamente como nos "films'*

fantásticos. A policia conhece-os, repe-

times, como conhece perfeitamente as

6uas victimas mas nunca age senão em

conseqüência da queixa de alguma dellas,

íacto raro que nem sempre surte o deseja-
do effeito, porque só em ultimo desespero
6t .registrara aceusações sustentadas até o

jDiomento d(*cisivo da acção repressora.
•As varias e repetidas campanhas contra

O Jenocinio até agora realizadas só têm
eervido prati-camente para um triste fim:
-encher os bolsos dos advogados de porta
de xadrez e de alguns amigos da policia,
cuja falta de escrúpulo não trepida cm

abusar da boa.fé das autoridades contanto

que a "negocio" lhes renda alguns mil

réis...
i.ss.i questão de «pressão ao lenocinio

íé tão séria e tão necessária que realiral-a
efficazmcnte seria um grande padrão de

gloria para qualquer administração poli-
icial. maximé quando tantas já a tentaram
«cm nada conseguir. E o interessante em
tudo isso é que o diabo não c tão feio

como o pintam. Bastava apenas um pouco
de boa vontade para que o milagre fosse
realidade. Elementos para tanto, ha e de
fltnira. A questão é querer dar trabalho a
•guem tem obrigação de executal-o, mesmo

Üm detrimento de seus interesses...

Paga 011 morro 1

A população carioca, que vem sendo

explorada por todos os systemas, precisa
agora, mais do que nu:, ca. da tnterféfch-

cia das autoridades publicas em vários as-

Sliiuptos, no sentido de cohibir abusos,

que não se dão e.m parte alguma do mun-

do, a não ser 110 Rio de Janeiro.
Queui sc encontrar, ua necessidade

recorrer a certas casas de pasto para to

mur qualquer refeição, além do enorme

perigo da ingestão de gêneros deteriora-

dos, está na contingência de ser aggre-

dido, se não pagar o preço que, a', seu'ta-

lante. for estipulado pelos donos de taes

tascas.
Ha poucos dias uni joven fuiiccionarip

publico viu-se na necessidade dc comer

numa dessas casas, e, como tivesse a in-

geni-idadc dc protestar contra a cxorhi-

tancia do preço cobrado pela refeição, foi

e-amncado peto proprietário do estabele-

cimento e empregados.
Na delegacia do districto foi lavrado o

flagrante e o processo segue os scus

tramites. Isto. porém, não resolve o caso.

O què ii preciso é qüe se tome uma pro-
videneia gerai,, obrigando taes casas a

terem preços marcados nas listas das re-

feições, afim de. evitar que sc reproduza

110 Rio de Janeiro o degradaute fatító que
acabamos dé narrar, e «iuè se resume

nesta imposição: — Paga ou morre.

Siderurgia e carvão

•Ministério dn V.açS***.

?

Wsíf:'.

'-•.<*>¦--,¦. -

O Sr. ministro mandou remetter ao
(Tribunal dc Contas cópia do termo de ac-
íeordo prolongando o prazo para a con-
etrucção da 'Estrada de Ferro de Tubarão
ty, Araranguá, de que trata o páragrapho' «nico da cinsula 2* do contrato a que se
«fere o decreto n. 13.478. de 23 de maio
de-^917, celebrado em 10 e. publicado ot-
ificialmente-em 14 deste mez,-cm virtude
ío-decreto Ji. 14406, deu de outubro ul-
timo. '.,'_'

Tomando em consideração o requeri-
talento em que a Compagnie des Chemins
de Fer Fédéraux de l'Est Bresilien, arren-
dataria das linhas férreas .federaes dos
Estados da Bahia, Sergipe e norte de Mt-
MS' Geraes, recorre do acto do engenheiro-
chefe do -° -districto da Inspectoria Fe-
deral das Estradas, que, dando provimen-
Io a uma representação da The Interna-
Cional Ore Corporation Limited, mandou
Bpplicar' nas referidas linhas, ¦ para o
.transporte de minério de chromo, tarifa
inferior á de n. 13, que aquella companhia
ivinba adoptando, o Sr. ministro declarou
que deve ser ápplicada a alludida tarifa
113* para o transporte de minério de chro-
•nio nas mencionadas linhas; com o abati-
«nênto de 15 :*|", quando o minério for
transportado em vagão completo, sendo
conveniente, porém, que aquella inspectç-
tria' providencie, afim de que a companhia
irefcrida submetta á approvação desta se-
Érctaria as bases de uma tarifa movej, se-
gundo o preço corrente do minério de
Chromo.

—No requerimento de Brandão, Fer-
feira & C., estabelecidos em Araguary,
pedindo indemnização por ter um trem
da 

'Estrada de Ferro de Goyaz morto um
animal dc sua propriedade, o Sr. ministro
proferiu o seguinte despacho: "Dirijam-
se á Inspectoria Federal das Estradas, á

- (lista da informarão por ella prestada."
—Ao seu collega da fazenda, o Sr. mi-

íistro pediu que seja considerado sém ef-
feito o aviso do ministerio a seu cargo,
de 27 de,agosto do corrente anno. relativo
á entrega de um adiantamento, na impor-
tancia de 75 :ooo$, ao thesoureiro da Iu-
spectoria Federal de Portos, Rios e Ca'-
llaes .visto ter o Tribunal de Contas re-
Cusado registro ao alludido adiantamento.

—Coiíferenciaram hontem, á tarde, com
O Sr. ministro, em seu gabinete, o doutor
Assis Ribeiro, director da Estrada dc Fer-
ro Central do Brasil, sobre a acquisição
dc combustível para aquella vi.iferrca 110

nacional
O Sr. Carlos Maximiliano, Quo pc-

dirá vista, na coinmis-ião de finan-
ras da Gamara cios Deputados, dc
projecto mandando abrir o credito do
O.OÒu cuittos para animar a industria
siderúrgica, apresentou, hontom, íi
essa conurilssão, que o appròvou, o se-
guinte requerimento de Informações:

"Se o poder executivo so houvesse
limitado a pedir a verba comprovada-
mento indispensável para cumprir
contratos firmados com emprezas que
expk-i-iiin a siderurgia e ó carv&o mi-
neral, caberia apenas á •commissão
de finanças pedir esclarecimentos so-
bre o cumprimento das obrigações
assumidas peíos pretendentes nos fa-
vores instituídos por lei, visto que a
esso respeito à mensagem presiden-
ciai parece demasiado lacônica. En-
trotanto, aquelle documento contém
ainda outras suggestõcs qne exigem
maior exame e completas informa-
ções officiaes.

a) Declara ter sido apurado que a
-União'está obrigada a emprestar
6.100:000*., porém pedo ao Congresso
10.000.:000í, sem. declarar sequer os
nomes dos destinatários da avultada
.somma restante. Apenas dá a enten-
dor que se devem esperar novas soli-
citações de auxílios dlrectos. Em re-
gra, o executivo procede de outro mo-
do: primeiramente, npura •& direito do
pretendente e, s6 depois, em mensa-
gem documentada, ,-oclama autoriza-
gão para abrir o credito necessário.
A commissão de finanças não pôde
aconselhar it Câmara conceder a som-
ma redonda de 10.030:00flí, sem ter
provns completas «He se haver verifl-
cado a responsabilidade do Thesouro
por toda aquella quantia.

b) A mensagem suggere ainda que
se prolonguem, por mais tres annos,
ós prazos para se requerer os.empres-
timos a juros do 6 o|o. O que aprovei-
ta &s emprezas carbonlferas terminou
em março, o o das.siderúrgicas está
prestes a findar. Para renovar um e
outro, seria mister saber primeiro su
o prooesso de empréstimos deu resul-
tatlo pratico e se ê preferível a ou-
tros, pelo- próprio executivo e pela
commissão de finanças. Para anima»-
o desenvolvimento . da industria side-
rurgiea, foram objecto de exame tres
processos: o dos empréstimos de di-
nheiro, a' juro mofllçp, o do contra-
to oom a Itabira e do projecto Cin-
cinato Braga, aceito pela comniissão
de finanças, que não pôde voltar a
nenhum dos dois primeiros, senão de-
pois dè convencida por fortes argu-
mentos.

Por sua vez, o executivo, depois de
levar com insistência a registo o con-
trato com a Itabira, suggere a reno-
vação dos prazos: para -se applicar
systema • diverso • e. posto em - pratica
anteriormente. Não expõe quaes os
resultados dessa.experiência; não de-
aln-rn porquo abandonou esse proces-
so pelo de contrato ¦ com a Itabira,
nem porque volta no methodo que
deixara de lado. A commissão de fi-
nnnças precisa sei- informada de tudo,
para se sentir autorizada a aconse-
lhar fi Câmara a nvuffança de orien-
tação que, no caso, seria 11 terceira,
dentro do. mesmo anno. Por outro la-
do, o governo, não só'pelos dados que
deve ter accumulado, para estufdo do
problema' da siderurgia o de -carvão
metalúrgico, e pela necessidade de or-
ganizaf a estatística da producção
Inílustrial e agrícola do paiz, como
tnmbem pela obrlginjüo de velar pelo
uso legal dos auxílios dispensados pe-
lo Estudo; estará, de certo, habilita-
do a respondei-, com a desejável bre-
vidade, aos quesitos que preciso for-
rhulmr para esclarecimento- da Ca-
mara dos Deputados.

Requeiro que, por intermédio da
ípesa da Quinara, se peçam ao Mi»,

,11'stVrio da Agricultura as seguintes'informações 
complementares da men-

.sng-cm «le 2.5 de outu-brp: 1) Quaes
eis proprietários dc usinas de ferro
òu de aço que perceberam,' entre os
anuos «re Í9lb> à 1920; auxilio dó Es-
tàdo, s«.!b a fôrma de empréstimo,
pjremio ou restituição de impostos ou
ile qualquer outra despeza, e quanto
produz por dia, ei)i. 19120, cada uma
das ..referida* usinas; 2) Qual a data
om que cada uma das emprezas men-
ciona.Tas na mensagem insistiu .pelo
empréstimo e qual o nome do signa-
tnrip do ultimo requerimento; 3) As
usinas auxiliadas pelo governo em-
•pregam sô matéria prima nacional?
Alguma dellas prepara e vende ferro
guza? 4) Das emprezas premiadas
como produetoras de aço o governo
exige a prova dc que sô empregam
matéria prima nacional? .5) Quaes
são os dois maiores accionistas de
cada nma das emprezas carboniferas
mencionadas na mensagem? 6) E'
verdadeiro o telegramma de Porto
Alegre, publicado no "Jornal do
Commercio", de 2 do corrente, quan-
do declara que a quasi totalidade das
acções de uma das companhias car-
boniferas requerentes do empréstimo
a juro de 6 oi o .passou a pertencer a
um grande banqueiro, que vendeu,
por sua vez, os seus titulos a um
forte capitalista estrangeiro? .No ca-
so nffirmatlvo, informar se, depois
de of.fectuada a transferencia das
acções, ainda a companhia insistiu
pelo auxilio pecuniário, por parte do
-Thesouro; 7) Ko caso de ser perinit-
tido celebrar novos contratos, p go-
verno emprestará dinheiro até as
emprezas chefiadas por opulentos ca-
•pitalistas, fortes syndicatos e pode-
rosas firmas estrangeiras? 8) Quaes
as emprezas carboniferas que reee-
beram auxilio.*? do Estado, quanto em
dinheiro, se entregou n cada uma e
qual a .producção, diária, de cada
uma, no primeiro trimestre de 1920?
9) Quanto produzem as emprezas
mencionadas nu mensagem? Dar o

da «li: ..
tes dl» auxilio ou dentro de dois an-
nos, 150 toneíadãs diárias de carvão.
ou 20 dc ferro ou dé aço, como exl-
gem os decretos ns. 12.9*13 o 12.94-1,
«le 1918; 10) Não ê preferível man-
tor para a .siderurgia e adoptar. para
a exploração do carvão o processo de
auxílios imlii-ectos, propostos (pelo
disputado Cincinato Braga e já em
votação em um dos ramos do-Con-
gresso i*,pi-iijecto n. 608 A, de 192;0),
sobretudo porque as emprezas car-
boniferas foram bastante beneficia-

de dns pela nova tarifa aduaneira ap-
1 provada pela Cam,i.ra.?.ll) Existindo.

a carteira «1«* redesconto para auxl-
liar a industria, agricultura e com-
mercio, ainda se deve tirar dinheiro
do Thesouro para emprestar fts em-
prezas de siderurgia e carvão mine-
ral; ou a creação da carteira, poste-
rior á mensagem, .tornou rVesnòcessn-
rias as • suggestões contidas nesta?
12) Quaes as emprezas ou individuos
nao mencionados -na mensagem que.
firmaram com o governo contrato na
importância dé 3.900:000.?, pedidos
ao CongresM? Especificar as impor-
taneias reclamadas por individuos ou.
emprezan; parcela por parcela; 13)
Foi nos contratos commiimda multa
bem forte para o caso de não pocTer
a empreza beneficiada provar que
empregou todo o dinheiro recebido
do governo em augmentar ii'0 o|o na
producção do carvão,.ferro oil aro?
Se não foi esse, que outro Intuito po-
deria ter tido o legislador quando
mandou emprestar quantia corre-
snóndento á metade do capital de in-
stalaeão o do valor da propriedade
iimmovel? 14) Não é nmis (emipo de
impor, 1111 hypothese referida acima,
a pena de rostittiieilo immediata, ellis
sommas .emprestadas e o juro con-
tado pelo triplo, isto «5, em vez dc
0.1.8 0,0 ao anno? Se nüo houver cau-
•tela em época de retrnimento daf-
bancos, podem as emprezas obter
empréstimos e dar-lhes destino con-
trario á lei, por exenipli», eollocando
a 12 o|o o que tomaram por G."

imiii
;; do paraguay;

ASSUMPÇÃO, 17 (A. AÕ.-~r-2j Cir-
culou homem um manifesto impresso,-
convidando o povo para um "meeting''
de protesto contra a questão de Para-
guary. •'-"•¦

Falleceu a Sra. Justina Alonso,
que tentou' contra a existência, des-
fechando 'alguns, tiros- contra si
mesma'.

•Os passage:ros qüe honteni' chê-
garatft de Buenos Aires, informam qui?
pouco depois da partida do trem. se iri-
cendiou o carro de bagagens, causan-
do alguns prejuizos nas malas ;de mui1-/
tos passageiros e-óutros. ,1; "^

üoticías.dos Estados
' S. PAULO

A Associação Brasileira de Ini-
prensa recebeu, de Porto Alegre, o
seguinte telegramma, que encami-
nhou, por cópia, ao Sr. ministro da
guerra:"Porto Alegre, 14 — Honteni, ás
23 horas, foi aggredido, inopinuda-
mente, na rua,principal da cidade, o
consocio Hugo' Barreto, director da
"Ultima Hora". A aggrèssão foi pra-
ticada pelo tenente Paulo Pessoa e
originada por Inoffensivo "suelto**
humorístico sobre o uso do monoculo
pelo alludido tenente. Aquelle nosso
collega reagiu á altura du aggrèssão,
fazendo uso do revólver o ferindo lc-
vemente o tenente na fuce. O facto
indignou a classo pela brutalidade e
violência da aggrèssão.

O nosso consocio foi preso e posto
hoje em liberdade, por haver sido
reconhecida pelo juiz a legitima de-
fesa-. Segue o processo, mas outros
tenentes atn<;a«ram nova aggrèssão e
depredação no jornal, sendo oppor-
tuna un:u interferência, que solicita-
mos junto uo Ministério da Guenti.
Saudações.^— Associação TUogran-
dense de Imprensa." .

1 é. aia a ¦¦ . '

S. PAULO. 17 (A. A.) — O Dr. Jos»-
Maria Witaker, novo presidente do Bau-
co dó'.. Brasil, que hoje seguiu para essa
capital, em ligeira palestra com um jor-
nalista,- demonstrou-se muito esperança-
do quanto a umá breve reacção contra
as difficuldades. de* toda a sorte, coiu
que lueta o eotmnercio, nacional. Isto.
porque.— disse S. Ex. »—.vda entrevista'
que teve com o Sr. presidente-.dà.Repu-
blica, trouxe a -convicção dc que o se-
nhor Epitacio Pessoa está. empenhado
em iniciar, sem mais delonga, uma acção
vigorosa no sentido de amparara eco-
nouiia -nacional. Tailto assini-que. prelen-
dendo protelar a sua posse até os primei-
ros dias de janeiro próximo, viu-se o
Dr. José Maria Witaker contrariado em
seus desejos pelo Sr. presidente da Repu-
blica, que julga não comportar o niomeu-
tó «xuajquer perda de tempo.

Referindo-se á carteira de redesconto,
adiantou o ex-presidente do Banco Com-
mercial do Estado de S. Paulo «pie o seu
funecionamento se dará ainda • este anno,
quer dizer, dentro de poucos dias, o que
será de inestimáveis resultados, na sua
opinião, para um alivio immediato na op-
pressão geral das praças nacionaes. Des-
de que cila inicie as suas operações, que
serão encetadas de accordo com as exi-
gelicias do momento — ainda . segundo
S, Ex. — uma sensivel folga se verifica-
rá nas operações çommerciaes.. Feitos a
juros módicos, assentados entre S. Ex., a
directoria da casa bancaria que vai diri-
gir. e o governo fedi-ral, os redescontos
virão desde logo permittir o reinicio da
acção benéfica dos bancos cm amparar
o commercio. Desta acção, naturalmente,
participarão, devido a modicidade das
taxas, os próprios bancos estrangeiros, os
i|liaes. como se sabe, são depositários de
respeitáveis fundos.

— Em sessão da.s câmaras reunidas, o
Tribunal de Justiça negou unanimemente
a ordem de " halieas-corpus " _iuipctrada
em favor dc P.iulino Jardim Vieira, coi-
lector estadoal cm Bauru, preso por or-

ços de carga e descarga, tendo sido lion-'
tem embarcadas 2^.983 saccas. de cafe
nos vapores Fort dc lüm.r, Ilalojccrg.
IVcslitdiaii, Sidons, Passaebndge e l'e-
deral líridge. ..

Dos navios atracados no cães toram
descarregados 11.547. volumes; dos arma-
zens sairam á rua 23.554 volumes.

Carregaram 135 vagões, contendo va-
rios gêneros, descarregando 4.1 varias
mercadorias, e mais 12 contendo carnes
congeladas.

Sairam vários navios e atracaram ou-
tros-. Hontem,. comparej*er.aiu uo .serv*«*Q
1.3S2 homens e hoje'.1.600. ,'., . . ,/.'.¦»'

Pelo vapor liatinga, chegaram noje de
manliã üio-trabalhadores vindos dp Rio
de janein, afim de trabalhar no caes
e nas*docas.'

Muitos dos-elementos chegados ha pou-
co são perniciosos, sendo -ili-sordeiros,
ebrios inveterados e ladrões. -.--

Ha quatro dias,'¦arronibíiíam .uma caixa
de cerveja-/ em pleno ariiiazem, 'bebendo'

tentlo insistido em abrir outra caixa de
cerv-eja Brahma, rio qúe .foram distados
pelo chefe'dá Uirma. Róntèm, esses mes-
mos trabalhadores, : quando- proniovi-im
11111 distúrbio, ao receberem a pacifica" in-
terveiição do velho 

' c conceituado chefe
das pfficinas de Outeiriniio das Docas,
Sr.' Antônio de Almeida, aggrediramMio,'
sem íigar importância á sua situação
junto ás docas. , '. 

. . ....
A policia continua de promptidão,

prendendo os elementos exaltados e ga-
rantitido áquelles* que voltarem ao tra-
balho. ¦ *.. _ , , . .

S.'PAULO, 17 (A. A.) — Será aberto
na secretaria do interior um credito sup-

plementar, destinado á verba de soecor-
ros publicos. ¦ , - .. .; .

Acha-se nesta capital o Dr. Bulh«*es
de Carvalho, què vem examinar <* serviço
de recenseamento realizado no Estado.

S. PAULO» 17 (A. A.) — Nas pro*ii-
midades da estação de Quirirtm, rna ks-
trada de Ferro -Central do Brasil,, o trem
de cargas CP 26, descarrilou, interrom-
pendo completamente o transito e ocea-
sionando grandes damnificaçoes 110 leito
da estrada. Não houve nenhiima desgra-
ça pessoal a se registrar, mas. p desastre
oceasiouou a retenção ali dc .vários trens
que se destinavam a esta capital, por
isto que, o RIP 1, do Rio, só chegou a .es-
tação da Luz a meia noite, ^0111 cinto
hpras de atrazo. O. expresso do Rio e es-,

perado ás 2 da manliã. 
' 

..? :. j 
* ';,'

Telegrammas procedentes «le sam-
baliu', informam «pie o Sr. Nelson No-
gueira Svllos, autor.da horrível tragédia
desenrolada hoje. a bordo áxr rápido da
Mogyana, está atacado das faculdades
mentaes.

A medida foi aconselhada pela insp*!-
ctoria de seguros. '

O Sr.* Albano Issk-r propoz qne* iesse
creditado, cm* conta especial, aos actiiaçs
accionistas, o bônus «le *.000 :ooo!*V cura
importância será opportunamentc distri-

•buida. Essa proposta íoi appròvada dc-
pois da justificação feita pelo proponente,
pareceram 46 accionistas. representando

A' assembléa, hontein realizada, com-
por si e pot procuração 7.44!) - acções
e«|uivalentes a 3J4 do capital.

RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE, 17 (A. A.) — Os

proprietários dos animaes vencedores da
taça' "Produetos Nacionaes" reclamam
contra a excessiva demora do pagamento
dos respectivos prêmios, pagamento «pie
deverá ser feito pelo Ministério da "A-gri-

cultura. ' . .' .
— O cavallo WJnpp, victima, que .foi

-victima de uni accidente no domingo ul-

i*>^*«^*4t*y,t<f*^***'*^****%*VMV

A OKISK DO ÇOíDíEItCIO
A directoria da Associação Commer-

ciai na sua ultima reunião deliberou ir,
incorporada á presença do Dr. Homero
Baptista, ministro da fazenda, fazer úm
ultimo appello .10 governo para dar "uma

splução á crise por que atravessa o com-
mercio desta e de outras praças ria-
cionaes.

Hontem á tarde, a directoria da Asso-
ciação Commercial tendo á frente o seú
presidente, Sr. Araújo Franco, dirigiu-se
ao Ministerio da Fazenda, encontrando o
Dr. Homero Baptista quê, no momento,
oresidia á reunião semanal 110 conselbo de
fazenda.

S. Ex., logo que teve conhecimento da
presença ali dos altos representantes do
nosso commercio, interrompeu os -seus
trabalhos e Tecébeu a. direcloria da As-
sociação. ' -

Falou o Sr. Araújo Franco que fez
uma suecinta exposição dos vexames do
commercio pondo'em relevo a urgente
necessidade de ser dada solução pratica
e immediata ás suggestões já conhecidas

.e que foram apresentadas ha -poucos dias,
ao governo pela grande comniissão "«las

classes conservadoras.
Generalizando-se a conversa, os dire-

ctores da Associação Commercial especi-
ficavam certas minudencias demonstra-
tivas da premencia do momento para todo
o commercio e especialmente para o com-
mercio importador.

O Dr. Homero Baptista ouviu toda .1
exposição feita c, depois de fazer algu-
mas eoirsiderações, prometteu uma atten-
ção muito especial da parte do governo,
quanto aos pedidos seguintes: da releva-
ção de ar111.1zcna.gem, assumpto depen-
dente do Congresso Nacional; de trans-!
ferencia dos leilões nnnunciados para
outro mez immediato, caso este da alçada
do poder executivo; apressar os paga-
mentos á praça, muito especialmente aos
devedores do Lloyd; promover, por inter-
medio .do Banco do Brasil, um accordo
de bancos para concessões geraes dc ex-
tensões de saques em moedas estrangei-.
ras, medida está reputada de extraor.diná'
ria importância para o commercio impor-
tador; prometteu ainda estudar com a
máxima solicitude, dè modo a dar solit-
ção rápida, o caso dos vales-ouro, para
pagamento- dos direitos aduaneiros, que.
o commercio.deseja seja. feito sub a base
da libra e não do dollar. '.''."* -"

Tudo íbsò-S. Ex. promettcii levar, ão
conhecimento, honteni mesmo," «lo chefe
do Estado, afim de não serem retardadas
ás providencias indispensáveis no ino-
mento. -

á.lÜlli .
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DEDIMOS aos moss-*. ai«igiiwit»í«,ciijasiissígiwíufas
* íerminam em 31 <!e dezembro do xorrente anno, a
fineza de reformai-as &m antecedência, afim de evitar
qne seja interrompida a remessa da folha.

I3SrTEIlÍO*R,
laano - 30*000
6 mezes *• -.- - - -. 16$00H

exteírióíí,
l anno -- - - - -
6 mezes -,-- - - 42$O0D 8
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OKOVO MINISTIIO 1)0 MJ.XICO
Para apresentação dc credenciaes, foi

recebido hontem, ás-14 horas, cm audien-
cia solemne do Sr. presidente da Repu-
blica, o--novo enviado extraordinário c
ministro plenipotenciario dos Estados
Unidos Mexicanos, Dr. .Mvaro Torre
Diaz. •

Dc accordo com o cereinouial diploma-
tico em vigor, o ministro .do México foi
conduzido ao palácio do Cattete em au-
tomovel do Estado, sendo acompanhado.
peloDr. Henrique Saules, director do
protocollo do Ministerio das Relates Ex»
teriores, que serviu de introduetor diplo-
matico, e pelo 1" secretario da legação
mexicana Dr. Roseingweig Diaz.

A ceremonia realizou-se no salão de
honra, onde sc achava o chefe da Nação,
em companhia do Dr. Azevedo Marques,
ministro das relações exteriores; do se»
cretario da presidência, Sr. Agenor de
Ttoúre;'do chefe c sub-chefe da casa mi-
litar da'prcsiflencia,'coronel Hastimphilo
dc Moura c capitão de- mar e guerra Ra-
phael Brusque, - ¦ .

O niinistro Torre Diaz foi recebido á
entrada do palácio pelo capitão Cunha
Pitta, official de dia á casa militar da
presidência. . -

As continências devidas forani prcs,ta-
das pela guarda de paiacio, formada em
frente ao edificio.

dem do secretario da fazenda, como rc-
sponsavel . pelo desfalirae dc Cs contos,
havido náquella exactoria publica.

A Camahi dos Deputados appròvou
hoje, em 2" discussão, o projecto de or-
çamento da receita c despeza de 1921.

A commissão de fazenda apresentou
diversas emendas substitutivas ás 123 que
foram offerecidas pelos deputados.

Hoje mesmo a commissão de fazenda
apresentou á discussão a redacção do or-
çainento com as emendas, incorporadas ao
projecto, o <|iiai entrará amanhã em j
votação, devendo ser approvado tal .qual
esfá, sem «ptalquer modificação, subindo
logo ao Senado. .. .,

A Liga Nacionalista continua rece-
bendo telegrammas «los presidentes c go-
vernadores dos Estados, promettendo o
apoio das respectivas bancadas ao pro-,
jecto do deputado federai Salles Junior
sobre o ensino primário"federal. 

*-•;

R1BEHRAQ PRiETO, 17 (A. A.) —
Entre as estações de Sambahú c Córrego
Fundo, cerca de' 1;, 'i|ã horas, quando o
trem rápido -da Mogyana seguia para
Campinas, o passageiro Nelson Nogueira
dc Salles, de so annos. casado, cambis-
ta, residente em S. Simno, vendo num
carro próximo o seu .-.niigo desaffecto
Cláudio Moreira, de 34 annos, casado,
tambem residente «ri! S. Slmaly, clia-
mou-o ao local'em que estava, trocando
com Moreira rápidas palavras sobre que-
stões antigas, desfechando-lhe ém segui-
da um tiro de revólver.

Recebendo o .tiro, Cláudio poz-se. a
correr pelo interior dos 

"carros, sendo
perseguido • por Nelson Nogueira, «me
desfechou-lhe.mais quatro tiros, salun-
doem seguida á linha,. Bois viajantes sai-
ram então em soecorro do ferido, perse-
guindo ao mesmo tempo ó aggressor «»m
ai intenção dc prendel-o. Nelson Salres,
vendo^síMia imminencia dc ser preso *v*i-»
rou á sua própria árinà. contra o * ouxido
direito, -desfccli-ándo ' 

üm tiro, para ter
morte instantânea..* ¦ '

O delegado regional desta-cidade /ece-
béq .immediata communicação. do delega.-,
dode Sirmbahu'; a 'quem 

sesti affecto_ o
trunierito d,i referida' tràgeaia. 

'_

. Cláudio Moreira" foi -recolhido n Santa
Casa desta cidade, em estado gravíssimo,

SANTOS, 17 (A. A.) —.0 mercado de
cambio desta cidade aliriu lioje com as
seguintes cotações: á vista, to d.; e a 90
dias, 10 1|s.

— O mercado'.de café desta cidade
hoje abriu .com as cotações seguintes:
café typo 4,' 8$975. e typo.7, '7?97S-

Nesta base foram negociadas 2.000
saccas. .. ¦ -. ¦

— O mercado de cambio fechoa hoje
a 07I8 á vista e ío i|S a 90.dias. . ._

Francos: minimo, 405 réis c máximo,
410 réis; vendas, 2.073.500.

Lira-i 2S7 réis' ,
O café, uo - fechamento do mercado,

obteve as seguintes cotações: para o
tvpo 4, 9$025 e para o typo 7, 7$075-
Forani vendidas 19-000 saccas, havendo
11a praça nm slock de 2.947-342- .
• S. PAULO, 17 (A. A.) — Durante a
semana finda, verificou-se. nesta capital
292 óbitos, 357 nascimento c 80 casa-
mentos.

Dos.fallecidos, .148 eram do sexo mas-
culino e 144 do sexo feminino, .242 eram
nacionaes e 50 estrangeiros, dos quaes
169 eram menores de dois annos.

— Montando umá bicycleta.. o meiuir
José I.snard descia hoje a avenida Luiz
Antônio, em direcção á residenc'^ de seus
pais, quando ao cmzar--a rua Asdrubil
Nascimento, bateu de encontro a um poste
da Light, fracturando a cal.ieça, morrendo
poucp depois. -. . .

José contava 15 annos, era filho «lo in-
dustrial Roberto Isnard.

SANTOS. 17 (A. A.) — A Companhia

timo, quando disputava uni premio no
eairpo da Prolectora do Turf, já está
fora de perigo. O respectivo jockey está
completamente. rest.ihelc.do.

Whipp esteve sob os cuidados veterina-
rios da Protectora do Turf, sendo tratado
pelo Dr. Springfeldt.

PORTO ALEGRE. 17 (A. A.) — A
bordo do vapor Itassucè. .seguiu hoje para
Pelotas a missão sportiva «Jo Ideal F. C,
daquella cidade. O embarque dos mem-
bros da embaixada pelotense foi muito
concorrido.

PORTO ALEGRE, 17 (A. A.) — Ha-
verá hoje, ás horas do costume, na sala
da Faculdade de Medicina, uma reunião
da 

"Sociedade de Medicina desta capital.
Na ordem do dia será 'lido o parecer do
professor Gonçalves Vianna, sobre um.
tnabaiho- relativo -â çttciyihaUte lethar-
gica, apresentado pelo professor Sarmen-
to Leite Filho.

PORTO ALEGRE," 17 (A. A.) — Con-
tinúa cm foco a attitude do. Sport Club
Ideal de Pelotas, -desafiando o Grêmio
Porto Alegrense, para um novo encontro,
após haver sido derrotado por quatro
goals .1 um. A opinião sensata condemna
o gesto do Ideal, cujo director de missão.
Dr. Alcides dc Oliveira, concedeu uma
entrevista ao jornal A Ultima Hora, ex-'
pondo os acontecimentos. O referido se-
nhor, na entrevista concedida, cm vez de
attenuar a altitude da delegação do Idéa!.
mais o 'comprometteu.

O Grêmio Porto-Alegrense não aceitou
o contrato, declarando mais, que os of-
•ficios trocados, fale o scõrc db jogo. Os
jornaes inserem longos commentarios cm
torno dos officios trocados. ....

- iHoje' o Ideal .medirá forças, com uni,
scratch' do Internacional e Cruzeiro, cujo
«pi.idro Dipçsar dé fráeo, segundo a; opi-
nifio de muitos, vencerá .' \
:; ;PORTO ALEGRE. 17 (A: A.) — Ti-
verani logar hontem 110 edificio da Pre-
visora Rio-Graiidénse as annunciadas rc-
uniões ;das assembléas geraes extraordi-
iiarias'»para Jconhecimento dos accionistas
da. recente encampação da Garantia da
Amazônia, augmento do capital e èlejção
de imrdlrector.

Sob' a presidência do Dr. Joaquim Ti-
burcio de "Azevedo, secretariado pelos
Drs. J. Lima Coelho, e Paulo Livanius,
teve logar o inicio dos trabalhos. Foi lido
o'decreto n. 14.379, de 25 de setembro
ultimo, e cm seguida submetido ao apreço
da assembléa-o acto-da-encampação, que'foi unanimemente approvado.

Em seguida passou-se á discussão do
augmento do capital social dc' dois niil
para cinco niil contos, augmento que era
determinado pelo decreto acima. Aberta a
subscripção para o preenchimento devido,
foi immediatamente coberta. A seguir, foi
apresentado o parecer da comniissão fis-
cal, respeit.inte aos actos praticados pelo
Sr. Albano Issler.

As demarches da encampação acima
foram .approvadãs unanimemente.

¦ A's 15 horas„ teve logar a nova assem-
bléa presidida pelo Dr. -Alexandrino de
Mattos, servindo de secretario os" senho
res Romualdo de Azevedo e Dr. Paulo
Fayctt.

Aberta a sessão, procedeu-se á leitura
do conhecimento do deposito dc 300 :ooo*>
feito no Banco do Brasil, relativo a
ioo{o sobre o augmento do capital. En.
seguida procedeu-se ao preenchiroemo do
cargo vago dc director, sendo eleito o
Dr. Julio Issler Filho, negocianf*. resi-
dente no Rio de Janeiro.

Após. a asséiniidléa rsíííicou a dissMl-

Ao fechar da pagina
PAUIS, 17 (A. II.)-— Oà jornaes.

tratando do eomíiarecimento dos
delegados allemães A. .confel-encía
daB reparações, ora reunida eni Bru-
xtJtlaa, ssáUentnin e ilcplunmi que te-
nliaiii levado para a conferência so-
rheiite lamúrias, .a» cm vez- daa os-
peraáíu». «íggestOew, tríid*uzid:iM 

'por

propostas posltiviis. :-
.'O "Abitin" escrere que 11 Allemn-

nha está hoje numa .triste (atuação,
porque não quer aceitar nem reco-
nhecer "• grave tlorrota «íue soffreu e
pcrijiie lhe falta enefgia material e
.rnoiiil pai-a' rerguer-se.

mesmo jornal accrescenta que
os aluados hão de, certamente,, aju-
dar o devedor embaraijado. mas com
u condiijão de que eV.e rcc.óph«!<*a -a

divida, sc ponha resolutamente a
trabaMiar, inostre maior solidarieda-
de patriótica e manifeste a vontade
de pagar, poi» que lhe não faltam
recursos para-fazel-o.

Para. o "Joui-na-l". a França quer
ser, apenas, jnsitanieiite indemnizada.

Foi corn plena, união de. vistas que
a conferência permittiu aos delega-
dós allemães-que tomassem parte na '
disòtissao de hoje, parti que a opi-
nlão por. elles •uanlfestuda pudesse
servir de pedra, de toque da boa
vontade alleniã. Se a Allenianha
quizer praticar uma poUliai de lo-
gro, os alliàdos romperão com élln e
abandonarão a conferência.

O "Gaulois" dl?- que não -se trata
somente da conservação dos benefi-
cios da. victoria, mas de uma questão
de-vida ou de morte, de ser ou não
ser, para evitar-se o monstruoso pa-
radoxo. de ver-st* a Allemanha yenci-
dk.i.werguer-se sobre ns ruínas da
aíiangá. vencedora..

j Q:"FlgtiTo'" pede aos allioides o.ue
continuem, a pôr em prova a Alie-
nianha, para realoiur melhor a «ut\
niã-vontade. Depois disso, a Fran-
«.a, qxie não pôde continuai- a insere-
-s-er annualmente lli biliões jid seu
orçiunento, por conta das repara-
qões, dii-íl nitidamente, o que exige e
como conta fazer-se pagar. A in-
certeza tem «tue, finalmente, acabar.

O Sr. Louis Barthout, em 
"una

artigo, noB "Annales". fa-s resultar
que, eanqiianto a Allemanha es • es-
qulva, a França paga. Nunca .se viu
um paiz vencedor liiiuidar 09 prejuí-
zos de *{nfiiTa e fazer ac* vencido
adiantamentos orçados -em 30 .bi-
liòes.

A paciência .tem limites, escreve o
Sr. Barthout, e a. França não -está
longe de íiizei-os. conhecidos ao seu
povo. Klla não quer pagar por toda
a parte e sem.pre, pelos' outros. •--,

PAPaS, 17 (A, H.V—A Ciunaru.
dos Deputados, discutindo, ná sua
sessão de hoje, o pedido de demis-
são do ministro da guerra, Sr. Le-
fevre, appròvou unia moção de con-
fiança 110 governo, por 493 contra 65
votoo.

PARTS, 17 (A. H.) — P»espondendo
á' interpellação do deputado Castel-
oiiu, sobrç os motivos que determina-
ram a demissão do Sr. Lefevre, o
chefe do governo, Sr. Leygues, oc-
<*|ipou a tribuna da Gamara."! 

Declarou o Sr. Leygues não. ser
preciso deixar que a inquietação pai-
re sobre o. pniz 11 respeito do assuii-
pto em .debato. O Sr. Lefevre pe-dira
i*}eónera-ção por cau,sa do proj«;ctó
que dispSe sobre a duração do ser-
viço militar. - .

Julgara do seu dever abaiidonar
li pasta. Não discutiu o orador oh es-
uru pulos do ex-ministro da guerra,
sem duvida muito respeitáveis, mas
a {firmava qne os projectos militares
ora em discussão, no Pniiafhento; não
podiam íiôr em perigo a defesa 

'na-

cional, uma vez que haviam merecido
11 approvagão de altas piírsqnalldaíJes
militares. . 

'

A Allemanha estava totalmente
desarmada, porquanto entregara aos
aluados ou destruíra, 58.000 canhões,
115.000 metrsiihudoras, 149.000 caiios
para essas armas e cerca «le cinco
milhões de carablnas. Ella dove redu-
jsir o seú exercito n coni mil homens,
o que faz, não sem resistência.

"Tudo isto nfio pôde senão encora-
jar a nossa firmeza", acerescentou.
"Proseguiremos assegurando os meios
du defesa nacional. A França, no caso
de uma aggrèssão, ou para .garantir a
execução do Tratado de Pa-/, dispõe
de considerável material d**» guerra e
de SOO.000 homens. A Allenianha,
dispondo ainda dt* 150.000 homens,
ou mesmo do dobro, mas desprovida
de armas, não estaríamos incapazes
tle sobrepujar-a, caso tentasse levan-
tar a cabeça."

O chefe do governo, continuando,
sxpoz o ponto de vista estrangeiro.

"Temos — uliz o Sr. Leygues — .to-
ila n linha do Rheno e todas ns ca-
becas de ponte, canaes, estradas de
rodagem e caminhos do forro, que
ontr'ora convergiam para a frontel-
ra. A segurança da França não corre,
pois. nenhum perigo.

O governo fez o seu dever apre-
sentando o projecto que tem em con-
ta a situação «lu França, que perdeu
na guerra um milhão c quinhentos
mil soldados, dos quaes muitos mi-
.lharos foram retirados fts forças vi-
vas da nação. O nosso dever C* redu-
•zii* a força militar o mais possivel.
afim- de.restltüir Cx offieina e á terra
o braço cie. que. o exército não'leni
necessidade absoluta.

Assim agindo, obedecemos -Iam»,
.bém ao çonvite_<la commissão deíi-'
nan«*as, para restringir, tanto quanto
.nòssivei; as despezas,' visto" como a j
nação prèciKá tambem. de boas fl-
nanqafl. Poder-se»hia, com effeito,
prever «Tifficuldades na Europ_a, de-
vido Cl grande commoção da. guerra.,
comnioção que ainda se não dissipou
nem dissipara tão depressa, por cau-
sa -do jogo dos nacionalistas que nas-
ceram ou que venham a nascer, mas
o papel da França e das outras gran-
des potências victoriosas, ê perma-
necer. vigilantes, para evitar novas
catii-Jtrophes."

O presidente; do conselho conclue
dizendo- que o projecto dc recruta-
mento satisfaz o paiz inteiro e man-
tem em armas as forças necessárias
para garantir a segurança da- frontei-
ra e fazer executar o Tratado de
Paz.

O- governo tinha a plena consclen»
cia de haver correspondido aos de-
sejos do paiz.

O chefe do governo foi vivamente
applaudido e muito felicitado.

t»Vmxjj"Vi ¦¦ rW.ii*^;i*-*MW*'**»*'*****r«»*iJl*^

A Tl.ANSFKItIONCIA DOS PRO-
; PHIOS MUXICIPAKS VARA A
j VN1ÃO
• O Dr. Cario»** Cumpuio sanecionou'honteni a resolução du ÇoWií3Ho ^in-

nicipal que autoriza u prefeit > a cr.-
ti-ar em aceorelo cem o governo fe-
deral para o- fim de »M?reni transferi-
dos á tinido, mediante as condições
que estabeleci, os in movei»; .muni-
cipaes onde lunccionavaiu 1? Asylo
S. ICruncisco de Asíis^I-^vboratciio ile
Analysej», fazenda do' Manguinlite ?
inspectoria .do leite.

¦PROPHYLAXIA R\"*ftAIi

de Docas continua a proceder nos servi-1 ção 1!;. swcCtQ xk tçopírinir.

LTCGISIiAÇAO SOCLSili
O Sr. José Lobo, presidente da

commissão de legislação social da'*
Caniara dos Deputados, recebeu
hontein os seguintes telegrammas:

"Pedro do Rio, l.G — Povo Pedro
do Rio tem* honra rogar o vosso va-
lioso apoio sentido abranger seguro
moléstia, todas classes pòdores ser
obrigatórios **

"Entre Rios, 16 — Povo Entre
Rios tem honra felicitar conclusão
projecto lei seguro moléstia o roga
vosso valioso apoio sentido favore-
corem com mesma todas classes po-"bres e ser obrigatório, Repppitvgas

l saudações,"

O posto d© Nova Iguassú, com suo-
postoi emQueiuados, Paracamby, JosO
¦Bulhões e Paes Leme, chefiado peio
Dr Mario Pinotti, tendo como encar-
règad»'-do- servieo hiterno o Dr. José
-*3avare*--e, «iomi> encarregado dã,l'..zotia
o Dr. Nostor Foscolo, da 2* e 4* zonas
o Dr., Mnnoel Pinto « da 3« zona o
Dr. EÜdoxio dos. Santos, effectuou ntê
30 -de novembro próximo passado os
serviços abaixo descriptos:.

Foram extraídas 0.4G2 fichas Indi-
viduaos, nssim distribuídas:

No seí-vlçò interno do posto, 2.500;
1* zona — Nova Iguassú, Queimados,
Morro Agudo e Auslin, 2.342: 2* dita
—- Paracamby e Belém, 3.050; 3" dita

José Bulhões o "Belford-Roxp, 1.103;
4" dta ¦— Paes Leme. 461.

No Jjabornlorio do posto foram foi-
tos 15-109 exames de fezes, assim dis-
tribuidos:

Do serviço interno do posto, 3.503;
11 zona — Nova iguassú, Queimados,
Morro Agudo e Austin, 4.1135; 2" dita

Paracamby e Belf;m, 4.7311; 3* dita
JosC Bulhões e Belford Roxo, 1.123.;

4' dita— Paes Leme, 818.
Foram regstradas de impaludismo

2,445 pessoas, assim distribukla.s:
tDo sexvií*o interno do posto, 850; 1*

zona — Nova Iguassú, Queimados,
Morro Agudo e Austin, 4B3; 2" zona --
Paracnniby e Belém, 9IB2; 3' dita —
Jçsé Bulhões e Belford Roxo, 629; 4*
zt>na — Paes Leme, 41.

Total dé medicações ministradas —
31.303, assim dstribuidas:

No serviço interno do posto, 9.292;
1* zona --- Nova Iguassú, Queimados,
JMorro Agudo o Austin, 7.5S4; 2* dita
.-^-Paracamby e Belém, S.8S1; :," dita
— José BulhCSes e Belfo-rd Roxo, 3.700;
4". dita — Paes Leme, 1.J.4U.

Total de extunes de sangue para pes-
quizas de hematozoarioa — 229, assim
distribuídos:

Do serviço interno do posto, 18S; 1*
zona — Nova Iguassú, Queimado**,
Morro Agudo e Austin, 53; 2* «Ita —
Paracamby e Belém, 39; 3" dita — José
Bulhões e Belford Roxo, 19.

Total de .outros exairies microscopi-
cos ipaisa diversas pesquizas — 77, as-
sim distribuídos:

No serviço interno do posto, 71; 2*
zona —Paracamby e Belém, 6.

Total de vacenações v revaei-inações
contra it variola — C.5SJ., assim dis-
trlbuidas: . ¦*

No serviço interno do posto,.2.142;
1" -«mn — Nova Iguassú, Queimados,
Morro Agudo -e Austin, 2.542: 2' dita

Puracamby e Belém, 903; 3" dita.
José Bulhões e Belford Roxo, 589;

4* dita — Paes Leme, 355.
Total de injecções -praticadas —

1.967, assim distribuída*»:
No serviço interno do posto, 807; 1*

zona — Nova Iguassú, Queimados*.
Morro Agudo e Austin, 423; 2" dita —
Paracamby « Belém, 405: 3° dita —
José Bullüies e Belford Roxo, 272.

Total de exames de urinas — 474, as-
sim d'stribuidos:

No serviço interno do posto, 194; 1*
zOna — Nova Iguassú, Queimado**,
Morro Agudo e Austin, 142.;. 2* dita —
Paracamby e Belém, 131; 4* dita —
Paes Leme, 7.

Total tle pequenos curativos — 457,
assim distribuídos:

No ser\'\ó ipterhó do posto, 91 j 1*
zona — Nòvá Iguassú. Queimados,
Morro Agudo e Austin, 68; 2" dita —
Paracamby e Belém, RS; 3" dita —
José Bulhões e Belford Roxo, 212; 4
dita — Paes Leme,3.

No servi«:o Interno do posto — To-
tal de pessoas: ,' -

Pesadas, 1.497; alturas verificada*
.1.114; perímetros toraxicos assignala
dos, 833; capácdades respiratórias as
signaladas, 909; forças musculares as
signalailas, 1.284; pequenas interven
Ções cirúrgicas, 18; receitas aViudaf
2.383; consultas, 3.083; injecções d
914, 13; exames de sangue para con
tagem de glóbulos vermelhos, 1.45G;
exames de hemoglobina, 2.653.

Total de visitas doihic'*iares pari
medicação — 8.759, assim distribui
das:

1* zona — Nova Iguassú, Queima'
dos. Morro Agudo e Austin, G.843; 2
zona —Paracamby e Belém, 262; 3'
zona — JosC» Bulhões e Belford Roxo,
1.694.

Total ile casas cadastradas.— 3.1SG,
assim distribuídas:

1* zona — Nova Iguassú, Queimados.
Morro »\gudo e Austin, 1.767; 2a (li-ta
¦— Paracamby e Belém, 755; 3* dita —
José Bulhões e Belford Roxo — 517;
4* dita — Paes Leme. 117.

Total de pessoas recenseadas —
13.-384. assim distribuídas:

1* zona — Nova Iguassú, Queimados,
Morro Agudo e Aust'11, 6.920; 2" dita

Paracamby e Belém, 3.496; 8* dita
José Bulhões e Belfosfl Roxo, 2.653;

4" dita — Paes Leme, 259.
Totai de poços aterrados — 34, assim

distribuídos:
. 1* zona — Nova Igiiussú. Queimados,
Morro Agutlo e Aust-Jn. 11; 2" dita —
Paracamby e Belém, 15; 3" dita —
José Bulhões e Belford Roxo, 8.

Poços reformados — 26, todos na 1*
zona' — Nova- Iguassú, Queimados.
Morro Agudo e Austin.

Fossas e gabinetes sanitários con-
sü-uidos —» 877, sendo:

. Liquefacloras, 275, e filtrantes, 877.
As fossas, é gabinetes sanitários con-

slruido» o casas esgotadas estão assim
distribuídos:''

Fossas: Nova Iguassú,"196; Queima-
dos, 121; Aust'n, 63; Morro Agudo, 60;
Paracamby, 67;. Belém, 42; José Bu-
lhões,"61; -Belford.Roxo, 115, e Paes
Leme, 112; «omnrando 877.
' 

Casas esgotadas: Nòvá'Iguassú. 213:
Queimado*:; 145; Austin, 65; Morro
Agudo, 60; Paracamby, 145; Belém,
66; 'José Bulhões, 74; Belford Roxo.
160, e Paes Leme, 112; sommando
1.040.

Gabinetes: Nova Iguassú. 198; Quei-
mados, 135; Austin, 64; Morro Agudo,
60; Paracamby, 131; Belém. 52: José
Bulhões, 64; Belford Roxo,- 160, e Paes
Leme, 112; eommiTndo 976.

Total de photographius tiradas —
132j assim distribuídas:

No serviço interno do posto, 93; 1
zona — Nova Iguassú, Queimados,
Morro Agudo e Austin, 12; 2*. dita —
Paracamby e'Belém, 19; 3* dita — José
Bulhões e Belford Roxo, 8.

No serviço de' hydrographia foram
desobstruídas 58 valas» na extensão ds
30.947 metros, nos seguintes logares:

Em Nova Iguassú 37 vaiai na ex-
tensão de 19.960 metros; era Quei-
mados, 18 ditas, idem, idem, de 9.497
metros, e Belfort Roxo, 3 idem, idem,
dera de. 1.500 metros.

Nò mez de-novembro iniciaram-se 09
trabalhos ide hydrographia em Paes
Leme. ...

Tambem foram novamente abertas
11 valaa, na extensão de 2.299 metros,
nos seguintes logares:

Em Nova dguassú, 6 vaias, na ex-
tensão de i.333 metros, e em Queima-
do 5 ditas, idem. idem de 966 metros.

Foram desobstruídos os rios Abeie
Camboutá, em Queimados, na extensão
:le '4.037 metros:

Rio Abel, 2.5S4 metros, e R*0 Cam-
boatá. 1,453 n-»****-**,

1
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Vidasocial
Festas.

Os conservadores têm com o Natal con-
temporaneo mais uni motivo para as
amargas queixas com que lamentam o
ibandorio da tradição. .

O presépio, a reunião ' «m família,
as ceremonias religiosas que empolga-
vam a elite social cederam logar a uma
onda irrepréhiiyêl de folguedos, que ten-
do um cunho requintado de alegria nen-
hum resquício guardam nas suas linhas
«raes das suaves commemorações de ou-
trás épocas. .

O dia de Natal deixou de ser exclusiva-
mente o da adoração do menino Jesus,
o das festas de caracter mystico, para
traduzir um sentimento mais generaliza-
dó, mais humano, cm que todos querem
estampar as satisfações communicativas
da solidariedade social.

E' um dia de descanso geral, de ceias,
de diversões em que todos se expandem...
E o de Anno Bom é também como O de
Natal...

Os clubs annunciaram já a abertura
dos seus salões na noite de 24 para 25.
Como elles os demais centros cm que
se rcune o mur.danismo elegante. O Pu-
lace Hotel, o Assyrio, o Fluminense
Foptball Club, entre outros, além das so-
ciedades que se servem dessa noite para
offerecer brilhantes festas aos seus as-
sociados, ultimam preparativos* que agu-
çam ainda mais a espectativa pelo Natal.

O corpo docente da S* escola mi»ta do
23o districto, da qual é directora D. Ca-
rolina Pyrrho .Moreira, fará o encerra-
mento dos seus trabalhos escolares, ama-
nhã, ás 13 horas".

Será inaugurada, por essa oecasião, a
exiposição dos trabalhos de agulha, exe-
ditados pelas íilumnas e dirigidos pela
professora D. Julieta Pinheiro.

Comparecerão, além do director geral,
o inspector escolar, varies membros do
Conselho Municipal e do professorado.

O prograirirmUdá íesta é o seguinte:'
1" .parte — Hymno — Pelas akimnas.
2" parte — Distribuição de prêmios.
3" parte — Fantasia O papá Noel, em

dois actos — Personagens: Malandréa,
Odettc Ribeiro; Jagodcngo, Danillo
Cunha; Baniabéa, Maria Pureza Pyrrho;
Carlengordo, Álvaro Magalhães; Gabriel-
Ia, Iolanda Oberlaender; Janjão, José
Pyrrho F.; Caroutya, Altair Moreira;
Pape Noel, Yolanda Oberlaender, Trimi-
leria, Magdiilena Pyrrho; Dois caixeiros,
Wilson Oberlaender'; Carraspana, Cacil-
da Torres; Pirombeba, Hercilia Torres e
um carregador.

4* parte — Intermédio musical, pela
senhorita Jupira Raposo, ao piano, e Al-
varo Raposo, violino.

,5* parte — Cançoneta, O marido mo-
dcrllo, pela menina Maria Theriza Pyr-
iho: Canção do carreiro, Wilson Ober-
lacnder; A hora do chá, Yolanda Ober-
lacr.der, tercetto.

6* parte — Canto, Jupira Kaposo, pia-
no, e Çiirolina Pynho Moreira.

*
Realiza o Instituto 'La-Fayelte, ama-

nhã, a festa de encerramento do pre-
sente anno leciivo.

Constará essa solemnidade de uma
fesla ao ar livre, em que um grupo de
alnmnos exhibirá exercícios de gymnas-
lica sueca, corridas raz-as, de sacco, pyra-
mides, saltos de vara e vários outros mi-
meros interessantes!

As ahunnas executarão marchas, en-
toarão cânticos, além de outros interes-
santes exercícios de gymnastiea sueca.

Uma banda de musica abrilhantará a
festa, que será diurna, executando va-
riailos números c'acompanhando os alu-
mnos que, em coro, enloarão o Hymno
Nacional e a Marselheza.

O director, ao entregar o prêmio, por
S, S. instituído, pelo Sr. Alfredo Vizeu
ao alumno do curso commcrcial que mais
se distinguiu durante o anno, dirá algu-
mas pal.vras de animação e de incita-
mento ao trabalho.

Outros prêmios, depois, serão distri-
buidos aos aluirmos do curso primário e
gymnasial, que a elles fizeram jús.

O prêmio Affonso Vizeu consta de unia
moderna niachina de escrever Kemin-
glon, montada sobre uma mesa de ferro,
cstylo americano.

A eereinonia será encerrada com a lei-
tura do quadro, de honra de todos os
cursos do instituto.

Somente os aluninos e professores do
instituto poderão entrar sem convites.
Foram convidados todo o mundo official,
as famílias dos atúmiiosi a imprensa, os
collegios e as associações.

*
Realizou-se em 15 do corrente, no Ci-

nema Velo, á rua Haddok Lobo, a en-
car.tadora festa de encerramento de au-
Ias do Conçgio Corção, executando os
oUunnos uni progránimà, com bons. nume-
ros. que foram muito ovacionados, pela
numerosa assistência que enchia o vasto
salão daqúellé cinema.

Entre os números apresentados, salien-
taram-se: Mariasinha Passos, na Cria-
da; Jaey Oliveira, r.o Chão parado; An-
nita Nogueira, no, Tamarindo; Celeste
Hortala, na Cantora; Mariasinha Passos
e Anna Nascimento, no Assobio; Maria
José, nas Primeiras flores, e as diversas
meninas, (pie formaram os coros da Ci-
gana e das Nações.

A Sra. D. GracieUa Corção Castanhei-
ra, directora do collcgio, foi alvo de uma
manifestação das alumnas, bem como dos
pais destas, que agradeciam áquella se-
nhora so cuidados dispensados aos seus
filhos.

*
Inaúgúrátse hoje. ás 17 horas, honrada

com n presença do director da Instru-
cçio Publica, a exposição de trabalhos
da escola Nilo Peçanha.

Esses trabalhos foram feitos pelas
alumnas, sob a direcção da professora
D. Odetie Aimée Ramos, e os de costura,
:i«l> a da respectiva mestra, D. Helena
Reunia,

A's crianças pobres, será, servido um
delicado lunch. mandado preparar pela
ilireclora da escola. D. Alice Demille-
camps, ao qua! se seguirá um concerto,
que constará de escolhidos números de
musica.

Nos dias subsequentes, a exposição
será franqueada ao publico, diariamente,
das 19 ás 21 horas.

A' inauguração da exposição que, con-
sta, possue bellissimos trabalhos, assisti-
rão também o inspector escolar, Dr. Pau-
]o Maranhão, e Dr. Raphaei Pinheiro.

amigos e pessoas' de destaque no nosso
meio social.

*- 
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Segue para o norte da Republica, no
dia 25 do corrente, a bordo do paquete
João Alfredo, do Lloyd -Brasileiro, a viu-
va D. Emilia Autran da Costa Rodrigues
Silva, progenitora do nosso collega de
imprensa Dr. Antônio Autran, advogado
nos auditórios desta capital.

* 
¦ • 

, .

A bordo do Lutetia é esperado hoje no
Rio o conhecido negociante Eugênio
Prel, que, de regresso de sua viagem
d? recreio á França, vem acompanhado
de suas füihas Clotilde e Génie, de sua
sobrinha Germana e de sua netinha Odet-
te Bellon. *

. S. PAULO, 17 (A. A.) — Pelo primei-
ro nocturno de hoje, partiram para essa
capital os Srs. .Ricardo Ventura. Ahtoneli
Bezerra, Benjamin Correia da Costa, Va-
leriano Reis, Lauro Bacellar, Antônio Co-
zatti, João Cunha, Dr. Marques Porto e
família, José Pistolla, Hermann Matheus,
Carlos de Castro e senhora, Alfredo Frei-
re, Dr. Oscar Thompson e família, iDr. Ju-
lio Xavier .Filho c senhora, Frederico.dè
Araújo e familia, Dutra Oliveira e se-
nhora, Andrade Júnior, Affonso Brito e
senhora, Joaquim Nunes, Sebastião de
Azevedo e J. A. Silva.

—Pelo comboio de luxo seguiram, mais
os Srs. Dr. Antônio Rossi, Sabino Gaspa-
rini e senhora, Antônio Martins Gomes,
José Amaral Ribeiro, W. Wright, Dr. Ra-
phael Monte, Paulo Suplicy, Mario de
Mendonça, José Garcia Jove, coronel E.
Duprat e filha, G. S. Whyte, Antônio Pe-
reira da Luz, Arthur Fernandes e familia
e José Ferreira.

—Pelo trem de luxo seguiu para essa
capital o Sr. José Maria Whitaker, que vai
assumir a direcção do Banco do Brasil.

O embarque de S. Ex. esteve bastante
concorrido. Viam-se na estação.da Luz,
entre outras, as seguintes pessoas: doutor
Cardoso Ribeiro, secretário da justiça;
João Silveira, official de gabinete do se-
cretario do interior; Dr. João Baptista'
Cardoso, Dr. Laerte de Assumpção. Jorge
de Moraes Barros, Vicente Carvalho, dou-
tor J. Whitaker, Drs. Costa Manso e P.
de Sette, José Whitaker e filhas, Drs. An-
tonio Padua Salles e Carlos Guimarães,
Augusto César de Mattos, Dr. Raul Mon-
teiro, Ruy Nogueira, Drs. Quartini Bar-
bosa, Hildebrando Leme, C. Machado,
Bonifácio de Castro e Brasilio dos San-
tos, Mario Guastini, redactor-chefe do
Jornal do Commercio, edição de S. Paulo;
Dr. Felicio Cintra do Prado, Paulo Quei-
roz, Adelmar Setúbal, Drs.'Marcellino de
Carvalho e Paulo Machado dç Carvalho,
conde de Lara, Dr. Raul Whitaker, Livio
Peres, Paulo Quartini ÍBarbosa, José
Quartini Barbosa, João Didier, Antônio
Mendonça, João Pires Hermano; Dr. Pela-
gio .Marques, João Aires de Camargo, pelo
Jornal do Commercio, e Raul da Costa e
Silva, pela Agencia Americana.

Anniversarios.
O professor Rodolpho.Bcrnardelli faz

annos hoje. O ilhistrc csculptor, que di-
rige a Escola Nacional de Bdlas Artes,
ver-se-ha hoje cercado dos (pie admiram
o seu talento de artista e os seus dotes
de .homem de sociedade.

?
Faz annos hoje a senhorita Dinorah,

filha do Sr. Lafayctte Silva.
*

iPassa hoje a data natalitia do Dr. Eu-
zebio de Oliveira Mattoso,*

Faz annos hoje o Sr. João Pinto de
Carvalho, ' funecionario do consulado de
Portugal no Rio.

*
O escriptor José Maria Bello festeja

hoje o dia do seu ariniversario natalicio.*
Cléa, filhinha do Dr. Rodoípho Mame-

de, vê passar hoje o dia do seu anniver-
sario.

?
Faz annos hoje o Dr. Dario de Mcn-

donça, nosso collega de imprensa, da re-
dacção do Jornal do Commercio.*

, Completa annos hoje a Sra. D. Amélia
Fernandes da 'Costa, professora munici-
pai, esposa do Sr. João Francisco da Cos-
ta Júnior. *

Passa hoje a data natalicia do doutor
Constantino Moneral, deputado á Assem-
bléa Legislativa do Estado do Rio de Ja-
neiro e presidente da Câmara Municipal
de Duas Barras. *

Fez annos hontem o nosso collega de
imprensa Medrado Dias, redactor da
Bon Noite. *

Faz annos hoje a menina Clara Eleo-
nor, filha do Sr. João Baptista Antunes,
escripturario da firma Lage Irmãos.*

Fez annos hontem a senhorita Adal-
gisa Baer Bahia, filha do Dr. Arthur Ba-
hia. *

Fez annos hontem a Sra. Guiomar de
Mello Cavalcante, esposa do Sr. Vicente
Pinto Cavalcante, gerente da Companhia
Carioca de Armazéns Geraes.

A' noite, em sua residência, na Tijuca,
a Sra. Mello Cavalcante reuniu as pes-
soas de suas relações, obsequiando-as com
uma festa intima, que decorreu animadis-
sinia.

mes, Romualdo Mattoso de Carvalho e
Fernandina Alves Sardinha, Martinho de
Oliveira Tenorio e Maria da Conceição
Ferreira, Antônio dos Santos Lozano e
Rosa dos Santos Rodrigues, José Claro de
•Menezes Mello e Franeisca Nathercia Ma-
chado, Francisco Antônio Correia e En-
grácia Pereira. Adriano Moreira e Victo-
ria.na Gordo 'Martins, Américo Florencio
da Silva e Iracema Rodrigues Brandão,
Antônio Pereira de Siqueira e Josepha de
Lima Moniz, José Graber e Maria Barbe-
sa de Oliveira, Joaquim Mendonça Sodré
e Etelviha Pereira da Silva, Chrispin» Ma-
noel do Nascimento e Zalura Vieira da
Rocha, João Cardoso e Durvalhia da Con-
ceição.

*
Realiza-se no dia 28 do corrente, na

maior intimidade, o enlace matrimonial
do Sr. Alexandrino Agra-, cirurgião den-
tista, filho do fallecido corretor da Caixa
de Amortização, Sr. José Antônio Gonçal-
ves Agra Júnior, com a senhorita Dulce
de Figueiredo Neves, filha da viuvai Ma-
riana de Figueiredo Neves.

O acto civil, que se realizará ás 15 1)2,
na residência da familia da noiva, á rua
Marquez de S. Vicente n. 194, terá como
testemunhas, por parte da noiva, o doutor
Bernardo José de Figueiredo, medico de
hygiene e, por parte do noivo,, o Dr. Pe-
dro Delduque de Macedo, juiz dá 2* pre-
toria eivei. O religioso será ás 16 i|2 hó-
ras, na matriz de Nossa Senhora da Con-
ceição da Gávea, servindo de padrinhos
por parte da noiva, o Sr. J. Carlos, reda-
ctor caricaturista da Careta e sua
Exma. esposa, e por, parte do noivo, ò
Dr. Júlio Lobato de Vasconcellos, director
do Tribunal de Contas e sua Exma. es-
posa.

J)
Realiza-se hoje o consórcio do Sr. Car-

los Maria Koehler, industrial em Pinda-
monhangaba, S. Paulo, com a senhorita
Mercedes de Souza Magalhães, filha do
fallecido coronel Benevenuto 1 de Souza
Magalhães.

Os actos civil e religioso realizar-se-hão
na residência da progenitora da noiva, á
rua General Rocca, servindo de paranym-
phos, por parte da noiva, o Dr. Solidonio
Leite e coronel José Bittencourt Amaran-
te e Exmas. esposas, e por parte do noivo,
os sêüs pais, Sr. Carlos Kohcler e
Exma. esposa,

,Os noivos partirão, após, no nocturno
dè luxo para S. Paulo.
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Com a senhorita Heloisa Fonseca con-
sorcia-se hoje o Sr. Alfredo Bittencourt,
do alto commercio desta praça.

O acto civil será realizado na residen-
cia da itiãi da noiva, á rua Bella de São
Luiz n. 25, ás 13 i|2 horas, e o religioso,
ás 15 horas, na matriz de Si José.

Enfermos.
Acha-se recolhida á casa de saúde São

Sebastião, onde soffrcu unia appendice-
tpni.ia, a Exma. Sra. D. Alcide Soares
Gonzaga, esposa do professor Benjamin
Gonzaga. A Sra.. Gonzaga, que se acha

destaque e mais justamente credoras do
bom conceito geral.

*
Falleceu hontem, em sua residência, á

rua do Aqueducto n. 663, Delhavia Ursu-
lina Queima do Monte.

O feretro sairá daquella rua, ás 16 ho-
ras, para o cemitério de S. João Baptista.

Enterros.
Foram contratados hontem na Santa

Casa os seguintes enterros:
Maria Augdsta de Brito Pereira/saindo

da rua Paula Freitas n. 42, ás 171I2 ho-
ras de hontem, para o cemitério de São
João Baptista;

Maria Reis Martins do Amaral, saindo
da Estrada Velha da Tijuca n. 71, ás 17
horas de hontem, para o cemitério de
S. Francisco Xavier;

Venancio Gonçalves, Saindo da rua An-
gelo Bittencourt n. 26, ás 17 horas de
hontem, para o cemitério da Penitencia;

Nidia Mello Carvalho, saindo da rua
das Laranjeiras n. 495, ás 16 horas^de
hontem, para o cemitério de S. João Ba-
ptista; .

Carolina Nunes Almeida, saindo da rua
da Harmonia n. 58, ás 10 horas de hoje,
para o cemitério de S. Francisco Xavier.

Curso geral diurno, ás 14 horas, his-
toria geral, da 4" serie. ¦ .; ¦. ;

Curso noct-urno, preparatório: geogra-
phia (2* chamada), ás 20 horas.- Curso
geral': 2* serie, stenographia,. ás 20 ho-
ras; 4* serie, éscripturação mercantil, ás
19 horas.

Na 'Faculdade de Sciencias Economi-
cas serão chamados para as provas oraes
de mathematica e de direito commcrcial,
ás 19 horas: Alberto Vieira Souto, Al-
tair F. Si' Amazonas, Armando M. Silva,
Enzo Peri e Francisco A. Rocha.*

No Collegio Militar do Rio de Janeiro
relizam-sc hoje, ás 10 horas, os se-
gliintes exames oraes:

2o anno — .Pórtugüez — Alumnos nu-
meros: 258, 547, 608, 645, 654, 656. ¦573,
674. 677. 6S4. 733 e 754. ,

2° anno — Francez — Alumnos nume-
ros: 15.1, 235, 338, 374. 377, 379'. 386, 55.4.
681, 717, 734 e 739- ''-;'

2° annos — Geographia — Alumnos
ns.: 356, 360, 624, 628, 661, 709, 710, 718,
7*4. 730, 743 e 762.

4o anno — Portuguez — Alumnos nu-
meros: 3, i6, 32, 45, 59. 73. 80, 91, 189,
234 e. 779- '.'.'.',

4° anno — Historia geral — Alumnos
ns.: 96, 107, "3. '35. iS4. '66. ifi8, 175.
214. 383, 410 e 412.

4o anno — Inglez — Alumnos ns.: 15,
147, 174, 297. 350, 354. 366, 375. 376. 385
e 387.

S" anno — Physica —- Alumnos ns.: 6,
7, 20, 46, 76, 92. 106. '44. 215, 453. 458
e 470.

S" anno — Topographia — Alumnos
ns.: 35. 267, 268, 292, 329, 349. 392 e 414-

Aviso — O ponto oral para os exames
de mathematica e sciencias physicas c na-
turaes será dado ás 8 horas da manhã, na
secretaria.

•Não serão chamados em prova oral os
alumnos que não estiverem quites com o
collegio.

exposição de trabalhos escolares.
Acha-se aberta, desde ante-hontem, ás

20 horas até ás 21 de hoje, a exposição
de trabalhos escolares da 1* escola mas-
culina do 13° districto, no edifício do
Lyceu Popular de Inhaúma, localizado á
rua Clarimundo de Mello n. 14, estação
de Encantado.

*
No Collegio Emulação rcaliza-se ama-

nhã, ás 13 horas, á rua Haddock Lobo nu-
mero 419, a ceremonia da entrega de pre-
mios e diplomas aos alumnos.

D. Antonieta Lobo, directora do colle-
gio, proporcionará aos pais dos alumnos e
convidados»uma excellente festa.
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A ceia será servida no grande salão «Restaurant», reser-
vando-se mesas, desde já, no escriptorio do Palace Hotel

Se o tempo permittir, haverá dansas no terraço, para esse
fim profusamente illuminado

Duas orchestras tocarão, continuamente, nos salões do Hotel
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TRAJE : SmoKing ou branco

Casamentos. -
Realiza-se hoje o casamento da senho-

rita Olga Ferreira com o Sr. Luiz da
Cunha Porto, escrevente da i" vara fe-
dera.1. Servirão de padrinhos, por parte
do noivo, o tabelião Damasio de Oliveira
c Exma. senhora, e, por parte da noiva,
o Sr. Rogério Augusto de Campos, pro-
curador do Banco Francez para o Brasil.
O acto religioso realizar-se-ha na igreja
de S. José, e o eivei na 2* pretoria.

*
Realiza-se no dia 25 do corrente o ca-

samento do Dr. Hélio Gomes Pereira, fi-
lho do almirante Antônio Coutinho Go-
mes Pereira, com a senhorita Ivonne de
Moura Rangel, filha do almirante José
Monteiro de Moura Rangel e da Sra. dona
Rosalva Gonçalves de Moura Rangel,
realizando-sc o acto civil ás 15 heras ,na
residência dos pais da noiva, á rua Pro-
fessor Gabizo n. 132, e o religioso na igre-
ja ilc S. Fraiticisco Xavier, ás 16 horas.

Serão padrii:hos, no eivei, por parte do
noivo, o almirante Moura Rangel e senho-
ra. c da noiva, o Dr. Fernando Alves de
Souza e sua senhora.

Serão padrinhos, no religioso, por parte
do noivo, o almirante Antônio Coutinho
Gomes Pereira, e, por parte da noiva, o
almirante Moura Rangel e a Sra. D. Ro-
salva Gonçalves de Moura Rangel.

Effcctua-se hoje o enlace nupcial do
Sr. Alfredo .Bittencourt, commerciante
desta praça, com a senhorita Heloísa Fon-
seca, sobrinha do saudoso jornalista Er-
nesto Senna.1 O acto civil realiza-se ás 14 horas, na
residência da familia da noiva, e o reli-
gioso ás 15 horas, na matriz de S. José.

Servirão de paranymphos os Srs. dou-
tor Viriato Masçarcnhas, Fernando Gaí-
frée e João Lopes Fortuna.

Realizou-se no dia 11 do corrente o en-
lace matrimonial do Sr. Aittonio Victori-
no de Macedo com a senhorita Antonia
de Oliveira Guedes. Ao acto civil, na 4*
pretoria, compareceu grande numero de
amigos dos nubentes.

No juizo da 3* pretoria, freguézia de
Sant'Anna, correm os editaes dos seguin-
tes casamentos: Antônio José da Costa cAo desembarque Jo estimado negocian-, Adelaide Augusto da Silva Novaes, Kran-

te desta praça comparecerão innumeros ; cisco Regis de Carvalho e Flodemira Go-

Conferências.
A senhorita Maria Schmidt, que é di-

plomada ipor uma Universidade da Con-
federação Suissa, honrou-nos hontem com
a sua visita.

Aproveitando esse ensejo a senhorita
Schmidt infurmou-nos que realizará nes-
ta capital, á maneira do que fez na capi-
tal do seu Esiado natal, S. Paulo, uma
conferência de caracter pedagógico, ini-
ciando a serie que pretende realizar.

A primeira conferência da senhorita
Schmidt effccluar-sc-lia quarta-Teira pro-xinia, ás 16 1 |a horas, no salão do
Jornal do Commercio.

Viajantes.
E' esperado amanhã, de volta de sua

viagem de recreio á Europa, o Sr. Anto-
nio Gomes dos Santos, acompanhado de
suas Exmasi senhora e filha.

quasi restabelecida, tem sido muito visi-
tnda.

E' seu medico assistente o Dr. José de
Mendonça.

Fallecimentos.
Teve uma repercussão muito triste a

morte do illustrc juiz federal na secção

do Rio Grande do Norte, Dr. Francisco

Salles Meira e Sá, cuja.figura de magis-

trado integro e culto merecia o maior

acatamento entre os que cultivam as le-

trás jurídicas.
Nascido na cidade de Souza, no Estado

da Parahyba, o Dr. Meira c Sá fez, en-

tretanto, toda a vida publica no Rio Gran-

de do Norte, onde a sua acção intelli-

gente o levou aos cargos de maior respei-

tabilidade.
Foi conhecendo a capacidade do seu

espirito estudioso, a lealdade do seu ca-

racter, a intransigência de sua' condueta
como juiz, que a sociedade norte-riogran-
dense jamais deixou de reclamar o con-
selho do Dr. Meira e Sá em todos os em-

prelicndimentos de ordem moral e mental.
Apesar de procurar sempre se alheiar

das questões políticas, algumas, vezes foi
levado, por insistência de amigos, a oc-
cupar cargos electivos, como o de depu-
tado á Constituinte Republicana do Rio
Grande do Norte, vice-governador do
mesmo Estado, senador federal, funeções
estas que renunciou, afim de tomar parte
no concurso para juiz federal, sendo una-
nimemente classificado em i" logar.

Nomeado para a secção do Rio Grande
do Norte, as suas sentenças depressa se
tornaram celebres, tal o talento e o senso
juridico com que e.am feitas.

Era também o Dr. Meira e Sá um espi-
rito voltado para os problemas eco-
nomicos do paiz, interessando-o parti-
cularmcnte a situação do nordeste, cujas
condições profundamente conhecia.

Perde, por todos esses motivos, o Rio
Grande do Norte um dos factores mais
disfinetos do seu progresso e da sua
grandeza moral., e a magistratura federal
do Brasil uma de suas figuras de maior

Missas.
No altar-iitór da igreja de Nossa Se-

nhora da Lapa do Desterro (largo da
Lapa), celebrou-se homem, ás'8 i|j ho-
ras, missa de 70 dia em suffragio da
alma de D. Virginia Coelho Tinoco, cs-
posa do tenente Arnaldo Tinoco, funecio-
nario do Laboratório Chimico e Pharma-
ceutico Militar. *

Hoje,ás 9 horas, na igreja de S. Fran-
cisco de Paula, realiza-se a missa de
7o dia que, pòr alma da maviosa poetisa
brasileira tão cedo arrebatada á vida
Elza G. do Nascimento, mandam celebrar
os seus irmãos é 6 seu noivo.*

No altar-mór da matriz da Candelária
reza-sc hoje, ás 10 horas, missa por alma
de D. Joanna D. Victorio de Oliveira
Coutinho.

Pelas escolas.
Relação para os exames de hoje na

Faculdade de Direito do Rio de Janeiro:
5° anno, ás 14 horas — Adalto José uos

Reis, Juvenal de Azevedo, Olympio Ro-
drigues Vianna, Luiz Alves da Silva Pm-
to, Armando de Brito Ribeiro e Hum-
berto Ribeiro da Silva'.

Turma supplemeni:|' — José Bahia de
Vasconcellos, Pio da Rocha, Raulino de
Brito, Bencdicto Fernando E. de Oliveira
Carvalho, Ignaciu Linhares Veiga e Ama-
deu de Oliveira Campos.*

¦ Concluiu o curso juridico, na Faculda-
de de Direito desta capital, ò. Dr. João
de Oliveira Santos Fernando, secretario
da commissão organizadora da Estrada
de Ferro Murahy a Jtapura.

?
Na Escola Superior de Commercio são

chamados hoje, ás 20 horas, á prova es-
cripta, todos os alumnos inscriptos para
exame final de historia geral applicada
ao commercio e industria da 3* serie.

A senhorita Dirce Parreiras Ferreira
da Silva terminou, i|m a nota oprima, o
8" anno do curso de violino, no Instituto
Nacional de Musica, classe do professor
E. Ronchini. *

Concluiu brilhantemente, no Instituto
Nacional de Musica, o curso de solfejo
e theoria a senhorita Giselda, filha do te-
neme Muciano da Silva e Souza, medico
do exercito. *

Na Academia de Commercio deverão
comparecer hoje, sabbado, para as provas
escriptas dos exames de 1* época, todos
os alumnos inscriptos nas seguintes ma-
terias;

Hoje, 18 do corrente, serão chamados a
prova oral os alumnos das seguintes ca-
deiras: *

Calculo: José Pessoa Cavalcanti Patri-
bú, Theodorico Oliveira Rodrigues dos
Santos. João da Silva Monteiro Filho.
José Victor de Laniare, Luiz Freire, Ed-
gard Ferreira de Carvalho Soutello. Sup-
plementar: Milton Peixoto Maia, Jorge
Augusto Ferreira -Hingoston, Joaquim de
Oliveira Filho, Aguinaldo da Rocha Lima,
Hugo Thompson Nogueira, Sylvio Anivan-
do Fioravante Pires Ferreira. José Mar-
tins Ribeiro, Paulo Duvivier, Alberto de
Souza Nazareth, Álvaro Guanabarino
Maia Forte e, Paulo de Saulcs.

.Machinas: Agenor Gurgel de Roure,
Moacyr Monteiro Ávidos, Arthur Ferrei-
ra dos Santos, Deosdodit Vianna N.igel,
Abilio Leite de Barros, Cesàr Maurity (Ia
Cunha Menezes. Supplementar: Francisco
Belisario Tavora, Martinho Rodrivues
Mourão, Bento- Luiz Soares de Sampaio;
Antônio Correia c Jorge da Cruz.

Aula de contabilidade: Sylvio de Barros
Guimarães. Francisco Augusto de Salles
¦Moraes, Heraldo de Souza Mattos, João
Cordeiro da Graça Filho, Francisco Ce-
sar Brandão Cavalcanti e Jacqucs Richcr.
Supplementar -.Mario Chagas Doria, Al-
vim Schimilfeng, Francisco de Assis Gon-
dim iMenescal, Osw.ildo Dias, José Car-
doso de Almeida Sobrinho e Hilbernon
Ferrei r ada Costa.

Architectura: William Roberto Ma-
rinho Lutz, José...Assumpção. Viriato de
Araújo. Attila Jordão, João «Carlos. Bar-
reto, Octavio Ewerton Pinto e Augusto
Barata. Supplementar: José Maria de
Araújo, Fernando Almeida da Silva, Hen-
rique Peixoto de Oliveira, Francisco Sa-
obya-- Albuquerque, Raul Ernaty. e José
Carneiro Vieira da Cunha.

Mineraloçia (i* turma): WaJter da Ro-
cha Werneck, Cândido Alberto Pereira,
Saul Massa Pinto. Adhemar de Azevedo
Marques e Raymundo de Aréa Leão. Sup-
plementar: Álvaro Brandão Neves da Ro-
cha, Alfredo Álvaro Baumann, Haroldo
Monteiro Junqueira e Lino Barcellos Col-
lct.

Physica (1" turma) : Ernesto Duarte
-Machado da Silva. Vasco Pereira Bueno,
José de Faria Júnior, Almir Affonso
Brandão Maciel, José Euclydes Caracas,
e Waldemar Werneck Machado. Supple-
rnentar: Mario Gomes, César Reis de
Cantapliede Alm.;ida, Veniçio Rebello
Dias, Moacyr Vieira Martins, Américo
Furtado de Oliveira e Amancio de Souza
Palmeira.

Desenho de aguadas: Ornar Klialed,
Luiz Theotonio Nery da Silva, Luiz do
Amaral Garcia. Lysandro Mello Pereira
(l.i Silva, Primitivo Bueno Moacyr, Joa-
(|in'm Avcllar. Augusto Duque Estrada,
Mauro Gurgel de Roure, Affonso Cesario
Alvim, José de Campos Mello, Alfredo
Ramos Ferreira e Luiz José Martins Ro-
meu. Supplementar: Gil Junqueira Mcirel-
les, Oscar Antônio de Mendonça, Carlos
Del Negro, Orlando de Freitas Assum-
pçáo, Octavio Saramago da Fonseca, Ru-
bem Descartes Garcia Paula', José Franco
dos Santos, Jacintho Xavier Martins Ju-
nior, Arnaldo Rocha, Oswaldo Campos,
Pio Ribeiro da Silva e Floriano Japejú
Thompson Estcves.

Mecânica applicada: Luiz da Rocha e
Silva, Ary Duarte de Souza. Manoel dos
Santos Dias, Eduardo Borgerth, Walter
Ribeiro da Luz c Francisco Macedo Fa-
bricio. Supplementar: Nilo Fajardo, Nel-
son de Alvarenga Peixoto, Antônio Mar-
quês da Costa- Ribeiro.Vannr Ribeiro Jun-
queira e Nilo Colonna dos Santos.

. Economia política: Ruy Valladão, Gil-
beria Mendes Lagos. Marcellino de Frei-
Ias Arruda,' João Cardoso de Mendonça,
Adhemar Preludiano da Rocha e Maria
Esther Correia Ramallio." Supplementar:
Genesio de Barros Gouveia. Itagyba Es-
cobar. Gastão Rodrigues.Vaz. Jayme Vi-
riaio de Saboya, Henrique de Paula Lo-
pes e Arthur de Avellar Figueiredo.

A's 12 horas:
Physica (2* turma): Enrico de Siqueira

Couto. Jayme Spinola Teixeira. Nelson
Spinola Teixeira. Henrique Villela dos
Santos. Tbomaz Pinto da Fonseca Guima-
ráes e Raul Lemos Correia de Albuquer-
que. Supplementar: Pericles Moreira Sen-
na, Custodio Coelho de Almeida Filho,
Narcez de Lima Ferreira', João Gostom
Filho, Jorge .Monteiro-de Castro e Hcr-
mann Guimarãts Palmeira,

A's 10 horas:
Desenho de architectura: Clovis de Ma-

cedo Cortes, Manoei Telemaco de Souza
c Silva, Paulo Júlio da Veiga, Abelardo
de Oliveira Lobo, Antônio Cokes de
Avellar, Clovis da Cunha Cavalcanti, Wal-
demar Ferreira de Souza, Francisco Fer-
reira Pereira, Ernesto da Cunha Scholo-
.back, Hiltamar Tavares. Antônio Onofre
de Moraes Lacerda e Joaquim Prata So-
brinho.

A's 14 horas:
Mincralogia (2* turma): Amcrino Ve^

nick.» Manoel Azevedo Leão, Ernesto da
Rocha Passos, Manfredo de Araújo Car-
valho c.Henrique Messcder da Rocha
Freire. Supplementar: Edgard Amaral

Alhadas... Hélio Daudt Fabricio, Antônio
Ferreira Real, Manoel Correia Dias Gar-
cia e Tancredo Pinto dè Miranda. .

Bnttino trlmario. ; „
Resultado dou ciamos da 8» escola -mlxta, do

,8° districto, sob a direccao da professora cá-
Uiedratica Amanhes Itoctrn XuTior de Barro».

1*' anno — 1» turma — Bol> a dlrecçio da
professora adjunta Stella da Carvalho ..' Dlstliirçilo: Paulo de Araujo Gílcs, Manoel
Angusto da Costa. -Plenamente, Kdlthvcs Ma-
lhelros, Attilio do Vei-liiatti e Kvuurtro de
Araújo Góes; ,. ,

2« turma: a cargo da substituta de adjunta
Alnjrde de Carvalho.

Dlstlnccío — Albertlna Monls. Itostt -fionçal-
ven Poucas. Plenatuete, Angelina do Araújo,
Maria Hespanhft o Orslna llatull. Plenamente,
Ary Vianna, Ondlna Azeredo e Maria Braslllmi
dos Santos;

3" turma — A cargo dl professora adjunta.
Carolina Ferreira Cavalcanti. .

nistlnccRo — Canncn M. da Silva, Jenny
Lopes e Octnrio P. Paulo. Plenamente, ilulo-
mar G6cs, Pedro Cabral, Bernardo da Silva,
Eudoxla Raffard, Carmelita dl AU4, Antônio
G. dos Santos, Jnse I. da Silva e Ivonne
Cnmplsta. Simplesmente, Jandjrra Longo, Al-
fredo dl Alio;

4» tnrran — Sob a dlrecçiío da professora
adjunta, Alcina Reis Alves.

nistlnccSo — Adalglza Ferreira, Alda Vlan-
nn c José Lacerda Filho, rienaiuente, Olcn-
dino dn Costa. Daniel Luiz da Silva, lriec-
ma Martins, Mcrofdcs F. Carlos, Octavio Tor-
res e Thomaz Callopy;

B» turma — A' cargo da professora adjunta,
Alzira Emilia Macedo Lima.

Dstlncçao — Antônio Moraes. Bento Chcrcin,
Milton Bou»quat, Alayde Campos, Genesio dos
Santos, Hilda Silva, Jos« do Oliveira, José
de Carvalho o Thereza Ribeiro. Simplesmente,
Zoraldo Fortes, Nnir Slva o Vera Lopes.

d> turma — A' cargo da professora adjunta
Gnalnare Hcmeterlo dos Santos.

niatinecilo, Almerinda dn O. Dantas, Elza
Esther de Mello c Maria Pereira. Plennme»-
te, Elza Mendonça e Boracldlo Sampaio. Sim-
plcsmente, Jaurudyr Galdino.

Exames de promoçUo — Io anno, (1* turma)
— Sob » direcção da professo» adjunta Laurn
de Castro Vianna.

Dlstincclo — Altair Leite, Applo Pe-
gado Goulart, Dinorah VarruUio da Silva,
Edgard Tertulluno dos Santos; Iracy G.mi.al-
ves Torres, Mni-ia - dn Gloria Sarmento, Ma-
rillo BcirJo da Silva, Nilda Graça Mello e Joíó
Pereira do s Santos. Plenamente, Joseíln» Clara
Sransótt, Maria JosP Vieira, Francisco Assis du
Silva, Cbrlsantemo Braga,' Julia BeirSo da 811-
va. Simplesmente, Ilildu Silva Pinto.

2° anno — Sob a direccao da professora nd-
Junta Hilda Tavares Calda*.

DlstincçSo — Anudll Manhilos Pinheiro, Auge-
Una Perrote, Alayds Cordeiro, Dinorah Aluite,
Eduardo Souza, Hilda Mendonça, Horudo
Schmalder, Iza Daltro Pires, Ireuo Flguel-
redo, José Estcves, Jmllth Corrinlro, Leonor
O. Campos, Luiza. Soaros, Murla de Lourdcs
Cabral,. Maria Rosaly Pereira. Magnolia Braga,
Nilo Massaferro, Roberto Navarro, Waldemar
S. Pinto, Sllnh Fragoso. Plenamente Maria de
Carvalho, Mury Luiza Gonçalves, <> Oswaldo
Fonseca.

.1» anno — Sob 11 dlroeqao da professorn
adjunta Gulomnr Ramos dn Azevedo.

Dlstlncçll» — Maria de Aguiar Gondini, Jos6
Hênrlmió dn Silva Queiroz. Plenamente, Marln
de Lourilcs llragn, Inayü Froi-sj Apnojynt Ma-
íiliüei Pinheiro; Seiiilrnmls de Azevedo Souza,
Maria ds Oliveira Paes, Wnsslr Caetano dos
Santos, Ciithiirinn do Oliveira Burros, Newton
Hstcvfio do Amorlui, Dulry Mattos, Jurncy Car-
iielro de Màgãlliiles, Cliirlssè dt Almeida, >Iii-
rln Rodrigues AlÉm Douro, Dulce de Üllvelrn
('ampos c Huth Romano. Riinplcsníentc, Mnrln
(lairiii Martins o Maria de Sa; •

2» tiiriim — A cargo,du proíossoru adjunta,
(lioromlii <lc Carvalho. ¦

PiciiuuiPiite, Arinlnda da Silva, noruclito RI-
beiro o Edllli Moreira Bnrboan. Simplesmente,
Elvlra do Souza u Ritu de Lima Soares.
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Collegio llampl Wllltams.
O Collcgio Rompi Williams promove uma au-

dlçilo do plano o exercidos de gymnastiea pelos
iiliiinnos, bem como distribuição de prêmios na
f,'siu do encerramento das nulas que se realiza
nos dias 21 e 22 do eorrente mez.

A exposição Uo trabalhos dn agulli», bordados,
costuras, .dactylogr.iphlii, cnrtliogrnpliia, de:<e-
nho, pintura o trabalhos artísticos, .executados
pelos- alumnos, no anno lectlv» de 1020, aborta
lios dlns 21 c 22, dns ft horas ate a termina-
çiVu da festa, promette tor um grande brl-
íliuutisino,

Cullcoiu Militar (to ltlo ãc Janeiro.
Renllziiin-se hoje, lis 10 horas, os seguintes

exames ornes: D
2» anno — Portuguez — Alumnos ns. 2..S,

547, 008, 015, 054, 058, 073, 074, 077, 0S1,
ÍÍI3 e 754. ,

2" nano — Francez — Alumnos ns. 1..1,
235, 33H, 874; 377, 370, 3Stt, 554, 081, 717;
731 e 730.

2" unno — Geographia — Alumnos ns. 3o8,
8(11), 024, 028, 001, 7011, 710, 71S,. 724, 730,
743 o 702. •• ..-.

4"nnuu — Pnrluguez — Alumnos ns. 3, 10,
32, 45, 50, 73, 80, 81), 01, 180, 234 o 770.

4" unno — Historia — Cerni — Aluninos
ns. 00. 107, 113, 133', 154, 100, 108, 170, 214,
3S8, 411) c «20.

4" unno — Inglez — Aluiimos ns. 15, 147,
157, 174, 207, 350, 354, 300, 373, 37.0, 385
o 337. •

5" anuo — Physica — Alumnos ns. 6, 1,
20, 40, 70, 02, 100, 144, 215, 453, 458 e 470.

5» iiiiiii. — TüpoKríipliia :— Aliiiiinos lis. 35,
207, 208, 202, 320, 340, 302 c 414.' '

O ponto oral pnra os exames do mathemstlca
o sciencias physicas'- ó nnturaes, serd dado «s
8 horas, ua.sirretaiiii.

Nilo ontrarilo em cinmes ornes os alumnos
quti uilo estiverem quites com o collegio.

Banhos íygienicos? SABÃO RUSSO.

ARTES E ARTISTAS
MUSICA 1

Concertos.
Mario Penafort, campeão, mundial de

valsas, realiza hoje, ás 2i: horas, o seu
annunciado concerto no salão da Associa-
ção dos Empregados no Commercio, re-
servando do produeto do mesmo 400J0
para a Associação Brasileira de Imprensa.

Eis o programma:
1* parte — Mario Penafort — d) Des-

olenioi"valsas j b) Desejada, canto ; c)
Flirt no Alvcar, senhorita Sylvia Polo-
nio; o) Bercçuse (canto de 2 cysncs); b)
En Courant, A ma soucr Mmme. Challc;
c) Fonte, estudo, ao maestro Góes; a)
Novos amores, valsas; b) O poder dá
saudade, c-.nto; c) Idolatria, senhorita'
Sylvia Polônio.

2» parte — Mario Penafort — Evoca-
ção. piano e violino (á redacção da Rua);
«) Voando, estudo, ao maestro Álvaro
Pinto de Oliveira; 6) Souvcnir de Paris,
ao maestro Luciãno Gallet; c). Sonho
realizado, prelúdio, ao maestro Paulo
Silva; d) lilevation,.prelúdio,' ao maestro
Agnello Fiança; a) Perfume mystico' á
senhorita Yolanda Rhodes; b) Meu dcSr
tino, valsas, canto; c) Estrada celeste,
senhorita Sylvia* Polônio; a) Villa de
Mes Kêves (1" prêmio mundial de valsas
lentas. 12 de novembro dè 1920— Paris)
(á senhorita Noemi.i Bernardes); f>)
Flamme qui Meurt, valse (a Chopin); c)
Tristcsse et desespoir, ao maestro Arthur
Imbassahy; d) Rlutpsodia brasileira (sq-
bre motivos populares) á redacção de A
Folha:

THEATROS

PELO INTERESSE
DO PUBLICO

A Casa Vieltas inartem na sua
secção de óptica, ft rua da,Quitanda
99- um gabinete para exame da vis-
ta, o o.ual e gratui'o.

THEATRO S. PEDRO-— A
Capital Federal, burleta cm
três actos, de Arthur Aze-
vedo, com musica de Nico-
lino Milano.

A reprise da Capital Federal, no São
Pedro, constituiu um êxito de publico c

dt representação. Resoam as gargalhadas
e os applau.sos durante os três actos da
engraçada burleta que não. envelheceu na

sua graça esfusiante, apesar dos seus vin-
te c tantos annos.

O adiantado da hora a que acabou a
segunda sessão impede-nos de entrar em

pormenores, e que faremos amanhã.

Theatro Municipal:

E' hoje que-no Theatro Municipal se
estréa a companhia hespanhola dirigida

por Ernesto Vilches, aclor de renome,
consagrado pela critica do seu paiz como

(.0 primeiro actor de alta comedia, o único,
mesmo, da Hespanha. A seu lado está

também uma actriz de grande valor f

Sra. Irene Lopez.
A alta reputação que estes dois arti»

tas gozam no seu paiz teve ampla con.
firmação na imprensa platina, nos lou>.

vores que lhes teceram, bem como á ho»'
mogenca companhia, organizada toda cont
verdadeiros artistas.

Representa-sc a comedia El corazo»
manda, de F. de Croiset, traducção lies-

panhola de C. Villaregut.

Theatro nacional,. 
"J

O Dr. Azevedo Lima apresentou * ao'
orçamento municipal'para o anno .pro-*
xirivo a seguinte emenda:

"O prefeito auxiliará com a subven-
ção de 80:000$, paga em oito prestações)
mensaes, a partir de maio até dezembro á
Companhia Dramática Nacional, fundada j
em 1917, para o que o elenco e o reper-
torio da mesma serão organizados de
accordo com o prefeito, o qual dispensará
a dita companhia dos impostos munici-
pães e offerccerá sem ônus, á mesma .
companhia, a sua instalação, o theatro
que for construído ou adquirido pelo Min
nicipio.

Os intendentes que assignaram a enien-»
da, apresentaram a seguinte justificativa»

Aproxima-se.a data em que será comi
memorada solemínemente a nossa indcpeiu
dencia política. Entre as mais significa-
tivas provas da nossa grandeza e prospe^
ridade, nenhuma sobrelcvará a que pode-
rá ser consubstanciada pelo theatro na-
cional. Falta tempo necessário.para qua'
uma lei especial venha apparélhar « MuV
riiçipalidade com os imprescindíveis ele-
meiltos liara, na próxima data do CcnteV
nario, ter perfeitamente instalada e env
condições de sé apresentar com brilho "
aos forasteiros, uma companhia que deve
honrar as gloriosas tradições do nossa
theatro. Fácil, porém, será á cidade des*
obrigar-se do dever de collocar uma em-
preza theatral á' altura do nosso progres-*
so intellectual, se dotar a. Companhia
Dramática Nacional, já juridicamente 

'¦..

constituída, por um modelo de bons ar< -
tistas brasileiros, a partir do anno vin-
douro, de recursos pecuniários,, reorga-
nizando-a, afim de que a mesma; comece -
a se habilitar, com a necessária aiiteci-
pação, sem dcslustrc para os nossos fiM,
ros, a cxhibir-se perante a curiosidade
dos visitantes que á capital affhúrá.

MUNICIPAL — El corason manda.
-TRIANON — A inquilina de Bòtafogõi
PALÁCIO — Miss- Diabo. .";.

S. JOS.E' Os cangaceiros.
CARLOS GOMES—O homem do goat
S. PEDRO A Capital Federal.
REPUBLICA Moinhos de cantam.

VARIAS
O agrado da nova opereta Moinhos qui,

cantam, ora em scena no República; acn .
centuott-se com a representação de honJ
tem. O. publico plenamente satisfeito
applaudiu com enthusiasmo a. primorosa.1
execução que a linda partitura de Van
Ort teve por parte dos artistas, coros e
orchestra. tendo produzido- a mesma .'for- ••
te impressão da véspera os magníficos
scenarios e o característico c pittorescO
vestuário.

* * Na próxima semana a compa^
nhia. Cremilda de Oliveira representara
a opereta O oiiíro sexo, cm ultima recita
de assignatura.

* * Para a. semana-dever-se-ha re- •
presentar, 110 Carlos Gomes, a comedia
de costumes nacionaes — A pensão da
Nicota, de autoria de Alberto Deodato.

* * A empreza Pasçhoal Scgréto,
tendo em vista o êxito alcançado, no São
José, pela nova burleta Os cángaccirps'—*,
resolveu contratar a troupe de^musicistas ,
Os oito batutas .para tomar parte nas suas •
representações. .

Os applaudidos c populares inusicistas;
que já trabalharam, no S. Pedro, quando
foi das representações da Flor Tafnya,
vão- adoptar, agora, um repertório intei-
ramente novo, muito ao sabor das platéas
do S. José. Estream hoje. . .

* *.A comedia de'Oduvaldo Vianna, .'
A casa do tio Pedro, que- vai á scena do
Tnianon no.dia 21 do.corrente, em pri-
meira, e na qual estréa a graciosa actriz"..
Abigail Maia, é uma peça em três actosf
O primeiro passa-se no Mcyer,.o segundo
cm Santa Thereza e o terceiro na praia
do 'Caju. O acto de Santa Thereza repre?
senta um baile, da alta sociedade. E' nèssé
acto que haverá as arinunciadas ondas de
¦perfume; constituindo isso uma novidade
em theatro. -.

* * A companhia Satanelle Amaran-* .
te, que parte para a Europa no dia 28 do
corrente, está annunçiando ps seus iiHi»
mos cspcctaculos. . '.

Assim é qtte hoje é o penúltimo sabbâ^
do em que a companhia trabalhará nó'
Rio de Janeiro;— Na vesperal de amanhã será repre-
sentada o João .Ratão e no especlaculó ]'
da noite Miss Diabo.

* * Ha muito tempo que nos nosso»
théatros de cspcctaculos por sessões não
ha uma peça qüe tanta curiosidade tenha
despertado como a revista, agora em cn-
saios no Recreio — Se a bomba, arrebett'
ta... tal o reclame em volta delia se vem'
¦fazendo com.a siur.ptuosidade da monta-
gem, a riqueza do guarda-roupa, o des-:
lumbraniento dos scenarioos e 6s nume-
ros a .extra da Transmontana, canttdóra
de fados e mai? um bailarino.

E' claro que os nomes que estão i
frente daquella einprcza são garantia de
que não haverá misérias na montagem da
revista c que. portanto, o.reclame não es-
tara muito .além da verdade. Nãb aduii-
ra, pois, que o interesse publico augmen-
te e que as casas. estejam, tomadas antes
do dia da' premiére.

CINEMATOÜRAPHOS
ELBCTRO-BALL — A duqueza d*

Villa Praia.
PATHE' — O terror,
ODEON — O homem maravilhoso,
IDEAL — O terror.
OLYMPIA — Mentiras, innoccntes.
MODERNO — Colheita do amor. 1

' 
CENTRAL >— Maciste contra a mortf<

¦
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Do andaime ao solo I Ho*»^m' pr-"-'1- ««erey^-iiftá car-
ta a *" Zoraida", remettendo-lhe a cau-

João Leite, de 46 annos, carpinteiro, U^la do anel e dizendo-lhe que tudo es-
portuguez, casado e residente á. ladel- tava acabado entre ambos.
ra do Faria n. 64, casa II, trabalhava
em umas obras no largo da Lapa, tre-
pado em um andaime. Em dado mo-
mento, por ter pisado em falso em uma
taboa, caiu ao solo, recebendo contu-
eões pelo corpo.

Soecorrido pela Assistência, reco-
lheu-se a sua residenc'a, tendo a po-
Jicia do 13° districto registrado o accl-
dente.

 ¦! *» »¦
Chocam-se os autos e

sofre o burro
Corriam, em sentido contrario, verti-

ginosamente, pela avenida Salvador de
Sá, os automóveis ns. 2.647 e 4.342,
dirigidos, respectivamente, pelos moto-
ristas Alberto Teixeira e Salvador de
Freitas.

Quasi na esquina da rua Viscondessa
de Pirassinunga, por uma manobra
mal feita, os dois-automóveis se esbar-
xaram, sendo um delles arremessado
de encontro ao caminhão de n. 13, da
Prefeitura, resultado desse esbarro fi-
car gravemente ferido um dos burro3
que tiravam a carroça.

Na delegacia do 9o ^districto entra-
ram em explicações os motoristas cul-

's/fpados e o cocheiro José Maria Cardo-
.«o, que foi indemnizado do valor do
burro.

casa mm
Grande armazém de comestíveis

para as festas do Notai e Anno Bom.
Sortimento completo de charcute-
rias, carnes preparadas, queijos.mas-
eas, frutas, conservas nacionaes e
estrangeiras, vinhos Bordeaux, Bour-
gogne, Rheno, Masejlri.Chianti.Cham-
pagne, etc. Restaurante "á Ia carte".

A infeliz ficou muito acabrunhada
cora Isso e disposta a acabar com a
vida, começou a tomar licores fortes
para a encorajar. Quando se achava
um pouco tonta, a rapariga correu
para uma janella da casa.- que dâ para
a avenida Gomes Freire e atirou-se
resolutamente.

Às companheiras da tresloucada. es-
cütando o baque do seu corpo no la-
gedo correram em seu soecorro e trá-.
taram logo de chamar a Assistência,
que a removou em estado grave para
o posto central. Ahi os médicos consta-
taram que "Zoraida" estava em esta-
do grave, pois apresentava fractura ex-
poâta do maxillar inferior e outros fe-
rimentos e contusões pelo corpo. De-
pois de receber os curativos de urgen-
cia, foi ella removida em estado do
coma. para a Santa Casa de Miseri-
corda.

A policia do 12° districto assim quesoube do oceorride, tomou as provi-dencias que o caso exigia.
Assim, o commissario Azevedo diri-

glu-se ao aposento de "Zoraida", onde
apprehendeu a carta que lhe fora es-cripta pelo motorsta, e interrogou aa

Do desastre resultou ter ficado Ali-
tonio Pinto com os pés esmagados
sob as'rodas do carrinho do collega.

A policia do 11" districto fez me-
dicar o ferido pela Assistência, que
o removeu-,para a Santa Casa, e
prendeu Serapião, o -causador do
desastre.

V EX. PRECISA CALÇADO?
VEJA AS VITRINES DA

CASA ABRUNHOSA
Um carroceiro atira o seu

vehiculo contra um
bonde

Pela rua General Sampaio seguia
hontem um bonde da 1'nh'a do "Cajft",
dirigido pelo motorneiro João Alves,
com um* reboque de 2* classe.

O electrico ia em marcha regular
e á sua retaguarda seguia o caminhão
n. 1.687, guiado pelo cocheiro Walde-
mar de Almeida, que com a soffregui-
dão da passar á frente do bonde, atirou
o seú veh*culo contra o reboque, ferin-
do o respectivo conduetor, Qulrino
Pinto Bastos, do 40 annos, morador ft.

,,„,„ ¦¦ - —- «rua Teixeira de Azevedo n. 13, e odemais, moradoras da casa, que foram passageiro Manoel Martins, operário,açcur-les em -afirmar os mios tratos de 18 annos de idade, residente á quin-qua elle infligia á amante. tá do Caju.Na delegacia foi aberto inquérito a 
".Vendo 

o desastre que causara, Wal-
.Teo 

e umTaSent.o foi destacado I demar fugiu. As v.'ctimas foram soe-para procurar Horac o. | corridas pela Assistência e a policia do

A Quiteria desesperou
"Vi-ndo-se abandonada pelo amante, a

parda Quiteria Maria da Silva, de 24
annos, moradora á rua das Marrecas
n. 22, desesperou da existência e pen-
eou na morte. Para levar a effeito o
seu sinistro intento, dissolveu em água
uma porção de permanganato de po-
tassio o ingeriu.

Chamada a Assistência, pelas auto-
ridades do 5" districto, foi a Quiteria
salva do perigo. .mm mr -•¦mm

O Coelho é um bicho
Seria tolice asseverar quo o coelho

* -um bicho, se se tratasse de algum
coelho quadrúpede, desses pertencen-
tes á raça dos roedores. O Coelho de
que tratamos aqu! é bipede e mettido
a valente; um "bicho" pelo seu ge-
nio turbulento e desabusado.

Hontem, ellc, no botequim da rua Se-
nhor dos Passos, esquina da rua Vasco
da Gama, por-uma futilidade, ergueu
uma cadeira ao alto o desandou-a so-
bre a cabeça de José Joaquim «aa
Cunha Velloso, ferindo-o.

Acudindo a policia do 3" districto, foi
o Coelho, trancafiado no xadrez e o
Velloso medicado pela Assistência e le-
vado & sua residência, á rua Cunha
Barbosa n. 45.

¦CTHÉwÉ_Éa__ ¦ aj|_ -P I

Conta!ili:

Charutos de Havana
IMPORTAÇÃO DIRECTA

LOf-ES SA' & C.
RUA SANTO ANTÔNIO NS. 5 E »

Uma proeza do 2.459
O automóvel n. 2.459 praticou hon-.

tem uma grande proeza no Túnel
Novo, por onde passou, á. tarde, apres-
sado, a correr tanto que quiz passar
por cima do carrinho de mão numero
1.805, puxado pelo carregador Joaquim
Martins dos Santos.

O carrinho, apanhado pela recta-
guarda pelo apressado automóvel, fl-
cou seriamente damnificado, além de
ter sido o carregador atirado & dístan-
cia, recebendo ferimentos pelo corpo.

O Tscal da Light, n. 285, que estava
na occasião e gostou das proezas do
automóvel, aconselhou o motorista a
fugir.

A policia do 7" districto registrou o
caso, abriu inquérito, m tez medicar
Joaquim dos Santos pela Assistência,
de onde seguiu para a sua residência,
à rua Senador Pompeu n. 154.

¦¦«¦ » i» iü am.

Onde estará a Anaclydes ?
A'a autoridades do 19" districto quei-

rou-so hontem o Sr. Servulo Genocré,
residente á rua General Bellcgarde nu-
mero 48, de -que havia desapparecido
da sua residência a menor Anaclydes,
de 9 annos,. branca, e que ali estava
empregada.

A queixa foi registrada e a pequenavai ser procurada.

Conhece V. b. as vantagens de nossas

x correntes para particulares
Com talão de cheques e

JUROS *'•/. AO ANNO

THE ROYAL BANK OF CANADÁ
( Banco Real rio Canadá)

AVENIDA RIO BRANCO 66 A 74

A scena passou-se entre os arnía-
zens 9 e 10 e, apesar do intenso mo-
vimento ali existente, os dois conten-
dores passaram ás vias de facto.

Aprigio, que se achava «armado de
faca, puxou-a e, com um certeiro
golpe, cravou-a no lado esquerdo do
peito de Pedro.

A victima, gravemente ferida, cam-
baleou e caiu ao solo, ensangüenta-
da, emquanto que outros trabalhado-
res effectuavam a prisão em flâ-
grante do criminoso.

Levado para a delegacia do 8o dis-
tricto, Aprigio, apesar de ter sido
preso em flagrante, procurou negar
a autoria do delicto, dizendo que ' o"
carroceiro" ferirà-*se quando caíra ao
solo, a um empurrão quo lhe dera,
na lucta. .'

Pedro foi soecorrido pela Assis-
tencia, sendo removido em seguida
para a «Santa Casa'.

O*criminoso foi iutoado e recolhi-
do ao xadrez. "'""" ~'-n **• •

Uma carroça da limpeza
publica atropelou

um carregador

¦CONGRESSO NACIONAL
SENADO

Os carregadores conduetores ke'. „„.  .,. .,.,,  
carrinhos de mão andavam hontom I S. Ex. solicitado preferem-la para n- vota».--lo

Presidência do Sr. Bueno de Paivit.
Presentes 36 Sra. senadores, foi aberta 1

sessão e apprornda a acta.
O expediente lido constou dc officio do Io se-

cretario da Câmara dos Deputados, rcn.ettendo
prajHisicõe-i o do parecer du cominlssão de jus*
tica c Icsislaciio. sobre u propuidcSo que dA
nora divisão Ss secçjes eleitoraes, no Districto
Federal.

NÜo hn vendo oradores, entrou-se logo na or-
dem do dia, e, como nílo houve-iso numero pura
rotaç'c-j, eucerrarai»-se r* dlsctwsSes do lm*
presso, Inrliwivi* a 3* Uü orçamento do luterior
com as respectlvns emendas. • • .

-O Sr. Metello queria falar sobre esse orca-
mento, mas dcsculdou-ac e, quando pediu a pa-
lavra, Ji! estava encerrada a discussão. 8. Kx.,
porém, solicitou a palavra ao nnnunclar-se a
dltícudüilo do outro yrojecto. t>, t-utiU, fes eon-
aidcrai-õe*- sobre o. parecer do relator do inte-
rlur, Sr. Coiitae-a jnjrme, critlc-iinrto-o e cora-
batendo-u eni certos pontos: o orador estranhou
qu» o Sr. (jonzaga* tivesse feito Ironias a seu
respeito, falando do seu "sincero o patriótico
amor constitucional", qnando tratou da primi-
tlva emenda estabelecendo medidas de amparo
a Infância desallda o delinqüente. Disse depois
que o senador goyano entendera de dar uma II-
{.¦3o constitucional ao Senado e &. Câmara, pois,
nf firmara estar errada o que ellas vOui Caxén-
do nas suas rtceretarliifi, visto ittto sor'legal
qno andem a.crear lojnre-t Wolodftm-inte.

Depois do discurso -lõ Sr. Metello, verlfl-
eou-so qne j;V liavla numero na casa, tendo

sem sorte
Nada menos rie dois foram atrope-

lados, sendo um por automóvel e ou-
tro por uma carroça-. .>,

13o primeiro ja tratamos em outra
local, e passamos «gora .a narrar o
(tue aconteceu a Joaquim do Souza,
quando dirigia o seu carrinho de
mão .pela rua Viscondo de Itauna,
esquina da de Miguel de Frias.

A carroça du limpeza publica nu-mera 12, que ali passava.dirigida porManoel SlmeSo de Freitas, atrope-
lou-o, produzindo-lhe vários feri-
mentos pelo corpo.

O carroceiro foi logo preso em fla-
granle pela policia do 14* districto,e a victima, depois de medicada polaAssistência, retirou-se para a suacasa. á rua dos. Cajueiros n. S4.

A caldeira explodiu e o .
pixe ardeu

A rua Ubaldino do Amaral, antiga
prefeito Barata, esta sendo ultimada
em seu calçamento, por operários da
Prefeitura. Hontem, uma caldeira em
quo era fervido pixe para msturar com
o asphalto, explodiu devido- fi. negligen-
cia do trabalhador que delia cuidava, o
qual doxou que as chammas do foga-
rolro que a alimentava, se communi-
cassem ao pixe.

Em virtude da explosílo, o p'xe co-
meçou a arder, e como as labaredas
fossem muito grandes, alguém chamou
o corpo de bombeiros, que, quandocompareceu nào teve necessidade de
funecionar, pois o togo fora extineto
com areia, pelos operários municipaes.

Travessura
O pequeno Accacio, de 8 annos, fi-

lho de Ernesto Rocha, entendeu fa-
ler uma traquinada no telhado da
casa de sua residência, no beco da
Carioca n. 34, custaudo-lho quasi a
vida.

O fogareiro virou eincen-
diou-lhe as vestes

Carolina Daenman, residente tx- rua
des Arcos n.51, hontem á noite, quun-

í j do preparava um bifo-, em um foga-
a,v reiro á álcool, em seu aposento, fui

i victima de um lamentável uaciãehté.
in» i,A ... j. i-A Quando endireitava a frigideira, o10 districto, f-mando conhecimento Ao fogareiro virou u k liquido fn(lamina-facto, nao prendeu o motorneiro Jo.*io do »derramoii-se sobre as veste deAlves, por não ter culpa nonhum.v. - - -
abriu inquérito a respe'to.

dns emendas da comutlssllo, requerimento que
foi approvado. Teve então Inicio, a votaçSo das
enifijid:»!*. A cada passo, eleva-se o debute sobre
as cmenias, para «final aer approvada.*

Ao chegar á de n. 21, da comniissão. mun-
dando suppriniir o auxilio federal iti escolas
de Santa Catliarina, depois de um discurso em
que o Sr. Lauro Müller mostrou a necessidade
de nacionalizar, mediante o ensino, ou ele:i.t>i.-
tos estrangeiros estabelecidos t-ii * np.wò pala o
justificou a lesitlinldnde >1? auxilio, recordando
ser Santa Catharina u Kstado. que, relativa-
mente, maior verba consagra fi instruecão, foi
cila rejeitada por uma maioria significativa.

A emenda n. 2a, autorizando o governo a
abrir créditos para a reorganização dos ser-
ricos da guarda civil e da inspectoria de ve-
l.iciilos determinou longo debate em que se des-
taea in m os Srs. Metello, (ionzaRa J.i.vnic, João
Ijjrrn o Irineu Machado, que, referindo-se a nm
projecto relativo a taes serviços e ciicallnido
na Câmara, disse que o Sr. Ciscar Soares já
lhe deu, por mais de des vezes, a palavra de
honra, eomproinettendo-so a relatalo no dia
seguinte, e até hoje niio o fez.

Manifestando-se Contrario fi emenda 24, au-
torlzaudo a unificação dos contratos que re-
gem o serviço de esgotos desta capital, 0 Sr.
Octacilio Cauiaiil declarou iiüo-sd ncluir: lu-
opportuno rever o contrato com uma çoujua-
nhia quo cobra taxas em ouro, como Julga qiie
tal serviço deve ser municipalizado, c cm. sé"
giildn, falou o Sr. Metello, atfirmniido que a
City Improvenients ê a principal causadora 'da
grande mortalidade deste liistrleto, pois C*-uma
creadora do focos do lufeeçilo. -¦ Suo de tal ordem os deswrvlços por eílft
prestados fi populnçilo, que o povo carioca nn-
ceia pelo momento ein que deverá terminar o
coutrato eom essa einurexa, ui'firina o senador
carioca. O Sr. Gonzaga Jayme declarou que a
auturizaçilo uxclue a liypptheso de prorogação
do contrato, sendo, então, a emenda aceita pe-
los Ires representantes cariocas ' e pelo Se*
nado,

jV emenda 28, consagrutiva do rculmon uni.
versitario, foi Impugnada pelo Sr. Vespucio (le
Abreu, que considera as universidades lnstl-
liiii.-iie.-i arebaicas, tendo sido defendida polo
Sr. Irlneu Machado. O Sr. Conxaga Jnjrmo es-
trauliou a direcçilo quo tomava o debate, os
Srs. Camarft e Metello concordaram com o Sr.
Vespucio de Abreu, o Sr. Lapes (imiçalvsi dl-
vergiu o couenrdoii com tmlos, sendo, afinal,
approvada a proposta da coiiimissilo, A en«enda
lt-', redusluilo de -10 para 15 contos a subven-
Ção fi Assistência âs crianças pobres do Iusll-
tuto Álvaro Alvlm, depois de discursos desfa-
voravela do» Srs. Fernando Meudos e Alfredo
Ellis, açalorou os debates, pol», tendo o Sr.

dá infeliz, acudliam varias n'eMoí&''''.?'^-v'*^, Hu.i-111 vuiwa pehhous, [ ft< crl„nç„, n0*,rM do i)|str|ct0 jftúebtl para
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Um carregador atropelado
E O riSCAIj DA LIGHT BESOIATiü

TUDO...
Joaquim Martins dos Santos, por-

tuguez, carregador, tendo, hontem, de
conduzir para Copacabana, folhas de
cobre, fe!-o no carrinho de mno n"-
mero 1.805. Quando passava elle pelo
interior do túnel novo com o seu ci.*-
rinho, foi elle atropelado pelo auto nu-
mero 2.459. que o machucou nos bra-

que» a custo abafaram o logo com
uma colcha, e chamaram a Assisten-
cia para soocorrel-a.

Levada para o posto central, Caco-
lina, que recebeu queimaduras dc 1-
e 2*'.grúos, por lo.lo o coi-oo, foi ahi
pensada q removida, om segulüa, p:i-ra a Sunta Casa, onde deu entrada
em estado grave.
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A perversidade de um"chaufíeur"

A policia continua a nflo tomar
providencias contra- o« ,'abusó ' dos"chauffeurs", classe que cada vez
mais se torna indesejável entre nós.

Hontem, por exemplo, o -chauf-
! feur" do auto n. 1.317, atlrou-o con-

tra Alfredo. Ferreira Lino, de 30 an-
nos, empregado no commercio, qran-do ia tomar um bonde no .boulcvy-l
Vinte e Oito de Setembro.

O choque foi tão forte que uma das
rodas caiu do eixo, o que não impediu,
ainda assim, quo o motorista crimi-
noso ainda.tentasse fugir.

Dois guardas cieis, que viajavam
em um bonde, saltaram e cóusog.íl-
ram prèndel-ó ein flagralrite Na d.»lo-
gacia do 11!* districto <Uiu oito o nome
dc Augusto de Aráujb; e Aliai Síi*
comrnoi-tríiinti* nesse b.uilevard n ".-17.

A victima foi sofu-orriila p,«l.t Assis-
tencia o . o ct-iminnso recolhido ao
xadrez, depois 'dii 

autoado.'

AO CAVAQUINHO DE OURO
Grande fabrica de instrumentos de
cordas. Cordas por atacado. e a va-
rejo — Rua. Uruguayana n. 137—Te-
lephone 3.291, Norte.

Tentativa de suicídio
EXPLORADA E MAI/THATADA

PELO AMANTE, ATIJtOÜ-SE DE
UMA JANELLA
À pobre rapariga. estava farta de

Tijer. Jâ nüo lhe bastava a tristeza
qu» lhe causava a vida que levava na
caèa suspeita da avenida Gomes Frei-
re,* esquina da rua do Rezende; o seu
aniante, o "chauffeur" Horacio de
Aguiar, que é empregado de um com-
méndador residente a rua do Cattete
n.: 207, além do a explorar criminosa-
mente, extorqulndo-lhe o dinheiro e
•sjoiaa que possuía, dera ultimamente

Quando o Accacio* caminhava so-
bre as telhasi algumas dellas se par-
tiram e o pequeno cairia ao sólò, de
uma grande altura, se nüo se tivesse
agarrado a uma viga, ficando de-
pendurado, até que o íossom apa-
nhar.

Ainda assim recebeu ferimentos li-
geiros pelo corpo, tanto que foi pre-
ciso a Assistência medical-o.

A policia do 3* districto soube do
caso.

*-¦-¦-***•*» **¦! -.

Na Central
Foram transferidos os commissa-

rios Lucas «Salles e Ernani de Toledo
Raffard, este do 7* districto para o
Io, e áquelle do l" para o 7*, o Her-
minio Ancora da Luz e Welfrido
Roussoulier, este do 11" districto
para o 3" o áquelle do 3* para o 11*
districto.

Esbarraram-se
os carrinhos

Em frento ao armazém 13 do. cáes
do porto, esbarraram-se hontem, ú
tarde, oã carrinhos do mão de Anto-
nio Pinto e Serapião JosC* Ferreira.

(jos e pernas, damnifleando o carri-
nho.

Na occasiüo, transitava poi* ali um
bondo cm que viajava o fiscal da
Light n. 265, o qual saltou do ele-
olrico para resolver o caso. Perguntou
elle ao motorista culpado a sua resi-
dencia e depois que este lhe d'sse mo-
rar a rua Real Grandeza n. 124, man-
dou-o embora.

A victima foi soecorrida pela Assis-
tencia e a policia do ;iü" districto tomou
conhecimento do facto;

No cães do porto
UM ESTIVADOR TENTA MATAR

UM CARRO'-KIRO
O cães do porto volta novamente

a fornecer ameudadaiiiente noticias
aos Juniai-s, devido ft falta de -poli--ciamento ali existente.

Ainda hontem, ã tarde, houve, en-
tre o estivador Aprigio José dos San-
tos, pardo, de 23 nnnos e residente
á rua Camerino ii. **, o o carroceiro
Pedro Gonçalves, portuguez, de 35
annos, casado, morador no Caminho
do. Saccon. 196, uma discussão, mo-
ti vada por uma questão sem impor-
tancia, surgida rio serviço.

I0D0LIN0 DE ORH
Precioso snccedaouo ds óleo de ligado de bacalláo, das emites e das p eparações iria-to - 0 melhortmuGcipara crianças e pessoas anêmicas. Fortalece e engirda em poucos dias. Receitado

diariamente por notáveis clinicos, p attestam o sea alto Falar tkapeatico
«UBIAIVI OS ATTESTADOS

MOÇA QUE NÃO APPARECIA, DEVIDO AS FERIDAS ESCRO-
PIIULOSAS NO PESCOÇO — TINHA FERIDAS, DEVIDO A'
FRAQUEZA

para a maltratar physicamente, esbor-
doando-a desapledadadamente, quando
ella não possuía as quantias por elle
desejadas. E assim, Carmen Moreira
da Silva, a "Zoraida", como era co-
iihecida nas rodas alegres, começou a
alimentar em seu cérebro a idéa de de--sertar da vida.

O "chauffeur" Horacio de Aguiar,
como acima dissemos, explorava a in-

¦íeli*!, miseravelmente e não contente
com isso, ainda a espancava. Ante-
hontem, Horacio teve uma discussão
com Zoraida e bateu-lhe. A rapariga,
defendendo-se, rasgou-lho o chapéo.
O "chauffeur", para se "indemnizar"
do prejuizo, tirou-lhe á valentona um
anel dc ouro e platina com pedras pre-
ciosas no valor do 300)000 e retirou-se.
Indo empenhar essa jóia por 36|500
na casa de penhores da Rua Luis de
Camões n. G2.

•Minha filha Georgina, fraca em extremo, viu' rebentar, nópescoço, muitas feridas, que o medico declarou serem escropliulasdevido ao seu estado de anem ià. Tomou muitos remédios, sem con-seguir que dosapparecessem as feridas. Desgostosa, não aahlanem apparecia a ninguém, para não causar repugnância Nesse es-tado, uma amiga, vinda du S. Paulo, recommendou que usasse oIODOLINO DE ORH, com o qual ella Já se tinha «urado effecti-vãmente, começando a usar o IODOLINO DE ORH, GetfrWina me-lhorou rapidamente e, sem botar remédio algum nas feridas fi-cou apenas fortificando-se e purificando-se com o IODOLINO DEORH; completamente boa, engordou c não parece aquella creaturamagra e pálida de outros tempos.

Escapou de morrer
•O menor Accncio, de 8 annos do

idade, fiMio de Ernesto Rocha, resi-
dente no beco d«i. Carioca n. 34, é uni
n.ottino travesso. Hontem, íi turtle,
aproveitando-se da. distração de seus
pais, Accacio foi ao telhado da casa
o ,poz-se a brincar sob.*e a elarabola.

A um dado momento, com o seu
peso, um .doa"vidro,-* partiu-se e Er-
nesto caiu, não tendo, iioréni, ifo des-
pencado lá de cima, porqt!»», por fe-
licidade sua, aa suas vestes so pren-deram ix un:* dos verões de ferro da
clara boia. Na queda o traquinas re-
cebeu um talho na -perna c-nquenla,
tendo sido medíca.do pela Asíiston-
cia. ^

A policia do •4" districto soube do
oecorrido.

Na Assistência
Foram hontem suecorridos pela

Assistência:
Aug-uato Francólini, argentino, ma-

ritiíiiò, que sl* machucou tx boi do do
navio ei» quo trabalha.

—«-Encarnação, do 3 annos,.filho de
José Multe, residente á.rua Uaiao de
S. Felix n. 18o, - apresenta tido quei-
maduras de Io e '2" grãos pelo corpo.—Joaquim Leite, «servente de pe-
dreiro, residente á rua 8uni'Anna im-
mero 7, com ferida incisa no dorso
da mão esquerda. .;,,..

—Joaquim Fernandes XJmtem, car-
roceiro, ti.orador á tra.vessa Aífoti.so
n. 29. casa VI, que ceniagou o pé
direito sob uma carroça, no largo da
Segunda-feira.

—José de Araujo Lopes, mecânico,
residente á praia do Caju n. 155, que
fracturou um -dedo na officina. cm
que trabalha, &'mesma praia n. 147.

—O trabalhador Augusto Rodrl-
gue9, morador no morro do Castello,
o qual foi atropelada por uma car-
roça, na rua Bella de S. João.

—O menor Benedicto Lemos, oiie-
rario,,residente em S. João de Merity.
que machucou-se na fabrica de sal
Retiro Saudoso, onde trabalha.

emar mais um logar d-.', fllliuta na lii.--.iTt.irln
de portu» <lo Ceará, o Sr. Frinu-lícu S;V, c-om.**-
tnmlii-o cum Teli-mciicla, prof-riu uni dmiiirio
em nue aífirmou «cr iscamlalma a eu:i.*iM«ili.
üe lt) conto» para uin'•..consultório incrtl.i», ta"
xando-a dv favor pessoal, quc* clínicos ll!u»trc«,
como Miguel Couto o Aiintrcfjcsilo, pinleriuiur«.'tamar com Igual dircilu. Slas a re>lii..-i;Ao
caiu e entrou logo ein dl.t-n.srio, para eer com-
Iialiila pelo Sr. Metello, a cMM»iiila ."•), um re-
dus a 101) coutos a ailtm»n«.-il*>. de 700 concciliila
1 Santa Casa de Misericirüia do ltio «lc ,1a-
uclro. A. maioria, por.'in,. illftentlú do iciiãiloí
cari.ica'. •¦ .

Nesse Instante, 3 1|2 da tarde, o marechal
Tiros Ferreira, dizendo «.ne tortos cstnVilul fa-
ligados, pediu que fossem ecccrrailos os trnlia-
ll.os do illa; mas o Sr. liiuno de 1'aiva Io min-
lou u*o poder attendcl-o, j.o-s em voliii.lo a<
nltlmaa emendas da C9iiiiiiís«>3o, e, em «-cüiiüa,
iih dos senadores, set|.to l.i.mntlatãnieitt.» aupiM-
r.-nlas as de ns. 31 e illl, piira as (jíilios o St*.
McteMo obtlrera tanihem príréreiieiai V:A enicpili. n. 2, eoiiueil-iíilò a verba aniiiiiil de
0:01)0$ para a represcutai-ilo dos aénailore'...»
lUtpHtiidos, foi eiplicadn. por seil autor, o Sr..
Mendes d*: ÁIm'ldu, como um meio iúdirectòile elenir* o iltihslillo.

O Sr. Irineu Machado, abordando o casn. de-
clarou ser contrario a tal cmeiidn o faroiavcl
«•> au?m»iiío franco, dlsseriaiíilo sobre a 

'.ca-
rwtla »la tida e necéntiiaiíilo o dever de c«»r-
teila du Seaado para a Câmara, 

'nue,-no 
f|n'lTiro seu período legislativo, procura níellionir asltuacilo dos futuros ik-pulailos. .«..lia o seaa-

dor carioca que o Seilndç, i».r ileferencia paraera o outro ramo do iraip-r legislativo, develioniolo-jar a proposl«;ào' da Câmara.
Krani 4 lioras. SÁii Uifnít' numero para éiin-tiiiuar a vota.jão, une parou nn emenda de

n. S-.«.
O Sr. liueuo dc Paiva Interrompe por Isso avota»;.!.» e levanta a sossílo.

CÂMARA

Quanto ao secretario da presidência, no nue
tambem se allega. dlnilnulçto, o mesmo Diário i
Official publica a fla. 244 a seguinte rubrica
que temos" a acerescentar is despesis disslimi-
ladas do palácio: ."Augmentada uo material, consignação "eveu-
tnaes" de 8:400$ para pagamento da gratifica-
Gio de 700$ mensaes ao funecionario designado
para substituir Interinamente o encarregado du
ftcttt que se acha em exercício do cargo de se-
crotario da presidência da Republica "com to-
do-j 04 reiicimentos", conforme o disposto nu
lei n. 232, de 7 de deaembro de 1804, art. 2»."

ua, portanto, a "acerescentar ao augmento
de ceuto e ses-u-nta e oito contos de rAU de-
mouatrado acima, mais a quantla.de S:40C*J",
o que eleva o augmento da despeza global do
palácio presidencial a 170:400$ redondos.

Xio posso informar qual a despeza do pala-cio este auno, por conta do iilimiloito, mas cm
todos ós ministérios foi aproveitada a.monção
para as grossas aeqiiislfl3es sumptuarlas. O ml'
nistro da guerra comprou rarios automóveis.
A Câmara tambem comprou o »en Xoon... .

Por falar ulsto Sr. presidente, hontem quun-do eu entrava ua Câmara fui abordado pelos.ca-daveres da -Câmara, qne me pediam o. pagn-mnut» das dsspcias que aqui flzeriimi Inclusive
o automóvel..'.-xa» fica bonito Sr. -.residente,
que o Sr. Epitacio regallanamcate Jft tivesse
pago os "pachard" e os cadáveres da Câmara
estejam a importunar os deputadas... peso a
V. Ex. providenciar para qne este vexame nSo
continue.

Cumprida a niluba obrlg.-ii.-So de destruir a"camouflage'**que o Sr. Epitacio mandou paraas varia, tenho que oecupar a attençito da Ca-
mara com um facto grave: o Sr. Epitacio «std
provocando o exercito.

O caso do Sr. general Figueiredo Rocha é ty-
pico-t-Br. Er. foi revertido no exercito como "ge-
neral". Era de simples bom senso, que sendoelle general nSo fosse designado para eoinmnn-dar'um batalha». Qualquer qne seja a Interprc-
taíSo a dar i lei que o mandou reverter, "se
niio houvesse o propósito do o menoscabar.",certamente ter-lhe-iam dado designação compa-tlvet com o seu.posto. Seria fuclllmo. Como,
pnrím, a regra e a prepotência, quiseram pro-posltalmontc Jitimllbnl-o, collocal-o numa posi-¦.-ío ridícula, mandaram-no commandar uniaunidade do conluiando dc coronel e Incompleta,na fronteira. O propósito d* provocar é eviden-te. Nem sú para elle: a "gafftf" do ministériomandando pedir explicações ao "presidente do(lub Militar, revelia o propósito de mostrarforça,.;" Este» actos, crela o Sr. Kpitacio, ifilhe diminuem o prestigio.

Nio posso findar sem agradecer ao Sr. Epi-tacio a ultima remoção de amigo meu.S. Ex., honteni, mandou remover o guardamunicipal Nnno Oomes dos Santos, que mo éfraternalmente atuleo lm vinte nnnoa, para ficarsob o coinman.Iu do 9r. Ivau Possoa, do ramonumicipal da familia. Este rapa- "est* no-meado agente interino du flscall«nolo munlcl-rnl e J» estão preparando uma aposentadoria
paru fazel-o effectivo. O Sr. Epitacio pCdeni.-iBilar o meu amigo correr a escala atê Santal.rua. »S'ada couseguirâ como não tem consegui-d», nus tentativas de subornar ou perseguir a ml-nha gente; fi povo do alma habituada fi lucta;11.1o, -fc.r-r-ni. S. Ex. Já deve ter vl-to que qniz.subornar n dois a perdeu o tempo; ficarammais. bravos.
.-Nilo perca tempo com Isto, Sr. Epitarlo, cx-clama o orador, a minha eleição i um brado dun|iinl"o Inteira da cidade. Não hn Epltnclos fun-
&!#'« por maior que lhe seja a "mórbida vu!-.lado que possam excluir o representante do
povo carioca. I»'aça o que quizer. Eu o desafio.A inlnlia voz que queima ti fronte do poltrãos»l pfide ser cancellad» pela morte.jt seguir falaram os 8rs. Carlos de Campose Ilueno Brandão, o "leader", fazenda a defesado governo qiiauto ao niigmeuto de despesa do
pnlaclo presidencial, c o presidente, dando ex-
plleaçües sobre as despesas da Câmara com areceiição do rei Alberto, despesas que tiveramo preciso assentlinento do presidente dã Ilepu-blica, que. certamente, maudarl saldal-as nadevida opportunidade.

jV ordem do dia, um requerimento de urgen-cia. do Sr. Anlonlo Carlos, provocou largo de-bate. Requereu o relator da receita tirgeni-la
pnra quo fosse dispensada a Impressão e dis-tr!l»iiI<-flo de avulsos dò projecto de orçanien-to dn receita, afim do qne o mesmo possa serincluído na ordem do dia de seguudà-feira. OS*i*. Nicanor Nascimento combateu esse reque-rlinento, ameaçando obstruir a votação do 'orça-
mento. caso fosse o ni».»smo approvado. O Sr.Maurício de Lacerda Justificou os Intuitos dorequerimento, combatendo-o, mas, na sua forma
que declarou estravagante em face do reglnien-Io.. O 8r. Carlos d» Campos declarou que se lhefosse possível, como presidente da commissão.le fluuucas, retirar o requerimento, fal-o-hla.O Sr. Paulo do Frontin defendeu o reque-rlmeuto, achando-o plausível. O Sr. Nlcanor¦.'asi-imento voltou a falar, explicando a «Igni-flcação de sua attitude. O Sr. Rueno Bran-.lão declarou que aceitaria o requerimento,abstraída. dellè a expressío urgeucia. coiislde-rnndo-o apenas um pedido de dispensa de lm-pressão para. opportunamente, ser o projectoIncluído em ordem do dia. E assim foi appro-vado o requerimento.

Caixa Geral
das Familias

Sorteio semestral
A directoria convida os Sra. accio-

nistas e segurados para assistirem,
na sede social, fi. Avenida Rio Bran-
co n. 87,. ao sorteio de apólices, quefará rea Usar a 24 do corrente, fts ia
horas.

Outrosim, participa aos Srs. se-
guretdos que, para concorrerem aosorteio, deverão pagar suas presta-
ções atê o dia 20 do corrente, seiuk
ne.ssa data encerrada a relação da.»
apólices sorte-aveis.

Rio de Janeiro. 11 de dezembro da1920—A DIRECTORIA.

do parecer da Ceniml«ísão de Finanças sobre asemendas offcrei-ldns nu il» discussão do projectoaulorlzaudo a conceder subvenção aus Estailos
partlctilares ou en«prc-i,is por estes organizadas,'
que, sem privilegio do zona, te propuzerein áconstruir o conservar estradas de rodagem.

— — ¦¦ ¦'~t-*t' «fllá i iri
VAI FAKKK PAUT1* DA JUNTA 1)1"

INSl>jEJtí§A*0 DB SAUDK
O 1" tonento medico, Dr. Alarico

Ayrosa, do 3" regimento de infante-
ria, foi designado paia fazer parte da
junta medica do inspecção de saudo
do quartel-general.
—. ¦" —at-o-m i iüi .
MEDI.COS PARA A 2« MNn.A DO

KXERC1TO
Para examinar os candidatos a of-

ficai medicu da 2," linha, o general
Barbedo, commandante da 1* regido,
designou os médicos, capitão Dr. Ma-
noel Gúes Monteiro e 1° tenente Dr.
Jayme Villas BOas. .

O CASO FIGUEIREDO ROCHA
. O general graduado Figueirodi»

Rocha, que se achava preso no quar-
tui-genoral da 1* região'militar, soli-
citou ao Sr. ministro da guerra qu-j
lhe desse a cidade por menagem.

O Dr. Pandid "Calogeras deferiu
esse pedido.

—Foram designados para tomar
parto no conselho de guerra a que
respondera o general graduado Fi-
guciredo Rochi-j, os generaes Lino
Ramos, Dias -de Oll.-eira, Cardoso da
Aguiar, Américo Almada, Rodrigo do
Araujo Bulhão e o auditor, major
Claudino do Oliveira Cruz.

A sessüo dn Câmara dos Peputados foi aber-ta, hontem, com OS congressistas, presldlndo-uo fir. liueno Rrandão, secrêtiíriãüo pelos .Sn-.
Andrade Bezerra e Juvenal Lamartine. A actada véspera fui approvada swir debati*.

Lido o expediente, o Sr. .lo.-(. Aupistò re-
quercu úm voto do pezar — liuaiíiíntmiente con-ccrtldo — pelo fallecliiient.» «lo Hr. Ati-irn o S:l,
jul» federal na secção do ltio Crniide do N.,rte.

U 8r. Nlcanor Naüoliucní» priniunoíou o he-
guinte discurso:"Venbo cumprir a minlia promessa ao II-lustre Sr. deputado Ozorio.

Affirmci que "houve ailgiiichlo nas verbasde di>j»|iega d.i palácio «Io*Cattete, exigida pelavaidade mórbida do presidente".Vou documentar.
No auno Uc 11UII a lei orçamentaria n, S;ll74,de 11)111, cunfiirmando-s' com áa anteriores,marcava a seguinte despeza para o palncio:

.Subsidio .,
(Iihlnets
Palácio 
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\otou-se, a seguir, a materia da ordein dodia. Foram approvadas. cm 8« discussão, as
proposlçiles: abrindo o credito de 47-K!i3$44.-j
pnrn pagamento u Felisberto Brant: alirludo òeiedito especial de V.MtiS, para pagamento de«llurlas a Hcrmcliudo Ferreira Lima; abrindo oitvdito c-peclul do «l:13i*» para pagamento aomajor Arthur Xavier Moreira e capitão ,los«I.-iuid*!-;: Guimarães Padilhn ;« substitutivo «dai•-..iiiiiilsalo de Finanças ao projecto n. !-'22-Ail«* l!l-'0. Isentando de direitos ile importação òmaterial que se destinar nó rjiibomtorlo' d*.ib-crvaijoes, mantido em Manín., pela Escola.1? .Medicina Tropical de Liverpool; regulando a!«i.-iii.il.) dns prédios urbanos, e dando outras
!«r.iii,!ciic!a<: autorizando-a naturalização de.i.nllier estrangeira casada com brasileiro.¦.'(iram approvadas, em 2" dlscussSo, «as se-Kiiliiles proposições :

Autorizando, dentro ds verba orçamentaria
l>ura 11121. a constiucçilo de uma linha tele-jrniphlca dc Uraudr a Comletlba; abrindo o' cre-.liio de 114:«."i.-»*22.1, supplementar A verba' 10"do orçamento vigente do Ministério ila Ouerra :iilirlmio o credito especial de 4T:»4UJX4II, paralingiipientp de coihpi-üiiilssoa assumidos peloIjIo.vi! llrusileiro: mandando reverter ao serviçoactivo do exercito o ca pi til o reforniíldò Alfre-d») 1'iuisecai concedendo a D. Leopoldina Mariado Amaral Teste o outrn o montepio civil a quetèm direito; nutorlzando a abril- o credito deBi :14o*". liara n construcção de uniu Unha te-le-r-pliíi-a entre Xlrlrlca e Ypiranga; autori-/..-inil.. a abrir o credito de 41-.SU0I para constru-.cio de uma linha telegraphica entre Piedade eaurüp-tbít,

Koram approvadas, am 1« dlscussüo, na s»>-guintes proiMsIçõvs: reconliecemlo de utillil.iile
publi-a a Liga Kspcfantista llraslb-lru; cimi-paramlo .a lni|Wrtan.*ia de' "imebras" dos the--oiirciros e fieis dn Itei-ebedoria do Districtol-edeml A que percebem os pagadores e fieis deiwgadlirlas do Tlicsoiiro Nacional; i-oncetleiiiluleiição dos dir».»llos de Impòrtnçlb a usinas Hefubrlc.-ii.-ilo d*., ferro e aço etn lerrilorlo brasi-leiro; autorizando o reparo ; constru-i-«lo de .-.-tradas ilo rodagem; antorlzaudo nrevl»no 

"do
contrato com a Companlila Chemius ile Fer* rc-vigorando o numero cinco do art. 28 da lei du

RADIOGRAPIHA
Foram designados para acompa-

nhar os trabalhos da commissão ti»-
ch.nica mixta, civil e militar de radio-
graphia, o coronel Alipio Gama e o
Io tenente Nestor Figueiredo Pegado.

i mi m^mnm-mmm.
AS PROMOÇÕES NA IN.STRUOÇAO

Pl.llMCA
P*or actoe de hontem do Sr. pre-

feito, foram promovidos: a adjunto
de 1* olasse, o de 2* Klias Mallio da
Silva Costa: a ndjuntoíi de 2* blasáe,
os de 3* Antônio de Souza Moreira,
e Idalina Negreiros de Andrade, por
nerocimento; a professora cüthédra-
tica, com exercicio na 9*1 e-scoki mix-
ta do 18" di-strietc. a adjunta de 1"
classe Maria Alice da Silva Pacheco:
a .professora cathedratica, com exer-
cicio nfli 6" escola mixta do 2a0 distri-
cto, a adjunta de 1* classe Adylín
Azevedo Martins da Cunha.

MAIS VETOS DO PREFEITO
O Dr. Carlos Sfim.paio, «prefeito» mu-

niclpal, vetou, «hontem as resoluções
do Conselho Municipal quo o auto-
rízam a n andar pagar ao professor
da Escola Profissional A-lvaro Ba-
«ptista Carlos Reis, a quantia de réis
4:ü00*** da dlíferença de vencimentos
o a que ampliava de mais 500, o nu-
mero de matrículas no l» anno da Es-
oola Normal, cujos e»*c«\ir»í9 de admis*
são de.vèm-se realizar no começo do
próximo exercício de» 1921.. •

I'*0 NOMEADO FEITOR
O Sr. prefeito nomeou hontem o

cidadão- Leopoldo de Magalhães para
o logar de feitor da estação centra)
da* Superintendência dos Serviçoa d»
Limpeza Publica e Particular.
—¦  mm. am a m
BEVBRTEÜ AO QUADRO DE AR-

JUNTAS
O.,Sr. prefeito, .por acto de hontem.

fez reverter ao quadro de ajuntas de
1" classe, a «professora cathedratica
D. Dn»lce «Murat da Rocha, que por se
achar ausente na Europa nâo se
apresentara para tomar .posse da-
quelle cargo.

11 ¦>. a m.
O "PARANÁ" SEGUIU PARA O

RIO GRANDE DO SUD
O contra-torpedeiro "Paraníi." já

partiu do porto de Santos; onde se
encontrava fundeado desde novem-
hro ultimo, com*-destino'ao .Rio Gran-
du do Snl, para ir substituir o "Piau-
hf".

\s autoridades superiores da arma-i:.-..|ta o Despesa: estendendo il -Kscola Pra- ' -"s autoridades super
í.'.'.'..1 ..'l!5. í'"!"""*'ri'1<> <Jo l'*rr i-H disposições dns 11 "-**'•-. recebei-am telegramma, nesse sen

Em tod-ae as .pharmacias e drogarias. Agentes : SILVA GO-
MES & C. Rua Primeiro do Março n. 151, RIO DE JANEIRO.

O CRUZADOR "RIO GRANDE DO"SUD" IRA' AO ENCONTKO DO"FDORIDA".

O cruzador "Rio Grande do Sul"
ira fora da barra no dia da chegada
do couraijado norte-americano "Flo-
rida", afim de comboial-o *itê ao an-
coradouro dos noiuos navios uo
guerra.

Sobre esse assumpto e ao concer-•nente ao ccromonlal marítimo de rc-
cepção do embaixador Colby nesta
capital, o capitüo de mar e. gueuni
Noronha Snntos. cónim^ndantc da 1*

i dii-tíiiVi naval, (Amíerertcíõu hontem'com o almirante Pedro dc Frontin,
! chefe do estado-maior da armada.

Total .. ..  21)11 :m»0$UÜ0
Depois que a ''mórbida vaidade" asiuiulu ogoverno, logo se viu que o qüe bastava ft mo-dostla mineira' dos Srs. Wencesláo- ç DelfimMoreira, simplórios Camponios niiueirus. irão

poderia sstisfazer A elcguDcia e no luto dastnrrn* dn nt#vo itroslíltíofe,Pur Isso, nn orçamciii». or/niiizado para oSr. r.pitar», as vrírtiãn furain Ks ü»..,-ulntc«, nac..iif.»rmi»l:i,le d.» tol n. B.II1U, ,|.; 5 o\. janeiro

S'<>'*lti'i  12} :0fl0$000i.abtnele  ' ;!»:.si»n"l):l.iCalado .. .- bfl-^o-ijij-.uuil
Total .. ,. .. ..' .. 4.1l:»iiiiiíiii.1.i

A differençá entre a*» verbas ile rt»brl»nIgual mu (luis casos evi.toi.na quo rcliuiii.i.»epitacio, o regiiben das farras determinou m„aecrcscliiio de dcsjieiws do "cento c yei«enl.-i eoito contos de rél* ! Isto f, um aeeresclmo dedesperas d«.* cerca de VJ, ' o|o" nbre a aute-rior.
Para dissimular este evidente accreseinio, asvaria» e os y:,rl„.. |»io é. os que atacam noCongresso e dt-r.-n.lnii o ckciiiívo. qiian.l,, am-bo» concorrem para os .l.;.«:s.r,lici.,s, piet.-ml..»,oppor a "caiiiouflage* .1 ,e o Sf. BplhTillÕagora nSo pratica a lmmi.raii,b«de que os au-teriores presidcnlcs prati.:.*-;,!„ Oc faíer i«.t-lar a de-pcZa de palácio pelas verbas dos ml-uuterios.
Km primeiro logar nüo ba provas de que t>¦Si;.!^."1*?"- ' ° *"• D*-lfil" Pf-tleawein esta

„J?e?lllLÍ'¦'••*-•' 
'«, 

•"• "Idencia que se impõe
díi. i;^t,-,^a-lV*-l,,,.u't-8» *•"¦« '-«--mm o»dois presidente» mineiros "não poderia gastar
nl- íl . - ." ««"«••¦¦"¦"••o de nutomonis o
?-¦. f*™ " f«"rr«« «-«bitiial e o delírio aml«n!a-torio do presldcule Kpitacio.Ha mais a considerar que no uumero 4 dadespe-!» se escreveu *-l'ar» custeio do sorri»-.,inclusive conservado c reparos dos carros po-deado a governo ven.l>»r .os que julgar dl-ne-
iutròí-0' 

* 1,ppli--- ° P™«l««*:to iaiquisiçio de
Ora. o governo deve ter vendido os "desne

cessarlos . mas "comprou inela-ituxla dê ele-ganUfslmos Packard'. que fare.n a gloria ra-uianle daa varias pessvas qne dc*.lu»i,i.raiii acidade na sumptuosldade do seu luxo asiático .Aqui ha tini parcntliesls a fazer e un»a per-funta-a rest-oader: -IVrí ». ,n,i»cio i«aVo.Packard com o. •*«;.:00(i$ o, ,,.,,.., ,.„;,,,,*, «
ter» a desper.a corrido pcl.i "lllliiill
nio foi nito c d«*ve ser
rio aa defesa d

lw.i que.balxaruin.com os decreto., u. l.IISll delíiO.1, e n. II.20*1, de lillt.
Xilo liouve numero para a votaçilo do projectonao Fancclonudo, concedendo melhoria de refor-mas nos voluntários da Tátria Josô .loaqulni'¦onçalvcs e .Manoel Adolpho dos Símios.Depois do fular o Sr. Collares Moreira,' emdefesa de projeto que aprerenteu, lii dias, fo-ruiu encerradas as segundas discussões doprd-

jecto aliribilo os créditos de O.ilSU :l'.1fi*o:i2, * pa-pel c d-.* 571 ;S7.*$IUÓ; ouro,' supplementar a dl-versas verbos do orçamento vigente do Minis-torio. da Marinha: «brindo o credito extraordl-nario de *í.«K*J:.|*,*u$4n, para pagameuto deilcspçsas com a intervenção no Kstado da Bàhhi;e abrindo o credito especial de 47:01(l?*.'7(l
paia pagamento ao major medico du exercito.'
1*1" .Iiltlil tt í m é t.i tí I 1 .... s » _.. . x. *

lj.1'*, do respectivo commandante, ca-
liitão de corveta Mario Spinola, qu-t.aiuliem-communicóu haver assumi-
do, naquelle porto, o cargo de imme-
diaio do mesmo vaso do guerra! o ca-
pitão-tenento Francisco Xavier da
Costa.

Os proprietários da faÜFtca do Depu-
r&tiro .lndigcna tiveram-a gentileza, nue*»griide:omos,* de nos enviar votos de
prospi-ridades no novo atino, offereceu-
do-nos,,,. — •.-—¦- »» «¦«,«¦„.,, s ao mesmo tempo interessantes foDr. Joaquim da silva domes; discussão única lhinhas-reclame '.p*n*a 1921.

.- i-.-.lns u«, Minis-
« ttiiliSeaa; mas tu

'• 
IkII.«pllcaili. jiclu Sr. (izu-

. Wllit-I*-.-- . .
Quanto í, dlmiiiui«,-0c»

terio do liilccipr ha ,i«,i|na« se .juM embarrila.
vou deixar luilo claro.

A verba a que se refere o Sr. Ozorio rei«e-tmdo com a sua ualural i.igenHIdide, « «n»«a-ilo presidencial, como teuui. .id.» rciluilda i",.ge de o «cr "M ãugiiientadsT: e a .*i:i« d.i'on-:«mente, líst.1 a fl». 253 d.. Diário O/fieiM. d Ar,
t íi.-'."1"- ÍÍ i11'-0' Br" •'*¦ m "«ero- com...de rí.s e f..i aumentada de 20O:0UO"j a 1.,,-texto de trabalhos de uma commissão. XJn íe.encnUuoia dimiuuiçSo o Sr. f..»,riu. repetindo o j¦furiial io Vonunereto, tal ea.l-urriladu .

Banca Hypolhecario e Agricola do Estado de Minas
Geraes

BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 1920
(Incluindo as 1-gciicia.s)

Sede: BECLO HORIZONTE - Succursaes : RIO DE JANE.RO, rua Vi»-conde de Inhaúma n. 70. e S. PAULO, rüa de S, Bento n 33-A
(Incluindo as ngencius)

ACTIVO
Accionistas.
Prêmio d»- reembolse* .das obriga
rmJ:^.'--'-  Frs. 3.220.*9Ó5,00im moveis
TitulOf* è valores pertencentes âó -ba-nco" 
Titulo*» descontados e contas correntes garantidas""'Ae.-fK-fj em caiK-üo *'•'.',
Valores em couyão .-...'.'".' ......'
Titulos e valores depositad.e.'.'.'.". 
Empréstimos hypothecarios.......' ' *
Valuròs hypotliecados.
Ef feitos a receber por. conta dc terceiros 'C^.x-a e correspondentes .10 Brasil e. no estrangeiro"*Contas de ordem e -diversas.. *-*>¦-• «w«i,siio...

Frs. 6.965.000,00 3.824:945-S50

Capital em acçOes.
Capital em obrigações.'.'.'.

PASSIVO
... li-ra.lO.ÒOO.OOO.OC

Fundo de amortTz^iò"^;j£jfè* Fr3-18«9«^O.O»
Fundo de amortização das obrigação!." Fundo de reserva social
Lucros suspensos " 

'' -'"-' •m , a a m .-* t> , tt ra aa a m * •>•-•»»»«.,,.,
Depósitos cm conta eorrento:

A' vista
Com aviso. ü"..*."
A prazo firo

12.328:080*384
ll.9S4:C13Í747

11.5C3:72»$999
Caui-ão da directoria
fia tan tias diversas.
C.*.-dur«. por titulos .s valorw 

"(iópwi.tíidõa
iitulos para cobrança
Contas de ordem e diversas! > 1 >"•'!." 

Estevão Pinto, pre*iidcr.lc-.p;,,,l Davaqaery,

1.904:510$50"
36-l:075JC17
948:0C9*S*>2

34.510:786*0-57
51:537*500

23.952:282(354
2.103:1051077
3.373:727*5*12

18.688:995*000
11.877:303$r,18
10.0S2:343~290
5.621:878$232

122.309:5GO$965

. 5.491:666(668
11.203:002(941

174:108(31*
1.410:509(11-*

17:782(:-í-7
729:812(639

33.876:41S(110

51:537(500
47.041:277(354
2.103:105(077

11.877:303(518
7.733:037(194

122.309:560(905

1

gerente.
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O PAIZ—SABBADO, 18 DE DEZEMBRO DE 192C

-^iPoiRiTr^ ° Foot BalL Tuif, Rowmá e -Õufros -¦Sn

FOOTBALLsm*^** WÀrnam «aa*

Os jogOs de amanhã

Campeonato de 1920
PRIMEIRA DIVISÃO

Fluminense x Flamengo
Ko stadium do Fluminense F. C,

a rua Guanabara, nas Laranjeiras.
Terceiros, segundos e primeiros qua-
dros, íis D,45. 14,30 e 10,15, rcspectl-
vãmente.

juizes: terceiros quadros, Álvaro
Ramos Nogueira Junior, do Exiles
A \ ; segundos, Elviro Souza Ribei-
ro, dó Hellenico A. C, e primeiros,
Ary de Azevedo Franco, do Bangú
A C. Representante, Oldemar Murtl-
nho, do Botafogo F. C.

S. Clu4l»stovão x Aniterlca
f No campo do S. Christovão A. C,
'i rua Figueira de Mollo; em SSo
Christovão. Terceiros, segundos e pri-
melros quadros, as 9,45, 14,30 e
3 6 15, respectiva ir ente.

Juizes: terceiros quadros, Flavio de
Almeida, do Palmoiras A. C; segun-
dos, Eduardo Mugamaes, do Andara-
hy A. C e primeiros,. Oswaldo de Al-
meida, do Fluminense F. C. Repre-
sentante, Dr. A. Souto Castagnino, do
S. C. Mangueira.

Villa Isabel x Andarahjr'¦ 
No campo do Villa Isabel F. C, no

lardlm Zoológico, em Villa Isabel.'Terceiros, segundos o primeiros qua-
dros, ãs 9,15 ,14,30 o 16,15, respectí-
vãmente.

Juizes: terceiros quadroa, Oswaldo
de Almeida, do Fluminense F. C;
segundos, Achilles Pederneiras, do
C. íl. Vasco da Gama, o pri-
aneiros, Juracy Nazareth de Arau-
•jo, d«> S. C. Mackenzie. Representan-
to, Manoel Rodrigues do Souza, do
íá. C. Mangueira.

SEGUNDA DIVISÃO •*-

Carioca x Vasco
.fo campo do Carioca F. C, íl ea-

trada ü. Castorina, na Gávea. Se-
gundos c primeiros quadros, fts 14,30
e 16,15, respectivamente.

Juizes: segundos quadros, Pedro
Paula do Lima e Castro, do S. C.
Brasil, e primeiros, Pedro Santos, do
S. C. Mangueira. Representante, José
Gomes do Souza Junior, do River F.
Club.
LIGA SUBURBANA DE FOOT-BALL

(Sub-Liga da Metropolitana)
Fcdregulho x Brasil
Eclalr x Rlacuiieu»
União x Dramático»

6ul-Antertea x ModcstC

O QUE ILVVEBA* ?

Teremos novns luetas na Metropo-
lituna ?

.Ao quo 'ouvimos em .rodas -de ai-
guns parodros da nossa entidade ma-
lima dos desportos cariocas, reina,
"embora em surdina", grando anima-
ção e íorto cabala nas candidaturas
ao cargo 'do presidente da Liga; uns
-trabalham com afin-co, no «sontid'ü»
do conseguir maior votação para o ea-
limado sportsman Horacio Wernc, e
outros fazem tambem com segura,
propaganda a apologia do nome do
não menos estimado sportsman, Célio
do Barros.. , ... ., ... ..... .,,

Nenhum dos grupos, segundo ouvi-
nios, cederá. Teremos novas luetas ?
O t .V«UP*tíONATO PAULISTA SERA"4

DESEMPATADO AMANHA
Amanhã, cm S. Paulo, serft levado

a eífelto o.grande match de desem-
pate do campeonato paulista, entre
os conjuntos do C. A. Paulistano o do
Palestra Itália.

O match, que ê esperado com an-
ciedade no rnolo sportivo paulista,
será sensacional, sendo disputado no
campo da A. A. das Palmoiras, na
chácara da Floresta. .

Para este grandioso encontro, .a
Associação Pauiliata tomou as seguin-
tea resoluções:

Esse jogo terá inicio fts 16 horas;
findo o tempo regulamentar, se con-
tlnuar a existir o empate, será pro-
rogado este tempo, n|s termos do
artigo 36, dos estatutos, por 30 mi-
nutos.

Dado nenhum contandor sair ven-
cido, nova data será marcada para
o mesmo effeito, observando-se o dis-
posto acima.

A directoria resolve?» Igualmente
náo permittir a permanência, dentro
do perímetro do campo, dè toda e
qualquer pessoa, excepto •cs jogado-
res. mesmo que alleguom sua qualí-
dade do directores dos clubs litigan-
tes ou photographos cie revistas, jor-
naes, etc.

Os gocios do CA. Paulistano e do
Palestra Itália terão abatimento de
50 o|o no preço dos ingressos, deven-
do as dlrectorlas dos dois clubs re-
qulsltar da thesouraria da A. P. 10. A.
o numero necessário.

A directoria resolveu convidar -o
S. C. Syrio, campeão deste anno, da
2* divisão, e o C. A. Independência,
detentor do campeonato municipal do
1919, para realizarem o jogo prellnii-
nar, que terá inicio ás 14 horas.

Os preços das entradas serão de
4$200 para archibancadas e 2$200 pa-
ra géraèsi
O CASO DA SUSPENSÃO DF. CHICO

NETTTO
Escrevem-nos:
" Sr. redactor sportivo de O Paiz —

A ultima sessão do conselho divisional
serviu para caracterizar, mais uma vez, a
attitude desleal que o representante OI-
demar Murtinho adopta sempre, em todas
as .|ucstões em que o Fluminense entra
c«..nio "magna pars". Não foi precisa
muita attenção da assistência, que af-
fluiu á síde do Metropolitano, para qut
« mesma verificasse, a cada passo, nas
discussões travadas em torno do match
Mangueira x l"1uminensc, que o represen-
tante do Botafogo visava exclusivamente
prejudicar o tricolor, appelíando inno-
centemente para as disposições do código
disciplinar, que uns acorrentara nas ma-
Hias da sua ferocidade, e outros acobtr-
tam com a impunidade, como ultima-
mente suecedeu no tão falado "suiurú"
Botafogo x S. Christovão.

A discussão do match dos segundos
quadros Mangueira x Fluminense eviden-
ciou o propósito cm que estava o senhor
Murtinho de fazer carga ao Fluminense,
o que S. S. conseguiu, " entrando no ani-
mo do player Simas", do Mangueira,
para concluir que o aggressor fora o jo-
gador Joel. do Fluminense. Todos sabem
que nos transcorrer da pugna cm que-
stão houve um começo de aggressão en-
tre os dois citados players.

O juiz. em seu relatório, assignala que
o incidente aão teve outras consequen-
cias. visto terem os mesmos contendores
se desculpado mutuamente, abraçando-se
no próprio campo da lueta. E, sobre o
caso, o que disse em o seu relatório o rc-
presentante do conselho, Sr. Oldemar
Murtinho? O interessante não é saber
o que S. S. disse no seu relatório. O queé edificante é o que S. S. disse cia tri-
btínã, esquecendo-se do que havia dito no
relatório. Descrevendo o jogo, affirma o
Sr. Murtinho, ao falar na pseudo-aggres-
são, que " nâo podia indicar o aggressor,
nem se houve o propósito da aggrwsáa

pois não entrara no anhnò do,jogador Si-
mas e havia uma ciroumstancia muito
importante a considerar: ambos «dispu-
tavam a bola. • Isto no relatório, E da
tribuna d que disse S. S.? Na cadeira
que cm má hora 0 Botafogo confiou aò
Sr. Oldemar Murtinho, S. Sr sustentou
uma opinião diametralmente opposta, isto
é, affirmou ao conselho que o player Joel
Roxo, do Fluminense, havia sido:ó ag-
gressor. Era preciso desfalcar o tricolor
nos seus dois quadros para que um pos-
sivel fracasso nos dois matches que-lhe
faltam disputar possa aproveitar ao vete-
rano club da rua General Severiano. Coi-
sas do foot-ball... Contrariando a poli-
tica do Sr. Murtinho, infelizmente, o
conselho só ouviu uma voz. Mas, graças
a Deus. essa foi bastante enérgica e co-
rajosa para levantar os 'bastidores. R'.*-
firo-me «io digno representante do Villa
Isabel, o integro sportmen Sr. Mario
Iíethlein. Os demais assistiram mudos,
sem um protesto, o yeredictum clamoroso
do Conselho contra os dois citados ama-
dores. Não deixou de. me impressionar,
grandemente o retraimento do Sr. Ri-
beiro de Almeida, .representante do Flu-
minense, que poderia ter defendido com
mais-calor o seu club, victima do menos-
cabo do seu impenitente inimigo alvi-
negro. O discurso do .representante do
Villa Isabel honra os sentimentos de jus-
tiça do querido sportmen. S. S. começou
accentuando que' factos mais graves -têm
havido, sobre os quaes se tem silenciado
o conselho, demonstrando uma revoltante
parcialidade. Faz o elogio de Francisco
Netto, dizendo-.o dos mais acatados foot-
ballcrs brasileiros, benemérito da Metro-
politvana, muitas vezes capitão do seu
scratch representativo, numerosas outras
internacional e interestadoal, campeão ca-
rioca ha varias annos, director do' seu
grande club, capitão do seu team e ho-
niem de sociedade. Diz «não achar como
pode o conselho punir um ou dois joga-
dores, quando o conflicto teve uma.ex-
tensão muito mais ampla, envolvendo-se
nelle todos os adversários, ambos os
tcara9, 6em que' a responsabilidade possa,
ser rigorosamente apurada. S. S. appel-
lava para o bom senso do conselho, afim
de que este não viesse inutilizar um pas-
sedo sportivo qne ninguém tinha' mais
brilhante nem mais limpo; éfaf preciso
considerar que o infractor cra Francisco
Netto, o querido rplayer tricolor, inca-
paz de uma deslealdade, nunca punido!
O Sr. Murtinho levanta-se novamente.
Relembra uma suspensão imposta ao dou-
ter Luiz Menezes, a quem elogia larga-
mente. Diz que não sabe por que inno-
centar o capitão do 'Fluminense, a quem
chama covarde na «Tggressão, seu , ini-
migo gratuito, acerescentando que Chico
Netto poupa o seu club, sobre o qual tem
sempre expressões injuriosas.

Tudo -isso o Sr. Murtinho diz gesti-
culando, berrando, suando, numa anti-
these perfeita do representante do Ame-
rica, todo mesuras, atte&cioso, cordial e
polido... O representante do Villa Isa-
bel fala para o deserto.

A votação estava próxima. Chico Netto,
por oausa de um jogador indisciplinado,
sem nenhum titulo que ò recommende, é
suspenso pela primeira vez! .•

O Fluminense que soffra as funestas
conseqüências dessa medida iniqua;. más
não perca o animo varonil, pisando o gra-
mado cada vez mais convencido do seu
valor! Avante,, Fluminense! Prosiga
sempre na sua marcha brilhante c sensa-
cional para des-tinos gloriosos, pcrdoa.il-
d oos adversários impenitentes, coitados,
que 'não sabem- o que-fazem. Convicção
certa na. victoria. embora lhe arranquem
09 defensores da primeira linha! Os da
segunda .virão cumprir heroicamente o
seu dever! — li. de C. B."

O FOOT-B.ALL E A ORIMINALl-
DADE

Do sportman Dr. Joio de Oliveira,
que na,"A Gazeta", de S. Paulo, pu-
bllcou uma série de artigos com o
titulo acima, que, com a devida ve-
nia, transcrevemos, recebemos a se-
guinte carta:

'•Jaquary, 14 de dezembro de 1920
Sul do Minas— Em férias — Se-

nhor redactor sportivo de "O Paiz"
Sofcçãó do foot-ball. — Não é por

vaidade do jornalista que lhe venho
agradecer a inserção nus brilhantes
columnas do "O Paiz" dos meus ar-
figos sobre "O fòòl-baHe a crimina-,
lidado", publicados na "A Gazeta",
de S. Paulo. Faço-o, pensando que
venho trazer meus applausos ás
idéas mais ou menos adoptadas por
todos que desejam ver o foot-ball
como escola 

'de 
educação.'

Ora, Sr. redactor, a mim me pa-
rece que é "O Paiz", com toda n sua
autoridade, que levanta a bandeira
da reacção no Rio, como em S. Pau-
lo o fez a "A Gazeta". Ambos, com
a independência admirável que os
norteia, em melo do turbilhão dis-
solutivo originado nos campos de
foot-ball, tiram-mo doa hombros a
carga de anlipalhia que o meu pon-
lo- de vista positivo despertou no seu
peso.

Mas, Sr. redactor, "fiat justitia et
pereat mundus". Torna-se mister que
freqüentemos os.campos de foot-ball
o lelámos. os jornaes para melhor
firmarmos o juizo sobre, o valor te-
chnlco dos fuot-balHstns è, não, como
cu agora o faço, para tirarmos notas
estatísticas que nos dêm o Índice de
tenilbilldade de cada jogador.

Creia, Sr. redactor, nos protestos
de apreço e consideração do seu coi-
lega — João de Oliveira Filho." - ¦

AS FESTAS DO CENTEN.4KIO
Sobre as festas do centenário do

Brasil, a directoria da Confederação
Brasileira de Desporto» enviou ao
Sr. prefeito do Distrieto Federal o
seguinte officio:

"Exmo. Sr. Dr. Carlos Sampaio,
digno presidente da commissão or-
ganizndora da»s festas do centena-,
rio—-Não se acha-ndo incluídas nos
programnias das festas a serem le-
vadas a effeito,. por occasião do cen-
tenario do Brasil; e publicadas no»
jornaes desta, capital, festas sporti-
vas—a Confederação Brasileira' de
Desportos,-como a suprema ilh-ecto-
ra dos sports brasileiros, com a de-
vida venia, vem lembrar a V. Ex.
a conveniência de taes festas do
sports terrestres-, náuticos e aéreos,
que demonstrem aò"milndo o >nosso
adiantamento no preparo e no des-
envolvimento physico de nos ia ro»;a.-
Além disso, cubc-me levar ao vosso
conhecimento que, par cecasiâo dos
Jogos olympico»,, realizados em An-
vers, no nvez de agosto u'tlmo, onde
compareceram todas as nações do
mundo, inclusive o» Brasil, ficou de-
liberado.pelo comitê- olympico inter-
nacional, que, em «setembro de 1922,
se effectuassem jogos olympiccs nò
Rio de Janeiro, entre as nações'sul-
americanas. . .

Desta fôrma, parece a esta Confe-^
deração que, pelo seu brilho e im-
po.rta.ncia, esse certamen internado-
nal merece ã commissão a honra de
scr incluído no programma official
de festa.-» do centenário. Desde já,
agradecendo a V. Ex. a attenção
que poasa merecer o sport brasileiro,
campeão do mundo no tiro, em 1920,
fiea osta Confederação grata aos
esforços de V. Kx., para «x»e "desi-
dera tum", esperando merecer do
V. Kx., sobre asso assumpto,-a hon-
r» d<» «ser reoebid» em «poatvreiicia,

para ulterlores esclarecimentos. De
V. EX.) Ariovistô de Almeida Rego,
preeld&nte-^Marlo Newton,- secreta-:
rio". ' ". : ...
O S.» O. BOMSUCCESSO SEGUE

HOJE PABA GBUZEIIU)
Para a cidade de Cruzeiro, -Kstado

de S., Paulo,- segue hoje, pelo. rio-
cturno'' paulista, a embaixada do
Sport Club Bômauccesso, què, a con-
y}te dp Cruzeiro F. C». vai 

'disputar.

amanhã uma partida de íoot-ball.
Os sportsmen cariocas serão rece-

¦bidos, festivamente, ém Cruzeiro,
tendo a directoria do sympathico
grêmio local organizado o seguinte
¦programma :

Dia 18—Na gare da cidade de Cru-
zelro, uma com-missão de directores
do club, acompanhada de associados
e. da correctii. 'banda de musica.União
dos Artistas, receberá oa players ca-
riocas, conduzlndo-os para o Hotel
Hildebrando, 'onde» ficarão hoepe-
dados.

-.; No dia 19, pela manhã, uma com-
missão de associados- «üo Cruzeiro.
FA3c. 'ÍT*á ao Hotel Hildebrando bus-
car os players visitantes para' um
passeio pela cidade.

A's 14 horas, conveçará o festival
dedicado ao S.C. Bomsuccesso, que
constará de duas partes, assltm dis-
tribuidas:

1* parte—V paToo—Homenagem
ao Dr. Carlos Varella—Corrida'a'pé
em. 200 metros, para associados do
club.

2o pareô—Homenagem ao Sr. Na-
gib- Cõxerrii-alll—Corrida a pé para
sócios do team infantil, *am 100 me-
tros.

3" parco—'Homenagem ao Sr. João
Comes—Corridas do cigarros, para
as torcedoras dò club.

4* paroo—Homenagem ao senhor
Humberto Turner—Corridas de trea

; p[6ri*ja§..' para sócio» do club, em 20
.metros. .':',..¦'¦ . x

. .'B* paraor—Homenagem ao Sr. Car-
los Róasetti»—Corridas em saccos,
para sócios do club.' 

f2* parte—Grande match inter-
estadoal, entre as equipes do S. C.
Bomsuccesso e Cruzeiro F. C.

A's 19 horas, no Hotel Hlld-ebran-
do terá logar o 'banquete offerecido
aos membros da embaixada do S. C.
Bomsuccesso, pelo Cruzeiro F. C.
Por essas occasião, o 1* secretario
do Cruzeiro offerecerá ao S. C.'
Bomsuccesso um artístico bronze..

A's 21 horas, na sede do Cruzeiro,
terá logar a» isoirée-daneante.em hon-
ra doa 

'sportsmen carioca».
Os foot-ballers do S. C. Bomsuc-

cesso, que seguem no trem que parte
ãs 6 horas e 20 minutos da Central
do Brasil, devem estar, ás 6 horas em
ponto, na "gare".

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA DO EN-
GENHO VELHO

A&L-tcmbtóa : geral — O presidente
pede o comparecimento de todos os
directores e representantes, na terça-
feira, ãs 20 horas om ponto, na sede,
à rua General Canabarro n. 6, afim
de se reunirem em assembléa geral
extraordinária, H* convocação.

Conselho dlvislomil —O presidente
podo o comparecimento pontual dò
todos os representantes neste conse-
lho, afim de se rounlrem em séssio
ordinária, na sede, á rua General Ca-
nebarro ft. fl, terça-feira, ás 21 horas.

Coinparéclinenlo —-. O presidente
pede-piírã comparecer ã assembléa
gjjral extf-aordinarla, 3» convocação, a
realizar-se terça-feira; aa" 20 horaa,
afim de prestar contas, o "Sr. Mario
Avelino Pinto Guimarães, 1» thesou-
retro desta- Associação.

Aviso — Nos dias -uteis, das 20 ãs
22 horas, poderão deixar qualquer,
documento desta natureza.

Inscrlptjões — Acham-se abertas
as itisoripçõos para os clubs de. foot-
bali, quo desejem se filiar d esta As-
sociação de foot-ball,. na. secretaria
desta associação, á rua General- Ca-
nabarro n. 6, das 2V ns 22 horas. Na
próxima terça-feira estão.todòs os dl-
redores, os quaes poderão dar qual-
quer informação que lhes forem so-
licitadas.

As condições para os clubs se filia-
rem, são as seguintes:

a) Ter personalidade jurídica;
bi Ter estatuto mandando obser-

var a8 lois da Associação e upprovado
posteriormente pelo- conselho supe-
rior;

c) Ter directoria idônea, devendo
constar do requerimento de- filiação,
indicação de residência, profissão e.
local ém que a exercem os directores;

d) Possuir sede social e um campo
de foot-ball, ou looal apropriado á
pratica de outros «desportos, mantido
por conta própria e de accordo com
as exigências dos respectivos códigos
e regulamentos; .

o) Remetter um desenho do unifor-
me e pavilhão adoptados, sujeitando-
se a mcidifical-os se fôr exigido;

f) Haver, depositado na thesoura-
ria da Associação a quantia de 50$,
valor de. Jóia exliíltla, a qual será
restituida no caso de não ser conce-
dida a filiação.

mmm Jm *&
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OHAM1G0IQUEE1STO?
CONHKCBMOS 

o que é qüe af-
fllge a esto amigo. Elle soffre
Je uma debilidade nos rins, que

o impede de trab-?"*»a com tranqui-
lidade e prohlbe-lhe de gozar a "vl-

da. Na mesma fôrma encontram-se
soffrei.do h.tln'dad« de pessoas.
p» r nãi- tereni enoontrád me-
dicamento que ajude ò funeciona-
mento regular dos rins. Os ulimeu*
tos Irritantes, o trabalho» continuo
nv-ia mesma posição, a a.*isorpção
de gazes e cheiro d i "ituras, etc,
debilitam os rins, e erías, como
conseqüência, não podem filtrar
perfeitamente o sangue, ¦ deixando-o
('.elo de venenos r.rlcus e trazendo
como resultado dores terríveis, que
geralmente se c«>hheceirí' com o no-
m« de "rhwu;*ia'"e*s".

"As Pílulas de 7or'-Ct jar. m-
Rins" constituem um remedio, que
ha muito tempo passou-do período
experimental. »'or me»s de meio «e-
culo as têm us; "o sfitcazmente ml
lhares de pessoas atacadas por en-
fermidades dos rins e dores nac
coBtat. Olhe em cima, para o qua-
dro lllustrado, e se;o senhor soffre
de dores nas costas, não espere, lioi-
que essa espjr-- pôde traser-lhe fa-
taea conseqüências. Sem perder
tempo, entre "na primeira pharma
cia t compre üm vidro dé... "PUuUr-
de Fostdr * 

|*ai'. oa itiiu»".
Vende-sè em todas as. pharma-

cias. Jollcité riossò tolheto sobre at
enfermidade^ renaeò, 'que lh'o en
vlaremos absolutar.snte grátis

PO.STEU-McCLELLAN Co.

Caixa postal t.009

RIO DE JANEIRO

TORNEIOS INTERNOS
BoUlfo-go P. O. — O director do

campeonato interno def foot-ball pede
o comparecimento dos. representan-
tes dos tcams que disputam o cam-
peonato nu quinta-feira, 2.1 dq cor-,
rente, ás 20 horas, na sede do'club,
aíim de approvarem os jogos do re-
ferido campeonato, que ainda se
acham depenílendo de approvação.

Sendo esta a ultima convocação, a
sessão se realizará com qualquer nu-
mero.

. TRAININGS
S. O. "tUmcnta de Mello — ReSli-

za-se amanhã rigoroso' training en-
tre as principaes equipes deste club
o os teams Internos do Helenlco. A.
Clií.). 

'•'.. ' ' ';-' '' '..'¦¦¦ '.
'. 

Haverá tambem um emocionante
encontro entre os Infantis mellistas
e a petizada hclhlitca.

.A directoria do S. C. Pimenta de
Mello procurará d'ora avante treinar
seus quadros com clubs fortes, como
o Hellenico, visando preparal-os
pnra o próximo campeonato da Al-
lianca Municipal Carioca. .'

Eis os teams do Pimenta de Mello:
Primeiro: Paulo —. Brasil c Licio

Santos, Ciodaro e Vlctorio — Jor-
ge. Nelson I, Luiz, Nelson II e Ju-
quita.

Segundo: Sosthenes —' Francisco
Alves e Gauanabara — Marques,
Thomaz e David — Alberto, Silva,
Pedro I, Fortunato e Pedro II.

Reservas: Waldemar, Moreno e
Luiz.

Infantil: Ramiro — Joaquim e Af-
fonso — Graciano, Domingos I e
Detphlno — Waldemar, A-rmnhdo,
Domingos n, Francisco o Nodcs;

Eis os quadros do Hellenico:. ,^ ¦
.Infantil: Tininho — Dourado e

Villela — Jacintho, Ramos o Borell
Maneco, Adhemar, Uzeda, Altnlr

e Goulart.
Juvenil: .Tarbns — Renato T e Re-

nato II — Decio, Longo o Pou-r-do

gadores dos respectivos 1*, 2** e 3*
teams o seu comparecimento ama-
nhã, para treinarem com os teams
do Brasileiro A. C., no campo do
Confiança A. C.

O 1* team é o seguinte:
Ferreira Pedro ,e Zazá —• Paim,

Hortenc.lo e Godofredo — Nlcunor,
Moaeyr, Baz, Paulista e Bigode.

ASSEMBLÉAS E REUNIÕES
.\ntciica F. C. — O presidente con-

vida os sócios quites para se reuni-
rem em assembléa .«reral, no dia 23
do corrente, fts 20 horas, para dis-
cutirem o relatório da actual directo-
ria e procederem á oleição da nova
directoria para o anno de 1921.

S. O. Mangueira — O presidente
pede o comparecimento dos sócios á
assembléa geral, amanhã, ás 20 1J2
horas, para eleição da directoria para
1921. ,v . " ¦

Froniin F. v". — O prosidente pede
o comparecimento i doiv associados,
hoje, ás 20 1(2 horas,, na síde social,
á rua Archias Cordeiro-n. 316, Meyer,
para-a assembléa geral ordinária (3*
convocação), «procetí»'ndo-se.il eleição
da nova' directoria, discussão e ap-
provação do relatório administrativo
c outros assunrrptoH.

Eiigonho Novo A. O. — Ó presi-
dente avisa aos sócios que, hojo,
ás 20 horas, haverá «isscmbléa geral,
pfim de eleger a nova directoria que
ten» de dirigir cs-defcllnos do club du-
rante o anno vindouro e tratar de
nep.ocioa urgentes»

Ponha F. C. — O presidente con-
vida ox directores para comparecer
íi .-ess"io d» directoria. a realizar-«e
hoje, ás 20 lioras.

Úr.tíe.m do dia: mudança e fecha-
mento do campo, filiação á Liga Sub-
urbana, eliminação de sócios em
atrazo e interesses sociaes.

Lapa F. C."— O presidente con-
vida todos os sócios quites para çom-
parecerem, no próximo dia 20, ás 20
horas, á assembléa geral.

Ordem do dia:.prestação de contas;' eleição.'dn nova directoria para 1921
e interesses sociaes.

A. A. de Villa Isabel — Realizan-
do-se no dia 20 do corrente, de ac-
cordo coa*. os estatutos em vigor, as
eleições geraes para a directoria que
deverá dirigir eeta a-ssocíação duran-
te o próximo anno de 1921, estao
convidados pelo presidente para
comparecer neste dia, ás 20 horas, na
sede social, todos os associados qui-
tefi. ...

Frontin F. O. — O vice-presidente
cm exercicio convida os sócios em
gozo dos seus direitos, pnrn. cemnn-
receiem na.sede, terça-feira, 21 do
corrente, á rua ..D. Mathildo n. 18,
Fábrica da« Chitas, para eleição da
nova directoria para 1921.''

Villa Gmininy F. C. — O presiden-
te convida os dlrectoroa e associados
para sé 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.

VÀRrAS NOTICIAS
Os teams do Fliuiünensc para os

J»ogos de amanhã — Realizando-se
amanha os jogos officiaes entro os
quadros do Fluminense e do C. R. do
Flamengo, a conimissão de sports do
Fluminense escalou os jogadores
abaixo, cujo comparecimento solicita
á sede social, ás seguintes horas:

Jogadores do 3o quadro — A'."»
s 1--2 horas ;

Jogadores do 2* quadro — A"s
13 1«)2 horas ;

Jogadores do 1* quadro — A's 15
horas :

Primeiro team: .Geral — Vidal e
Othelo Lais, SyMo • Fortes —
Mano, Zezé, Welfare, Maohado e
Bacchi.

Segundo team: Affonso — Moaeyr
e Hugo —¦ Faro, Honorio e 'Junqueira

Adamastor, Coelho, Lemos, Quei-
roe c Moura Costa.

Reservas: Salles, Oliveira e Motta
Mala.

Terceiro qua*dro: Julllen — Luiz
Salles e Rabello —A. Braga,. Julio,
e George Netto — Carlos Augusto,
João I Coelho, IT| Braga, C.avalcanti
e Sá Carvalho'.

Reservas: IMarlno, Liberal, Luiz
Alnifi.la, Gui»iau;.-í. Plínio c Sou-
tello.

Uni s|H>rtniuii p"rn iiiiltitcano que
sc forma em •iii,rt5»*':;:i — Terminou
ani.H-)iontei»i o - .::r'i u:... .-o o dis-
tineto sportman .TosO dc Andrade
Mcdiois:

O estimado sporttr.nn, que perten— Enrico, Nlcollno, Donrro, Msrh ? ce a um!1 ^^ ,,,.,;.. cistinetas füml-\ ívinho. i*njj pfeVnámbtíenrias, é um acatado
As commissões de sports cçinmü-fi associado do Soort Club de Recife,

nicam que os jogos serão iniciados '• sendo fH ti dtk-gado nesta cidade.
fis 

'8-horas, 
entre o-i Infanti?. ! O :»<*»-.•. !---'i-.o, que f,.;>, um ,*->irso

Cru/, <lo Multa A. C. — A eom- 1 brllbant", olitovç disiincção na these
missão de nuocla roga a todos os io- i que «Jnfr.jiiinn uute-hontem.

Por esse- motivo, o Dr. Andrade
Medlcls foi multo felicitado.

Uma -aurt» — Recebêmo» do he?*
nhor Mario Telles a« seguintes «U»
nhas:«Rio dè Janeiro. 17-1!!'-1Ô'20 tr-
Sr. redactor «ie "O Paiz" — Li hon-
tem. na secç5o sportiva de um ma-
tu tino. assignada por um D. Xisto,
uma serie de desaforos e insultos áo
Fluminense Foot-Ball Club.

Esso individuo, dado o que elle diz
do Fluminense, se nio é um cretino
despeitado, é, talvez, um dos "inde-
aejaveis" agarrado «pela gola e sa-
cudido fora do quadro social do club
da rua Álvaro Ohaves, por íaltar-lhe
nível moral e social.

Porque,, Sr. redactor, nao.6 néces-
sario, para fazer-se a apologia do
glorioso, multo glorioso Club de Re-
gatas do Flamengo, insultar, com
d"esca!bida covardia, um club como o
Fluminense, cujo maior crime con-
síãtè em progredir.

E' "bem verdade que "sô se atira
pedra em arvore que dá bons frutos".

O Sr. D. Xisto -prestaria melhor
serviço ao club de sua predilecç5n, o
respeitável Club de Regatas do Fla-
mengo, campeão de 19-2»l>, se pro-
curasse um meio mais honesto e sao,
isto é, aconselhando aos seus conso-
cios a pratica do sport com os seja
co-irmãós do Fluminense, no terreno
da harmonia o cavalheirismo, afim
de não dar logar a represálias, em-
fim, lembrar, ao menos, uni Instante
que todos nÒH somos brasileiros e
não devemos andar âs taponns e aos
insultos, porque queremos íazer um
pouco' do aport, cujo fim é, antes dc
tudo. moral.

Quanto ao odlo mortal oue D Xisto
diz ter o Fluminense do Flamengo -é

pura cretinlee. O Fluminense deseja
todas" as .prosperldades do Club de
Regatas .do Flamengo; a»penàs la-
merità quó esta seu digno competidor
possua 

"elomentos da qualidade desse
D. Xisto, porque qualquer espirito de
medíocre ponderação verá que. com
elementos desta ordem, o valoroso
campeão do terra e mar nao poderá
contar -para grandes emprehendi-
mentos.

Se esse D. Xisto é, èffectivamente,
um • rubro negro, de facto, como se
diz nas rodas flamengas, aconse-
lhn-0, Sr. redactor, que não compro-1 metta o seu club com as tolices que
escreveu, mesmo porque o tpapel está
caro e o capim tambem, e os seus ln-
sultoa ao Fluminense sô podem ser
apreciados pelos consoclos do tàlen-
toso jornalista, sem responsabilidade
moral, e nunca pela gente boa, que o_
Club de Regatas do Flamengo tem
em quantidade em seu quadro social.

Grato pela publicação desta, sou
seu patrício e admirador — 'Mario
Telles,

Rua Vinte de Novembro n. SO, Ipa-
nema."

Um sportsnuin progrepslsta que
viaja'-— Para o Estado.de 'Minas Ge-
raes, segiiiú hontem, ém viagem com-
mercial, o distineto sportsman .Túlio
de Freitas Siqueira, associado do Pro-
gresso F. Cl, ri'"'interessado da casa
franceza Meghe & O

O ,estimado sportsman e3tará au-
sento desta cidade durante ün\ mez,
mais ou "menos/ <.. ¦• '" '¦:¦¦
. A "solr<5e" de hoje nn sede do
S. Paulo e Rio — Realiza-se hoje no
salão do S.Taulo e Riò, um dos mais
fortes concurrentes da 3* divisão, o
baile dedicado aos associados e
Exmas. familias.

Esta festa, que está sendo esperada
com enorme anciedade, visto como
ellas constituem sempre um flicto ex-
traordinariò da semana. '

Os preparativos estão sendo feitos
çom capricho, não se poupando" cs-
forços para que esta fesla se revista
do maior brilhantismo.

Abrilhantará a festa uma excellen-
te banda militar.

Um avisto» da rtlivclnrln do "Elninl-

nense, sobre o jogo de .amanhã -—
Reailizam-.sc amanhã, no stndium, os
jogos dos terceiros, segundos o pri-
meiros quadros, ás 9,45. 14,30 e 16.30.
entre este club e o Club -de Regatas
do Flamengo.

A entrada do sócio será feita pelo
portão da rua Álvaro Chaves, mediam-
te a apresentação do recibo do moz
corrente, sendo-lhe permlttldo trazer
em sua companhia, gratuitamente,
somente duas senhoras da ""familia.

isto de accordo com as disposições
do regimento Interno, que preceltuam
entenoTér-se por família do associado
a mãi. esposa, filhas o irmãs solteiras.

A' citada rua ha uma bilheteria
destinada ás familias dos sócios.

O ingresso do publico será feito
pela rua Guanabara, para as archi-
bancadas, e Rozo, para a geral, ven-
dendo-se naquella.rua os respectivos
bilhetes.

Os sócios escoteiros nao poderão
oecupar as cadeiras das archibanca-
das. devt-ndo permanecer no local
que lhes ê reservado»

Os preços das entradas sflo os se-
guintes: cadeira numerada», 51; ar-
chlbancadas, 2$, e geral, 1$000.

O •¦Sport Ilhistrado"" de lioje —
EstA realmente magnífico o numero
do "Sport lllustrado" a circular hoje.
A capa, bem impressa á eôrés, traz o
retrato de Sisson, o sympathico cen-
tor*:half do campeio de terra e mar.
No texto, publica: «Chronica da se-
mana, As divisões «de onze, Bilhetes
a esmo, .Cárnet mundano-sportlvo,
PéKis, Os jogos de domingo e nítida»
photographias de foot-ball e das tor-
cidas. Um numero lindo e cheio.

O-back Péres, do America, embar*
ca «manha — Afim de visitar sua
familia e mesmo para assistir ao- ca-
samento de sua irm», segu» amanhi
para Montevidéo, o full-back Abril
Perez, do 1° team do America F. C.

O grande player, caso. ò paquete
zarpe pela manha, não jogará contra
b S. Christovão, devendo sbn.sUbétl-
tuido por Joio.

Perez deverá regressar ao Rio em
fins demarco.:

Notas offkiluw do ViUa Isabel so-
brto o' jD-fo oom o Andarahy — A en-
trada .no campo será dada com a
apresentação do recibo de dezembro
(n. 12), podendo cada associado fa-
zer-se acompanhar de duas pessoas
de siia. fainilia (senhoras ou crian-
ças)v-

Para attender os associados em
atrazo. o cobrador estará no portão
do Jardim, desde as 8' horns.

— À commissão de desportos pede
o comparecimento dos jogadores
abaixo, no campo do club, para jo-
garem o match official marcado,
amanha, ás 9 horas: Victor, M. Si-
queira; Martins, Syrius, Presciliano,
Ayrtóií, Carluclo, Waldemar, Eduar-
do, Çyro, Murillo, Manduca, Alfredo,
Saquaremn, Vianna, Marlnez, Gallo,
Bacharel, Nelson e João; fis 1" ho-
ras: Santos Mello, Orlando, Sá Pin-
to, J». Bento, Renato, Cid II, AU0.
Breves. Edgard, Othon, Sarmento e
J. Pereira; ás 15 horas: Carllndo.
Jobel, José, Nemesio. Ollvio, Bahica,
Al2emíro, Cid I, Cecy I, Julinho,
Cecy II e Braulio.

—: A directoria do Villa Isabel
F. C, no sontldo de evitar qualquer
manifestação hostil contra os clubs
litigantes, tomou as mais enérgicas
providências, afim de que a ordem
não seja alterada.

O policiamento sorá feito pela 2*

0 BRASIL EM ANTUÉRPIA
Relatório apresentado pelo chefe da equipe de tiro

(CONTINUAÇÃO'

Hoje continuamos a publicação do
relatório apresentado' pelo chefe da
equipe de tiro, ao Dr. Roberto Trom-
powsky Junloí*. ¦ •

As aprec'ações do Dr. Afranio Cos-
ta, quo encerram as linhas a seguir,
sao bem cheias de Interesse e por de-
mais criteriosas.
O preparo anterior e a organizado

da equipe
No relatório approvado pela com-

missão organizadora, em sua ultima
reunião, e entregue á Confederação
Brasileira de Desportos, foi salientan-
do o trabalho Immenso por ella empre-
gado em conseguir um conjunto effi-
ciente para representação do Brasil
nas olympladas de tiro ao alvo. Em
suas innumeras reuniões Victor Cher-
mont, Alberto Braga, Euclides Zenobio
da Costa, Lycurgo Hamilton, Fernan-
do Viagarone quem esto subscreve, se
esforçaram não por cumprir, mas por
adivinhar o programma olympico.

Em face da sua obscuridade e do
atrazo com que elle lhe chegou ás
mãos deliberou a commissão Instruir
os atiradores brasileiros de accordo
com os.principies ditados por uma lon-
ga pratica na direcção de sociedades de
tiro no. Brasil; supprlndo com a sua
experiência a desordem do Comitê
Olympico, que já entáo começava a
desenhar-se.

Preparandoros com .a mais escrupu-
losa honestidade e malòr cudado, no
cumprimento do seu dever, a com-
missão não hesitou em arrostar com
ântipathias fe inimizades,, por interes-
ses contrariados àté de alguns dos seus
camaradas.

E o resultado obtido na applicaçâo
daquelles sensatos - princípios foi tão
relevante, que confrontando a sua pro-
va preparatória com as de vários cam-
peões europeus, verificou que o ultimo
reserva da equipe brasileira a muitos
delles supplantãra.

Consoante, porém, a modéstia que
sempre presidiu seus actos, a cominis-
são guardou a maior reserva sobre as
condições exactas em que daqui par-
tiam aquelles representantes, brasilei-
ros; pois não Ignorava que a differençà
de clima e de melo, além de outros fa-
ctores accldentaes Imprevistos muito
poderiam influir nas provas defini-
tivas.

Foi esta a razão porque declarei a
alguns membros da Confederação, que
me Interpellaram . sobre o, segurança
do exito, poder apenas garantir que o
Brasil estava em ^condições de figurar
em qualquer campeonato mundial.

O trabalho insano e dedicado da
comnVssão não mereceu as honras de
um leve agradedmentó ou referencia,
desappareceu por completo na embria-
guez da victoria.

Elle, porém, ahi ficou, para que
mais tarde, alguns mestres de obra fei-
ta, menos... modestos, os aproveitem
de.outra fôrma.

A viagem do nio de Janeiro a
Berveloo

Ao embarcarmos fiz seguir'commigo-todas as armas, mun'ções. alvos, etc,
que Julguei acertado levarmos, apezar

de que seria de esperar que em um
campeonato mundial tudo aquillo so f*
encontrasse facilmente. Poucos dias
mais tarde, logo que o estado dos ati«
radores o permittiu e com a obséquio-
sa licença do commandante do "Cur-
vello", Sr. Re's Junior, iniciei os
exercícios regularei do treinamento a
bordo, com armas calibre 22.

A exlguidade da di.stancia (12 me-
tros aproximadamente), a trepitaçilo e
o balanço do navio, inuflizavam em
grande parte o aproveitamento dos
exercícios.

Em todo o caso era o tiro ao ar li-
vre, e a visada assim como a compres-
são do gatilho eram mantidas com re-
gularidade relativa. Nada, porém, of-
fereceram de mais notável a não ser
a persistência e o interesse que pela
sua "performance" começou desdo
logo a manifestar a equipe.

Pernambuco — Por haver eu adoc-
cido, não pude acompanhar o exercício
que em terra se realizou no campo do
Sport Club Recife. Os resultados ob-
tidos, com um decréscimo relativamen-
te pequeno, traduziam a resistência
orgânica dos atiradores, em quem o
enjôo e a viagem accidentada pouca
Influencia produziram.

Dignos dos mais honrosos elogios
são os directores daquella sociedade,
pela maneira gentil, empenho e boa
vontade com que acolheram os atirado-••es. chegando a menosprezar prejuízos
o estragos materiaes àò* eotlocarem d»
encontro a um dos pilares da nrchiban-
cada os alvos sobre os quaes a equipe
atirou!!!

Felizmente as precauções tomadas
reduziram os prejuízos a uma iuslgni-
ficancla.

Madeira — Este exercido, que acom-
panhei, nelle tomando parto, multo
profícuo nos foi. Realizou-se no stand
do regimento do infanteria ali aquar-
telado. O capitão Antonio Agostinho
da Câmara, seu director, em fidalgo
acolhimento, com a melhor presteza
tudo dispoz para que nada faltasse ao'
exercicio; indo a sua gentileza' ao- pon-
to de fazer elle pessoalmente a'fiscal!-
zação dos tiros.

O estado geral dos atiradores mante-
ve-se bom durante toda a viagem, nada
suecedendo dgno do nota; quanto ao»
demais detalhes, o Sr. chefe da dele-
gação exporá naturalmente cm seu
relatório.

A travessia de Lisboa a Beverjoo foi'
feita nas peiores condições imagina-
veis, mas, as únicas possive's, pela ur-
genola do tempo. Em toda ella foi sem-
pre a figura do Dr. Roberto Trom-
powsky Junior um bello exemplo d»
dedicação e de trabalho; em sua soli-
cltude habitual, em meio a enormo
confusão dos canrnhos do ferro, trans-
portes, etc, era sempre prompta a
animar e facilitar as difficuldades quesurgiam; e graças principalmente &
sua efficaz interferência pôde a éqüi-
pe alcançar a parfcipaçao mu OJyní- ¦¦¦
piadas, sem o retardamento tem'do. E*
com a maior Satisfação que aqui lho
faço a devida Justiça, transcrevendo
com fidelidade os empenhos que nos
dispensou.

delegacia auxiliar, sendo elle:desem-
penhado por praças de policia de in-
fanterla e cavallaria, grande numero
de agentes, além do, reforço do 16'
distrieto. .

Independente, porém, foram no-
meadas diversas commissões quo
agirão immediatamente contra qual-
quer perturbador da ordem, mesmo
que seja necessário empregar as me-
didas mais extremas para restabele-
cel-a.

O sportman Edgard Vianna não
lem c nem chefia partidos no S. O.
Mackenzie — Escrevem-nos:

"Sr. redactor sportivo de "O Paiz"
— Peço-lbn o especiais favor de pu-
blicar o meu seguinte desmentido,
antecipando os meus agradecimen-
tos: Tendo lido neste jornal uma nota
que diz ser candidato á presidência
do S. C. Mackenzie, pelo partldo
por mim chefiado, o Dr. Braga Mel-
Io, vejo-me constrangido a oppôr um
formal desmentido á referida nota.
Fal-o-hel em poucas palavras, pois
não disponho de tempo sufficiente
para responder a infanlllidades.

13' falso, inteiramento falso, quo
eu seja chefe de algum partido, e
nem me consta haja partido actual-
mente no S. C. M. Sobre ser con-
trario ao meu temperamento, pro-
curar exercer influencia no espírito
de companheiros, visto eu sô ter na
conta de taes, pessoas inteiramente li-
vres, estou de . perfeito accordo com
a dirocç3o efficaz e enérgica que vem
Imprimindo aos negócios do Alacken-
zie o Sr. Barbosa Junior

sistencia em 2.000 metros, iií-scri-
pções para os clubs a cila filiados o
daquelles que tomarem parte *na fes-
ta, cabendo como promio ao vence-
dor um relogio-pulselra.» *

O Civil, eom a sua turma, de bas-
ket-ball enfrentará o scratch Santa0"
Luzia, ás 16 horas, causando, como
da primeira vez da disputa, extra-
ordinária sensação aos «asisténtes.

Esta' prova é considerada como
de revanche, pois, da prirrieira, ven-
ceu o Civil, pelo diminuto scori
le 3 x 0.

Finalmente, a 'derradeira 
provaserá* um encontro senaacionalisbimo '

entre o Mackenzie, o valoroso club
do Meyer, e o Americano, o fulgii- 4
rante club do* Riachuelo.

Não resta menor duvida que será
uma prova soberba, cm face do equi.»
librio perfeito que existo entra
aquelles grêmios o ainda devido ao
grande antagonismo entre elles ex.
islcnle,

Como prêmio 
"ao 

vencedor, será
doada uma nPrgoria em bronze, tra-
balho de Uly.nses, .intitulado "Un
brnu match".

Encerrando, a festa, a. direotoria
do Civil Borloii.rá entre os meninos e
as meninas prementes um velocípede
e umn. boneca.

O próximo.festival de.desportos 4o
Rfüil Granile/,n F. C—Entre n»s. mui-
tas provua de que consta essa festa-,
quo se realizará"'no dia 26 do cor-
rente, no otlraente campo do Cario-,
ca, tambem serão realizados doía.
m"teima de foot-ball entre cs cíub»

Em palestra intima, fiz observar ne;?.-)tas Lipre x Jar.dlm F. C ».
que o meu particular amigo Dr. Bra- |g. o. Botafogo x Combinado Hu-
ga Mello seria um optimo presidente
por motivíia que se tornam desneces-
sarios dizer. Mesmo assim, uma vez
que o Dr. Herbert de Vnsconcèllos,
a quem não tenho a honra sequer.de
conhecer, mas de quem sc me tem
sido feitas as mais lisonjeirns refe-
rendas, nâo pudesse aceitar. Nem o
Dr. Braga Mello é uin ambicioso,
nem eu um elemijmtb perturbador.

¦ Hontem. porém, soube que o can-
didato do Sr. Barbosa é o Dr. Fer-
nandes Dantas, cm cuja convivência,
tenhb sabido acatal-o .'como amigo e
mackenzista esforçado, rielle votarei.
Só-não votarei no autor da nota, nem
sequer para o cargo' de "chefe da
rouparia".

; Outrosirp.rdeclaro .goa.tar.,mui:.pòu-
oo de -éxhlblftões ê';não.desejo ..tornar
a ver o nieu nome em notas sporti-
vas, pur mais polidas que sejam.

Rio, 17.de dezembra de 1920. —
Elgard.Lobo Vianna.n-

No campo do Civil haver*. . nina
grande festo»—No campo da rua Leo-
poldina Rego, defronte á estação de
Olaria, haverá amanha, 19, uma en-
cantadora, festa, 

"que 
marcará época

nos annaee sportivos da cidade.
Pela manhS, o Civil se baterá com

d team campeão do torneio interno
do Bangú A. C, em disputa de 11
medalhas, seguindo-se a prova Con-
fiança X Botafogo, em desempate
de 11 medalhas dei prata, offereci-
das pela directoria do Civil.

Depois de varias . provas para
crianças e senhoritas, entrarão em
campo os quadros representativos
do Bomsuccesso, o querido grêmio
do subúrbio da Leopoldina, e a. tur-
ina dp não menos querido Ramos,
tambem daquella localidade.

Dada a rivalidade sportiva ex-
lstente entre os dois clubs acima e
ao preparo dos componentes dos
quadros, respectivamente, serã uma
prova sensacional, que, fatalmente,
levará ao campo do Civil uma con-
currencla fora do normal.

Está reservado como prêmio para
o vencedor desta prova um bello tra-
balho artístico "Rose des bois4", con-
feccionada por Geretay.

A' Liga Suburbana (sub-liga. da

mnytá. Aos vencedores xera» confe-
ridas: a«s primeiros, uma bei'a taça,
eaos segundos, medalhas de prata,; ¦

O half Nebulosa segue hoje pniu a .
Bahia-—Ein visita-á sua família, par-
te hoje pura a Bahia o acadêmico
de engenharia Galdino de'A«.iis (Ne- jsbulpsa), filho dof deputado übaldino.
de Assis e excellente half do tean»
principal do America Ê. C. Nebü-
losa estará de regresso 4no mez vin-
douro.

O Real Grandeza F. C. vai «nfren-
tar o scratch dn U. S. R. L. R. F. —' -
Para 0 próximo- -festival do Real
Grandeza -F. C, a realiwir-se no dia
26 do corrente, eote club vai dispu-
tar com um combinado da U. S."

.Remo da Lagoa Rodrtfro^e.Freitas,
a taça Arthur Santos.* Este 'matei*

.que promette ser renhido, vai,'pro-
vavelmente, levar* ao caíopó do' Ca-
rioca F. C. grande numero.-: de pes-
soas, dedo o interesso que ò; mesmo
está despertando.

O tc-fun do Affonso Vlzen P. C.
paro 1021 — O tricolor da Liga
Commercial, que tão hella figura fe*
neste campeonato, obtendo un- dns
primeiras collocações na classifica- 

:

ção final, vai contar, pura o anno com
ò concurso de um magnífico forward
é\dè. um e»ceirénto.,fulí-ba*cJ^.qtreç
disputam 'còm mèrèddo' destaque"*o ¦
campeonato da Metropolitana por
um grande club da zona sul. O clul».
do sympathico Plmi-HtJtl^hvval. ser uni
perigoso concurrent»; ao titulo de
campeão, pois, jâ coDtafifeatw elemen-..
tog.de valor, entremos quaes »• des-
taça o valoroso arqueiro Álvaro Ama-
rál. .f^>:'i

;.'Está ahi mais uma prova do intei4"—
esse que cada vez desperta mais "*»
campeonato commercial, dirigido
pela pujante Liga Con.mercial d« .
Desportos Athieticos. .'.*...

; A "Vida Sportiva" do hoje — Sur-
ge' hoje mais um numero da querida
e popular revista dos sports. "Vid-i
Sportiva", o órgão official de todos
os sports no Brasil.

. O numero 173 está realmente bri-
ibantiiSttimo.

O leitor folheando-a terá opportu-
nidade de confirmar o que -iclma dl-

Metropolitana) «eerá dedicado um zemog. E6sa edição e quasi que com-
numero sensacional: ro^ridá de re-,posta de assumptos paulistas, desd»

ies&i* -:.
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O campeonato de sports da Liga, Metropolitana

( As eliminatórias de hoje
Na vasta praça de sports do CR. Fia-

mengo, d rua 'Paysandú', hoje, á tarde,
serão effectuadas as eliminatórias das
provas de corrida rasa e barreira de íoo,
aoo, 400 e uo metros, do campeonato
de sports athleticos promovido pela 'Liga

Metropolitana, a 
' 

realizar-se sabbado 25
«jo corrente.

As provas começarão ás 15 i|2 horas e
a commissão de desportos da Metropoli-
taná avisa que o concurrente que não
comparecer ás 15 horas, será considerado
eliminado. ,'¦¦

Nas provas eliminatórias de hoje, ser-
virão de Juizes os seguintes sportsmen,
que tambem deverão ser no dia do cam-
peonato:

De saida — Carlos Santos e Dr. Fer-
teira Vianna Netto;

De chegada — Carlos Lopes e Dr. Ma-
'rio Newton;

De raia — Alberto Paes da Rosa, Pe-
dro Santos, Plinio Ribeiro de Castro, te-
nente Agricola Bethlém e Luiz Lebre;

Chronometrista — Dr. Francisco Cal-
mon e José Calmon.

A relação dos concurrentes que dispu-
tarão hoje as provas de selecção é a se-
guinte:

Corrida rasa
Prova — 100 meiros:
S. C. Mangueira — Alfredo Mazzeo,

Salvador Mazzeo, Carlos Motta, Telema-
co Simas, João C. de Sá, Oetavio Quei-
roz, Norberto Bittencourt, Renato San-
tos, João Magalhães, Moacyr Silveira,
Agnaldo Simas, Walter Kriemler, M. M.
de Paula Ramos e Américo de Araujo.

Fluminense F. C. — José Carlos Gui-
marães, Álvaro Aquino Salles, César
Bacchi de Araujo e Oetavio Pereira
Braga.

C R, do Flamengo ~- Ulysses Malaguti
de Souza, Humberto Malaguti de Souza,
Paulo Buarque de .Macedo, llierê Goulart,
Álvaro Galvão Bueno c Ildefonso de An-
drade.

S. Christovão A. C. — Américo Aze-
vedo, Evandalo Monteiro, Francisco Ca-
panema, Iracy F. de Castro e Renato Vi-' 
nhiies.

Prova — 200 metros:
S. C. Mangueira — Alfredo Mazzeo,

Salvador Mazzeo, Carlos Motta, Tele-
maço Simas, João C. de Sá, Oetavio Qua-
dros, Norberto Bittencourt, Renato San-
tos, João Magalhães, Moacyr Silveira,
Aguinaldo Simas,- Walter Krimcler, M.
M. de Paula Ramos e Américo de Araujo.

Fluminense F. C. — André Luiz Ri-
chor, Alberico Rodrigues, Alberto . M.
Sampaio e Oetavio Pereira Braga.

C. R. do Flamengo — Ulysses Mala-
guti de Souza, Humberto Malaguti de
Souza, Iberê Goulart, Waldemar do Rego
Carvalho, Paulo Buarque de Macedo, Al-
varo Galvão Bueno e Ildefonso de An-
drade.

S. Christovão A. C. — Renato Vinhaes,
Heraclydes Vicenzio, Evandolo Monteiro
e Iracy F. de Castro.

Prova — 400 metros:
S. C. Mangueira — Alfredo Mazzeo,

Salvador Mazzeo, Carlos- Motta, Tele-
maço Simas, Aguinaldo Simas, João C. de
Sá, Oetavio Queiroz, Norberto Bitten-
court, Renato Santos, João Magalhães,
Moacyr Silveira, Walter Krimcler, M. M.
Paula Ramos e Américo Araujo.

Fluminense F. C. — Ernesto Machado
e" James Woodward.

C. R. do Flamengo — Humberto Mala-
guti de Souza, Ulysses Malaguti de Sou-
za, Waldemar do Rego Carvalho, Mario
Sayão de Carvalho Araujo, Iberê Gou-
lart, Álvaro Galvão Bueno e Ildefonso de
Andrade.

S. Christovão A. C. — Américo Aze-
vedo, Renato Vinhaes, Heraclydes Vicen-
zio, Evandolo Monteiro, Francisco Ca-
panema e Raul Vieira Nunes.

Corrida com bandeira
Prova — nò metros:
S. C. Mangueira — Ismario Cruz, Car-

Ios Lebre, Américo Azevedo, Lincoln
Coimbra, Fritz Eisc-nlolir, Bernardo Ei-
senlohr e José R. Vieira.

fluminense F. C. — Alcibiades Ah-
tognini, Rufino de Almeida e Renato
Junqueira.

C. li., do Flamengo — José de Almeida
Notio, Winkcllmann Barbosa Lima, Dino
Galvão Bueno e Mario Sayão de Carvalho
Araujo.

S. Christovão A. C-— Arthur Azevedo,
Anicrico Azevedo. Ary dc Almeida Re-
go, Heraclydes Vicenzio e Iracy F. de
Caslró.'

Eis a relação dos concurrentes de hoje,
coni os seus números de orden.'.

S. C. Mangueira:
2— Ismario Cruz.

— Fritz Eisenlohr.
— Lincoln Coimbra,

7 — Carlos Lebre.
8—Moacyr Silveira.
9 — José Rodrigues Vieira.

10 —Norberto Bittencourt.
11 — Salvador Mazzeo.
12 —Carlos Motta.
13 — Trleinaco Simas.
14—- João Chrockatt de Fá.
15 — Oetavio Queiroz.
16— Renato Santos.
!/¦—João Magalhães.
18 — Aguinaldo Simas.
19 — Walter Krimcler.
20 — Ml M. de Paula Ramo».
22 — Américo de Araujo,
23 — Alfredo Mazzeo. (

Fluminense F. C.:
24 — José Carlos Guimarães.
2; — Álvaro Aquino Salles.
26 — César Hacchi de Araujo.
27 — Oetavio Pereira Braga.
28 — André Luiz Richeí.

,29 — Alberico Rodrigues. ¦•
30 — Alberto M. Sampaio.
31 — Ernesto Machado.

¦ 32 — James Woodward.
33 — Alcibiades Antognini.
34— Rufino de Almeida.
35 — Renato Junqueira.

Flamengo:
4- — Ulysses Malaguti dc Souza.
48 — Humberto Malaguti de Souza.
49-a-Paulo Buarque de Macedo.
50 — Iberê Goulart.
51—Waldemar do Rego Carvalho.

.* $2 — Álvaro Galvão Bueno.
£3 — Mario Sayão de Carvalho Araujo.
54 —. Dagoberto Alves Torres.
56 — Winkclmann Barbosa Lima •

55 —José de Almeida Netto.
59—Dino Galvão Bueno.
70^-Ildefonso de Andrade.

S. Christovão: .
73 — Arthur Azevedo.
74»—Renato Vinhaes.
7Á — Ary Almeida Rego.
77 — Heraclydes Vicenzio '

7S — Evandalo Monteiro.
80 — Francisco Capanema. •
82 — Iracy Ferreira de Castro
83 — Américo Azevedo.

A commissão de desportos athleticos aa
Liga, em sua ultima reunião, resolveu
elaborar as instrucções para as diffcren-
tes provas da festa sportiva, da seguinte
fónr.a:

E' expressamente vedada a permanen-
cia de qualquer pessoa na área dc despor-
tos, excepção feita dos concurrentes in-
scriptos na prova que então se disputar e
das commissões e auxiliares designados
pela commissão tcchnicai

As chamadas para a disputa das provas
sã-i feitas pelo numero de ordem de in-
scripções.

Os concurrentes que não attenderem
ns exigências e designações dos juizes e
dos auxiliares. serão desclassificados. As
decisões dos juizes são finaes e inter-
pdl.iveís.

Das corridas — As saidas serão dadas

depois das vozes de "preparar" e "at-

tenção", por uni tiro de revólver. Entre
o primeiro e o segundo* signal haverá um
intervalo para os concurrentes tomarem
posição e entre o segundo e o terceiro
mediará o espaço de dois segundos.

Todo eoncurícnfe que por qualquer
fôrma intencional e irregular, prejudicar,
molestar ou pretender prejudicar um ad-
versario, será desclassificado. O juiz da
partida advertirá a todo o concurrente
que tente partir antes do signal dado e
em' caso de reincidência lhe applicará a
penalidade de um ou mais metros de
atrazo. Verificando-se mais de duas sai-
das falsas pelo mesmo concurrente este
será eliminado.

Nenhum concurrente poderá apoiar
qualquer parte do corpo no terreno para
além da linha de partida. No caso das
pistas serem em curva será sorteada a
collocação dos concurrentes.

Corridas de barreiras

110 metros — Numa distancia de no
metros haverá 10 barreiras de 1,06 de
altura, distantes uma da outra nove me-
tros, collocada a primeira a i«,m,50 da
linha de partida e collocada a ultima a
i4tn,5o da linha de'chegada.

O concurrente que derrubar mais de
duas barreiras será desclassificado. '

Corrida de 800 metros \
Team Race — Cada club será repre-

sentado por uni team de quatro corredo-
res, tendo cada um destes de fazer 200
metros de percurso. Cada turma poderá
apresentar um numero illimitado de re-
servas. Ao corredor que inicia a corri-
da será entregue um bastão numerado e
rubricado pela commissão teehnica. Será
desclassificada a turma do corredor que
depois .da ultima etapa não apresentar o
bastão respectivo. As saidas intermedia-
rias só são consideradas licitas quando
dadas ao mesmo tempo ou depois da
chegada do corredor antecedente. Será
desclassificada a turma qúe der uma sai-
da illicita.

As observações destas saidas compe-
tem aos juizes de pista,. ' ,

Dos lançamentos de disco e peso
Condições geraes — Só os instrumen-

tos fornecidos ou,autorizados pela com-
missão teehnica podem ser empregados
nos concursos.

Todo concurrente tem direito a tres
tentativas e serão permitlidas seis ten-
tativas supplementares aos cinco melho-
res collocados.

A maior distancia obtida pelo lança-
menlo classifica o concurrente.

O lançamento, embora annullado, con-
ta-se por uma tentativa sempre que o
concurrente toque o solo com qualquer
parte de seu corpo, para fora do circulo
marcado, onde tem que tomar impulso,
antes que o objecto arremessado tenha
contado com o terreno.

Lançamento do peso
Condições especiaes — O, peso é uma

bola massiça de. ferro, com sete kilos e
250 grammas.

O concurrente servir-se-ha, para o lan-
çamento, da mão esquerda ou "--eita, á
sua escolha. O lançamento se faz de den-
tro de um circulo de 2 metros e 50 cenli-
metros de diâmetro, descripto no próprio
terreno.

O peso deve partir do hombro, isto é,
o concurrente não pôde balançar o braço
para adquirir impulso.

Para o lançamento ser valido o peso
deve tocar num sector de 90o préviamen-
te traçado no solo. A distancia do lança-
mento é medida do ponto onde o peso
tiver o primeiro contacto com o solo ao
centro do circulo, deduzindo-se o compri-
mento do raio.

Lançamento do disco

Condições especiaes — O disco em-
pregado pelos concurrentes terá as se-
guintes dimensões e peso: peso, dois lei-
los. Diâmetro, 21 a 22 c|m. Espessura no
centro, 45 c|m. Espessura no bordo arre-
dondado, 20 a 22 c|m.

A regulamentação é a mesma que para
o lançamento do peso. excepto quanto
ao modo de lançar o disco que o con-
currente fará da maneira que melhor lhe
convier.

Dos saltos em altura — Cada concur-
rente tem direito a tres tentativas. De-
pois de Ires tentativas infrutíferas sobre
n mesma altura o concurrente é elimina-
ilo. Os saltos cm altura começam a um
metro e 30 centímetros c a barra será
suecessivamente levantada na seguinte
escala: um metro e 30, um metro e 35,
um metro e 40. uni metro e 45, um me-
tro c 50 e dahi para cima dc dois em
dois centímetros, até um metro e 60 c[m.
sendo que dahi por diante o concurrente
designará a altura que quer pular. Os
concurrentes poderão começar a saltar
na altura que quiserem, acima do mínimo.

Se qualquer concurrente não se apre-
sentar no começo da prova terá o direito
de saltar, sujeitando-se a fazel-o na ai-
tura ern que »o concurso esteja. Conta-se
uma tentativa de salto: i° quando o con-
currente se elevar do solo num salto ou
para saltar; 2". quando passar por baixo
da barra sem tentar se elevar do solo;
3o. quando derrubar a barra.

Sallo de comprimento com impulso —
Cada concurrente tem direito a tres ten-
tativas. Aos cinco melhores classificados
serão concedidas mais seis tentativas
supplementares.

O comprimento do salto . é medido,
numa perpendicular baixada do ponto
mais próximo em que o concurrente to-
car o solo, sobre a linha dc limite.

Contar-se-ha como uma tentativa: i°, o
facto do concurrente, no acto do salto
apoiar um dos pés para além da linha de
limite; a°, quando o concurrente pisar no
tera-eno além da mesma linha.

Salto de vara — A b.irra será colloca-
da a dois metros de altura e será sueces-
sivamente levantada niá seguinte escala:
dois metros e 15 c|m., dois metros e
35 c|m., dois metros e 40 c|m., dois me-
tros e 43 c|m., dois metros e 50 c|m., e
dahi para cima de dois em dois centi-
metros, conforme accordo entre os dispu-
tantes.

A altura é indicada por um cordel pos-
lo sobre os supportes e a qual um sim-
pies contacto faça cair.

Cada concurrente tem tres tentativas,
para cada altura. Depois dc tres tenlati-
vas sem resultado o concurrente é elimi-
nado. Os concurrentes podem servir-se
das varas a que estão habituados. Aos
cinco melhores classificados serão conce-
didas seis tentativas supplementares em
cada altura.

Contam-se como tentativas as mesmas
circumstancias estipuladas para o salto
tm altura,

S. C. Mangueira

O director sportivo pede aos sócios
abaixo indicados, que compareçam hoje,
á sédc do club, ás 14 horas, afim de se-

•guirem para o campo do Flamengo, para
a prova eliminatória:

Aguinaldo Simas, Américo Araujo,
M. M. de Paula Ramos, Alfredo Mazzeo,
Carlos Motta, Moacyr Silveira, Renato
Santos, João Chrockatt de Sá, Lincoln
Coimbra. Ismario Cruz, José Vieira, Sal-
vador Mazzeo e Américo Azevedo.

Fluminense F. C.

Realizando-se hoje, ás 15 horas, no
campo do C. R. Flamengo as eliminato-
rias do campeonato de sporlts athleticos
da Liga, a commissão de desportos do
Fluminense pede o comparecimento dc

: todos os seus consocios inscriptos á sede
social, ás 14 horas.

a. capa, que representa linda phase
do jogo Palmeira x Corinthians, atê
o seu texto, onde o leitor encontrara
incomparavel reportagem photogra-

phica do grande embato entre o Pau-
listano e o Palestra Italia, reunida
em quatro bellas paginas.

O presente numero traz o seguinte

• variado eummario: Vida.Mundana,
dedicada ás torcedoras cariocas e
paulistas;: a festa.realizada rio "Dia
do Aviador", campeonato- carioca de
baskát-bail com òs jogos Flumlnen-
se x Flamengo, America x Flamengo;
spórt ho. estrangeiro, o sensacional
embate, entre o.'.Paulistano' e o- Pa-
lestra Italia, realizado em. S. Paulo;
campeonato carioca com o match
Fluminense x Mangueira, inicio, do
campeonato de water-polo, ete.

Uma grande fceta spovtiva em
Nitheroy — No próximo domingo, 26
do corrente, na vizinha 

"cidade dé NI-
theroy, realiza-se uma grande festa
sportiva, no excellènte campo do
Byron F. C.

A festa ê promovida pelo Instituto
de» Protecção e Assistência a Infan-
cia, em beneficio da conclusão daa
òbrad da sua sala de operações. .

¦ O programma está magnlfficamente
confeccionado; destacando-se dois
importantes matches entre os scra-
tches Fluminense e Gonçalense, que
medirão forças com o campeão. ca-
rioca o' C. R. Flamenga e S. C. Man-
gueira.

O programma é o seguinte.
Jogo infantil: Real Club Flamengo

x Nordeste F. C„ Scratch Gonçalense
x S. C. Mangueira e Scratch Flumi-
nènse x C. R. Flamengo.

Notas do Lapa F. O. — O Lapa
F. C. realizará no dia 2G do corren-
te, no campo do S. O. Rio de Ja.-
neiro, á rua Moraes e SUva, um grari-
de festival desportivo, que, por certo,
vai alcançar o maior .brilhantismo.
Tomarão parte neste festüval os se-
guintea cluibs: Ibéria, E. de Dentro,
Alvear, Magno e Bloco» Preto e Bran-
co, além do promotor «3a festa.

Caberá a»s vencedores neste ffesti-
vai como premios, rlcae e custosas
taçae, achando-se ás mesmas expôs-
tas â rua da America n. 92.

—O Lapa tanvbem tomará parte
nos festivaes do Liêge e iS. C. Tpl-
ranga, a realizar-se em 9 e 2 de ja-
neiro.
—A com-missão de sports do Lapa vai
offerecer, no próximo dia 2'5, As 15
horas, um chocolate em homenagem
a todos os jogadores deste club. Ha-
verá reco-reco.

—O presidente do Lapa vai offe-
recer aos associados uma succulenta
feijoada, que, provavelmente, eerá
realizada no Sacco de S. Francisco.
Haverá neste dia um- match de foot-
bali entre dois teams deste club, em
disputa de uma taja, offerta tambem
do presidente,

—O Lapa fará realizai* ipor todo 0
mez de janeiro, na rua o largo da
Lapa, uma grande ibatalha de con-
íettl. Serão armados tres coretos, e
este trecho será ornamentado e illu.-
minado em profusão.

Abrilhantarão a festa duas bandas
de musica militares; neste dia ha-
verá, na .sede, um grande baile.

—.Reina grande enthusiasmo entre
os associados deste club, .pela grande
soirée dansante .organizada,pela. dl-
rectoria actual,' no dia da -posse da
nova directoria. A sede. neste dia,
apresentar-se-ha ornamentada de
flores naturaes, haverá sessão sole-
rnne e, finda esta, terão inicio as
dançRa. Abrilhantará a festa uma
banda militar;

O.s nevos illrr-eta-íi-es do S. O. Ypl-
riíiifiíí—Rea!izou-re. na quinta-feira
ultima, a assembléa geral em eegun-
da convocação, para eleição da nova
direotoria do glorioso S. C. Ypi-
ranga, que deverá dirigir os destines
do club no anno vindouro, sendo
eleitos os seguinte'-» senhores, que
deverão tomar posso no próximo dia
Io de janeiro, cm --ee-são solemne:
presidente, Izaltlno Fiança; Io vice-
presidente, Roberto dos Santos;
2o vice-presidente, Joaquim Maga-
lhães Filho; 1" secretario, Samuel de
Oliveira; 2o secretario, Anísio Rodri-
gues; Io .thesoureiro; Manoel Gomes
da Silva; 2° thesoureiro, Deolindo
Gome... dos Santoe; 1° procurador,
Rodolpho Martins; 2c procurador,
Sylvio da Rosa; director desportivo,
Sebastião da Silva, e comniissão fis-
cal, Chrispiniano . Gomes o Arthur
Torres Moraes.

A ultima assembléa. do Llsboa-RJo
F. O.—Em nesembléa geral, reuni-
ram-se, ante-hontem, ná sede do
Lisboa-Rio, os associados para ele-
gor a directoria que regerá os desti-
nos do club para o anno de 1021.

Pelo presidente do club, é aberta
a sessão, convidando os associados
a Reclamarem um sócio para presi-
dir aos trabalhos, sendo apontado o
nome 1T0 Sr. Luiz Alves Ribeiro,con-
vldnndo este para seus secretários
os Srs. Arthur Areias e Luiz Daniel.

Procedida á leitura dá acta da as-
sembléa anterior, é approvada.

Pelo Io secretario do club é feita
a leitura do relatório da directoria,
sendo o mesmo approvado.

Em seguida, por unanimidade do
votos, são aeclarnndos :;oclos bene-
méritos os Srs. Paulo Correia de
Moraes e Abilio Areias Junior.

Suspeifsa â sessão por dez minu-
tos, para que os associados se mu-
nam- de cédulas; findo o prazo mar-
cado, C feita a apuração de votos,
com o seguinte resultado: presiden-
te, Abilio Areias Junior, reeleito;
vice-pre.sidente, José Baptista Li-
nhares; Io secretario, Sllvano Brito
(reeleito); 2o secretario, oJsé Borges
Ferreira; Io thesoureiro, Paulo Cor-
rela de Moraes; 2o thesoureiro, An-
tonio Galvão; pocurador, Alberto
Lolvão; conimisüão de sports, Mario
Xavier Pinto e José Antune3 Coim-
bra; commissão de syndicancia.Ame-
rico Santos, Alfredo Vaz Monteiro e
Luiz Daniel, e conselho fiscal, An-
tonio Duarte Alves, José Martins
Araujo o Luiz Alves Ribeiro.

Xoteis dn A. A. dos Empregados
Miuilclimos — Toda a corresponden-
cia da Associação deve ser remettidu
para á rua Costa Lobo n. 29, estação
de S. Francisco Xavier, ao. Sr. Miguel
Pereira da Silva.

—As reuniões da directoria terão
logar ás terças-feiras, á rua Costa
Barros n. 42, casa III.

—O Io team da Associação enfren-
tara o Io team do Brasileiro A. C,
no dia Io de janeiro do anno vindouro.

Motas do Paulistano p. C. — A
turma do Paulistano, nâo desejando
ficar innactiva durante as férias, vai
organizar um torneio Inter-socion,
contando já com seis "afinadisalmoi*"
teams. Os matches serão realiz.idas
aos domingos, pela manhã. B' pousa-
monto da directoria, caso seja boir. o
resultado deste torneio, Instituir, dc-
íir.ilivamente, no próximo anno, o
campeonato interno»

—Comniunicii-se aos sócios ern
atrazo, que o prazo concedido pelos
estatutos é de tres mezes de tplêfah-
cia, findo este prazo, serão elimina-
dosv

—A commissão de desportos pede a
todos os sócios que desejem praticar
o foot-ball, para virem se inscrever
na sede, onde encontrarão um livro
para esse fim.

—'Amanhã haverá trainings entre
os teams deste club.* terceiro x quar-
to, e segundo x primeiro.

A festa sportiva do S. O. Cautua-
ria—Realiza-se amanhã, domingo, a
festa do S. C. Cantuaria, afim de
solemnizar a inauguração de sua sé-
de, pavilhão e o retrato do p.atrono
do club, o inolvidavel player João
Cantuaria.

Abrilhantará a soirée a excellènte
orchestra Schubert.

Nesse mesmo dia. esrá levada a ef-
feito a Inauguração do campo, sito
á rua Dr. Costa Ferraz.no Rio Com-
prido, tendo Inicio as festas sporti-
vas ás 10 horas, obedecendo ao se-
guinte programma:

A'« 10 horas, 1" parte—1« prova-
Corrida de tres pernas.

2» povàa-r-Corrida de agulha, para
moças e- homens.

3* provai—Ovo na colher, para
moças.

4* prova—Prova match dé corda.
E*1 prova—-Shoots ém distancia,

para ambos os sexos.
. 6» prova—2* parte—A'S 12.30—
Match' de foot-ball entre oe Z°° qua-
dros do S. C. Cantuaria x-Henrique
Valladares.

7* prova,.14.10—Corrida de. sacco..
8* prova, 14.20—Match de foot-

bali entre. os. 200 .quadros, do S. C.
Cantuaria x Henrique Valladares.

9* prova, 16 horas—Corrida de
velocidade'-—lóo metros-.

10? prova, ,15.15—-João Camtuorla
-rrMatch entre- os principaes quadros
do S. C. Cantuaria x Henrique Vai-
ladares.'

Áó vencedor dã-t9* ;prova será of-
ferecida uma medalha; • as demais
provas, surpresas.

•A directoria communicá aos asso-
ciados que o ingresso* para a soirée-
dansante se fará mediante o recibo,
do mez corrente, podendo se fazer
acompanhar de pessoas da familia
ou estranhas (senhoras), rogando- o
obséquio de evitarem a presença de
crianças.

Outrosim, faz público que a com-
missão de porta, ppr determinação
da directoria; .vedará a entrada a
quem julgar conveniente.

6 FOOOVBALL-XO 'ESTADO DO
RIO

O campeonato da Liga Petropolita-
na de Desportos — O Serrano, tri-
campeão.. ¦

Com o encontro- realizado domin-
go ultimo, na linda 

"cidade 
serrana,

entre as equipes dos clubs Interna-
cional e'S. Sebastião, : terminou o
campeonato * de. íoõf-ball de 1920,.
dirigido pela Liga Fluminense, de
Petropolis. ...» ¦••¦-..

Pela terceira vez, o valoroso cen-
tro do desportos, que é o Serrano
F. C, conquistou o campeonato da
cidade de Petropolis, tornando-se,
assim, tri-campeâo petropolitaho.

E' a seguinte, a ordem de collo-
cação dos clubs na tabela desse
campeonato:..

Pontos
Io—Serrano. ........ 18
2o—Internacional. . . a a 15
3o—Cruzeiro do Sul 10
4"—S. Sebastião 8
5o—Itamaraty ........ 8
6"—Grêmio 1

VOLLEY-BALL
CAMPEONATO INTERNO PROMO-

VIDO PELA ASSOCIAÇÃO
CHRISTÃ DE MOÇOS

Com grande concurrencia teve lo-
gar, hontem,. na Associação Christã
de Moços, a organização dos teams
do grande campeonato interno de
volley-ball.

.Damos a seguir o resultado do sor-
teio realizado.

A organtzação dos quadros é a se-
guinte: .

iRoxo — A. Mayall (cap.), Cyro
Moraes, Manoel Cardoso, Bruno
Mendonça, Mario, Guimarães, Fran-
cisco Carvalho e Abelardo Falcão.

Amarelo — J. Santos (ce.p.), F.
Diniz, Joeé Fernandes, 'D. Gilaberte,
Hugo Hammann, F. Pimentel e A.
Magalhães.

Encarnado —S. Cavalcante (cap.),
Hilmar Silva, V. Musafir, Tho-mai*
White, Carlos Saintlve, V. Fernandes
o Raul Pedrosa.

Verde — J. B. Silvado (carp.), J.
Agnese, Eduardo Dutra, José Cardo-
so, Pery Falcão, B. .Costa e A. .de
Mattos',

Cinzento —\M. CoinVbra (cap.),
Mlchel Falque, Benjamin Motta, C.
SUva, Itagibe Novaes, W» Azevedo e
J. A. Thomas,

Azul — Z. Goulart (ca.pt.), José
Oliveira, Antônio Silva, M.. Freire,
M. Malheiro, .Richard Lumby e João
Torres.

Preto — Montènegro (cap.), R.
Stamato, Jayme Almeida, Ruy No-
gueira, S. Avzaradel, Jlario Duarte,
Francisco Nobrega.

Azul marinho — A. Memória (ca-
ptain), Jorge Vieira, Joaquim OUvoi-
ra, A. Balclas6ini, P. Campello, Jorge
Lopes e João Cabral.
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E' intuito da commissão festejar a
Inauguração do campeonato em 23
do corrente, e para esse fim" está.
mandando diversos convites espe-
ciaes e ao me-ir o tempo pede aos
concurrentes para convidarem suas
excellentisslmcs faiiiilias e amigos.

Haverá um eusiiio . 'Ao-, niiadros,
te»*a;a-foii-.i.

20

40
35
26
60'35

(2«

25
70
40
35

20' 
30

atSUHY-ÇpXJB .:.
.': Para tt reunião '^dê amahhã,. nò
prado 

'de 
Itamaraty, são as, seguin-

tes as montarias' prováveis 
"é a"s úl-

timas cotaçOes: .-...'¦ • ' 
,..

1° pareo — "Seis de Março" —

(1* turma) — 1.100 metros:
Príncipe, 52 kilos, P. Vaz.....
Luminária; 50 kilos, A. Figuei-
redo  a.

Beduina,. 50. kllos, C. Ferreira..
Àtyra, 50 kilòs', E.. Rodriguez...
Peseta, 50 kilos, montaria incerta
Aventureiro, 52 kllos, C. Rosa..

2o pareo —"Seis de Margo" —
turma) — 1.100 metros:
Loulou, 62 kilos, E. Le Mener..
Altivo, 52 kiloB, A. Fernandez..
Amanoury,' 60 kilos, D. Vaz...
Argonauta, 52 kllos, D. Suarez.
Mysteriosa; 50 kilos, C. Fernan-
dez

Lucta,' 50 kilos, A. Rosa.*.:-...,'
> 

pareo — '•Velocidade'»'— 1.100
metros:
Turbulento, 52 kilos, D. Suarez
Vòlasques, 52 kilos, A. Fernandez
Va tout,. 50 kllos, C. Ferreira..
Pila, 50 kllos, J. Gomes.......
Darro, 62 kilos, E.. Rodriguez..
Papoula, 50 kllos, J.'Escobar..
Medor, 52 kllos, montaria Incerta

4" pareo — "17 je Setembro"- —

1.750 metros: -
Caricato, 45 kilos, J. Gomes... 30
Kitchner, 60 kilos, C. Fernandez 17
Mandarim,' 50 

"kilós, 
C. Fer-

reira  *9
Estoril, .45 kilos, A. Rosa  25

.5°.-páreo .- "Jtamaraty" —• 1-^.609
metros:
Tempestade, 47 kllos, D. Suarez
Mafiús, .52 kllos,. J. Dias.......
Kioski150 kilos, E. Le Mener.».
Oráculo, 62 kilos, C. Ferreira..
Ábiad; 52 kilos, D. Vaz
Noel, 52 kllos, E. Rodriguez...
Iochito, 50 kilos, J. Mattos....

6o . parco —¦ "Internacional". .—,
1.750 metros: 

'

Dieufort, 50 kilos, A. Fernandez.. ,35
Moscatel, 50 kilos, C. Fernandez 40
Descrente, 53.kilos, E. Rodriguez 20
Místico,-47 kilos, A. Rosa'  35
Mulatinho, 50 kilos, D. Suarez. 50

7* pareo — "Grande ¦ Premio En-.
cerratiiento" — 1.800 metros:
Ramalero, 67 kllos, C. Fernan- '
dez  30

Melrose, 45 kllos, A. Rosa.... 50
Lolslr, 45 kllos, E. Le Mener.. 60
Sklrmisher, 47 kllos, não correrá 50
Mláu, 57 kllos, E. Rodriguez... 16

8o pareo — "Progresso" — 1.009
metros:
Beduino, 44 kilos, H. Zammith. -70
Apollo, 53 kilos, D. Vaz  17
Júbilo, 49 kilos, C. Ferreira... 25
Cravina, 46 kilos, A. Figueiredo 60
MaunouVy, 49 kilos, A. de Souza 40

JOOKEY-CUJB
E' o seguinte o projecto de inseri-

peão para a corrida a realizar-se. 110
dia 26 do corrente:

"Clássico Ferreira Lage" — 2.000
metros — 6:000$0000 — Inscripção
já realizada. -

"Clássico Dr. José Calmon" —
2.000 metros. — 5:000$000 — In-
scripção jã, realizada.

"Grande Premio Importação" —-
(Prova offieial) —1.750 metros -r-
10:000^000 — Inscripção já reali-
zada.

"Internacional" —.1.450 metros
2:000$000 — Para os seguintes ani-
mãos com pesos especiaes: Fonk, 50
kilos; Metz, 53; Marimbo, 52; Kalein;
50; Wilson, 51; Guapo, 48; Saltyra,
48; Magnata, 48; Vauban, 48; Pa-
poula, 44; Lacina, 46; Quebequlnhti,
46; Sandale, 46; Tucuman, 46; Loiir
valn, 51; Klosk, 50; Brisbane, 60;
Jurity, 50; Manganez, 50; Narrate,
46; Pila, 48; Velasquez, 46; Chi Mu,
46; Darro, 46; Vallery, 4G; Taggiola,
46; Bookless, 48, e Medor, 46.

"Animação" — 1.600" metros —
2:0009000 \j— Para os seguintes ani-
mães com pesos especiaes: Julepin
50 kllos; Marengo, 53; Morgado, 48;
Mogol, 50; Fortaleza, 46; Noel, 52;
Roosevelt, 50; Silesia, 50; Land
Lady, 50; Marina, 51; Marius, 50;
Praltlement, 48; Alto, 50; Cinders,
50; Cruzeiro do Sul, 53; Estoril, 48;
Oráculo, 48; Iochito,'48; Irresislible,
53; Tommy, 63; Abati Porroó, 02;
La Marqueza, 51, e Va Tout, 48.

"Experiência" —.1.20.0 metros —
2:000$000 — Para animaes europeus
de 2 annos e platinos do 3 sem vi-
ctoria — Pesos especiaes:''europeus,'
52 kilos, e platinos, 53.

"Henrique Possolo'' — 1.450 me-
tros — 2:000$000 — Para os seguin-
tes animaes nacionaes, sem viotni-lu
este anno, com os pesos especiaes ile
53 kilos para os cavallos o 51 p»íia
as éguas: Beduino, Principe, Jhco-
bina, Juno, Altivo, North Star, Luis,
Caçador, Peseta, Jardn, Llquette, Es-
belta, Atroz, Zingara, índio, Aiii:iii.'i,
Luminária, Camutanga, >Atyra, lio-
duina, Pierrot, Aeroplano, Tank e
Aventureiro.

"Conde de Herzberg" — 1.750
metros — 2:500*>Ó00 — Animaes ha-
cionaes de. 3 annos — Pesos espe-
ciaes: 52 kilos para os cavallos e 60
para as éguas — Descarga de 2 kl-
los aos sem victorla em pareo cias-
sico — Sobrecarga de 2 kllos aos ven-
cudores da "Taça de Produetos" e ds
3 ou mais carreiras em prova elas-
sica.

- "Prado Fluminense" — 1.600 me-
tros — 2:000$000 — Animaes cs-
trangeiros ide 3 annos que tenham
corrido mais de uma vez e que não
tenham mais de uma victoria; «guas
estrangeiras de 4 annos que não te-
nham collocação (Io ou 2o logar) e
pareôs clássicos — Pesos especiaes:
3 annos, 51 kilos; 4 annos, 53, com

kilos de vantagem para as éguas."Consolação" — 1.750 metros.—
2:500$O0O — Para os seguintes ani-
mães com pesos especiaes, sem des-
carga para aprendizes: Edú, 62 ki-
los;*Othelo, 62; Cigano, 62; Cangu-
leiro, 52; Místico, 48; Mollusco, 50;
Melrose, 60; Bombazo, 48; Harlowe,
48; Descrente, 50; Marco, 48; Gul-
néo, 48; Moscatel, 49; Mulatinho, 50;

A inscripção será encerrada hoje,
ás 17 horas.

VARIAS NOTICIAS
Victimada pelo accidente de ante-

hontem, quando era embarcada para
S. Paulo, morreu hontem a égua na-
cional Hygéa, por Zimpanet e Pro-
misè.

A pensionista do distineto sport-
man Sr. Alexandre Fontenelle nio
pôde resistir aos grandes ferimentos
recebidos, privando, assim, a criação
nacional de um optlmo elemento,
pois que a valente álazã, além" de ser
um animal perfeito, bastante produ-
ziu nas pistas, onde • levantou -grande
numero de triumphos, não só em pa-
reos communs, como em premios
clássicos.

— Continuando no firme e louva-
vel propósito de' passar a novos pro-
prietarios todos» os produetos de sua
criação, o distineto sportman e cria-
dor Dr. Linneu de Paula Machado
fará vender em leilão, no próximo
mez, os seguintes potros nascidos no
seu importante ""haras" 

e que farão
parte da turma do próximo anno:'"Malagueta", fém., castanho, por
Novelty (Kingston e Curlosity) e Ja-
nina (Prince Willlam e Zueenie)."Melusa", fenn., tordilho, por No-
velty (Kingston e Curlosity) e Ma-
choutte (Gardefen ou Gay Lad e
Jolly Glil).

"Manllba", íem., castanho, por.Niivi.ltj, (Kingston Curiosity) e

Bien Aimée (Flaneur II e Juracy).
"Mangérona", fem., castanho, por

Novelty (kingston e Curiosity) e
Love Spark (Loved One ; e Prickly
Heat). 

'

.' "Mirante", masc, alazão, por No-
vèlty (Kingston e Curiqsity) e Anie-
rica V.. (Gospodór e Baia) ,

v.Miragaya", fem.. castanho, pòr
Novelty (Kingston o Curiosity) e Ju-
racy (Macheath e Belle Haven).

1; "Mosquete", masc, castanho, por
Novelty (Kingston e Curiosity)' e
Nara. (Atlas e Glenlily).

í^Malaga", fem., castanho, por No-
velty (Kingston e Curlosity) e You-
You (St. Julien e Cagnotte).

i "Mirasol", masc, castanho, . por
Novelty (Kingston e Curiosity) e
Sparta (Wiedfavler o Simon's Lass).
"Miramar", masc, castanho, -.por
Novelty (Kingston e Curiosity) e
Piccinlna -.(Champaubert. e Thais).

"Malina", fem., castanho, por Ma-
boul II (Perth e Mad) e Anisette
(Arisona e Anicroche).

"Magnesio", masc, tordilho, por
Maboul II (Perth o Mad) e Pandan-
taria (Le Sagittoire e Paloise).

"Magistral", masc, tordilho, por
Maboul II (Perth c Mad) c Sans Fa-
íjons (Flylng Fox e Simson)."Marubá", masc, castanho, por
Kildare II (Le -Samaritain e Kilwar-
lln) e Sweet Serf (St. Serf e Sweet
nule). "¦--*'.-

-Todos esses potros são muito bo-
nitos, desenvolvidos, já mansos e o
leilão vai constituir, estamos certos
õ primeiro suecesso da futura tem-
porada.

—Continuando sentido, é muito
provável a ausência do cavallo Dar-
ro na reunião de amanhã.

O valente Loisir tem apresen-
tado sensíveis melhoras e vai ser
multo boa a sua carreira no "Grande
Premio Encerramento".

•— Passou ao regimen do bridão o
cavallo Klosk, que amanha será
montado por E. Le Mener.

— Chegou do Rio Grande a po-
tranca nacional Cathegorica, filha do
Brazão.

A irmã de Argentina está confiada
a Gabriel Reis. .

Estão á venda os animaes Mol-
lusco, Lacina e Alto, todos ptrfeltos
è em completo entralnément.

TENNIS
•njüCA TENNIS CJLtJB

De accordo com eeiie estatutos, o
presidente convida todos oa. sócios
para se reunirem na sede social, em
assembléa geral ordinária, no .proxl-
mo dia 20, ás 21 horas..

.Nesta segunda e ultima convoca-
ção, a assemibléa ee reunirá com
qualquer numero»

: Ordem dó dia: eleição da directo-
ria para o biennio de 19I21-.1.922; au-
gmento da mensalidade e interesses
sociaes.

BASKET-BALL
TORNEIO INTERNO DO FLU-

MINENSÊ
Jogos para hoje:
1° — Carijó x Guayanaz, ils 16 hor

ras.
.2° — Pery x Moema, as 10.30 ml-

nut-os. .

PING-PONG
CAMPEONATO INTERNO DO BO-

TAFOGO F. C.
Quinta-feira, ás 20 1|2 horas, ha-

verá os seguintes jogos:
Aíarlco Maciel X Frederico M.

Braga.
Victor Flores X Flavio Bastos.
Armindo Ferreira X Mauro Do

Roure.
J. A. Leite de Castro X Almir Ma-

ciei.

círandes torneios'-
sportívos-DÀ

COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS

SOU OS AUSPÍCIOS DE "O PMZ"."A GAZETA DE NOTICIAS", "O
UIPAIUIIAL",' "A ritllHINA" E
OUTROS DOS ESTADOS.
Cigarros IO (Tres finas misturas)
CiilouiI1I1111 55 (iMisIiiru finu).
Coloiubiiia 0(1 iCiipiiral Invado).
1'liiinliii'iist' (Misiura finu).
PIhUuu!- t4 (Mlsiiiin finu).
IMutlnoü 88 (t':l|Mirul luvudo).
(liiiulinf 20 (Mistura fina).
Giiúclios 30 (Cuimrlil luvuilo).
OiLviiuiner (Km cuixns de 100).
Luxo (1'iiilrt.slniii mlsiiira).

:.\lfil-iisl iMNllil- i>vj|.li ,)

OA COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS ~

COXJ^OUnT
----TOllaM-lO DE FOOTUAI.L

GRAHDES TORNEIOS SPORTÍVOS
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
coxjpoisr

.... TOIINEIO DE lli:i.ATAS

INSTRUOÇAO. MILITAR

Communicam-nos da secretária do
Tiro de Imprensa:

"Eleições — iRealiza-se no dia 24
do corrente, ás 16 1|2 horas, a assem-
blêa geral (1* convocação), que terá
de eleger o novo conselho deliberati-
vo e o novo conselho fiscal. Pedo-se
o comparecimento de todos os sócios.

Escola de quadros — De ordem do
Io tenente Mario Travassos, instru-
ctor, devem comparecer á sede, no
quartel-general, sexta-feira, 17, ás 20
horas, todos os atiradores matricula-
dos na escola dc quadros, afim de
ser iniciado o ensino theorleo.
- Vesperal — Terá logar no próximo
domingo, 19, a vesperal de dezembro.
Os interessados devei So entender-se
na sede, com o director encarregado
de sua execução."

CAMPANHA CONTRA O ANAIiPHA-
B-ETISMO

Sob a presidência da professora
D. Maria do Nascimento Reis Santos,
presentes o coronel Raymundo Seidl,
general Moreira Guimarães, Drs. Af-
fonso Santos e Nogueira Paranaguá,
professoras D.D. Cerina Barreiros e
Armanda Álvaro Aluerto e o tenente
Albino Monteiro, teve logar mais uma
sessão qulnzenal da Liga Brasileira
Contra o Analphabetismo, em uma
das salas do Lyceu dè Artes e Offi-
cios. '

Adheriram aos fins 4a Liga, in-
gressaiido no numero de seus asso-
ciados, ó tenente Álvaro Alberto,
Ü. Lyrla Augusta Carreiro, J. Bitten-
court da Silva e Dr. Francisco Venan-
cio Filho.

A distineta professora D. Armanda
Álvaro Alberto agrafleceu a dádiva
du 30 cartilhas que a Liga offereceu
á escola por si fundada em Merity,
junto á fabrica "Rupturita", instala-
da pela firma F. Venancio & C. nes-
sa localidade.

Fòi unmiiv.enunte approvado um
voto de louvor ú r.vi-ma senhora, uelo

gesto generoso e expontâneo da fun«
daçãò dessa, escola, onde dezenas Ai
crianças pobres recebem a luz da
instrucção.

Foram lidos dois officios:: um do
governador do Estado do Maranhão
e outro do Centro .Caixelral, do mes-
mo Estado, e o seguinte telegram-nia
do general Jpaquín. Ignacio, com.
mandante da 7" região militar!

"Resultado exame analphabetos 26*
batalhão caçadores constata brilhanto
exito obtido esse batalhão, onde nfio
há um so analphabeto, pois 2" com-
panhia commando capitão Luiz Oli.
veira Pinto.conquistou premio "Oc-
neral Joaquim Ignacio", festituido pe-
lo batalhão para unidades que apre-
sentasse maior gráo de aproveita-
merito.

Aguardo resultado exame domais."
¦ac-o €^^a-r..n—"

O PORTO DA PARATrYBA 1

Pelo Inspector de portos, foi re-
mettido, hontem, o seguinte cíficio
ao engenheiro Paul Nin, Ferreira,
encarregado d-o expediente dá Inspe-
ctoria de obras contra as seccas:"Estando já autorizada polo so-
nhor -ininistro da viação a constru-
cção do porto da Pa.ranyba, peir con-
ta da caixa- especial Ae, i-ece:.'-, ve-
nho suggei-ir-vcs a couv.e.nlcncia de
que esses serviços sejam iniciados
no dia Io de jnr.oíro próximo futuro,
ao menos na parte referente 11 dra-
gagem do porto, que está, actual-
mente, em actividade, poa* conta de
um credito éa**psc!ál, a cargo da
actual ccnviiis-ão de Cabedello e a
expirar no fim do corrente anno.

Assim pocléi-ia o contraitvinte do
novas obras aproveitar logo cm se-
guida o pessoal que. está organizado
nos referidos serviços, e, de tal mo-
do, não será interrompido",

-«aaaaaal *> HB» > I
'AUGMEXTO 

XAS TARIFAS DA
BRASIL GREAT |

Attendendo em parte ao quo re-
quereu a The Brasil Great South
Railway Company, Limited, o de ac-
cordo com as Informações prestadas
a respeito pela Inspectoria Federal
das Estradas, o Sr. ministro da via-
ção resolveu, por acto de homem,
conceder-lhe o accrescimo de 30 o|o
em algumas de suas tarifas, de con-
formidade com as bases organizadas
pela citada inspectoria, para vigora-
rem nas linhas da requerente, mn-
diante, porém; as seguintes condi-
fiões:

Ia. A companhia apresentará, den-
tro de 30 dias, a partir desta data,
o quadro completo do pessoal das
estradas e competente tabela de ven-
cimentos; a avaliação discriminada e
precisa dos trabalhos destinados a
melhorar a linha, o, ainda, o orça-
mento acompanhado dos des / lios o
especificações relativas ao material
movei, que tem do adquirir, attri-
buindo a cada empreheiidimcnto o
prazo' Indispensável à respectiva ex-
ecução;

2*. Somente depois de approvadas
a tabela de vencimentos e a avalia-
ção das obras e acquisições, é quo o
augmento de .30 o|o poderá entrar
om vigor, satisfeito quo seja o devi-
do avisp regulamentar ao publico;

3*. Uma vez reconhecido què as
obras e providencias não vão tondo
o andamento necessário, ou que a
companhia não vai applicandò, nas
estipjlaçOes acima, a arrecadação
integral proveniente do excesso con-
cedido, é livro ao governo suspender
a autorização,' quo, por isso, terá um
caracter todo provisório, até que a
companhia apresento um corpo sys-
temático de tarifas, acompanhado
da competente i>auta de classifica-
ção e de um regulamento minucioso
de transportes, decalcado no decre-
to n. 10.204, de 30 de abrilde. 1013;

4". Melhorada a linha c augmen-
tado o material movei, deverá a
companhia requerer a elevação á ca-
teçoria de estaçOcâ, daquellas das
suas parudas que mais o merecerem;
e rever o quadro dos horários dos
seus. . trens, aproprlando-os a um
serviço mais rápido o mais frequen-
to quo o do regimen das tabelas em
vigor; .

5*. A apresentação dos documen-
tos, em satisfação ao exigido na con-
dlção 1», será feita • por intermédio
do fl." dlstrlcto da Inspectoria Federal
das Estradas, a cujo engenhoiro-che-
fe, por si directamente, ou pólo pes-
soai ás suas ordens, cabe estar per-
manentomento ao par do andanirhto
dos serviços, para, caso preci-ió, -cr
opportunamonto tomada pelo gover-
no a providencia de que trata a con-
dição 3";

0°. A companhia apresentará,
mensalmente, uma demonstração da
receita, onde figure, para cada es-
pecie de tráíiíporte, ò augmento de-
vido ü. cobrança do addicional re-
spectivo.

UMA RECLAMAÇÃO OFFIGTAD
CONTRA O SERVIÇO TELEGRA-
PHICO DA LEOPOLDINA

O Dr. Raul Veiga, presidente do
Estatfo do Rio, cm officio de .22 do
outubro do corrente anno, solicitou
do Ministério da Viação providencias
contra ,0 péssimo serviço telegraphico
mantido .pela Leo.ppl.dina Railway
Company em suas Unhas, em vários
ipontos daquelle Estado.

Èm resposta a esse officio, o dou-
tor Pires do Rio, ministro da viação,
declarou ao presidente do Estado do
Rio que .0: ministério, .a .seu cargo
nenhuma providencia .pôde adoptar,
com referencia á reclamação feita,
por serem todas as irregularidades
apontadas provenientes do serviço
daquella companhia ém linhas que
se acham sob a fiscalização do go-
verno estadoal, conforme foi averi-
guado pela Inspectoria Federai das
Estradas o Repartição Geral dos Te-
legraphos.

AS LICENÇAS NA VIAÇÃO

Em additamento & lei de n. 599,
de agosto ultimo, o Sr. ministro da
viação expediu hontem aos chefes
subordinados & sua ipasta um aviso-
circular, em que 1'hes declara o se-
guinte, de accordo com a lei n. 4.061,
de janeiro do corrente anno:

'if. Ós requerimentos de licenças,
em prorogação, devem ser apresen-
tados pelos ¦" interessados antes do
termo da anterior, tendo em vista o
disposto no art. 18; 2o. A inspecção
de saude ê dispensável, além da hy-
pothese prevista no árt. 8", sempre
que na localidade nSo existir junta
medica offieial, qualquer que seja o
tempo da licença ou quando se verl-
íicar o disposto no art. 37 do decreto
n.. 14.1i&7, de 6 de maio do corrente
anno; mas, nesse caso, quando o
tempo da nova licença nâo for supe-
rior- a tres mezes; 3o. A inspoeção de
saude, quando na localidade existir
junta medica offieial, é indispensa-
vel, portanto, obrigatória, sempre
que o tempo* da licença requerida for
superior a tres mezes, ou quando,
não obstante ser inferior a esse pra-
zo, já tenha o funecionario, nos ul-
timos 2,4 mezes, gozado outras, cujo
total, sommado com a que foi pe-
dida, ultrapasse aquelle limite; i°.
Em qualquer caso, porém, a inspe-
cção de saude* póde-se tornar obriga-
toria, desde que assim o entenda a
autoridade competente, isto é, aquel-
la a quem cabe conceder a licença,
nos termos dos arts. 8° e 9o,

üÉMâ
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OA-.IBÍÓ E BOLSA.

Jlovimento do caaublo-

Hontem. abriu o mercado em estado de

alta porque se ret-rairam os grandes to-

madores, mas ainda cedo, passou a fun-

ccionar novamente na baixa, t-ornaudo-se

cada vez mais tensa a situação de nossa

Subiu o pape-' bancário a ioi|8 «

,0-jlilí contra letras a io í_|4 e ios!'6./

TOs,' dentro cm-pouco, o .mercado tornou-

Sc frouxo; descendo 0 bautano a <j7|S c
ii". ijifi. se* letras, que-dariam gxfpú
c fechando frouxo, a 913I16 bancário e
n;l„ particular..' 

Ós negócios constaram de letras ban-
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VAIiOKES DHTOUSOS
Os soberanos

TlígttlafJilM firmes os. sobcranoK, tontlo. varia-
d" 11 liliiii, impei, ile 23$r.U0 « 2-4$U0O0, çom
eniiipiiiduit'- (In litjru oure u 30$S00 c veude-
Umes 11 at$2i)0, . ¦ .'..-._

Os rales-nnro
O llnneo do Brasil forneela oa yules-ouro I

ra%1o <lc Ü$.i7."i, papel, por 1$ ouro, fiemlo a 1116-
dia ilo dollar na semana anterior de (l$180.

FUNDOS PCBIilCOS

Hontem tivemos a Bolsa com movimen-
to habitual, carecendo os respectivos ne-
gocios de interesse.

Durante todo este mez teremos a Bolsa
desanimada, tanto mais que toda a praça
sentia a-fgravar-se o seu estado de crise.

Do começo do atino em diante haverá
apólices geraes negociáveis sem juros;
mas não sabemos se haverá dinheiro para
uormali/.al-as, porque nessa altura o esta-
dn dé crise deve ser peor.

Regularam fracos, esses papeis, assim
como estiveram frouxas as municipaes,
sendo a Bolsa alentada por alguns nej{0-
cios em Minas de S. Jeronymo e teudo
iubido as Docas da Bahia a 8o$ooo.

VENDAS DA BOLSA
Apólices geraes:

Diversus emissões, J!)17, port., .
idom, 1021), i»rt., lt)...

l''.stiidoaes:

Canhenho commercial
A firma Neves & Aragão compõe-se

dos soeios Anionio Martins das Neves
Ferreira e Francisco Alves Aragão, teudo
o capital de 70:00110$, e explora o com-
mercio de barbearia.

—Com o capital de 10:000$. cstaliele*
ceram-se cm nossa praça, com o conimcr- j
cio de armarinho, sob a- firma Mener j
& C. ns Srs. Elias Nenver Aboti AUan e I
Jorge Nemer Àbòn AUan. j

—Com o capiial de 7 :ooò$, estabeleceu-
se com officina de marceneiro o Sr. J.
Narciso da Silva. .

—Sob a firma (luimarães & Oliveira,
tendo o capital de ú :noo$. estabeleceram-
se os Srs. Ismael Guimarães e Antônio de
Olheira, para explorar o commercio de
liQlndos.

—Com o commercio de pharmacia, ten-
do o capital dc 5 :ooo$, eslabeleeeram-se
sob a fintia A. Ribeiro & C, os Srs: An-
tonio. Ribeiro e Francisco ísidro Mou-
teiro.

—A Companhia F. Ç. do Jardim Bola-
nico pagará dc _i a 23 dó corrente o
155" dividendo de 7 "|*.de suas acções. ou
sejam 3$5'óo pelas iutcgrali-adas, e 2$ 100
pelas de 60 °|".

—A S. A. Fabrica de Sedas Santa Hclc-
na, resgatou 425 obrigações, ficando re-
dtr/.ido o seu empréstimo de dois mil con-
tos a 9:155 obrigações em circulação, no
valor de 1.8311 :ooo$ono.

ASST'.MBIiKA.S oebaes
Estão convocadas as seguintes: .
Dia 18:
Companhia Nacional de Seguro !tfu-

tuo Contra Fogo. ás 13 lioras, para elei-
ção da administração.

— Usinas ile Produetos Chimicos, ás
14. horas, para eleição. . ¦¦ '• •

—.Banco Nacional de Indústria e Colo-
ilização, ás 14 horas, para eleição da di-
rectoria e conselho.

Dia 20:
A Eq.iitatiya, em 2* convocação, ás 13

horas, para assumptos importantes.
Ilia 21 :
—S. A. Auto-Expresso, ás 12 horas,

para resignação da directoria e eleição de
substitutos. ;.!;-. .¦

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 i.| horas, para v.m empréstimo e ciei-
ções.

Dia 26:
Trajano de Medeiros & C. ás 13 horas.

para prestação de contas c eleições.
Dia 27:
Calçados Pneiimaticum., ás 14 lioras,

para eleição da directoria.
iDia 30:
Tecidos Santa Rosa. ás 14 horas, -para

alteração dos estatutos c elciçqò da dire-
ctoria.

—iE. F. S. Paulo-Rio Grande, ás 14 ho-
ras, para prestação de contas c eleições.

BANCO PORTUGUÊS 00 BRASIL
50.000:CAPITAL......

Rio de Janeiro
Elt_E,0 TELEGI .PHICO BBASILUSO

ü,hè i flutK
-CIH-NSUfll

IN»!- contrato com o ^ovoi'iio portuííiies o
Uanco assumiu no Bnisil fuiieçoosilo

Agencia Financial de Portugal
Abre c/c de movimento, CG LIMITADAS COM TALÃO DÉ

CHEQUES, c/c a prazo fixo e c c em moeda estrangeira
nas melhores condições do mercado

encarrega-se da administração de prepriedaife
ROA LA (ÉÉÊÊI24--RI0 DS JAUEIRO
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Pa Miiladoiirn e larq. .
bo Uio do 1'rata. , ¦,.*¦
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.*onnii»im. ¦ m «-
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r- 41300
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TELEGRAMMAS COMMERCIAES
.(•"¦esníMlij despachos telegraphos dos nossos çorvcspoiulentes especiais)

MERCADOS MONETÁRIOS

OS PRODUCTOS E OS TÍTULOS BRASILEIROS NO
ESTRANGEIRO

Embarquei:
Kshid.is Unidos
Eiirnim
Hlu.ilii 1'nitn ..
Ciibí.tiiyoni. ..' '..
.'ii.-lflOo v. .'.- .

Cubo ......»;...

c.or.s-. 05,
1.1G1

100

.»s_

por
a prazo

7.0N-
O.S. 781

noi.^oa

l.STUO
u.<!;.oii
llíilOO
Uf».0'(!
ll.lllll.*
íoínoo
kÍ10£ritllllltU.

Total
liosiio. o iliu 1" lio forraite
(l|.S(il! o diu 1" ilo julho ..'
Ülüul: no meira*.o

[ Cotações par arrobai
Typo -1 .. .. .. .
Tyiio r.
Tyiio (1
Tyim 7 .... ...
Tyim  .
Tjiio !)

Piilitu semunul, $700
Operações

Funceionou o mercado dt: café á ter-
mo, hontem, cm estado calmo, ainda com
um movimento escasso de neijncios. Com
effeito. os compradores embora inter-
essados no mercado, evitavam fazer no-
vos negócios, de sorte que a.s vendas Con-
tinuavam reduzidas. Fecharam-se apenas
io.ooo saccas, aos preços e condições se-
guintes:

it (,-<:«: Vcntl. Comp.
tu.; Iiro  llílillfl 11Í500
.liinoiro  IIÍ7D0
IVviwiro  12ÍO0.O
.Murri  ViteW
Ahril  12»:l30
Muio  1 HÍ.-.OÜ

O ALGODÃO

O mercado desse produeto íimccionava
mal collocado e frouxo, com um 

'movi-

niento, porém, de entregas rtlativaincn-
te regular. Os preços não aceusaram nova
modificação no sentido de baixa c as en-
trndas continuaram pequenas

Entradas:
a. 1'unio  ..
Pèriiníiilípcò ..
Niitiil
Serulpè ..
l'iimhyl)M ..
()«i rfi. . 
Mi.r.ii:t.r.o .'. ,. .. .. .'. ..''•'.
fura 

Preços correntes
Águas mineraes: ;.
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M.'i:i. -JOIIÇ, 1U0.
Kl0, 1110$, -I olo.
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8nt|>. ilim;, |inrt.,
jc.i.-ui. mor», port.
Ump. ltlÕO'; iiort.
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— a .iSÍOMi

lüOJOOO a lOõtllüi'

412

r.o, 70..
io

20OÇ00O•_'07*I'IIOitt-n-Milo Miinioiji.il

1>1_KGÕI_S DA BOLSA

Vendedor. Comprador
Div* rsas emissões

1917, |wrt
l!)'-'0, p.jrt
Ct.Utt.lH» . . . , .

Apólices municipaes:
Hun, s o|p, iwrt
Sitas fmmlniitivnH. , .;•.•
Kmp. lUtílí, port
Kinji. lllll, port., li ulu..
Kni|i. liil", port., ü ojo..
K-ttieroyj 1" surte
Catn|>u>

Apólices estadoaes:
Estndo il'j Hlo, 4 o|o...',,
Oilus liu T.IIOJ, 6 »[»
Min..», t :000J, 5 °|°. . ..

Aeções:
lia tt cos :

Bmall
Coittíiiereial
Cfl.itu.crc Ío
Credito Itent Interimcional.
Lavoura 
MlTOUlltll
rorumneatl

tf, tle Tecidos :
Au.-.-iiu Fãbrli
Alliitti(;p ,...
Coufiaiiçu
Corro vil ü( » ..
IXuuijfurtoraÜ . 
ímiii.iriui Campista
limlflrla fctrnjiolis
il:ii;.:.'iis.' .'
Proj{rtr*so
!'.¦•;¦ -.|k. iitutüi . . m ...

., \i.-iv
T.iii.nif. industrial . . ..

U. tin Seguro» :
Brit*ii , . ...........
Hiui-rva

l*nfrhüai úc ferro :
Minas (K* R. Jeronymo..'d»
S.il Mii:.ir.-l
Vk-toria e ttluán

Di versus:
) oiits (];t 15:i!iirt
lioras .te SautQfl
Ditas iMintüfl-éfl
I.iIití.i..
UtllU ii»» Muranhã.
Torra*

Debenture)*:
America PtbrU
Aliiui.i.,1
&IéUiBrt-t. no Muraiihàu. . .
AiiMrcii..-i ruilliittil. . ..
Üo.ii I'aslor .

S-lKStllll)
847J000

lTOfOOO
177tOOO
171$000
88$0I)I)

2OOJ000

lisínuu

2G3Í000

H4.".ÍIH)U
84..JII00

Notas da Alfândega
A Alfândega desta repartição arrecadou

hontem 343 :__i?ir-t, sendo i6_:88_$tio
cm papel. '!> . ¦ '

. De.i a.47 do corrente-importou a renda
em 5.238.i_>i$04(>. e em igual periodo do
anno passado em 4.182 :sS6$i63, haveudo
uma differença para mais em 1920 de réis
1-055 \.~4$S/7, ...

—Foiram solicitadas providencias ao di-
rector do Laboratório Nacional de Analy-
ses. no sentido de ser analisada, chimica-
ment*; uma amostra de Nco-Salvarsan
(1914). imporiada de Antuérpia por Mil-
let & J. Roux.

—Esta inspectoria remetteu ao director
da despeza publica do Thesouro Nacional,
o processo dc restituição de direitos, re-
querida por Laport, Irnião & Ci na ini-
portancia de 4g6$7i9. que -pagaram a
mais, pela nota 11. 1.213, de agosto de
1918.

—Esta inspecloria submetteu á consi-
deração superior, os requerimentos, dos
jornaes D. Quixote, Revista medica, Ci-
rlirgia tio Brasil c O Malho, c da usina
de assucar e Companhia, .Brasileira de Mi""
nas Santa iJIathüde-, pedindo isenção de
direitos, estas, para materiaes c aquellas
para papel para o seu c'onsiim-0.

—.No leilão realizado hontem, na guar-
da-moria desta Alfândega, foram vendi-
dos 1G lotes de mercadorias apprehendi-
dos como contrabando, c que produziram
a importância dc 7:763$. sendo os princi-
pães arrematados pelos Srs. Pereira dos
Santos, José de Azevedo e N. J. Aina.

—O inspector, por acto' de- hontem, íiu-
torizou as restituii;»"es abaixo, ás seguin-
tes pessoas: 5 :Í84$6gp, 3:124^280 e 713$.
a Compagnie des Magazins Gencraux
& Entrcpots Libres d'Anvers, e 307$8ifi,
á Etablissemcnls American Cratry.

—iEsla inspectoria deferiu o requer!-
monto cm qne a Société Sucreries Krési-
liennes pedia levantar o deposito dc.réis

Totnl T3r.
linilo o ilia 1" do i-orroiito  0.7114
Huldus WU
Do-.tI(» o illu Io ilo corrvnte .. .*. .. 1...8X0
Sluttl:  üü.O:!!

Colações:
Quallièlcs: Por 10 l:llas

Kortnos  2!i$l)00 a Sft$QtU)
l«« sorto. .  asSiMli) a :!l$0(il)
l-lllllIstilH.  2810011 ll 20SÍIU0
Medianos .20ÍO()» a 21$ri00

O ASSUCAR

Funceionou esse mercado ainda, hon-
tem, mal collocado e foruxo; porém, os
preços não aceusaram alteração aprecia-
vel. Os negócios realizados eram muito
pequenos e não havia probabilidades de
ser áugnientado.'

O movimento do mercado foi o se-
guinte:

En traias: Baccos

Banha:

P. Al(_,'ro, laia Uo _0 kiloa
Idom, do 2 klloi .. .-. .
lil.-iu. 4o Ia mio . .
I.:i_imn lola. d» 20 l;iln»
rtajalij-, lata do 20 kilo.
I tit líi liv. llllll dl! III Klln».

! Idom. iaft df _) kili* ..
do VO Klln.

Uinoiia Cmilisln, lata
<Ip 2 klln». . .........

Batatas:

Mineira o 1'aniistP. .. ..
Itio Grande
[''rancem's  .

U030 a
ísooo a
tíont» a
1Í7K0 a
ítouo a
líiiim a
isnr.o a
l»!)00 II

21000
l$0ÕO
l*!l..l)
1ÍIIO0
2fO0O•JtlKII
2S0..A
líur.o

A representação do, Dr.
Jorge Street

O Centro Industrial do Brasil enviou
hontem á commissão «spocial do tarifas
do Senado federal o seguinte officio:

Exmos. Srs. presidente e mais mem-
bros da comniissão especial dc tarifas do
Senado Federal rrr O Centro Industrial
<lo Brasil, por seu presidente interino,
abaixo assignado, tem a honra dè enviar
a VV. Exs. a representação impressa que
lhes dirige o Ür. Jorge Street, .presidente
da Companhia Nacional* de Tecidos de
Juta. sobre as taxas estabelecidas, no pro-
jecto de tarifas em discussão, relativas
a juta, em suas diversas modalidades.

Convencido da justeza da argumenta-
ção desse seu illustre consocio e presi-
dente effectivo,-este-centro toma a liber-
dade de chamar para ella a attenção des-
sa conunissão./certo de que se fará jus-
tiça a uma industria, que envolve interes-
ses de alta monta para o nosso paiz.— G.
Osório dc Almeida, presidente interino
do Centro Industrial do Brasil."

A praça da Bahia e a queda
do cambio

A Associação Commcrcial do Rio de
Janeiro recebeu em data de hontem de
sua cò-ii-mã da Bahia o seguinte tele-
gramma:'• P .cc-U;ad»s pelas mais importantes
firmas desta praça preoecupadas¦ seria-
mente pela quéda^violcnta do cambio que
está occãsiohando enormes perdas com
perspectivas, de m.iiorcs prejuizos deter-'
minados tainbem pela situação- geral do
paiz, angustiosissinia solicitamos digna
congênere expor governo da Republica
as condições prementes da Nação no sen-
lido de'serem adoptadas medidas urgen-
tes decisivas qúe rapidamente rehabili-
tem o credito da nação. Attenciosas sau-
dações. — kodolpho Martins, presidente
Associação Commercial Bahia."

TEfcEGBAMMA

Descontos:
Ho)s -llf. IOI»

Cm Londres, 3 niozo» !
0 U|l« . t» 11110 ü ô|3

Em Novo York, 3 mezes :
4 a|16

Cambio sobre Londres:
Nova York (t. tolc) i>or dollars, litita

.....0.2,-1 4.48.50 3.77.00
NoTa Yorl; ia vista) ddlars por libra :

3.49.50 3.47.75 8.7-7.50
l'ari» I» vlstn) frniipos' por libra :

58.95 50.23 . 38.47
Llshmt 1.1 vista) íonre por mil ruis:

0 5|8 0 1|2 20 1]4
Ma-lrii! tâ vista), pwptns nor libra .*

20.75 20.5.-. 19.CO
Gênova (fl vista) liras por libra :

99.75 100.00 -50.28
Titulos brasileiros:

Actual ír.t. 13W
Federac. :

D

Informações diversa:
FINANCIAI. 1'lxistcni'la .

...025.45.. 2.993...7G 4.61.1.747
XOVA YOltK, 17 — Sa Ilolsa official d»

Café o Awsutar viiíurarat» lioje, fi ultima hora,
na (.PBiilntes fota^õp» dc t;itê ft termo, repre*
sentando eonts por libra "

7T

09

75

71»

Fundiu-;, D o|o t
60 00

Novo rundine, 101-1 :• 57 57
CoHYorsao. 1010, '4 o|o

89 1|2 8tl 1|2
1968, 5 o|o :

05 . 63
F.stadones :
Dlstrioto Federal. 5 o|o

.50 1|2 50 1|2
Bello Horizonte, 1003, fl ojo :

64 112 64 1|3 
' 80

E. dc 8. ]>aulo. 1013. 5 o|o :
Moolado N|cotado _.|comdt>

_K. do Rio, bouus ouro, 5 o|o :
58 58 72

K. da Kalila, emp., ouro, 1013, 5 o|r*i

Titulos divcfsos:
Hoje Ani.

¦ Brasil ll„ Coinmoii Stock

J10)l
1-irtregn om março'  0.112
Kntrozn ein maio. .  7.0.•Kntrcí-n 0111 jnllio...- „... 7.!!.'
Kutrct';i oiu setembro  T .51
ou soja uniu alta ijnrolál d.» 2 a 3 ponto, só-
bi*e i»s procòs anteriores, que forani o» se-
Kuluti-s :

.Inferior
Kiilroiju om marco  0.02
Kiitro.:! om maio  7.00
Eiitr.'!!*. cm Jnlho  7.32
Entrega om sotoniliro.  7.5Í

15.37 30.80

15.00
0 K üõ

15.51
pou tos,

82.60.
doído

1910

HII50 • 2*000

VmUilt.

Nmiiiinl
i-'".iiiial

Itrea:
Americano, claro
llll.ll, >>.'l,-.. .

Cimento:

Miii-cn Ouvi. ,
Muna Alias. .
Untraii marras

Farello de trigo:
On9 niojnlini naoiiiiiaea .. 5$0QO n

Fuiiulm dc mandioca:
Poi «5

Porto Alenre, especial .. 14$000 a
Idom, (lna

Uifica»
4n$iiuo a
411*1)00 I
40Í1KKI a

4ISi)00
44$illlli
4IÍÜII0

«'ampos
Minas. . 
-ínguas
Pernambuco

,8.1111.1 Catliarimi'Sergipe

„ Total
Jlo-.il.- o dia 1» do mói
Saldas .. .. .... ..
nesde n dia 1» do inoa

. Sino);:
Kio tniplolios
l-Iin tlaiiii-lici

W'

5.024

5.520
81.312

ItfSfrf
o:i.99it

ÍÕO.O.-.O
130.12.-.

840*000 lie 1 !41

llflíllOO
205*0110
252*000

200*01)1)
240*01)0
218*000
170*0110
ÍSIIÍDIIII
L-2II*Ü0H
1!III*0I)0
1011*000
207*001)
270*000'.'sr.fimo
350*1100

ijirjwm
03*000

80*000
00*000
80*000

80*000
40.-.JUU0

l.-.*OI)0

l.*.*000

202*000

ll.*i*IJI)0

"01*000

230*000
230*01)0
178*500
176*500
170*000

87*000
190*000

07*500
«50*000
875*000

218*000
182*000
183*000
1BII*000

200*000
243*000

294*000
220*000
210*000
105*000
170*000

:$_oo.

O

Centros diversos
O Íi-ÍE'

movimento verificado no luttxndo

Total  320.475

Regularam os seguintes preços:
Qualidade»: Por

Ilr.-mro, cristal  *70O -
lí* y<prtc  —
Idom, 2" Jaoto  tõliO a
IhMitcrarat*
Masi-uvinlio  *8I0 a
lliisiavo  .. .. ... *H40 a

CEUEAES MOII.OS '

Fitnccioiiava firme o inorcado
prorhicto. cujos preços consetvavani
deucias de alfa.

kilog.
*720

' 
*0t)0

*520
Í4S0

desse
ten-

Idom, ontroFIna
Idom. poucirad*
Idem* gro^a .. ... .. •
LiiKiiua, peneirada .. ..
Idom, gro.sa .. .. _.. .

Feijão:

Troto, aaperlot 
Iilom, rcfiiliir .. ..... .
|ii' cures, 1'orto Alegre . .
5(:mH'iíH  .. ..
Knxotre (00 kllos) . ..
Hrnííco ,* •.' *
..iiiondolui
I''r..i1illtl(>. . . . ........
Miilnlinlin . ..........
finins nnulidadei

Fumo:

'•"in eorda — Especial ..
Idem, Iintn
Idem, balro .... .. ..

_m fr.'na:

Rio Orande. am«rclo, Ia.
Idem, 2* ', . .•.,*••
Coiiiinuin, de 1» . • • . •
IdKiu, de 2>
it-liln — Especial .. -.
llalila — Superior... .
Bom -,.,

Keiw.enc:

13*000 a
12*000 a
11*000 a

11*300 a
10*000 a

9*300 a

6*200

Uloi
14*300
13*300
12*400
11ÍS00
9(000

11*100
9*500

Por 00 kllos
24*000 a 28*000
18*000-a
22*1)00 n
40*000 a
24*000 a
18*000 a

. 33*01)0 a
1HÍHO0 a
10(1)1.1) a
11*000 ft

20(000'5*11.111
42*000
27*000
21*000
35*000-.'11*11111'
17(1101,
21.000

Por títo
2(000 a 2(200
1*000 a 1*800
1*000 a 1*100

for 19 fcifo»
28*000 a 23(000
22(000 a
21(000 a
IK^Hltl n
SOdHlft *
28*000 a
20(000 n

24(000
23(000
20(000
40ÍÍHIO
31(000
22|000

150*000
200*000-

79*000
59*000

75*000
460*0110
4»U*II00

l-_.jll.lil .
llli mui
13*000

no
de café, foi ainda hontem, rcjjulaniwme
animado, por isso ('iue a procura •.-_•*.íti-
nou activa, mas, os preços embora tivés-
sem melhorado ioo reis em arroba- rt'gu-
laram apenas stistcntados. ein face da
insistência da Bolsa dos listados Unidos
ij.ie continuava a operar desfavorável-
mente, coni o fito certamente de des-
orientar o nosso mercado.

lim todo o caso, os possuidores soube-
ram se manter intrangisentes ao preço
declarado de n$..oo por arroba do
typo 7, o que determinou não terem sido
maiores as vendas. Apesar disso, neiro-
ciaram-se na abertura 4.068 saccas._ ten-
do o mercado r.o correr do dia continua-
do mais ou menos activo. Venileram-sc
mais 1.113 saccas, no total de 5.181 di-
tas, confra 1..700 de véspera. O mercado
fechou sem maior movimento.

 Um, Santos, coi-reu sobre o typo 7
o preço de 7$zoo e sobre o typo 4-0 ile

9$ por 10 kilos. conr-o mercado calmo.
Entraram 38.950 saccas, foram emb.ir-

cadas 20.000 e não houve saidas, fican-
do em deposito 2.'j95.37'"> Saccas. Pas*-.-
ram por Jundiahy. boje, 47.000 saccas.

— Era Nova York a Bolsa dc rcafe
aceusou uma baixa dc }a 10 pontos nas
opçõçs do ultimo fechamento, e o;:tra
dc 6 a i na abertura do hontem.

Movimento do café
O inoTlmento estnti*lieo do mereado lioaleia

foi o seguinte:
Entrada»:

listrada dc Kfrro Contrai do Brasil
I.sli-udi de Forro I_Mpo!din» .. .
Via intritima

Coíocõca: Por 50_ MlOI
Fubá mimoso. . .  23(000
_.„__*, panifk-avel, 17*  lSíflOO
Knlia paninonvel. .' ....'. -. 10*000

IKnbi cBjieHal. . ;.. 14»000
Kiilm coiiiinuni  12*000
Ainiuln  .. 38(000
1'nbí do iirroz .....  38$O0O

Ott'ros s/ateros; ¦ , ,-.. . Kilog.
Di-ihiàa .. .... .. .. .. .. .-. .... 1(290
1'Vnil.i fina ' $Ü00

UftttfiW 2» sorte .. .. .;'.. .... i". $500

'Americano . . .
. l-iüilllio.s:

Nacionaes. . .
D». iVrainloa ..
-strancolrn, ..

Manteiga:

••••••••

p,XARQt'E
Funceionou o mercado, desse produeto

hontem sem maior movimento, liias com
os preços ainda bastante firmes.

Os preços foram os seguintes:
PracÇilrtncits:

Itio da Praia:
Pato* e mant.v. ,. ,.
1'nras iiiantaa .. ..

lllo Urattdç: . .,,. ,
Patos' o mantas.. '?.
l*ni:iH maulas .. ..

Hinos deraes:
Conforme a qu.i.idudi» .

FAUIXHA
. O mercado desse

honlem inalterado
est.ido dc firmei-..

Üs preços foram os

li <in.li.lHd>.. ,'_'• OUíiliil:iile.
R" iniJlnrj.lt'.
Seinoliiia . .

A'(Io

2(100 a 2*300

1*800
1*800

a 2S20O
a 2*200

.. .. 1*700 a 2(200
»E xniGO
produeto funceionou

c com os preços em

seguintes:
Por 44 *.ifoa

47*1101)
4l'.(tllll)
15*nuo
47*1100

47*500
40*500
4ÕÍ.1B0
47*500

I)e Minas • K <lo Itin ..
8. t'aJh-.iTiiia(.-. è 10 l.ilos)

Mjllio:._ rj:.

Amarelo .. i. •'. •• ..
Btntiro. . , . .:•.**•_•... *
Slisilailo. .-

- Madeira de lei;

Cedro. .- .. ..........
Peroba braui-a. . •
Ou ira» qualidades ..

Oleo:
lie imliaça:

-iu barril bruto... .. ..
tim lata .. .. .. ..... ..

Lio earoco de al.i'dâo:

Nacional .. •• •• •• ••
KitraiiKOiro .. ... .. !..

Polvilbo:
Lie 'Imãs. I!l" • 8. fn.ilo.
De Porto Ali»(rc.. .i ..
Ue Santa Catharloi .. ..

Pinlio:

Americano. . . .....
Itezlna por dúzia, cone. .
Sprin-e. . . 
De 1'arnuA, 1" nnaJiDaiW •
Idem. de 2' qualidade ...

1'hosplioros:

Por «rim
26(000 o 28(008

Jílro qusúiaio
7(000 a l..|_HW

21(000 a 28*000
38*000 | 40*000

. f.'i» «Id
4(500 X 4(600
3(200 a 4*400

«2 tiio»' ,
18*000 a 20(000
17(500 a 18*000
17(500 a 18(000

(feiro ou::.-»
2.SIIÍ000

_!fi|)(MHi
170*000 a 100*000

2(000
2*000

SrUMW
2(800

' Kilo
1*200 a 1(40»
2*000 • 2(306

Notieias mariümas
MOVIMENTO DO PORTO

Vapores entrados
De Recife e escalas, .nacional Itaberú,

carga a Lage Irmãos;
De I.ivenpool c escalas, inglez Grifo,

carga á Mala Real;
De Buenos Aires e escalas, inglez

r'iii»_»uii, carga a Norlon Megaw & C.;
De S. Francisco da Califórnia « escalas,

americano Pallas ,carga a Davidson Pul-
len & C.;

De Santos, americano Federal Bridge,
carga ,a I.age Irmãos & C.

. Vapores saldos
Para Nova. YoTk e escalas, inglez

Vaubaii;
Para l Sanlos, americano Tomalsa;
Pára Buenos Aires, e escalas, auíewca-

110 Jeoliui;
Para Nova Orleans e escalas, americano

Pctleral Bridge;' Para Cnláo e escalas, inglez Orita.
Vapores esperados

T.lrerpu»l. Broute .. .. .. IS
-IreriHwl, Araitlt:  .. 18
Havre. e cacn. Lutetia.. 13
Marselha o eses., Cantulia 10
Uwrpool é es*., -rtalira 10
Porto»-do. sul, Florianópolis .'. .... .. 11)
Verto* do. Mil, tf. Paulo .. .. ...... .. 20
.Portos fi_Ts.il, ltvu Barbosa 20
Pocti.H ilu kiií, Aiiiin. .. -. 20
HúfiiaH Alirea 1 cuca., 1'raneesca 20
lliii-niis Airo- mx., ílciiioiaa 21
Kiienna Airos c oscs.. Demorara 21
Ituiíiiõ» Aires, limou ..y. 21
l'nrto_ do niiTre. J'ni'ií. 21
Itiiono» Alroa » euc, Umá 22
liii.no_ Aires o oscs., Avon ,. ,, 22
PorUw . do norto, ¦ Bahia:, . ...-.. .* 22
I.lrorpool e escii'., Valpàraisci ........ 22
Antnerpin c enes., Pay» tio WacS. .. .. 22
Jftrra'TTorlt, Coinocm? •..: .. .. .. .... 23
Portos do «nl, floiicceníe. . . ......... 23
Hio Grande do Sul, 3'eiii-jriioii. . 24
I.ivcriiool 9. cwí. , Sócrates 2C
Biifno» Aires o *.im., Oclrlu 28
Riionoa Aires o eira., -irrra Tentam. .... 28
Nora York, üfoliire 28
Nuvu Vork o csob,, Aíâan SO
I.lrorpool e eses,, Plililtt» 81
iinutlianipton.c esca., Hfflíiland TriiÍB. ... 31
llavre a oscs., Saniorá. , ..' 31

Vapores a sair.
Recife e eses., Taquary  ......
Portos do uni, ltapcr.una. . ..........
Nor* Tork »'ene»., ToriM.ii:'. . »
Maoío «,' caca., Itupultu. .' '.......
llalila a Ituclfo, Vclono
•Portos «lo «ul, llaocrâ. .. .....*_...;.
-Buenos Aires-o esc. Tâtrtia '....
Boenos Alrea • «rc., Votriolla.........
Ilurno» Aires a esc., -4rlaa_«.........
Porlo» do unrto, Anicutu
ÁrOraJO o oscs,, llupnru ..... .. ..
Tríwlte o esca., Vraumeo. .. ........
Santos b eses., Philttdelptiia: 
I.iv.rp<>ol • >.'«<•»., Iliwiwii. . ......
Alaiwllia fi eses.. ifeninza. . .' 
líwir.. a os.-*., Almirante Jucaiuaii ..
teixõea o llanlliunio, fírnctllofl.- . ....
Snnlhamjt1_in:ex'«a.,./lTon-;. ,. .....
Nova Tork e ese., Mi/ren.
Kei.fe 3 eses., Itapura. . ..,,....'....
Portos do aul, Ca-pharu ..' 

Snéeia » VK.t Lluia. V.....
Rln da Prata, Vulpffrolw .. ...-. ..
Portos do sul, ltaaiha
liuctios Aires o eses.. Pau» dc ITno» ..
I».-runa o esos., „rinii.
Porios do' norte, João Alfrrtlo .. .. ..
Nova .York e caca.. Bitrmt.- • '• ••••••'
Cáiúnclui e eses.. Piaultu
Ilordío.. o cms., 'Blcrrfl Voildiid.'.
Slorkolmo o eses., üelrla.
MiuileviiK.1 e esta., Sir.riiloDauratlo,
1-iieno* Aires o «m-s., lllahlantl Pritle.
Kio ila Prata','(famani. . 

Braüilinn >r. t.lglil P. Co.. Un.. Ord. I
31) 1|2 40 00 314

S. ranlo U, Co., ttd., Ord.:
12,1 121 178 

'

Lcopoldina R. C, Llil., Ord. :
28 1|2 ¦ '27 1|2 42 lfVt '

Dumont CoKce ti,', I.til., T 1|2 o|o C. Pceí.
7. . . ' «

8t. Jokn dei Rcy .llnl-s. Orfl. :
ir.|. 1..!- 1710

lllo Flr.nr Mills 4 Cinosrlea. Ui. i
6113 ' 0113 80|-

London & Brasillan Bank, Ltd:
21 1|2 21 1|2 25 3|4

Mala Real Insira, Ord. :
102 1|2 102 1|2 175

Títulos estrangeiros: -.
lioje Ani. 101»

Emp. de Guerra Riitnnnieo, 8 o|o,
82 ,t|8 S2 :i|4 • 01 1|8

Consola., 2 1|2 o|o :
44 44 1|8

Rente FranQálse, 3 o|o
B6.70 67.40

Reato Prímçalm», li o|o
85.20 85.20

1920147. :

(na Bolsa de Pari»):
59,70

88.10

O CAEE'
SANTOS, 17 — 0 mercado, de c»f8 dlsponl-

vet fechou inalterado. •
Voíe Ant. 1010

Tvpo  0*000 .0*000 13*500
Typo  7*200 7*200 11(000

SANTOS, 17 — O metendo de cafó. para a
entrega a termo nlndn (jue "briu firme, 'nios-
trwii movimento thKigiiificaiiti.*, uiclliorani.o-íio
o, rospcctlvos prelios.. A 2» ilinniailn decorreu
calma. Sito sh BeRuint..!* an poUc"*?* uo fochn-
ineuto. sendo us vendas diiriiiite o dia rclnti-
vãmente pequenus.

A*ora sate

«350 a
(350 a
1340 a

foi

(400
(400
(400

mí,
(700

320*000
2(000

(tlOO
(830

18
18
18
18
13
1!)
1»
20
20
20-
20
21
21
21
21
22
22-
22.
22
22
23
23
23
23
23
24
25'
VR
27
28
28
30
31
31

J.y.íotlibro. ,
Janeiro. -. i
Fevereiro. .
Man.-o. . .

Venilns.

I)e/eihln*ü. .
Janeiro. .
Fevereiro. .
Murei. . .
Mulo. . .

Vendas.

Dezembro.,
.«neiro. .
KeviTulio .
Manjo. . .
Maio. . .

Vendas. .....
SANTOS, 17 — I.' o

estatístico de café hoje,
confrontos :

Hojo
Entrada! :

35.020
lCinliüriruca

. ..JIojc
,.''. 0(02*

9(100
0(300
11(000
 10.000

iliilcrior'
6(!»r.A
0(050
0*250
. 0(450

 12.000
J _rn í(íuíd«c«e

nojo Ant. 101»
8*200 8*200 12*10

Na mesma data ido 1111110 passado registraram*
se as seguintes cotações :'

Anuo pastado
Entremi om março 3?'.s
Entrega em maio l,-..ij3
Entregu em jullii 15.53
Entrega em setembro ".;.".' 1J.39

O ALGODÃO
NOVA YOIIK, 17 — 0 mercado do olüoilil»

par» a entrega a pras» encerrou-se lioje em
condlcSoa estáveis, fBBlstrnuitosc os seguin-
tos rolorcà, nue representalií couta por libra:

Hoje Aul. 101»
Algodilo "Americano"

entrega om Janeiro
Aleodão "Anierieauo"

eutresu 0111 muio .
Ou seja uma alta dc

o feiüniuento anterior.
LIVKUPOOL, 17 — No ir.eréado de algmtto

disponível as qualidades tjrnsilcirns foram bu.»
-ootuclu») 0 deelimis de penis; por libra mail
bnfitas', vigorniido os seguintes limites:-

Hoje Ant. ItllS
Poruaiiibui'0 "fuir" . 11.83 11.112 32.09
Mncoh. "fitlr" .... H.S3- 11.02 32.0!)

Ò algodilo iiorle-ninerlcaiio no nicsino nicrca-
do eiperlmoiilou uniu liulxu do 0 décimos <le
pence por Hhrn, eotauilo-se:

Ilojc Auí.-. 101»
"Pull.v-inidillliig" dis-
poiilvcl  Ü.OS .12.17 27.09
LIVKRPOOI., 17 — O mercado dc algodio a

termo, 14 12.30 p. ni., boje mostra par» o pro*
tineto noitciiiiiiTicano uma baixa de 5. a 9
poutos, cotando-se em pence por llt.ru: •

Wojo Afil. 101»
"Full.v-iiilddllng" en-

trega em dezembro 10.83 10.02 25.0»
"FuHy-iiiliidllng" cu- .

trega eni iiianjo . It.OS 11.13 .3.11
PERNAMIUÍTO, 17 —; O meriailo de nlgoilni»

nesta praga esteve hoje ao meio dia catarei.
A cotaíSo dn I» sorte íoi por 15 kllos:
Hoje  28»(.0»
Anterior íi  23(000
Anno p.issudo  38*000

Aa entradas fornm:
Hoje  .. .. ...
Anterior '..
Anuo passado-

Ou seja pnra a safra:
Hoje •• •
Anterior • •
Anuo passado

Sendo n existência il#.tc produeto
em': ,
Hoje
Anterior,--
Anuo passado  ... •• •

A ultliuu exportaciío- do nlgodii» oouliecida 4
nenhuma.

O ASSUCAR
PBRNÁJUÍUCO, 17 — Suo as scíuintcs a»

cotaijõea otllelaea de assuoui', boje, por lo
kilos: „ ,lloj»

11*200
8*700 -

Sem cotação
8(000
7*lW>' 4*200

• -iileríor
11*400

8*500
«*300
8*601)
7(000
4(200

.41:3» passado
13(309
12(700

Seõi colai.'!*!»
11*000
9(500

- . W800

200
«90

. 1.000

. 20.100
il 28.(100,
. 27.800
calculada

7.000
. 8.SOO
. 50.90»

Usstnaü supírlõr c 1»
Branco cristul .. .
Deiuorarns
3» sorte 
Houienoa
.Brulos seccos ,. ..

Uzioas superior
Branco cristal
Penu.rurus ..
3» surte .. ..
Siniieiios .. ..
Brutos seccos ",

e 1*

0(000
0*000

Nil
seguinte
com

ti*noo
9*000

os

11(150
. 10*073
105.000

movimento
respectivos

.'espalhadas

Saldas:

21.000
' 
27.000

S.550

Ani. 1019

88.950 11.010

20.000 27.000

19.000 0.000

e -•tTzlim» superior
Briinco cristal .. ..
Deineraras .. .....
3* sorte  ..
Somono
Jínitos. SCCÜOS •

Aa entradas foram:
Hoje
Anterior ..
Anno passado ..." ••

Ou seja para a sofra:
Hoje
Anterior
AI1110 passado

Seudo a existência deste produelo
em:

TI0J8 
Anterior .. ..
Anno passado

A ultima exportação do assucar conhecida é'
nenhuma..'

.. 10.600

.. 27.300

.. . 28.90»

1.120.300
1.li».300

437.00»
calculada

308.200
387.000
103.100

20OS000•jiiii*iii)ii
55*111)11

200(300
20UJ0U0

l>í*«llt'
XlMlia
Desde
_,:..a

Total .
, dia 1" <1u corrente

dia 1" do julhi

701
5.-J50

5.957
l.-lwlt

7.704
ltl).!>u9

8.49»

CRUZ & LEMOS
oiniiiissôcs, (run.siifiiaçoe-.

c o u.;i propri;.
Sjccos triisK)!-, oovos e usados,

iiuiu ou!6 e eereaes, aoiti;;eQ9, al*
Miiiãt i' "lartia/iies.

Ca.xaTostai 665 Eni. Teleur. VAlil.O

9 Rua Municipal 9

Marca Olho ..
Outras marcas .

Presunios:

Nacional.. .. .,
Estranrelro ..

(jueijo»:

Minas..
1'uluiyra

Sul:

Dn nurle,
Ui.li'.. .
pp 1'alio
tdrn, Id»
K»ti.u.j;('lrCi

(caixa)

Frio. sr.-««o.
.i.ii.jü.. :.

ror mia
74(000
74(000

a*iIo
4(800 ã 5(200

10*500 a 13(000

1(600 a 3(800
100*000 a 105(000

oo ato»
8(500

tinnilnal
6*090 1 7(000'(«minai

10*000 a 13(001

Movimento do cáes do" 
porto

Acham-se atracados ao cáes do |»otIo,
tm serviço de carga c descarga de mer*
cadorias. os vapores e embarcações se-
guintes:
. Embarcações diversas, armazém i.
• Chatas diversas com carregamento do
Manasses, armarem t.

Vapor nacional Jbiapaba, dcícarrísao-
do carvão, arniazem n. z.

Chatas diversas, <om carregamento do
Lima, armazém n..-2.

Chatas diversas com carregamenlo do
vapor americano Aeolus,. descarregai!-
do cimento no armazém 3, (ãrmazeiii nus-
to 3), armazém 1".

Armazém 18, vago.
Praça Maui. vago.

Assiniffpi; armazém 3.
Vapor americano Kobin Good Yelloat,

descarregando carvão, r.nnazem n. 3.
Chatas diversas com carregamento do

Shcridaii, armazém 3 e misto 2.
Chatas diversas, com carregamento do

West Noskn, armazém 3 c aiixto 4.

Chatas diversas, com carregamento do
<Rio de Ia Plata (armazém mixto n. S), ar-
maíem n. 4.

Vapor nacional Victoria, cabotagem,
atmazem -4.

¦Chatas diversas com carregamento do
Scaldier (armazém reixtli 8), armazém
n. 5- ,

Chatas diversas côrfi carregamento do
Lockl>ort, armazem 5.; Chatas diversas, com carregamer-lo do
¦Trevier, descarregando cimento no arma-
zem 3, (armazém inijcto 8), armazém 6.

Chatas diversas cóm carregamento do
Lord Omand. A cevada descarregada no
armazém »3 ( ,'arniazeni mixto.4) arma-
zem 7- '¦'.';,"Chatas diversas com carregamento do
Western tíero, armazém 7.

Chatas diversas recebendo minério, ar-
maírnl: 8. '. ' .

.Chatas diversas, com carregamento do
Áugo (armazém mixto n." 8),. a"rniazem
n. 9. '

Chatas diversas, com carregamento do
West Munltcn, armazém 9 e mixto; 8.

Hiate nacional Pliaroux, cabotagem,
Vapor inglez Biclla, pateo 10, receben-

do carga. 
',-..,

Chatas diversas, com carregamento do
.Paneras, armazém n. 10.

Chatas diversas com carregamento, do
Bonhetir, armazem 10.

Vapor italiano San Gittscppe, patep 11,
descarga de trigo.

Vapor americann<> American Star, pa-
leo 11. descarregando, material para a
Estrada de Ferro Central do Brasil.

Vapor americano Tnlade, ¦ pateo 13.
descarregando trigo.

Chatas diversas cbm carregamento, do
Ceylan. armazém 15 e mixto 8.

Chatas diversas, com carregamento do
Tabqr (armazém mixto 2) armaz"em na-
mero 15; ,'h •

Chatas diversas com carregamento do-
GronHlaft, Armazém 15 e mixto 2.

¦Chatas diversas com carregamento
Gellier. armazém 16'e mixto 4.

Chatas diversas com carregamento
Keresaspa, armazem 16 e pateo 8.

Itapiilin, para Vlctoíla, BatilH, Maceió,. Be*,
cife, Cal».li.Ho, Natal o M*MMU>. mata*» lui-
jirêimü nld âs 0 horns, enrtiis atí ís 6 1|2 9
com porto duplo ató tt* 7.

Tosa-ilarít, para Buenos aAircs, recehendt
Impressos ntC tis 8 horas * cartus uté «s 9,

Amnnliã:

Cordoba, para Bio da Prato, recebendo ob-
Jectos para reelstrar atí ts 12 horas, Impressoa
*t6 4s Í3 e.cartas nté ía.14.

Itoblra, para Santos, Paraná,, si írnaclitc» a
Itin Orande do Sul, rccct-Mdo iruproMM até üs
0 lioras, cartas-ate â« 6; 1|2, com pmih «Wdo
até As 7 e objectos r)ara resistrar alé ás 18
horns dc hoje. ..¦••»

AVISOS

SKO&LANDS L1NJE
OVA POR NORUEG ÜEZ

lllll
do

do

CORREIO

carregará neste porto em
meado» do mez de Dezem-
bro, para

LEIXÕES1VIQO
Para cargas e mais informa-

ÇOC8, com a

EbIs reparllçío «pedirá malas pelp» stsuln-
tes paquetes :

Uojc:
ttaptruna, para S. SebR.tUo, Santos. 1'ara-

niiguá, Itujalijr. 1'lnrianopolls, Imbltuba e Kio
Cirande, recebendo iiuuressus até ás 8 horas,
cartas até ás 8 11^ u com uorte duplo até is '>.

8K0CLAHDS LINJE
S Roa Municipal i

TELEP. NORTE 1676

:2'.-;
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^mmm ggj| de PASSAGEIROS

0 PAIZ—SABBADO, 18 DE DEZEMBRO DE 1920

SERVIÇO DE'PASSAGEIROS
0 MAGNÍFICO Í LUXUOSÍSSIMO PAQUETE

Mio
Com magníficas ncçòpiiuqcla ções pnra pnssngqltfbs de Ia, 2* e

classe luteniiediarlii, suido n 30 rte novembro, de Antuérpia; com es-

calas ppr PERNAMBUCO e BAHIA, Oevçrá diegâr ao RIO DE JA-

NEIRO cm ilii'£" do corrente, c snirá no mesmo dln para SANTOS;

MONTEVIDÉO (í BUENOS AIRES.
Esperado, de volta, no RTO DE JANEIRO, no dia 13 dc janeiro

próximo; partirá no mesmo'dia pnra a Europa, fazendo a seguinte

escala: BAHIA, PERNAMBUCO, I_S'S, PALMAS, LISBOA, CHER-

BUR.GO, PLYMOUT1I c ANTUÉRPIA.

Para passageiros e mais informações com o

UAI » ILU
BRASIL

AVENIDA RIO BRANCO. 19
Teiephone Norte: 655

CATHOLICISMO
18 DE DEZEMBRO — Snntos do

dia: Santos Theotonio c Basilia-
no, innrtyrcs; Si. GriicUyio,- bispo
o confessor — Vigiliá ftnfccipiidn
do Natal — Abstluiinclii dc carne
sem jejíiín.

ODlversási
Na .matriz do Engenho Novo será cn-

cerrado amanhã o retiro que o conselho
da Sociedade de S. Vicente promoveu.

A's S horas haverá - missa, com
conimunhão gt-ral e' pregação pelo conego
Reicndc.  _Na cape-la das Madres Coiiccpcio-
nistas, árua dc S. Francisco Xavier, terá
logar amanhã a festa de Nossa Senhora
do .Parta. Hoie. á noite, haverá terço e la-
dáinha com benção do Santissimo Sacra-
mento.'ás, tt) horas. Amanhã, ás 7 f|i ho-
ras, missa de Pio X com coinmunhão gc-
ral das meninas, c ás 16 horas, encerra-
mento do triduo com as solemnidades
habituaes.

Terá logar, amanhã,' ha ilha do
Bom Jesus, a festa de primeira commu-
nhão, havendo, ás 10 horas, missa can-
tada, ás \.\ horas, renovação das promessas
dc baptismo,ás 16 horas, effectuar-se-ha
uni leitão de lindas prendas em benefi-
cio do venerando santuário do Senhor
Bom Jesus.

Uma banda de musica locará ao lei-
lão, havendo conducção gratuita na in-
tendência da guerra, ás 9, 13 e 15 horas.

CULTO EVANGÉLICO

— A ...loja Pythagoras realiza amanhã.
19, mais uma de suas sessões de estudos,
sob a direcçao dè seu presidente Dr. Ju-
venal Meirelles de Mesquita, secretaria-
do pelo Dr. Carmine Lyndsai, começando
ás i) 1 j 2 lioras.

iiliiüB

FORO FLUMINENSE
A presidenbla do Tribunal çln

Relação
O Tribunal da Relação do Estuuo

do Rio realizou liontem a ultima ses-
são correspondente ao corrente anno:

Como ê de praxe, -procedeu-se a
eleição para o cargo de presidente,,
sencio eleito o desembargador Animo
de Paiva, que vinha exercendo aquel-
las funeções interinamente.

'«wifaw*m__i«i->.

Còül
de Navegação

Sud-Atlantlque 9 €hat-geurs Réunls

SERVIÇO DE PASSAGEIROS
_=»&,-j_xi.etea

DA EUROPA

LUTETIA
Esperado de Bordeux hoje 18 sahiri,

para:
Montevidéo e

Buenos-Aires

PARA A EUROPA

Sierra Ventana
Esperado do Rio da Prata em

27 do oorr<.nta sair.i pur.i
Bahia, Pernambuco,

Dakar, Lisboa,
Vigo e Bordeaux

depois da indispensável demora.
P-.saiig.nis do 1* claiso, 2? inturmo-

depois da indispensável duuiora.
Ciimarot.s de luxo, I? classe, 2?

«lasso- 21* intermediária o 3Í clajse. diária e 31.1 olussj.

Passageiros do 1" classe, __.' intermediária e 3" classe. /
AGt--&J>m"Tr~B. GJ._B_SXl-A.l__i

O. COATALEM
Avenida Rio Branco 35 A. Telephane 906 Norte. Caixa Postai 346

Rio €X& Janeiro

Amanhã, durante o dia, realizam, as
igrejas baptistas as suas reuniões de
oração e, á noite, pregação pelos respe-
ctivos pastores..Estão marcadas solcmni-
dades religiosas para as igrejas dc Ca-
tumby, na rua de SanfAnna, de Madurei-
ra.de Bomsuccesso, de S. Christovão, do
Meyer, do Engenho de Dentro e dos Pi-
lares. .- - "•

O mesmo acontecerá nos templos
plesbyterianos e qualquer igreja evange-
lica, no seio das quaes, a affluencía de
fieis cresce" cada vez mais.

—'¦ O Revni. D. Álvaro Reis, respeita-
do polemista evangélico, já regressou dc
sua viagem ao Japão, estando eni franca
actividade religiosa,

0 Dr.' Joaquim Nogueira da Cunha Pa-
ranaguá, um dos mais acatados tribunos
da igreja Baptista, está de malas prom-
ptas para o seu iF.stado natal,, Piauhy,
onde certamente continuará a sua propa-
ganda dc espalhar a luz de sua religião.

Nos dias 19, si, 26, 28 c 31, deste
mez, far-se-hão ouvir vários oradores sa-
cros na igreja presbyteriana da rua Silva
Jardim n. 23.

Pontos para o culto doméstico:
Rua Pedro 'Américo n. 19G, Cattete;
Rua Barão de Mesquita n. 768, Ra-

mos;
Rua Magdalena n. 2S, Bento 'Ribeiro;
Rua Emilia Ribeiro, Encantado;
Rua Clarimundo de Mello 11. 51, Pie-

dade;
Rua Dr. Dias da Cruz n. 185, Meyer;
Rua Carolina Machado n. 552, Oswal-

do Cruz;
Rua Barão do iRio Branco n. 6, cidade;
Rua João Vicente 11. 287, Oswaldo

Cruz.
Em todos esses templos, a entrada será

franqueada ao publico.

ESPIRITISMO

CORTE DE APPELLAÇÃO
V Câmara

Julgamentos de liontem!;'. ..
Appellações cíveis ti, 1.3S4 — Re-

lator, desembargador. Torquato; appe.-
lante, J. Pabst Junior; appellado,
Vasco Ortigão & C. — Negado provi-
mento.

N. 3.000 — Relator, desembargador
Saraiva; appellante, The Rio de jànei-
ro City Improvements Company; ap-
pellado, Joaquim da Rocha Camões e
outros — Idem.

N. 3.466 — Relator, desembargador
Cicero; appellante, Germano Ferreira
de Moraes; appellado, Bernardo de
Azevedo Grenha — Deu-se provimento
para anullar-se a sentença appellada.

N. 3.695 — Relator, desembargador
Torquato; apbellante, D. Eudoxia dos
Santos Marques Dias; appellada; Dona
Maria Clotlldes Marques da Rocha —
Negado provimento.

N. 3.744 — Relator, desembargador
Saraiva; appellante, Manoel José de
Souza Moraes; appellado, Centro Ala-
goano — Idem.

N. 4.106 — Relator, desembargador
Torquato; appellante, Antonio Teixei-
ra de Azevedo; appellada, Santa Casa
de Misericórdia do ltio de Janeiro—-
Idem.

- NOTICIAS OE PORTUGAL

mo, 09 partidos politicos e a centrali-
zucão administrativa.

— O Dr. Antonio Granjo, jornalista
dos mà's brilhantes, reassumiu a di-
recção do jornal "Republica", do quai
ie afastara por motivo das suns fun-
cções de presidente do ministério.

-g£^<£*>-^5B»>—

Liverpool, brasil and tíiver flate ütüamers

LiHA LAMPORT & HOLT
O PAQUETE

Sairá.no dia 22 do corrente, para

LEIXÕES
E9te paquete foi expressamente construído para transporte

de passageiros de 3'.' olasse, em camarotes com duas, qua'_ro
e seis 1'íimas.
Preço da passagem de terceira classe 4.43SOOO,

incluindo o imposto
Para passagens e mais informações, tratar com os agentes

Npiftòn Megaw &C. L»
RUA DA SAUDE 29 - PRAÇA MAUÁ

TELEPÍIONES—Passagens: Norto 6671—Carga: Norte <i7
.RBHG-____-____U-__-_MHHH^

LLOYD BRASILEIRO
PEAÇ.A SBP.VULO DOURADO

E_i__a_.-t._re Ouvidor © Roaarlo

Hoje ás 20 horas, haverá no Grêmio
Nazareno, á rua Goyaz n. 10S, a sessão
do costume para estudo de uma das leis
básicas da doutrina espirita, cujo ponto
será desenvolvido proficientemente pelo
esforçado propagandista da doutrina es-
pirita Eutychio Campos,

Estão em franco progresso as ohras do
edificio cm qüe vai funecionar este gre-
mio, á rua Luiz Carneiro, no Encantado.

Legião do Bem — As scnKoras es-
piritas que constituem a commissão de
distribuição de donativos no dia de natal,
tem estado em actividade, afim de que a
reunião tenha o cunho eminentemente
christâo que é para desejar.

Esta sociedade tem sua sede á rua Ar-
cltias Cordeiro n. 316, Meyer, e é patro-
cinada pela União Espirita Suburbana.

O Centro João Baptista. do Meyer,
. realizou quinta-feira ultima a sua sessão
habituai para commentar o Evangelho,
com unia freqüência superior a 200 pes-
soas. Presidiu-a o conceituado espirita
Sr. Manoel de Carvalho France, estando
presente uma commissão da União Espi-
rita Suburbana, com o intuito de estreitar
cada vez mais os vinculos dc fraternida-
de entre os espiritas.

—¦ A Federação Espirita Brasileira
fará lioje a sua sessão dominical, ás 16
horas, sendo franca a entrada. a

Na Federação Espirita do Estado'
do Rio, á rua Coronel Gomes Machado
n. 140, em Nitheroy, falará o Sr. Ignacio
Bittencourt, sobre o Evangelho á luz do
espiritismo, amanhã, ás 20 horas, sendo
franca a entrada.

No Centro Fe, Esperança e Carida-
de, em Nova Iguassú, á rua Coronel Ber-
nardino de Mello n. 47, haverá amanhã,
ás 16 horas, sessão publica falando o te-
nente Albino Monteiro sobre a Nova rc-
velação. .'-'

As pessoas que quizerem assistir a essa
palestra, podem seguir no trem dc 11 ho-
ras eTjs minutos, podendo regressar 110
dc 16 horas e .30 minutos. ¦'..' •

A propósito da lei da reencarnação

2a Câmara
Na sessão de hontem foram julgados

os seguintes aggravos do petição:
N. 6.345 — Relator, o desembarga-

dor Carrilho; aggravante, Agnello Cor-
deiro Borges de Medeiros; aggravado,
o juizo — Negaram provimento.

N. 6.351 — Relator, desembargador
Carrilho; aggravante, Oldemar de An-
drade; aggravadn, Julia Simões Freire
— Idem-. *

N. 6.352 — Relator, desembargador
Prancellino; aggravante, Benedicto
Vieira Lima; aggravado, espolio de
Eduardo Alves Machado — Idem.

N. 6.353 — Relator, desembargador
C. e Mello; aggravantes, Francisco
Scliembré & Salomão Paschoal; ag-
gravado, Abbadia Nullios de Nossa Se-
nhora do Monte Serrai — Idem.

N. 6.354 — Relator, desembargador
C. e Mello; aggravante, J. Teixeira
dos Santos; aggravadn, Antometla
Leão Velloso Wahmaun — Não conhe-
cernm do aggravo.

N. 6.355 —> Relator, desembarga-
dor Francellino; aggravante, Mario
Anastácio da Silva; aggravado, Jero-
nymo Ribeiro Dias — Negaram pro-
vimento.

N. 6.350 — Relator, desembargador
Carrilho; aggravante, Luiz Scarrono
& C; aggravado, Sérgio Lourenço —
Idem.

N. 6.357 — Reli', desembargador
Carrilho; aggravante J. Baptista
Fróes; aggravado, .Toão Martins —
Idem.

N. 6.35S — Relator, desembargador
Francellino; aggravante, Eugênio Lo-
pes; aggravado, Dr. Vicente Ferreira
de Moraes — Idem,

N. 6.359 — Relator, desembarga-
dor C. e Mello; aggravante, Siqueira
& C, liquldatarios da fallencia tle An-
tonio Martins; aggravado, o espolio
de Francsco Medeiros — Idem.

NOVO GOVERNO — A POLÍTICA
PARLAMENTAR — O 31? AN-
NIVERSARIO DA REPUBLICA
BRASILEIRA — * 

NOVOS ELE-
-MENTOS DE TRABALHO —

PELOS JORNAES

Lisboa — Novembro.
Depois de muitas áemarches .esta. o

novo ministério constituído sob a pre-
sidenca do Dr. Álvaro de Castro,
mas ê muito provável que quando
esta carta ahi chegar, já seja outra
que "presida aos destinos cia nação'.
Dada a reincidência parlamentar nas
intermináveis crises, abertas de im-
provlso, 6 quasi certo que o minisic-
rio Álvaro de Castro dure apenas o
tempo necessário, para nos bastidores
da politica sa preparar a sua sueces-
SÜ.O. 1

Para satisfazer a certos grupos ha
na composição do ministério elementos
divergentes e a experiência tem do-
monstrado que nunca se fundem real-
mente num alto pensamento de gover-
no, sendo a preoecupação dominante
eni todos fazer o mais vantajosamente
possível a politica dos respectivos gru-
pos. ,-Nascidos em uma necessidade de
momento, não podem produzir 

' obra
que valha pelos intuitos ou pelos resul-
tados.

Esto momenlo, diz-se, 6 dos mais
graves da vida portugueza, e os factos
dia a dia o confirmam; mas essa gra-
vidade, reconhecida e confessada por
todos, não teve ainda o eondão de, dar
fi politica novas ovientaçOes, de erguer
as almas acima dos- ódios, dns vaida--
des e dos interesses ou grupelhos, o.
tratar de uma obra s6 de resurgimen-
to, auxiliando o esforço do paiz,- que
não 6 político, da iniciativa particular,
que se estíl esboçando brilhantemen-
te.

Mas não. Continua-se e endeusar
homens como ihearnação de princi-
pios, a cultivar a Intriga como pro-
cesso político, a aproveitar o ódio
como instrumento dc lueta. E' o paiz,
divorciado da política e dos seus go-
vernos, quo ha de fazer, num arranco
de energia, o milagre da salvação; será
elle. forte nas suas- riquezas em actl-
vidade, quem imporá novas normas de
administração, será ello enérgico e
nltivo o verdadeira eleitor, constituln-
do um Parlamento quo seja a verda-
deira expressão da sua vontade.

.Só assim será uip facto Portugal
maior.

REGISTRO DOS AGRICULTORES
DO BRASIL

O Sr. ministro da agricultura insti-
tuiu e mantém, com toda à^.regulari-
dade, .desde o anno de 1009, na 2a
secção da Directoria Gora) de Agri-
cultura, da seceturia de Estado, o
registro geral de lavradores, criado-
res e profissionaes do industrias cun-
nexas.

Esse registro, de natureza gratuita,
visa um duplo fim: ¦'

1« —- Pen.iittir á administração or-
ganizar, sob a buse das decluraçõea
dos próprios interessados, as cStaliS-;,
ticas dos agricultores e cria.TR__.r6a :1c-
miciliados em toda a extensão do
território nacional.

2» — Facilitar a colleta dos elo-
mentos necessários ao levantamento
do censo agro-pecuario do pai?..

Ascondo a 12.757 o numero do pro-
fissionaes jã inscriptos.

Correclamonte impressa, foi publi-
cada uma relação, em ordem alpha-
botica, dos lavradores e criadores
inscriptos 110 alludido registro, 110 fle-
cennio de 1909 a 19.19.

Esse trabalho foi organizado pelo
2o official Mario do Oliveira CanantUi,
por ordem do direetor-goral.

W uni repositório do informações
uteis para a ndminlstraçã ¦> e para o
cotiiniercio, que recommenda a opo-
foslclaclò dos funccionàrios daquelle
importante departamento d.', admi-
nistração federal.

Em virtude- de disposição legisla-
tiva, só os lavradores e criadores de-
vidamente inscriptos no alludido ro-
gistro poderão pretender o conseguir
òs favores e auxilios concedidos pelo
Ministério da Agricultura om favor
da intensificação e producção nacio-
nal.

conselho, vai determinar a prisão
daquelle official commissario, .pie
terá do responder a conselho de
guerra.

Es.se con.sslho ficará assim orga-
nizado: capitão de fragata Prlnuio
de Mu-noz Telles, presidente; capi-
tão de corveta Annibal do Amaral
Gama. e cn.pitães-tenentes Odenato
de Moura, Benedicto Goulart, Oscar
Luiz dos Santos Dias e Mario dô
Queiroz Murins, juizes.

Outro official commissario da ar.
mãda que terá de responder a cnn-
selho de investigação ó o 2' teoiento
aggregado Alfredo Carlos da Con-
ceição, quo, ha 26 ann.os, se encon.
tra nesse posto, não tendo podido,
até a presente data, ser promovi lo
nem graduado porquo so enqontra.
alcançado, isto ó, coni dividas para
com a fazenda nacional.

Esse official tèrfi de provar, cm
conselho, as razões dessa «ua situa-
ção naquelle'posto, de accordo cun
a actual lei de promoções, e, s. o
não puder fazer, serü, então, refor.
mado oompulsorinniento.

O conselho de investigação a. quo
terá de responder o tenente Concei-
ção 6 cõiiaü.tú-idò do capitão de cor-
veta Tácito Reis de Moraes Rego,
preeidonte, e juizes, os càpitles-to-
nentes Joariti-im Cordeiro Guerra *
Jorge Dodsworth Martins.

"STOCK" DÈ TRIGO E INrLAM-
MÀViiiS

Na manhã do dia 13 do correnle,
existiam, nos moiifnos o trapiches
desta capital, 3.130 toneladas de trigo
eni grão o 93.643 saccos de farinha de
trigo, sendo 79.726 «acoos, nos moi-
nhos e 13.917 nos trapiches,

Na mesma data, havia, nos depo-
sitos de inflammavais, 50.696' caixas
do kprozene e 222.195 caixas do ga-
zolihà; (feita a conversão, para cai-
xas, da gazolina existentò a granel).

"GPIA IIAMÍI.TON"
Recebemos um exomplar deste

guia, que está bom organizado, prin-
cipailmente na parto ctue se destina á
indicação das ruas, bondes e seus iti-
nerarios.

LINHA DO NORTE

O PAQUETB

JOÃO ALFREDO
Sairá no dia'25 do corren te para

Jlanãos, fia 10 horas, escalando em:

Victoria, 26 de dezembro.
Bahia, 28 de dezembro.
Maceió, 29 de dezembro. -
R-cclfe, 30 de dezembro.
Cabedello", 31 do dezembro--
Natal, Io de janeiro.
Ceará, 2 de janeiro.
Tutoya, 3 de janeiro. .'
•Maranhão, 4 de janeiro-_-¦. ~
Pará, (i de janeiro.
Santarém, 7 de janeiro.
Óbidos, 0 do janeiro.
Parintins, 9 de janeiro.
Itacoatiára, 10 de janeiro,
Manáos, 11 de janeiro. "

LINHA DO SUL

O PAQUETE

í%'

010
Sairá no dia 30 do corrente, ás 10

horas, para MONTEVIDÉO, eeca-
lando env:

Santos, 31 de dezembro,
raranaguá, 1" de janeiro.
Antonina, 1° do janeiro.
S. Francisco, 2 de janeiro.
Itajahy, 3 de janeiro.
Florianópolis, 4 de janeiro.
Rio Grande, 5 de janeiro.
Montevidéo, 7 de janeiro.

ou da pluralidade das existências, Saint
Martin,. (
exprime:
Martin,.o grande cspirituwista, assim sc

AVISO—As pessoas que queiram ir a bordo dos paquetes, levar ou re-
ceber passageiros, dever&o solicitar cartões de lugreaso .ia secção do tra-
fego. "..- —' ..

SOCIEDADE ANONYMA MARTINELLI
Rio de Janeiro—S. Paulo—Santos c Cieiiovjj

Agente das Companhias
de Navegação:

Lloycl Real Hollandez
Li:;yci Nucioual
T'at)satiiiiinca Ituliaua

«Cosu.iih» :
Sociedade 

'JViestina de
Naveyaçã'..

Sociedade Niuionol de
Nuve^ay:"!'

Comp<mh>>- Ü-iental «ie
Navr-;.' i<ii!

ft Atí Uli»

Sobre : Portugal, Ilhas,
Hcs|i:inh:i, llall», llollaii-
da, França, Inglaterra c
Kova Vork.

Ai taxii; mais módica* Juinui-
cado, cnir«giiii'd-_>se at letra»
. tiiir,.íJiatainoute.

i

CAMBIO
V3ü'lr o o imprii de nioetlr

Unica con-
cessionária do
afamado ape-
ritivo dífles-
tivo:
"FERNET

rraní:

O homem, depois de sua queda,' csu-
jeito a uma continua transmutação em
différentes e suecessivos estados; entre-
tanto que o primeiro autor de tudo o que
existe, foi e será-o que c c devia ser."

E accrescenta:"Nosso ser pensante deve aspirar a
iininensos desenvolvimentos, desde que
sae da prisão corporal, onde toma uma
fórnia iniciadora; Entrevejo uma lei su-
bliine. Mais as proporções se aproximam
de seu termo central e gerador, mais sc
tornam èrandes c poderosas. Essa mara-
vilha, que nos. permittes entrever, oh.l'
verdade deviria I satisfaz ao homem que
te ama e te procura. Elle vê em paz sue-
cederem-se seus dias e vê isso com pra-
zer é còni enthusiasmo, porque sabe que
cada volta de roda do tempo o. aproxima
dessa proporção sublime, t[ue tem Deus
por primeiro de seus termos."

O qúé ha nisto de obscuro fica cscla-
recido pelas seguintes passagens:" A morte, não pôde ser considerada
senão como um descanso em nossa via-
gem.'. Chegariios a esses descanso com á
equipagem fatigada c desarvorada c vi-
mos ahi para tomar outra, fresca c cm
estado dc nos levar mais longe. E' pre-
ciso,.porém, pagar ahi tudo que devemos

TRIBUNAL DO JURY

A instalação ila .sessão do eorrente
iijlçe

Comparecendo numero legal do
jurados, foi hontem instalada a sus-
são do corrente mez do Tribunal do
Jury.

O Dr. Alvnro Belford, juiz presi-
dente, convocou os jurados para se-
guii-ia-feirr., quando será chamado a
julgamento o réo José Pinto da Sil-
vn, pronunciado como incurso na
saneção do art. 294, paragrapho 2o,
do Código Penal, combinado eom o
artigo 13 ido mesmo código.

Fallencia Araujo & Meirelles
A requerimento de Antonio Angus-

to Martins, credor por nota proniis-
soria do valor de 4:800$, o juiz da
2* vara cível decretou hontom a fal-
lencia de Araujo & Meirelles, esta-
belecido á Estrada da Penha nume-
ro 1.192-A.

Foi fixado em 19 de outubro ul-
timo o tenho legal, sendo designado
o dia 15 de janeiro próximo vindou-
ro para a primeira assémjiléã de cre-
dores.

O credor Paulo Torras de Carva-
lho foi nomeado syndieo.
Pronuncia deum amigo do alheio

Pelo juiz da 2« vara criminal foi
hontem pronunciado João Antônio
do Souza como incurso na san.^ãi
do.artigo 361 do Código Penal, por
terem sido encontrados era seu po-
der vários instrumentos próprios
para roubar, quando preso em 19 de
novembro ultimo. '

JUSTIÇA MILITAR
As novas sedes de clrcuniserlpções

de justiça militar e os rcsiiectivos
auditores de gwrra
Em virtude da. reforma da justiça

militar, foram creadus 12 circum-
scripções de justiça.

A 'designação 
das sedes das mes-

mas circumscripções o respectivos
auditores ê a seguinte:

1" circumscripção —^Bolem (Pará)
— Auditor, Manoel Antonino de Car-
valho Aranha Junior;

2* circumscri.pção — S. Luiz (Ma-
ranhão) —: Auditor, Carlos Ayres dc
Cerqueira Lima;

3"- cireumscripção — Fortaleza
(Coará) — Auditor, Julio Adolpho
Fontoura Guedes Filho;

4* circumscripção — Recife (Per-
nambuco) — Auditor, Thomaz Fran-
cisco Madureira Pará;

.5* circumscripção — S. .Salvador
(Bahia) — Auditor, Álvaro Brltot

6" circumscripção -— Distrlcto .Fe-
deral — No exercito: auditores, Gai'-
cia Dias de Ávila Pires, João Páúlo
Barbosa Lima, Mario Tiburcib Go-
mes Carneiro e Ernesto Claudionor
de Oliveira Cruz. e na marinha: au-

O 31" anniversario da Republica do
Brasil foi commeinorado com uma re-
cepção 110 palácio da embaixada, com
uma enorme concurrenc!a. Além do
elemento official, grando foi o numero
de pessoas que ali foram levar os seus
cumprimentos, sendo recomtdas pelo
Sr. Belfort Ramos, encarregado do
negócios e pelo cônsul e demais pes-
soai do consulado do Brasil.

Por parte do governo portüguez foi
apresentar os seus cumprimentos ó
Sr. ministro dos estrangeiros e por
parte do Sr. -presidente da Republica,
o Sr. Jayme Atlas..

Tambem ali esteve para o mesmo
fim. o encarregado ds negócios da
Franca.

Após a recepção, realizou-se uma
¦festa intima, a que assistiram, além
do pessoal, muitos membros da colo-
nia brasileira, direcçao do Club Bra-
sileiro-, etc;'.tendo sido servida uma
tuça de "champagne", que deu ocea-
sião a trocàrem-se vários brindes.

"Revista da Semana".
O numero de hoje desta apreciada

.revista illustrada está realmente ma-
gnifico, pelo summario que apresenta,
variado e interessante, sobre assum-
ptos em foco.

 m ti -»»¦¦
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Castro, Francisco, Fagundes PIrati-
nino do Almeida e Elias Fernandes
Leite;

7a clrcumscrinção — Juiz de Fora

pela viagem que fizemos, e, antes que te- ditores, Mario Augusto Cardoso de
nhanios saldado nossas contas; não nos -_....
permittido émpreliender novo curso."

f: THEOSOPHIA .
Ficou definitivamente marcada para 1

dc janeiro próximo futuro a festa da Fra-
ternidade Universal, que os thcosophistas
costumam levar a effeito todos os'annos.

Será realizada em 'logar apropriado, sob
a presidência do coronel Raymundo Seidl,
já estando inscriptos vários oradores,
entre os quaes as Sras. DD. Maria l.a-
cerda de Moura, Maria Adelaide Soicdadc
Lopes, general Moreira Guimarães, dou-
tor José Oiticica e capitão Eugeaio Xicoll
dc Almeida. J

Encarregou-se da parte musical o aba-
lizado professor . Lbiré Lemos, director
artistico da loja Orpheu.

— O nosso companheiro .de O Eslado,
grande diário fluminense, João de Mo-
raes, fará liojc ás 191I2 horas uma con-
ferencia publica, a 

'2I da serie oue ortia-
nizou sol) o litulb: — tios rèligipes^á rc-
União. Terá logar no salão da Associação
Commercial, á rua Visconde tio. Kio
Pratico n. Ío§, na cidade dc Kitlièroq, es-

d.? :--'-.'os I
:,:¦ :;;iperando-se o comparccimet

quanto? se interessam pelo
l ligioso c plülosophicõ.

(Minas Geraes) — Auditor, Pedro
Rodolpho Ji^sé RocTrigues;

8a cireuinscripção — S. Paulo —
Auditor, Mário Affonso Ferreira
Pontes;

¦ -9' circuniscripçilo — Curitiba (Pa-
raná) — Auditor, Emiliano Perneta;

IO-" circuiiiscripção — Porto Ale-
gre (Rio Grande do Sul) — Esta cir-
cumsoripção comprebende o territo-
rio do Rio Unindo do. Sul, desde o
littoral até os municípios, inclusive
oh de S. Argolo, Julio de Castilho,
Santa Maria, S. Sapê. Caçapava, PI-
nheiro Mn nhado e Herval — Auditor,
Armando de Alencar^.„- :

tl* cireuiiiíseripçiT.)''— S. Gabriel
(Rio Grande do Sul) —- Esta circum-
sòrl.pçfiò' eomprfi.ntidi' os (Jornais mu-
niçlpioç do.Estado do Rio Crande do
Sul não mencionados na 10a circum-
scripção — Auditor, Jacintho Fer-
nãhdes Barbosa; ,

12a eirciii.iis'.trip.;ão-Canino Gran-
rc-! dc 1 Matto Grosso) — Auditor, Allia-

i nasio Cavalcanti Ramulho,

Foi fundada uma nova companhia de
pescas e transportes com o capital de
dois milhões de' escudos e que se de-
homília Companhia Nacional de Pes-
cas c Transportes.

E' vasto o campo em que a nova
companhia vai exercer a sua actividade
o todas as suas ramificações de que
resultam outras industrias, são de
moldo a dar-lhe uma notável impor-
tancia.

Destina-se esta Companhia Cl expio-
ração da .pesca de bacalháo, .pesca de
alto ou arrasto, pesca de sardinha,
construcções e reparações navaes,
transportes marítimos, reboques, ser-
ração de madeiras, e é fundada em
condições verdadeiramente vantajosas
pelos víiliosisslmos recursos que conta
no seu inicio. ^

E' vasto o campo em que a nova
Companhia vai exercer a sua activi-
dade e todas as suas ramificações são
de molde a deixar prever um indubita-
vel exito.

Para a pesca do liacallitío conta a
Companhia com tres lugres: "Portu-

gal", "Neptuno" o "Mondego".
Para as "pescas do arrãslo e sartli-

nha dispõe a Companhia cie duas trai-
r.eiras a vapor, "Zelinda" e "Maria
Pinto".

A's construcções c reparações na-
vaes destina-se o magnífico estaleiro
de S. Martinho do Porto, o mais im-
portante e melhor situado do paiz.

Para explorar os transportes. mari-
timos serão lançados á água breve-
mente os hiatos "Figueira da Foz" e
"Saturno".

Para reboque.» serão aproveitadas as
traineiras, quando o exercício da pesca

permitta, pois têm machinismos -e
arranjos especiaes que .0 permittom;
tendo tambem a Companhia Nacional
de Pescas e Transportes èm via dc
construcção um rebocador, para que jfi
dispõe de uma machina da força de
250 IIP.

Como disse, desta industria, outras
industrias nasceram: A- sciraçdo dn
mndclra, que já está em laboração,
com instalação própria num vasto
edificio do tijolo e alvenaria, compon-
do-se de uma potente locomovei "Mar-
shall", de varias serras circulares e
sem fim. plaina e charriots. e a ç-àr-
pintaria e marcenaria mecânica, que
vão ser instaladas em edificio propalo
junto á sorração, estando já construi-
dos os fundamentos o alicerces respe-
ctivos.

E assim vai indo a iniciativa par-
ticular promovendo o desenvolvimento
da riqueza nacional o evidentemente,
com segura remuneração para o seu
capital.

E já que estamos a falar de indus-
trlas diremos tambem de outra que
se vai iniciar em Cabo Verde.

E' a de oxtrue-jão do óleos e fabrico
de sabão, para a qual foram conec-dir
dos ao Sr. José de Oliveira ijf-.il metros
quadrados de terreno para instalação

dessa nova indiirtrin.. Igtial concessão
i foi feita ao _?r. Augusto Vera Cruz,
1 para o mesmo fim o com as mesmas

cláusulas, as quaer, as de começarem
os trabalhos do construcção, dentro do
prazo de ISO dias c terem as fabricas
em laboração no prazo de 540.

A TRASLADAÇÃO DOS RESTOS
MORTAES DE PEDRO II

Para tratar das homenagens a se-
rem prestadas aos restos mortaes dos
ex-imperadores, por oceasião da sua
chegada ao Brasil, reuno-se, nova-
mente, na próxima terça-feira, ás 16
horas, a Liga da Defesa Nacional.

Para essa reunião, que será presi-
dida pelo conselheiro Ruy Baubosa,
estão convidados todos os membros
do directorio centrail e as pessoas pre-
sentes á ultima reunião. , .

Como foi noticiado, falará em no-
me da Liga o conselheiro Ruy Bar-
bosa.

Na próxima assemblêa, quo será
publica, o secretario geral, Sr. Coelho
Netto, submetterá á approvação dos
presentes o programma do homena-
gens organizado pela Liga. da Defesa
Nacional.

—»? cg. .>¦_«_¦.
A' rua Gonçalves Dias 11. 15, vamos

ter, desde hoje, mais um estabeleci-
mento commercial.

Inaugura-se ãs 11 horas o ê sou
proprietário o Sr., Carlos Somer.

nq-_t—¦?-¦¦«-».

POLICIA MILITAR
Serviço para hoje:
Superior de dia, capitão Domingos;
Official do dia ao quartel-general,

2o tenente Mello Moraes;
Medico de dia, 24 horas, 2o tenente

honorário, Dr. Rocha;
Medico de dia, 12 horas, Io tenente

Dr. Cartacho;
Pharmaceutico de dia, 2° tenente

honorário Adhemar;
Interno de dia, 2o tenente honora-

rio Oswaldo;
Dentista do dia, 2o tenente honora-

rio Castro;
Auxiliar do official de dia ao quar-

tel-genoral, sargento Gentil.
Ronda, com o superior de dia, 2°

tenente Soares.
Guardas, da Amortização, 2° tenen-

te Guimarães; da Moeda, 2o tenente
Prado, e do Thesouro, 2o tenente Ro-
bailo.

Uniforme, kakl.

DUAS" ESCOLAS PROFISPK»\T \ES
DE PESCA

O Conselho Municipal approvou,
hontem, em Io turno, o- projecto quo
crea duas escolas profissionaes do
pesca.

¦— » mu » Úm 

TTHBUNAL DE CONTAS

Em sessão de hontem, mandou 10-
gistrar os créditos do 2:880:000$, para
custeio e normalização, do trafego .ia
linha de Araguary, da Estrada do
Ferro de Goyaz; de 2.000:000?, para
acquisição de material fixo o roíhnto
para a'rede de Vação Cearense; do
1.616:000$, para custeio da linha For-
mlga-Patrocinio, incorporada á Kslra
da de Ferro Oeste de Minas; o do
375-.317ÍS2S, ouro, destinado a justi-
ficar o pagamento feito .1 Sociéló da
Construction du Port de'Pernambuco.

Mandou tambem registrar os 0011-
tratos celebrados pela Repartição Cie-
ral dos Telegruplios com Anlonio .Ina-
quim Pinheiro; e pela dos Correio:, com
Eugênio Machado Lüz, para arrenda-
monto da prédios destinados á estaco
de Traipú, em Alagoas, e á agencia do
Joinville, em Santa Catharina; e pela
E. F. Central do Brasil, com Emo,
Costa & C, e outros, para forneci-
meiítos á 4* divisão, no corrente anno.

Mandou registrar os adeantanientos
de réis 7:277Ç500, 4:000$ e 750$, ao di-
rector da Estação Experimental cm
Campos, Antônio Carlos e Pestana; ao
superintendente da commissão dc pro-
phylax:a de peste, nos Estados do nor-
te, Dr. Raul de Almeida Magalhães, e
áo porteiro da inspectoria federai do
porlos, Mario Raymundo da Silva, re-
spectivamente, para despezas a seu
cargo.

Julgou legaes as pensões concedidas
aos menores Marina e Marillo, filhos
de Bento Rodrigues Moreira Soares, e,
como reversão, a DD. Ámel.a, Anto-
nia, Mlrandolina e Maria Maciel Mon»
teiro.

Julgou illegal a pensão concedida a
D. Arminda Ferreira Baptista, por
não estar justificada a alteração do
nome da habilitada.

Negou registro ao adeantamenlo do
6:640$700 ao director da Estrada de
Forro Therezopolis, José Mendes Diniz,
para despezas urgentes, — porque
existo nesta capital repartição paga-
dora que poderá attender ao paga-
mento de taes despezas urgentes.

E terminou negando registro ao cou»
trato celebrado pela.Estrada de Ferro
Central da Brasil com Hime & C, e
outros para forneemento de material,
visto não estar devidamente provada a
existência legal da contratante Tho
Britlsh Manufacturer Association Ltd.,
e manteve a sua decisão anterior, que
negou registro ao contrato celebrado
pela Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil com Borlido Ma'a & C_, o mi-
tros, para fornecimento ¦ de materiaes,
no corrente anno.

EXPEDIENTE DA INSTRUCÇÃO
PUBLICA .

Fo-rnm despachados os seguintes
requerimentos:

Pelo Sr. prefeito:
Mantlniano da Rocha Bastos —Au«

torlzo.
Carmelita Bastos — Deferido.
Laurinda Ribeiro Teixeira — Como

requer. . -
Octavio F. da Cunha Avellar, Olga

de C. da Silva e Silvina Pego do
Lago — Justifiquem-se.

Pelo director geral:
Honorio dos San'^s Ribeiro —Xão

pôde ser uttendido; de ordem do .Sr.
prefeito o p.tgumento, caso convenha
a compra, será em apólices ao par.

Lucinda Ba.ptista Figueira —1
Aguarde opportunidade.

Anna Veiga — Deferido.
Francisca Lopos — Indeferido-,
Gertrudes Pires Gomes, Ayiui Mar»

tins de Araujo, Felizarda de Siqueira,
Arthur Rodrigues da Cunha, Elisa,
da Costa c Silva, Sara Guimarães Re-
gadas. Marieta Guimarães» Regadas,
Mathilde Cirne Bruno e Olga Vulde-
taro Coimbra — Como requer.

Aracy Nevares — Não pôde -?er at-
tendida.

Adelina Savart de Saint Brisson 9
Dagmar de Almeida — Como requeri
obrigando-se a deixar, na secretaria,
a Indicação do logar ,para onde vai.

Isabel de Oliveira Dias — Sim,
obrigando-se á indicação do logar
para onde vai.

Jandyra Veiga, Brcnno Lobo Lei-
te Pereira e Raymunda Silva — Au-
to-rizo,

Sylvia de Souza Marques e Carlos
Aires de Cerqueira Lima — Cortifi-
que-se.

O ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA
1921

. Foi adiada, mais uma vez, a 3* dis-
cussão do projecto do orçamento mu-
nicipal para 1921. Ainda hontem fo-
ram offerecidas mais emendas, uni-
eamente, á receita.

"Para TodoS".
Com a pontualidade do costume,

recebemos mais um numero desta
revista do assumptos cinemaUigra-
phicos. Traz boas gravuras acompa-
nhadas do texto escolhido.

"O Malho".
Circula hoje mais um magnífico

numero de "O Malho" que, como
sempre, vem repleto de espirituosas
gravuras, o que constituirá, por cer-
to, um suecesso.

FORAM EXONERADOS POR
ABANDONO DE EMPREGO

Foram exonerados por abandono
de emprego o professor de escolo no-
cturna Alexandre Stcclcler, o adjunto
de 3a classe Julio Cesur de Mello 0
Souza è a adjunta de 2* classe Irene
de Almeida.

* » m 1 ¦ —•

O COMEÇO RO ANNO LECTIVO DO
ENSINO PROFISSIONAL

O Dr. Carloe Sampaio, .por acto d»
hontem, promulgou a resolução- do
Conselho Municipal, de accordo coin
a decisão do Senado Federal, que
fixa em. 1 de marqo a abertura, doa
trabalhos escolares nos estabeleci-
mentos de ensina profissional.

FEIRAS LIVRES DE PEIXE
Haverá feiras livres de" peixe hoje

na praça da Bandeira, Saenz Peíia'
o Botafogo.

¦ 1 _¦ 1 _¦

i Pelos jornaes: — Deve sair ainda
: este mez, o novo diário da manhã
; "Portugal", que terá uma feição mo-
j derna e uma larga informação, colla-
! borado por escriptores republicanos,' do ha muito divorciados da orientação

dos dirigentes do poiz. O "Portugal",
. >|tie é um órgão nacionalista, comba-
i.tcrü, afincadamehte o pariameutaris-

COMMISSARIOS DA ARMADA
QÜE RESPONDERÃO A CONSE-Lno
Em virtude de haver commettido

varias irregularidades .na escriptura-
ção do folhas de vencimentos das
praças do corpo de marinlieiros na-
cionaes, efitava respondendo a con-
selho de investigação o capitão-te-
nente Pedro Nunes Correia de Sá.

Eese conselho, constituido poste-
riormento á sua primeira formação,
de officiaes generaes da armada,
acaba de despronunciar o referido
commisi.ario, por unanimidade de
votos.

O almirante Frontin chefe do es-
tado-maior da. armada, não se con-
fonnandü com o despacho de im-
pronuncia proferido pelo mesmo

AVISOS
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DEJANEIRQ

lte-ninni dos prêmios da loteria do Hsttltlo <j»
Rio Ue Janeiro; plinio n. 53, extraída em 11 ao
dezembro üe 1020. .

1'REMIOS SORTEADOS
C6300 (Tendido cm Santos) .. 10:000*000
o22()2 .,  8:000Ç00O

8 PRKMIOS DE 1:0005000

300S0
12078
__02!)2
232 K»

«10 17138
24 1'UHMIOS m.
25004
($0141

7208
4GÜ71

285SO
0103S
82»3!i
14178

30908
200$000
(18780
53417
11788
4070B

MT»
2<S74
.;7i«0

i.OOO

«537 2583B 1321» 30187
Í0 PRÊMIOS DE 1005000

470SIÍ 15284 * 13|J
tilOOC 02137 ¦¦•• -»|
508511 3021 í'1»
1608 10848 "1W

551119 8700 r.20»
48224 «5885 -'™.5
121117 50401 Ia»»*
¦I81S1 165C.2 r.tsw

15850
43017
61800
18891
67083
40607
13625

293
Todo:

e em lt têm 2S00»

45410
50665
55400
1056»
691411
8878

52054
30413

s o;* mniípros terminados em 0* têm 4*
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O PAIZ—SABBADO, 18 DE DEZEMBRO DE 192(1 11

OBITUARIO
DIA 10 .

CKM1TERIÓ DE S. PlíANÒÍãCÒ XÀVIEIt
[HrcC, filha ile Heitor ile Sft llitteiicolirt Cn-

maru rua Torrei} Homem ». 108; Maria ltosa
So Furta, "ia Visroii.l'* «le Ji-qultinlioiiliu n. 46;
Fnuidacó dn Silvu Cardoso,
,„ 1. 164: Mnrln
Sri;i

nm Torres Ho-
Martins Freire, nm Ale-

ii. 1(18: Alzira, fillin ile Piixrlionl Iloiua-
rua .1 oilo Cueliiiii» n. 3ii: Mnrln Cnnçalves

DítininRiioa, ruu Senador rompeu n. (10; Pou-
lino i««»í lio Moraes, HoHpitnl cie H. Seliuslino,;
Unrin «1:i tílorla, fillin ile Vicente Pruncljco «le
Paiilu ruu Alwiu il. Oi /.ilila. filha de Joa-
nuim Francisco üe UttBalUiUs, ma Lopes «le
Soiizil n. Wi f**-'11"' mh" ü(' I'"'7' A"ü"stl' lle
Ollvcl rn, Indetrn «l»1 Vianna n. <>; ruiullilu, fl*
Uu «lu Oscar [ilitlóvtcti, rna 1'aiiln Mattos nu-
iiiiT,. 45; Vlivinin Teixeira Pinto Muniz, ru»
Seiiiiilor Euzebio n. 220, sobrado; Amaro, fl-

ile Antônio Cardoso, rua Frei Caneca nu-
. 334. «tlim

iur

EM1TEKIO DE S. JOÃO BAPTISTA

lio-

liiiitiinsos Rodrigues. Hospital dn Benefleen-
,i, PorliiKiiesai 1 •l"sC' f«èòmitiló «1» Costa, idem;
Viril dn Boa Hora, flllia de Puniu Simões dn
Boclm rim Alice n- UHfi nibinnn SanfAnna
nonciilves, Snntn Casal Eiiillla Mnrlu dn Con-,
minio rna Hinelmclo n. Vil: JosC filh.. «lc-
Joa'.. Iniarte Eerreira, run Santo Christo ira-
nem U5i ninimii, filha lie Henrique A
Mn.-.in, rua Cosme Velho ll. ():!. •

DIA 17

CEMITÉRIO DE 3. FRANCISCO XAVIER

Venniicto (ioiii.-alves, rna Ângelo Bittencourt
n "fl; Jofí T.ik-íik. Snntii Casa; Aiinii Xovncs,
riinViísro dn (Tánin n. 47: Marin de I-ourdrn,
flllm do ltnvmuiidu Alves de Moraes, rua Fer-
relri «.raujo n. B; Arniinilo. filho de Angus-
lo Vil», rua Maxwell n. 105: .losfi Franeisco
dos Santos. Hospital d» S. Sebastião; Walter,
filho il" Anfdllnu «le (Uiveirii, run Kstacio de
Sâ n ": Humberto, filho de Emilia Ilrand,
rua iuiiustn n. 83: José Nuirlso dc Oliveira,
rua S Carlos n. 4S. ; Mnfnhlu, filha (lc faliu
Fcllnnc rua Ocnonil Cnldwell n. 177, snlira-

«.rellno, fillio il*.* Jo.í«i Fernandes, rna Vis-

8ECÇAO LIVRE

AS BANDALHEIRAS DAS LOTERIAS NACIONAES
Ainda não foi pago o prêmio ie Natal dè 1915!

AFFIRMA 0 SR. MAURÍCIO, NA CÂMARA

do•onde do SltKbroy n. 140 recpniiiníícido, ¦ ftllio
Mareellino Fer-da iiiiitisin tíuinmrilos, idtiu: Marcellino ker-

reirn do Carvalho, Urinada Policial; JosC Ita-
mire? mn H. Clirtstoviio u. 424, ensi V> :
Tiaiml Kiis.iim Vurlrelli, Asylo S. I.ulit: Ma-
,i,, lieis Martins do Amiirul. F.strnda Velha da
•1'iiui'a u. 2\: IJldnvilia Mnriil da (.'oni'ei«.-Jo,
mu Senador Eiúcblo n. 534: Odetto, filha, de
¦Roj-nalila Maria ila ConceieJo, Snnta Casa;
Osn*aldo IMus, run Dr. lteeo Eopes n. 68; Pe-
«Iro Anlonio de Oliveira, Hospital de S. Se-
bastião, f

CKMITURIO. DA PENITENOIA

r.imenlo Josò do (iOe.1 Tellea, rua Camerlno
a. II», «

CEMITKÍUÓ UE S. JOÃO UAPTISTA

Ail-iulo, filho de .losC Torres Junior. run Fer-
nandes CluimarSos ll. 31; .Toei. fillio ile Áurea.
Arruda run das Laranjeiras n. 130, easa XII;
Itosu filha da Manuel doa Santos, rna Harroso
I, sill l.iidoviim -Maria da Ct efgiio, rna
Cassiano n. 1«, easa X; Virgílio Ijoposj beceo
do llragunça ri. Ü8. 2» andiir:. Munoel Santos,
rm, Cus  Velho 11. H1S; Ntilillã Mello Carva-
lli,., run dns Laranjeirna ll. 41)5: Maria Au-
.-u^ia ilrito 1'erelru,' rua 1'iiula Freitns n. 42*,
í*rm•iilraeiii, filha de Edmundo Pimentel, Snu-
U "S"' 

CUMITKRIO DO CARMO

Augusto Antunea Moreira, Hospital da Or-

DECLARAÇÕES
SOOrKDADB ANONYMA "O PAIZ"

São convirlados- os Srs. accionts-
tas a eo reunirem em assembléa ge-
ral extraordinária, no próximo sab-
ImmIÒ, 18 do. corrente, no edifício sò-
ciai, ;i.s 2 horas da tarde, para deli-
Ourarem sobre uma - proposta que
envolve hypotheca, ou alienação de
bens sociaes.

Rio de Janeiro, 14 de «dezembro de
1920—-A DIRECTORIA.

ÃVDSÕS ESPECIAES

O Sr. Mauricio de Lacerda, fa-
lando hoje da tribuna <Ia Câmara,
teve paiavraa violentas de indigna-
ção contra, o Sr. ministro Caloge-
ras, contra o Sr. Saraiva e «Jòhtra
aa ^Loterias Federaes.. Disse que o'
.Sr'. Saraiva ê o maior tratante. que
o' céo cobre o que basta que se saiba
andar o seü nonie envolvido- em- ál-'-
euma transacçao para se poder, de
antemão, affirmar tratar-se de. ajl-
Kuma patifaria. E- a figura classl-
ca do estelionatario.

O Sr Calogeras, Infelizmente,' sof-
fre. influencia tjio vergonhosa. En-
volve-se naa mesmas bandalheiras,
protege as Loterias Federaes e . ao
Sr. Saraiva, com ^grandea prejuízos
para o Thesouro. Por muito, por
muito menos, o- Sr. ministro. Fe-
lisbello. ao. tempo de Floriano, out-
tiu amarguras sem-nome. Mas, hoje
em dia, se *> Sr. ¦ Calogeras, com o
nosso governo.anda impune.é porque*
tanto, se embotou a nossa pitultariaj
que não ha mais •putrefacção-que* a
irrite.

Desce aos pormenores da politica
adoptada pelo Sr. Saraiva com 'as

lottcrias estadoaes e diz que, se não
pinta todas as circumstancias que
motivam a obtenção do mandado de
manutenção contra as loterias esta-
doaes, 6 porque receia melindrar as
susceptibllidades dé alguns mágis
trados do paiz. Faz o' histórico do
contrato obtido em 1911, affirman-,
do que a Companhia de Loterias Na-
cionaes' chegou- a gastar 1.1 OQ con-
tos para obteJ-o, comprando as con-
sciencias de alguns membros do
Congresso Nacional. Cumpre assi-
gnalar que o Sr. ministro Francisco
Salles' teve uma attitude bem diver-
sa da do Sr K. Calogeras, razão pela
qual andava o Sr. Saraiva pelos cor-
redores do Thesouro a dizer mail de
S. Ex. e a mostrar incrível birra, de
todos os mineiros. E' que as lote-
rias 'tiveram que ficar suspensas,
por algum tempo, com grande pre-
juizo da companhia; o-Sr. Francisco
Salles, aesignando, mala tarde, o
contrato, obrigou a companhia a pa-
gar as quotas atrazadas de janeiro,
fevereiro e março. ,

' ÒFFERECE-SE uma senhora de
idade para serviço» leves; rua Eva-
rlsto da Veiga a. 47, telephone
5310, com D. Maria.

OFFERECE-SE uma boa lavadei-
ra e enèommadeira; trata-sè á rua
Carvalho de Sá n 60. ,

ção de "contratante-trtftante", -eon-

seguiu'.levar- a termo transacçõeè in-
decentes,;. .conchavos. .' vergonhosos
com as loterias de S. Paulo e Per-
nambuco, para que estas, vendendo
de preférenciíi. seus 

'bilhetes nesta
capital, o, «livrassem doa deverea e
obrigações impostos pelas."ciausulas
contra/tuaes, relativas;.á venda úè
bilhetes federaes. O Sr. Saraiva che-
gou mesmo a maudar a S. Paulo o
Sr. Azevedo, sei^ "testa de ferro",
afim *de negociar a Venda de bllhe-
tes paulistas, mediante gara:ntià de
não serem os meemos apprehendidos
nesta capital.

. Lembra, ao tratar das companhias
do Rio Grande, que o Sr. Saraiva,
segundo está' informado, mandou
pe«soa 4o confiança ao. escriptorio
do Sr. Gomercindo Ribas, advoga-
do da companhia de seu Estado,
para propor- üm accordo; pelo qual.
poderiam ser aqui. y.endidtos. os 

'.'.. 
bl-

¦lhetes de lá,, comtanto que a, compa-,
inhia do sul se .'responsabilizasse pelo.
pagamento dás quotas devida» ao
Thesouro. ---• •¦ í*

Refere-se ao estado actual da
conipanhia, e affirma não ser exacto
que a mesma, se visse -prejudicada

pela crise, ou pela concurrencia.
Sabe, porém, que,, atê hoje, não fo-
ram pagas as notas promissórias re-
lativasfá loteria de Natal e ao sor-
Ulo'',<íe' HpO' contos, devido ao Esta-
do, diiBalila, e comprado por .um,
âr. GreissIUrtfa.' • - •'*

' 
..So a companhia chegou a um es-

tado do verdadeira failencia, a culpa
é do Sr, Saraiva, que sc metteu 

"a

explorar cinemas e jornaes, bem
como os negócios da casa Standard,
como para o facto de todos os dire-
ctores desta casa o serem tambem
das loterias. Foi por Isso que, pura
obter patentes aquelle estabeleci-
mento, o Thesouro aceitou como
prova de idoneidade o facto de per-
tencerem aquella firma nomes que
figuram como directores das Lote-
rias Federaes.

OFFERJ^E-íjI- uma. moça com
pratica de ama secca e honesta, para
casa de fauíiii*; travessa Pepe.n. 34,
Botafogo..- V .'» f ' ; .'¦¦¦'¦-

OFFERECE-SE uma senhora para
cozinhar em uma pequena pensão;
cartas neste jornal, com as* iniciaes,
C. C.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para casa-de familia ou pensão,
para ajudar no serviço doméstico:
não ijorme no alguel; rua Evaristo da
Veiga n. Al.

OFFERECE-SE um homem de 30
annos, sabendo lêr e escrever, - para
qualquer serviço, sem ordenado es-
tipulado; prefere, ir para um dos Es-
tados centraes, mediante passagem;
quem precisar, escreva jiara João A.
de Souza. Rua, dos Arcos 60, Rio.

Moveis a prestações
Quem quizer. comprar nuwuls ba-

rfatla; mos, deve vi«it.nr. a CASA
SION, a rua Senador Euzebio na 117.
11. « 131. Telcnhone-n. &.--\ Norl».

>\iv*/>*i^*svs^v««#vi>i*>i.*'i*^./*yy.^vt>^;

Bexiga, RitiSj Pro*-
st ata, liethra,

Duítliese Uriea e
Artlnitisino

A UILUrüHMINA, iirtwum anti-
leptieu d.:Siut'ei:taiito « (liiiretieu,
muiu «tgra lavai uu (-aladar.curn u iu-
iufli«!i-*iioiii reuni, 'U«y*«tiiKi),|iyelites,
itfl.lirUor, pfêl- -ujphnies. ur ilhrUe-'
«ilir itiums, cai barri «la bjxiga inflam-

..íiia.fio «IR pr.ainia, Kvila u r.ypliu, a
urMiiim, im ml«uyôe» intastiuaes-' «io
ippar ¦llioiiriniirii.. I>ms iivt- asareias
e o* caiculo» e ácido urió«. -.* uratus.

Na-- piiiiriuuciit-e u urjgariai. Ue>
po*jit«.: Draijnriii (lillom — Una Pri-
mciru.de Uart.n* a. 17..

iy*^^*»^^^'**^*.*»!'»*.*^''/
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melhor!

UMA LATA ABERTA PODE SER USADA DURAN-
TE UMA SEMANA INTEIRA SEM ALTERAÇÃO

DO LEITE. A* VENDA EM TODA A PARTE!

-A íiflTKE-OAME M PARISA NOSSA SEMHOftÂ 0£ PABIS
DÈSCOHTC

Além da grande variedade de artigos em stock neste importante estabeleci-
mento, á nossa freguezia encontrará tambem um lindo sortimento de novidades che-
gadas de Paris ultimamente, como sejam modelos das principaes Casas de modas em
toilettes e chapéos, véos, roupa bran-ca finíssima para senhoras, meias, sedas e mui-
tos outros artigos de fantasia.

po oüv.boR, isa
- OFFKUlíClC-SK um menino âe 12

annos. uuc sal e lêr e escrever, para
qualquer a'ci''vli;o; prefere-se Cattete;
á rua Bento Lisboa n. 124, Cattete.

©1VERSOS

...'-? ¦smm*mmmm*mmm

O orador ilb. querer demonstrar
que o Sr. Saraiva, acastelíatio em
sua companhia, não só estabeleceu
o monopólio para .as suas loterias na
capital da Republica, como tambem,
por uma desmoralizada interpreta-

PRFA7ISA-SE de uma boa e per-
feita cozinheira, para casa de pe-
quena família de trat.amento, pagan-
do-se bem, dormindo no aiuguel e
exigem-se informações. Trata-se á
rua Paysandú n.'149.. 

'

VENDEM-SE, por IC- contos de
réis, dois prédios no . bairro, de Ca-
tumby, rendendo 200$ mejisaesi-para
tratar, dirijam-se ã rua Barão de
Bom Retiro n. 9; não so aceitam
intermediários. ..

E' 6. margem de taes escândalos
que a Standard prejudica seus crè-
dores o o Sr. Saraiva pratica os
maiores estelionatos, indo depois,
passear pela Europa,ao lado do uma

pastrana, cuja missão ê dizer, diri-

gindo-so ao Sr. Saraiva, no tumulto
dos "cabarets": "Monsieur le colo-
nel"...

(D'"A Noite", de 7—12—1916.)

MÉDICOS

I)r. Guedes de Mello — Moléstias
de olhos, ouvidos, nariz e garganta.
Das 3 ãs 5 horas p. m. Consultas á
rua S. Josó n. 51, l" andar. Tele-
phonu 5.868, Central, Residência:
rua Dezenove de Fevereiro n. 135,
Botafogo. Telephono Sul 1*986.

Dr. Tamborim Guimarães — Mo-
lestias internas em geral e especial-
mente moléstias das crianças. Rua
Uruguayana n. 21; residência, rua
de S. Christovão n. 570; telephone,
40 C.

Dr. übaldo Veiga—Clinico e espe-
cialista cm syphilis, doenças vene-
reas e das vias urlnarias. Cons.: K.
Sete de Setembro n. 81, das 3 ás 5.
Tel. C. 808. Altos da drogaria A-
Carvalho & C.

Dr. Hilário de Gouveia, das uni-
versldades de Paris e Heldelberg,
professor de clinica das doenças dos
olhos, ouvidos, nariz e garganta, ni
Faculdade de Medicina desta capital,
consultas diárias, das 14 ús 16 horas.
á rua S. José n. 24.

Dr. Humberto de Mello—.Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho-
ias o vias urinariua. Cons.: S. Josó
SI. Das 13 íis 15 horas, ús segun-
tias, quartaa e sextas-feiras. Res.:
.i de Maio 35. Tel. V. 6165.

ANALYSES DÈ URINAS, ETC.
Ccsar Diogo, chimico analysta.

Rua da Quitanda n. 15, esquina da
dc Assembléa.

ASSOCIAÇÃO DOS EJEPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO DE
JANEIRO

(Fundada em 1880)
Edifícios próprios: á Avcnidii Rio

Branco 118 c 120 c Gonçalves Dias
40

ELEIÇÃO DA ASSEMBLÉA DE-,
LIBER ATI VA

Em obediência ao que estatue o
art. 54 dos estatutos, convido to-
dos os Srs. consocios quites para a
assembléa geral, a. ser realizada no
próximo dia 20 do corrente, segun-
da-feira, afim de elegerem os 100
sócios som graduação, que, com os
graduados, formarão a assembléa
deliberativa, que funccionará, duran-
te o biennio de 1921-1922.

-A assembléa se insta'larã ás 11 ho-
ras, formando-se as quatro mesas
eleitoraes, que funecionarão até as
20 horas, hora em que se iniciará a
apuração c.o pleito.

VICTOR RODRIGUES JUNIOR,
Io secretario

PARTICIPAÇÕES
FÚNEBRES

i

DENTISTAS
Dr. Oclavlo Eurlco Álvaro — Cl-

rurgião-Uentista, pela Faculdade de
Medicina do Rio; membro de variaa
associações scientificas, fundador da
clinica dentaria no Hospital de
Nossa Senhora das Dores, da Mise-
ricoidia, etc. Inst«.lação electrica.
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapi-
dos e garantidos, com hora marca-
da. Consultório e residência; rua
Vinte a Quatro de Maio n. 74. Tel.

ADVOGADOS
Dr. Rauupho Boeayuva Cunha —

Escriptorio, rua do Rosário n. 6a.
Telephone n. 4.342, Norte.

Dr. Rubens 3Iaxlndano Figueiredo,
advogado—Commercial, eivei e cri-
minai — Rosário, 157, 1° andar—Tel.' 
5.738 Norte—Das 10 ás 13 c dits 18
ás 17.

Dr. Honorio Coimbra—Civel, com-
mercial e criminal; adianta custas.
Praça Tiradentes 87, tel. 1.440 Cen-
trai.

DOTEIS E RESTAURANTES
Hotel Aveniiii» — O maior e mais

Importante do Brasil — Avenida Rio
Branco—Magníficas accommodações
a preços módicos. Ascensores .ele-
Ctricos.

AUCHITECTURA E CONSTRU-
CÇÕES

Anlonio Jniinuzzi «ft O., sociedade
em commandita, por acçOes, com
«sernu-ia e carpintaria a vapor;.-.depo»
sito de madeiras, de ferro'duplo.T.,
mármores, mosaicos de luxo, de ma-
deira, ladrilho, cerâmica e azulejos,
etc: enoarregam-sc da construcção
de edifícios públicos e prédios para
particulares, por empreitada òu ad-
miuistraçâo.

Escriptorio technico: Avenida Rio
Branco n. 144, telephone 7.73, Cen-
trai. e leloplione particular, do ge-
rente, 774-Central. • -

Tiram plantas e dão orçamento
pai;i nuai«síiuer* obras.

Escriptorio commercial e deposl-
to; praia de Botafogo n. 20 (morroda Viuva), -telephone Beira Mar,
1.339.

LOTERIAS
Casa Guimarães —Agencia dc lote-

tortas — Kua do Rosário n. 71, esqui-
na. du beoco dns Canc(*lns.

.ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMER.CIO DO RIO DE
JANEIRO

Assembléa geral

E" condição Indispensável para fa-
zer purte** da assembléa geral, no
próximo dia. 20, segunda-feira, estar
quite com a associação, visto o re-
cibo do niez ou o certificado de qul-
tação representar o titulo eleitoral
du sócio.

De accordo com os estatutos, não
poderão fazer parte* da assembléa
geral, nem votar ou ser votado pára
membro da assembléa deliberativa
òu para «qualquer cargo do conselho
administrativo, os associados quo fo-
rem funecionarios da associação ou
delia estiverem recebendo retribui-
ção por serviços prestados, bem co-
mo os menores e as associadas pen-
sionistas.

VICTOR RODRIGUES JUNIOR.
Io secretario

D. Joániía D. Victorio dé
Oliveira Coulmho

Aurellano da S . e Oliveira
Coutinho, Joanna A. de Oli-
yeira Coutinho (ausente),Adol-.
pho V. Ide Oliveira Coutinho e
senhora, Sophia Salles de Oli-

voira Coutinho e filhos (ausentes),
Alberto de Oliveira Coutinho, ee-
nhora © filhos (ausentes), e Auré-
llano de Oliveira Coutinho Netto',
senhora e filhos (ausentes), fazem
celebrar missa em súffragio da al-
ma de sua inolvidavel mãi, sogra,
avó e bisavó, D. JOANNA DEI-PHt-
NA VICTORIO DE OLIVEIRA
COUTINHO, na matriz da Candeia-
ria, altar-mõr.depois de amanhã, se-
gunda-feira, 20 do corrente, á.g 10
horas, 30° dia de scu fallecimento,
e mui agradecem fts pessoas que as-
sistlrem ao acto religioso.

VENDE-SE, em leilão, no dia 21
do corrente, um predio" com, cinco
quartos, sala grande e mais depen.7
dencias, com grande pòniar, era ter-
i-éno. de mais dé 3.000 metrôs qua-
drados; á rua Miguel Ângelo n. 575,
Meyer, bonde de Cachaniby. Pôde
ser vteto desde já, com a permissão
do Sr. inquilino. Mais informaçOes,
com o leiloeiro Paládio, á rua São
José.

UIU0DE PENHORES
Em 29 de tembro de 1920
Casa Liberal

(Fundada cm 1916)

J. LSBERAL
58 Rua Luiz de Camões 60

Faz leilão' das cautelas vencidas,
podendo' os Srs. mutuários refor-
mal-ns ou resga tal-ns até a hora de [
começar o leilão.

Âlugam*se dois espaçosos ar-
mâzçns; informações á Ave-

nicfa Rio Branco 170
Gi;arda-5ivros

Casa importadora, de grande mo-
vimento;' necessita de tim còmpe-
tente, activo e sério; situação de fu-
turo. Referencias exigidas. Offertas
no escriptorio- desta folha..

Por que
Todog sabem, que a essência de

terebinthina é ó remédio por excel-
lencia contra a enxaqueca e as ne-

VENDEM-SE ternos de casinilra vralgias, e que a melhor maneira..de
fina, de paletó sacco e fraque, sino- i absorver este. remédio, de "um gosto
king e casaca, a 45'$, 55$, G0$, 65$
i!*150$, e vestidos* finos a' 35.,», 55$ e
95$. Liquidação. Rua Evaristo ' da
Veiga n. 68 e S. Luiz Gonzaga nu-
mero 132.

VENDE-SE por 600$ a quitauda
âladelia do'Senado n. 31. ¦

Dellaria Ursulina Queima
do Monte

í Sua desolada familia com-
munica a seus parentes e ami-
gos o seu fallecimento, e os
convida para acompanhar o
enterro, que sairá, hoje, sab-

bado, 18 do corrente, ás 16 horas, do
predio da rua do Aqueducto n. 663,
para o cemitério de S. João Ba-
ptista. > »

COMPRAM-SE- roupas usadas de
homem"; senhora, cama e mesa e ta-
petos; pagam-se mais 30 o|o do qué
outras casas, Rua'Evaristo da Veiga
ri. (19, o rua S. Luiz Gonzaga nu-
mero 132.

ROUPAS, penhores, compram-se
as cautelas; paga-se bem. Rua Eva-
risto (la Veiga n. 69, tinturttria." . '

COMPRAM-SE roupas usadas de
homem, paga-se bem; attendem-se a
chamados pelo telephone ¦ Central
33-14.

COMPRAM-SE moveis usados.mo-
bitarios completeis ou avulsos, qual-
quer quantidade, pianos, louças,' ma-
chinas de costura e cofres de ferro;
pagam-so bem; negocio decidido com
brevidade; á rua^Viscondo de Itauna
157, Tel. 1297-Norte.

tão pouco agradável, é • tomar Pero.
Ias. de,. Essençja . de Terebinthina-
Clertan.

Mas sabem.' por. que oJDr. Clertan
deu o* nome dé* "Pérolas"'*ás ca.psu-
las Inventadas por elle? Foi porque
ellas têm um aspecto tão bonito e
tão brilhante, que se diria, na ver-
dade, 'que são pérolas verdadeiras.
Tres ou quatro Pérolas de Essência
dp Terebinthina Clertan bastam, na
verdade, para dissipar, em' poucos
minutos, as mais acabruhadoras
enxaquecas e a» anais dolorosas ne-
-vralgias, seja qual for a sede dellas:
cabeça, membroe, costelas, etc. Por
iáiò", a Academia de Medicina de
Paris teve a peito approvar o pro-
cesso-, do preparação deste medica-
mento, o que é de subido valor para
recommendal-o á. confiança dos
doentes. A' venda em todas as phar-
macias.' . ~.

P. S.—Para evitar toda*.confusão,
haja, cuidado em exigir que o envo-
lucro tenha o endereço do laborato-
rio: Maison L. FRERE, 19, rue Ja-
cob, Paris.

JfANTO »K DKSIWI0S fi CltEláTÜ PRKIHAL *

Socredmle Aiionyma fundada em ll>t»l>
íiipílal realteado . . . . . ... Ks. 1.00ü:000$000

%^*f-m*y^r)o*m*irfm^^

Faz todas as transações bancaria^.
fimitte saqüe.s sobre Uidus as cidados do mando, ás melhores

taxas do di»; ..¦.,-:.•?.¦' .¦•«'.• f
ilteceb» dinheiro em deposito, pagando as ieguiiilcs taxas:

5
6

ATÉLIER de vestidos de madame
Cappuccini. Rua da Carioca n. 6,
sobrado. Tel. C 3617. ,, '

PERTENCENTES a Henrique Dia-
mante;''derdeu-se, ha dias, uma car-

.teira, licença de roupas e uma pas-
sagem; pode-se ãr pessoa que os en-
contrar entregal-oá' no escriptorio de
annuncio desta folha. .

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGíADOS
NO COMMERCIO DO RIO DE
JANEIRO

Lembremos quo «liJpols do amanhã...

.. .será effectuada 
'a eleiQão dos

cem membros da assembléa delibe-
rativa da Associação dos Emprega-
dos no Commercio. . .

O pleito terã togar no saguão do
edificio da Avenida Rio Branco
ni. 118, iniclando-sé âs «11 e termi-
nando fis 20 horas.

Sõ terão direito de voto os «sócios
quites.

ANNUNCIOS
OEPERECE-SE um rapaz com al-

guma pratica de escriptorio^ Respos-
ta, por favor, a Paulista. Rua Theo-
doro da Silva ni 1. Aldeia. Campista.

OFFERECE-SE um bom calxeiro,
para hotel ou botequim. Informa-se*
com o Sr. João Ignacio, rua dos Ar-
cos n. 60.

OFFERECE-SE um cozinheiro;
escrever para João Alves; rua dos
Arcos n. 60. Pôde ir para fora.

OFFERECE-SE um bom arruma-
dor de quartos; dá informações, com
o Sr. João Ignacio da Silva, rua dos
Arcos n. 60. -

OlKURECÊ-SE um casal com
pratica* de -pensão, o marido para
copeiro e a mulher para arrumadel-
ra; rua do Cattete n. 107; condueta
afiançada. Telephone Beira Mar
1251.

OFFERECE-SE uma moça para
casa de pequ«..a familia, para arru-
madeira; ladeira do Castro n. 68.

MIiLE. RUFFIER, professeur de
français, d'histoire, de littCrature et
de dlctlon. S'adresser, 10, rua Sa-
chet, au ler. étage, ou 32, Desem-
bargador Isidro, Fabrica, ,4050 V.

8
I«

°/0 em conta «orreute de movimento;
i etn letras ávpraVò dé seis -mezes;
?/0 idem com àvís» prério do 3(): dias;

Cirurgião-dentista
José Gonçalves transferiu seu con-

sultorio dentário" pára o largo da Ca-
rioca 6,..'.

Cera para assoalho
A 4$, agua-raz a 2|900, oleo a

1$80Q e alvaiade a 1$800, na rua
de S. Pedro ir. 180. Tel. N. 48W.

Trocam-se jóias' Compram-se, vendem-ee «t concer-
tam-se, na Joalherla A Turmalina,
rua Uruguayana ii. 222, Tel. Norte
3418.

LEILÃO DE PENHORES
CASA G0NTH1ER

Em 22 de Dezembro de 1920
Fundada em 1867

Henry & Armando
4S Rna Lnã ãe Camãss, 47
Fazem leilai» dim p«nboreo vea»

clí«s e uviHtim aos »rs. mutuários
que lindem reformar on rcsgMnr
as «nas eautelus nte a venpera do
letldiiY .:¦.
:„ - ^- ¦** ' ¦' , ''t'1' ¦ 'i

. Chapelaria
. Uma casa commercial - precisa, de
um- chefe, para secção- de, .chapéos.
porém, pessoa competente e-.çjwn rer-
ferencias." Ordenado, flxo^ o peréett-'
tagem sobre as vendas.

Cartas a _»-. A. C, ntísta. redação.

Moveis a prestações
Visitem, o grande "stock" de mo-

vela da Casa 8Ion. Kua da Carioca
n. -M. Elntregà na 1* nrestaçád; to "f
Telephone 6.586 Central.

em letras a prazo de tini anno.
jijovxnAAArM^rM*^wv'v*i^M*i*i*i*i*^^****'i^"^******r^^^^^^J -

Hão >e»is coriespondenteH directos:
FRANÇA: Credit «loiiimercial de IVance;
lN(jHiATKÍ!KV: Swiss liank Corporation;
ESTADOS INIDtKS: Tho Kquitahíe T*rtt-?t Company;
iium-ik ai .iBancodo Portii«al e
1 vn l tfa-A l . 

j j | KetnMtdiesGiMniaraes & C.
HK8PANH A : Baiieo líspanhoí de Credito;
ALliUütANHA: IMfection derlMsçonto «ttesselschaft;
AISTIUA: Ansçlo and An-itiian Bank. y,

jaf*fajlommn-Í*Aímm*%Í&

m mmíiM rio iRAirco m
Em troito ao Hotel Arenida

I' . RIO DE J A IM El

^^^^^^ BRONCHITESl
' mfmmm.^m^mm—^mr^mm. A aÚâV mm *9*Mmm> A M^m ^mjm*Om*^mwm\Êí _B _^_L____^V _9^«^_l _9^^_H ^^^-b ^^B.

Êfr*ZOm1!Z!dÊk 0ATARRH08 I
IkH wmi Trunfa*, fggjf alfecQÕefl pulmonares |
Vm^bml-^mmt^MHn/mW têmiO UBflí<fdl3tlU2WaÍ« tWimtiUm

nSi _^-r=^^_jp W Cápsulas Crewtaúas I
^5BUQBS^^8a«(ipwl»88-or.toeUadaBpeto«prto8ipiW» I

^ BKPOmtTO KM TOPAa A» PHAR-. AO'A ff Ptf ****^ÂW

P1UJTAS 13 GELO
Ferreira Irmão AC. — Rua

meiro dc Marco n. 4.
Prl-

FLORES E PLANTAS
Hortulnnla — Casa fundada em l*

de janeiro dc T885 — Telephone nu-
niero 1.352, Norte—B. CARNEIRO
LEÃO & C, suecessores de Flckrotf.
Carneiro Leão & C. Rua do Ouvidor
n 77 Chácara, rua Santa Alexan-
drina a. 1,34, Rio Comprido — Se-
nientes novas de hortaliças, flores
e agricultura — Plantas de ornamen
to fruteiras, rosciías, etc. Objectos
para todos os misteres de Jardina-
gom. Gaiolas, .cHfis da índia .Ram
Lal's( Mineiro e Paulista. Alimento
para canários, pô da Porsia. etc.
Cestas, ramos e coroas de flores na-
turaes,. feitos com. apurado gosto.

DIVERSOS
Livros dc leltnra, de Vianna, ICo-

pke,. Puiggari-Barreto, Arnajdo Bar-
reto, Abilio Mac. Epaminondas e
Fellsberto.de Carvalho. Ferreira da
Rosa,. Galhardo. Hilário Sabino o

OFF1-- 'OCE-SE üma senhora de
meia l-..de, p_ra um casal se. i fi-
Ihos ou para .amar conta de crian-
r Yá rua Uarcillo1 Dias n. 8.

! OFCERECE-SE~ura perfeito cozi-
nheiro. limpo e afiançado, pura for-
no. fogão, massas finas o doces, para
hotel,' pensão nobre ou família de
tratamento, Tel. 1820 N.

OFFERECE-SE uma.criada para
cozinhar, dando de sua pessoa boa
fiança, para casa de tratamento; or-'
denado, de 60$ para cima. RUa dò
Riachuelo n.'78. casa 17.

0FFERI'X;E-SE uma cozinheira
do trivial, com uma filha de 10 an-
nos, náo* faz questão dè fazer mais
algum serviço; para ser procurada na
rua das Laranjeiras n. 146, casa 2.

iJtnp unica
Pílula do D' DEHAU1

tama«f»de*)J»emdofjdiasn'umidâi*uairefíiçõ<t
.*v Vos.conseroorú úe boa Soucle

s evitará;todas as, 'aborr«tcii.i«is conseqüência* dc UflV
san^ue^mpuro qu de uma ffl«t digcsiá» y

Dores de cabeça, Pris|ode natre,'*"
Ümbaraço gástrica. Tõaturas. Congestão.

|w.Baiite<.d» rpno mm tirmymi a jfttótato.
tr-èmfà : ÒrMtÍiÍUh MfrFàabourg sm-Qonis. PASíS

Quer comprar?
ou*vender Jóia» de- todos os valo-
r«ss. sem receio de ser enganado? Va
â Joalheria Valentim, ü, rua* Gon-
çalves Dias n. 37, telephone 9M-.
Central.

J^^-\aOm^*m\m*\WÍmm I

/ruS5P\l
^_S__g£^S_k'

áknti Febril
"-'" , f f ' ' •;•. ¦ ^/ ^fv

OFFIOUECE-SE uma scnnora
de

de
Costa e Cunha e outros autores: na fi(lade Para dam,a <le companhia, ou
Livraria Francisco Alves, rua do Ou- , liara tomar conta de uma casa de -n'
vidor n. 166, Rio ile Janeiro—Rua viuvo; trata-se nu rua Real Grande-
de S. Bento n. 65. S. Pau!.)— Rua da za n. 252, travessa das Mangueira*
Bahia n. .1.065, Bello Horizonti.n- -¦ com D. Josephina Zorelo

AGOA INGLEZA BITTEÍIC0Í1RT If
e util na coiívalcísceiiça «tias iiHiitíHtias

agudas, como touiro ü csloina<al

111, KUA ÜRUai)Ài Y A.\ A, r íí

CAPETIÍ1RA-
BRAZ If^EIRA

PATENTE N.
saes ' R-es*

mmmm'- ..fJ ¦
c,'''rtror reijistira-t-/-

Moveis a prestações
Vhritem o, Como. Stão. que rende M

movei» por preços baratlsslmos e ea*
trega na primeira enti*!1 ¦,*> •«* '<!• '}*.
telephono, Beira-Mar 3.730, rua «ia
Cattete ns. 7 íl.

QUALQUER
íerragista intelUgcnte
dirá a VL Ex. qué esta é

A MELiOR MACHINA

para í&zet o melhor café
EM3MINUM

iUvíuo de C-str» Carvalho
r.i» os itóKiuo

FABtitfCAi .

TELEP80KE WLLA 1347

RIO DE JANEIRO

A' venda em toda a
parte

D 0 - * Caieiras . N_ 2 — SI Chicras
¦S. f- I Chicara»' 8. 3 - 12 Giram

R. 4 — 16 Cbicar»

Mmfí|

Y
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12 O PAIZ—SABBADO, 18 DE DEZEMBRO DE Í920

À's respeitáveis
famílias

opportunidade un*ica para
; 'natal

Vendem-se, a varejo, bellisslmos
brinquedos, como grandes automo-
veis, trens, animaes, carros de as-
sento, cavallos, etc, a preços de fa-
brica, altamente reduzidos ,na rua
Visconde do Itaborahy n. -17, Io an-
dar.

I XJti?!E£ítX_^^
| Concessionário: W. MOCCHI — Temporada official de 1920
y> 
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1 GOMPâNHIA HESPANHOLA DE GOMEDIASi
^THEATRO RECREIO

(fi-iiiprezaaricndataria RANGEL. & C.)
Ai>l\VWlVNAAAAAAA

Ml El na ;
¦ BI

MOTORES
electricos

AEG
QUEDA, 

CASPA. CABELLOS
BRANCOS—A loção Juve...

qua. será tamem! 8" maravilha;
Gonçalves Dias n. 59 (Drogaria
A. Gesteira & O.)'.

VVVVA^rt^vvVAíV^

HOJE-Sabbado 18 do corrente-HOJE
- - ESTRÉA - -

com a peça em tres actos, de 'FRANCIS DE CROISSET

L GQRAZQN
Preços avulsos-K1UZAS E CA.MAUOTES DE 1?. 5üS; CAMAUOTICS!

DE ü , _!líS ; 1*01 TltONAS, 12$ ; BALCÕ_S A e B, 6S; -ALCÕES OUTltâS-
KI1.AS, ÕS ; OAi-l-líUS, 'JSÜUO,

AMANHÃ, ús _ Í/J — M.-TL.Éh — Auioi-ês y Aniorius, p*ei;ü em
quatro íici-j-, il s Irinãun Quinieru.

I'l! (JO* 1'AUA AS MA riJMÉ.Iíá — Itizui. u ciiiiinrj es de lfi 4US; ci.uiar.-;
ti. (le 2:.', 153; ¦ ¦¦limita*, 1US liali-õ ¦• *> n*H. 5$; outra- *ii a,-IS gi leriaa, '-BO0O. 

j
Bilhete.- a venda na Dtihètèiiu' dò i-heu. o, d,is 1Ü ás 17 horas.

ATrTCiA rara* os espetáculos desta companhia
AVIOU 

"" não é obrigado o traje dè rigor.
<&**J«tt*_***_**X3*i3í^^

M* TERÇA-FEIRA, 21
W*""*? A's _¦*** 3/__ e tis & 91A

Espectaculos jpojc sessões
Estréa da GRANDE COMPANHIA NACIONAL DE REVISTAS
Primeiras representações da grandiosa revista em dois actos, sete

quadros e duas apttheoses, original da CARLOS BITTEN-
COÜRT, CARDOSO DE MENEZES e REGO BARROS '

wi ui

Grande e deslumbrante montagem
AAA^f^'W^^^^(Vii^ÍVi^_^_*VVV_A^

, PREÇOS—-.Frizas e 
'camarotes. 

.15$ ; cadeiras de lí,34> jcadeiras de 2a,'2$; traleria, 1$5Ó0; seral, Í$<)00.
&»»»»«**X3<3*^^

THEATROS DA EMPREZA JO^E LOUREIRO
PALÁCIO THEATRO

^(*\^^^Ai*V^^A^^S^^*_*_^*_VV_,V*_Ai\A<VVV_i
Coni|isiiihía Portiigiiv/u dc Ope-

vetas — SATAi. KLI.A-.V.I A-
HAiMi;

Uirciição musical d» maestro
AGI.STÍ-VÍIU GÒCVI.IA

Últimos espectaculos

HOJE — AS 8 3/4-HOJE
A opereta om tres actos

MISS DIABO
Protagonista —Luiza Sntuncll»

Amanhã, ás 2 1/3 — Vesperal - O
•MAO HATAO. A's 8 3/4 — MISh
OI A HO.
i*****/******/*»*,»***^^

.-.exta-feii-:», .8-1 — Grandioso
festival em homenagem aos ar-
listas Kslcvào A mui ante e Luiza
Saianülia.

JIAli.MHCO ÍMUH.UAMIIA

^JTOTl^ REPUBLICA
Companhia Portugueza de Operetas

CREMILDA DE OLIVEIRA
ilo quo fiizom iiiu-io Sliu-lii Abran.

clies o Almeida Cru/.
(ira ii ilu iirclii-.ti-a sob a díreeçilii

do maestro Assis Pacheco

HOJE A's 8 3,4 HOJE
Grande exilo

A opereta eui tres actos

li!III fi III
(_iovida<!o |iara o Itio)

r_.i-.beth — Oeiiiililu .roíiveii-i.
Tomam. 11arte todos os artistas

da co 111 p.inIii 1

Amanliá, ãs 2 i/2 e 8 3/4 -
Moinhos que cantam.

_***_.. C-»*OC>

liillictes A veu-la ms bilhoi. .iim dea ilioutro., -I.a 10 lioras 0111 diauta e nao.-fa Lopes Fernanda., á Avenida Kw l.rauuu 1118, dai 11 ás 17 h-nrs.'

EPILEPSIA
Chorêft

HYSTERIA
Allivio progressivo
ató curar com a

SOLUÇÃO
anti-nervosa _

Soberana contra
qualquer fôrma da

AGITAÇÃO 1ERV0SA
SO annos 4e exito

DÉPosWôniAt-
DÜREL, PhaVfttÁ-èflficiO' 1
7, boul. Den^in* _f AW8

toda» a*,ijisttarniaciatj

Ferros electricos
LEMOS-RIO

Os únicos garantidos
Vendem-se nas casas de électricl-

dade e ferrugens.
Fabrica., irua do Senado n. 312.

Electro-BaJI-Cinema Empreza Brasileira
de Diversões

51 - Rua Visconde do Rio Branco •• 51
A mais popular e querida casa de diversões

desta capital
<lglÍW"W^_*^_fV_K^»V>A^""^ÍWl^_#**rf'^>M-_V_^^«Í^_^_rV

H O J E " Programma novo - M QJ E

lia Frata
Empolgante drama, dividido em cinco longas partes

Ping-Pong, Bilhares e outras diversões
Artistlea e abundante illuniiiiii*t.-ài» t.lec.ti-iea

BANDA DE MUSICA wf. ILITAR
AO ELÊCTRO-1ÍÃ LL-Cl N EM A !

As diversões começarão ás 5 horas da tarde
KeuliZ-U- se-ha no próximo dia 20, ..i-jriiiui.i-feiri, o gruuck*

festival em homenagem ú Associação Ura-il.-iia tie Imprensa e
em beneficio do Rt.tiro tios Üorilúlist is.

.0 ponta preterido
das famílias TRIANON Proprietário:

.1. K.STAFFA

Companhia Alexandre Azevedo
VtiSPUllAL A'S 4. ilOKAuS

HQJE - A's 7 3|4 e 9 3|4 - HOJE
Representação da eiigr_icat.isi.iaza comedia em 3 actos, origiual

de GASTÃO TOJEIRO* *

AIÍÜILIMDEíflTAii
Protagonista, APOLLONIA PINTO

A^_^M_VAM(VW^V_VVVV

*..* A mu nhã — Vesperal ás 3 hoi as — Sessões ás 7 3i4 e" 9 3i4— A INQUILINA DE BOTAFOGO.

Tcrça-fi-ira, 2L — l'.1 n presontueão da nu-is litída comfdia dcO luva.do Vianna - A CASA DE TIO PEDRO. Estréa da distineta tictriz __Ltoig,"j-i___ Maia.
BILHETES Á VENDA

THEATRO P-ÍENIX
SArtA^/vv,1^^s^^s'%^A'v>^^'s^'v^-"^"**^^^-^-^

H OJ E HOJE
_a.'s _r ita, *í» e io ítsx

Uma verdadeira apotheose da moderna cinema-
tographia!

HAYAKAWA
(O JAPONEZ)

O melhor artista da tela, na sua obra-prima:

AMANHÃ--Colossal MaTINÉIÁ ás « e ds
<5i lior.is tia tarde.

Ao coração de ouro
5 RUA HADDOCK LOBO 5

liste aiiuijo i concenuailo o.tuuola-
ciineulu iiroviüo uu >eu aiiugus e"
Iruguezuis qui iem idinjiru um va-
nado oruiutinio Uu Ola-. ila >uro Uo
lei, cum 1- .cm brilliHineniiiiiu veutlt)
pot prm-i-' lmri-ti -simos.

Relógios dos principaes fabricantes
UbieoiO* U, (iraiu laília-iiv, Oo:i-

cena «iu!- *¦ relógios eoiu puriuii-no- garantia.
Compra '"ro, prata p brilhautei.

.4. B. de Almeida

jf\\\\ijf Jiêp**. 1 ^^7._-ff_fT_7!f!w

Acção entre amigos
Fica transferida para o diu* 2í> .do

lorrento a rifa fiuo estava mar.oa.clu
liara IS deste mez, constando du
tres prêmios, sendo um par de bl-
chás, um broche e uma capa de bor-
racha.

n]gm1*M*S*maf*i^^

-OIIVKIVIA OLYMPIA
RUA VISCONDE 00 RIO BRANCO 53-TELEPHONE C. 5657

_**-_^^^^*-"'**^-^'-^*i^^"_»'*_^_'*_*_''^Ai""^_''*A^^--',"^^_-">^_^_i-^_-"'

HOJE—Um novo espectaculo artístico e sensacional!—HOJE
Apresentamos da gloriosa FOX-FILM um mimo intorpretacli.

. pela querida estreila
GLADYS BROCKWELL

A noiaral artista dug mil eipressõo-, liiuplemneuti- bella e uttrovtiva* om

MENTIRAS INNOCENTES
Cinco netos mayoi.ici.s ds-.euv Ividub snl) um agradável enredo aliaiuenta sun-

- tiiuiiiiiil e niorulivii I
t*Se*St'limye**^**^**^af*m^**tt^m

No iiio-ino prograuima em c.uüiiu; jãu, dois novos epis dios da intoroisante
crie de Patlié

O PACTO INFERNAL
t uj i interpretação principal 6 deaempeulnulu pul i f.nn so artista AIÜSTOLD i

OALY, o o lebn* Justin > Ciarei, dos Mijnterins de Aiíüti kurk.

T." episódio-A KAI.M1A DAM 1'EIUU.A-j - Unas' pnrtus sen-
-« sucioniii-s.
\\ «• episódio— O A HOR "XA.St.l-_ A TE - l.iins |i:u-U-s siihlimcs.

S-t-iii iu-1'.ira — Iii* |Víogriíiiiiiia vurin is»inÍo—..:»ut;ii« ile lãcli-ii» —
Draiiía-iilíèiíiíVo un s.-i- pin fuü. Slilíltl.llO I.V VIUI.At 1.1., pr l.i.-.ll-;J
1-"KU(jUS')N — Cine" .pnr s da l.rainoiin'. u UK.NIISIA Ui^NGÜ-0, e-media ,

• ui dois aetns.
'Àt\afk*J*fc*i)^
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THEATROS DA EMPREZA PASCHOAL SEGRETO XaXJEUSG-ÇJjfiLO ;

I
W y>**a*e*Ê*yy**e****f*ê+*a***t***^

Uraude Uompaiiliia Nauimiai do Operetas o Melodramas Igoucrt do Tlieatro Cliaeiei, dii Paris) — '
Direcção artistica de 1.JJUAKÜO VIEIl.A — Kegèüté da orelie.stni, 1'anliiio Sauramouto. -¦

%i^^^^^^/n^^a^A^_*^^A^A^^^aa^AA^*-*^^^S<^WW\

H O J E ~ DU AS SESSÕES — EEQJ E
A»*^ , m* St^ K 9 8r4

B*S'_Tie^À(S'det-s. ootriace^ L.AI3 AREDÂ e'
A BURLETA

em
TRES AO TOS

POEMA
Dii

ARTHUR AZEVEDO
P-A-l_.TI07u-_._i_.

DE

NICOLINO MILANO
m ederal

r\SAeV*A/****eV LAIS ABEDA X OeiVIVIIMDA^:
ALZIRA LH1-A.O IA-V-N-VVVV'.

TOM fvJX
FOX FILM

-VVVVVVVVVVVV

PflTHE' ACIUALID DES
PATHE' N .WS

2^^^^>^^^af*a^e^01-a»-mn*^aP*w^e^e,lm^^-*^-*^

HOJE X 0 ESPECTACULO MAIS SENSACIONAL DO ANNO M HOJE
m*^*Sa*SW***t*m*l nn iviix /VS^WVS/_^Ai*

interiiretará a iproducção mala vigorosa, mais arrebatadora atô hoje [
editada:

O TERROR
CINCO ACTOS, FOX SUPER-STANDARD rRODUC___:ON
TÓM 3IIX é valcnto e generoso, meigo o cruel, enérgico o terno;

combate, corre, lueta e zomba do.s .perigos.
Dó seu cavallo a galope', pula para um trem ein movimento, ar-

rebata das mfios de facclnoras u ma donzela e, com ella, do novo pro-
jecta-se sobre o seu valente gino to e devora distancias, numa cavai-
gada Infernal, que, mais do que um cavallelro, dlr-se-hia uin verda-
delro denii-tilo !

TOM MIX, nas suas temero sas façanhas, conta com o auxilio do
seu fogoso corccl, O TONY, quu é o verdadeiro terror dós adversa-
rios, tala süa Intelligencia, tal a sua perfeita comprehensão.

O TERROR, o melhor "film" cto.annn, posado por TOM MIX,
esta .predestinado ao. mais rumo roso SUCOESSO !

Iniciara o programma o sempre, applaudido

contendo as ultimas reportagens dc suecesso mundial, destacando-se::
SEGUNUA-PI-J-KA — Wil.MAM HUSSKI.I. hu uiaguiiiej linu .

ISTO ARRANJO EU ...
Oitioi. i.i-0s _"• x-.e", m C-ir/ior. tion *..

"*»<3ÍÍO««3ÍS»(S»ÍXS<X3í>í^^

ODEIOINi
: ] Ooniiianhlu Brasil ClncniiitogRiphUia

^lVvvwvvv_"v^vwv\Mvv_v^rwv'''^vy_^lVvvv

>ao bá paliivr & para r«-
laúir o suecesso inimcnso
(Usie trabálUíiein qut) e fi-
gui _i principal o grando

GEORGES CARPENTIER
Vinde vel-o em

0 homem maravilhoso
CARPENTIER, o campeão mun-

dial do "box", o aviador intemerato,
o "gentleman" fino, trabalha,' neste"film", ao. ladp do
fUIRE BINNEY, FLORENCE BIL-

LINGS e ROBERT BARRAT.
Esplendida trindade de artistas

americanos.

S g-iudii-uira—lia ri Willitiius em O
AM.OJÍ: ÜK: UM JLADUÂO. da Wila-
«raiili

«Se.,.. IC/eliio, lii/cdciio, AKIlHlIM.i; OI U.lltA: luiu-cn.;,,, VICK*_Ii: (*I...._S 1IAO; PlB,iel.edo, MANOEL DliBÀESll,""'S Wã IlilliiiSilii 8 as.f raí".*r___ tsfíilij- •¦"- '*¦**. *,,,;,..,.ff^:^!_l;;;,;^.r';;''»'1'- ""¦" —,--. i. .'•*, *$»M£*%s% mmêãmm'

Conifiãiiliia Nacional ifiiiidailíl ara 1 de nillio de 1911 - Direcção artisiiua de ISiOKü NUNES" - Regente da orchestra, BENTO HOSSÜRUNCA

HOJE —Jres sessões—A'3 7,8 3|4e 10 i|2 — HOJE
RcpreíeiitQçõès dü bu leta cm trcs uctos, de J. Miranda, -

rni-siea, de Paulino Sacramento

CARLOS GOMES

OS CANGACEIROS
E._li__ da «l_ou'|ie» iniisicistn tht «US 8.BATUTAS»

PINTO PILHO, no Frofessoíi Zachaiuas, tem uma
da- suas mais brilhamos m. ,c;ões.

que tom...]

l._i_ip..iiliia do. Dama. e Como li.>, dirigida pelo ac-or' rKAACISCO NAn-/,LI.I.O, tia qu-l f.iss parlo K»A UE SUtZA

H°JE _ As 7 S/4 e & 55 4 - HOJE
DUAS SEOSÔES DC7AS,

O desopilante vaud ville em tros actos, de KitíuI e Barretraduzido por CunduJo-C_sta, da S. B. dos A. Theatraes 
'

0 HOMEM DD GAZ
.miarPV

Gr nde e jii-tiiíca-io sticcess.. tle iodo* o- ortUti?,
parte no (le<cmpPDho de OS CANGACFIL.

PKÇA PAKA A ^ FAMÍLIAS!
mon i ACJicai i>i:sivi;MiíUA]\'rio

•^"»^_N_^/S/*%-/S^/****^^VVA»"V^^^**>^^^A^*S^*S/V,^-*SA/_^^

cíw Ma moííeííno - ^l;TrA m M$mp

EVA e CLOTILDE -EMA DE SOUZA
Os scenarios do 2? acto, submeti idos a uma vejdadeiranietamorphosc, apresentam aspectos variados o des-lumbrantes.
FRANCISCO MARZÜLLO, no protagonista, traz a
platen em coii--t;in'.e hiliiridurle.

-rm — m-m m m m _»wW***Wnm*M*e^á^0*)*nat*iAmanhã, om matiuée c á noite — O HOMEM DO GAZ
oertÍDcSo? 

~ A PENSÂ0 °A N,C°TA' -media de ^

,i4im-i\\^*A'^v"^\_m\v^^CÍNEMÁ IDEAL
I e- ^
TOIVI -MIX*- \A/II_.L.IA§VI WART

Reuni mio no nosso i.rogruiiinin ilu as celebrldajijcs apreeiaclissinins, pro ipoicíóíianios o níiils r empolgante
dos cspèctricnfòs !

Da famosa VOX FILM apre sentamos uni "íilm" da classe Extra- Sjpccinl, interpretado assombrosa-
mente pelo extraordinário ¦

TOM MIX
o mais arrojado cavalli.ro do mun do, tão destro quanto o' relâmpago, montado no seu Intelligente coroei,vence audaciosamente toda á sorte de obstáculos o pratica proezas, que vos extasiarão-

O TERROR
Cinco partes formidáveis, desenroladas através um agitadissimo romance de aventuras o amor i.-s-tacantlo-se, entre uuiros -.luaítioii VM SALTO DO CAVALLO PARA UM TREM E VICE-VERSA XA* ALVXIMA VELOCIDADE, prodígio sumente- praticado pelo inimitável'ar jlsta !
Neste mesmo programma apresentamos, da acreditada TRIANGLE FILMS, o mais querido e com-

pleto dos seus artistas, o original ¦**- •_

r'''*;*'**IJ_r*f*r*rJl?;TW*l,WfVi WBSSmjmmaaamm ..^j im' aWCT_-__gW_BgWBBBB____________________________________________________i Kt . _. ^^___3li-7!-____l.IrlTjlIm."J-Ji n _!_I_l-___-_____Tr-t__0 .^ Kl. ..«_^*.-jT-_n.-..-_i_rt.-:.«___*. . ¦'"•'••^¦'^'''''''VT^rr,-''^ i^
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'Á tm ________! amW' ''¦'.;?¦¦<¦¦' -v__?S ¦' ¦ ¦ ¦¦^¦í-_ía*|___B

7m , U 'SmmmW ¦¦'iáSíf ;'*'*'.::*'':v:J^H^B
f-' _J '_____r ri __¦

Mif I I A M MARX
quo 6 a figura supi-f-nia, pcrsoj.ific adora tios ousatíos "co\v-boys"- do lendário l-*ar-West, admirável no de-correr do grande drama ::~,}

SERA'S MINHA ESCRAVA
Cinco intensas partes, reple tas tle scenas emocionantes, sobresaíndo, como sempre „ incuinjiaravelarte <_o completo, popularlsslmo o famoso VVILLIAM HART.

ÍA?V^AAA«^^^_^«i^A^^W*A(»WMt"í ¦»^f\vvv%ivvvvvvVVVM_lVVVVVV__vi^^ *.*.*.-.-. ^ 
SEGUNDA-FEIRA—WILLIAM RUSSELL em ISSO ARRANJO EU! Cinco actos magníficos da l-*o.v Fllm. ,.

ClIflEMÂ CENTRAL
Avenida «io Branco 168-1\.I 4218 C.

Eniprcza r Mil.l.l

KOJ.EG

Maciste contra a Morte
hoje - Dia chie. deüicafl às exmas. famílias, Apresentação üo

sympathico e querido '-S MACIST E S1
^ TODO; O RIO sabe que no seu ti- iilmllianão lia "trues" nom fnntncln-

MAGISTE COÜTUA A MORTE
rl-o^^ím^o^í::^' 

*- ;„ •^*° »S°™. tantas situações pc-
ífe _J Jotó *S se! D P  " ' ^"^'"^Bniphrca Italiana, íua

¦A-ti__La.ixl__La.--A/X_ati___._5© iaifaiitil
«es niS^^^uS^ÍLte: 6*f$^~ 

fo 
"«un.- ^e Ch.,.-

UMA NOITE NO MUSI -HALL
, i,,,. __. íí., _. r A V0"11"'".1*1 lwrUlS^eui do GKRVASIO IX)nATO, o prin-"•^•^^fH^ri1!?1*^11 m^Sriezii "O COM.MI.SSARIO DE POLICIA",
do Iiomein B 

KA ~ 1,Al"VIN- u»' '•;H"i'que remonta a "Benesis*'

*
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