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j A Liga das Nações resplye
não alterar

j os mandatos sobre as antigas
colônias allemãs

****t/v*trAr-s,a'v**>'*****s^

Os primeiros immigrantes alemães que chegam ao Brasil
escrevem para a sua pátria, narrando o bom acolhimento

tido aqui, #ormam-se
i novas emprezas em Berlim, para fomentar a emigração

O pessoal qne trabalha na im-
prensa, de Lisboa

quer nm augmento de 100 °lo
sobre seus vencimentos
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0 CARDEAL MERCIER E NGMEAD& NÚNCIO APOSTÓLICO NO BRASIL
COMMÜNICADO TELEGRAPHICO,

de CAMILLO CIANFARRA

0 tratado de Rapallo
Discurso do conde de

Sforza, no Senado da
Italia — Pormenprcs
da conierencia de Ra-
palio. «ii-'-

í

ROMA, 18 (U. T.) -O ministro
das relações exteriores, conde de
Sforza, pronunc.ou brilhante dis-
curso no Senado, hontem, antes da
votação da Alta Câmara do Trata-
à,. do Rapallo. O minstro defen-
deu vigorosamente o tratado,-de-
clarandó que a italia emerga. da
contórenciip. com os delegados
rugo-slavqs em Rapallo çom a for-
Va de uma grande' potência,' o que
antes desse convênio :era,.sójnomi-..<
nalmerite, devido ao enfraqueci--
monto de suas fronteiras -da -.época

.interior â guerra. ¦ .- .- .-•¦¦,. '..'
"Com as fronteiras que,sereco-

nhci-elu fi. Ítala em virtude (leste
convênio — dtâsé • o coride- de.
Sforza — ella poderá defender-se.
a sl própria; contra os seus inimi-
¦jos no futuro." ¦

O ministro do exterior referiu-
se em detalhe as negociações que
precederam fi. conclusão do trata-
do, declarando que a resistência*
dos delegados yugo-slavos em Ka-
nullo a todas as propostas, ao prin-
Cipio feitas pela Italia, foi muito

k íirmé. Ao érivez cie immediatamen-
! ie negociar o tratado, os plenipo-

u-ne arios italiano-* explicaram aos
vugo-slavos" o perigo inherento., a'uma 

política de hostilidade . para
com a italia." Os delegados.italia-
nos fizeram notar o que teria
acontecido contra as amb ções da
unidade slava so a Italia tivesse
trabalhado em opposição a essa
aspiração, depois do armintlcio. Ao
me.smo tempo os representantes da
Italia salientaram as vantagens
de iim amistoso entciul'mento en-
tíe Belgrado o Roma.

O conde de Sforza continuou o
seu discurso confirmando que si-

nuiltaneamente ás negociações do

Tratado de Rapallo, foi traçado o

plano de um accordo politeo e d -

plomatico, sol) o qual os dois pai-
•/.es se compromettem a faclitar o
restabelecimento das boas relações
ontre os dois povos.

«Este accordo foi formalmente
communieado ao governo da Tche-
,-o-Klovaqula, cujo minstro ,das re-
lações exteriores devo visitar
breve esta capital" — declarou o
conde de Sforza.

"O Tratado de Rapallo devo ser
julgado em relação a outros con-
vemos econômicos e dplomatlcos
actualmente pendentes" — acere-
scentou o ministro.

• "Perguntam-nos alguns senado-
res o que virá a ser da nossa po-
litica na região do Adrlatco, no
-.aso em que a Yugo-Slavia fracas-
se como nação. A minha resposta é

que a. historia demonstra a Eutili-
dade de sa fazerem prophecias so-
bre os paizes balkanieos.

A Constituição do novo Estado
«ia Yugo-Slavia, é a melhor garan-
tia da durabilidade da victoria da
Italia sobre os seus inimigos na
guerra mundial. Sem a existência
da Yugo-Slavia, O destino de Fm-
me que agora está salvo do domi-
nio estrangeiro, seria perigoso. O
imperialismo dos Habsburgos, le-
vantar-se-hia contra essa cidade o
ameaçaria ató Trieste" — terminou
o conde.

CAMILLO CIANFARRA

(Correspondente especial da
United Press.)

A Liga das Nações
O ORÇAMENTO DA LIGA

PARIS, 18 (U. P.) — O correspon-
(lento, em Genebra, do jornal "LOEu-

vn;", escreveu um relatório, detalha-
«lo, a respeito do estudo que a As-
sembléa da Liga das Nações consa-
grou ao oi-çamonto da Liga das Na-
ções, O estudo do orçamento termi-
íou hontem, quando o Sr. Fostci*, do
Canadá, apresentou um relatório fi-
nal, a respeito. No seu relatório, o
Sr. Fostor declarou que os sócios da
Liga devem cumprir as suas obriga-
ções financeiras para com a Liga,
pontualmente, para a secretaria' po-
der fazer um serviço efficaz, afim de
permittir o desenvolvimento das dl-
versas actividades da Liga. Accre-
scenta o correspondente que fazem
ver que a Argentina nunca cumpriu
as suas obrigações financeiras para
com a Liga das Nações, e que a dele-
gação argentina nem respondeu á in-
terrogação do Sr. Foster, a respeito,

GENEBRA*. 18 (U. P.) — As des-
pezas da Liga das Nações para o
anno de 1921 foram orçadas em vinte
«¦ uni milhões de francos ouro, os
quaes foram assim distribuídos, isto
é, os itens principaes;

Ordenados, salários, gratificações
aos secretários, despezas com empre-
gados o criados e trans/porte,. quatro
rnilhõos e meio de francos ouro;

(Despezas da Assembléa de Gene-
bra, cento e cincoenta mil francos
ouro; *

Despezas com a instalação e manu-
tenção da Assembléa de Genebra, du-
zentos e cincoenta mil; ..

Despezas com os èseriptorios, pu-
bllcações, papel de escrever'e tele-
grammas, sotecentos mil francos
.ouro. ' , j

Gasta-se grande parte do orçamen-
to com a manutenção de diversas
commissoes internacionaes, taes ço-
mo as coininissões administrativas
d'0 Dantzig o do Valle do Sarre," dois
milhões o meio de francos ouro; a
maior parte dessa cifra regressará
aos cofres da Liga.

ADHESÃO DO OHILE AS
' EMENDAS ARGENTINAS

. PARIS, 18 (U. P.) — Um despa-
cho, procedente de Genebra' para "Le
Teiups";'Informa que a.delegação' do
Chile á Assembléa da Liga das Na-
ções recebeu instrucções detalhadas
de Santiago antes de adoptar a reso-
lução de'declarar á Assembléa a sua
solidariedade á. attitude da delegação
argentina. Essa/folha diz que a nota
do governo.chileno á delegação é do
teor seguinte; ...••¦

"O: Chilei reconhece os altos ideaes
om que se Inspira a Argentina.

O governo'chileno aproveita essa
oceasião para reiterar a sua sympa.-
thiae'adhesão ao. ponto de vista da
Republica irniâ.: Desejamos cooperar,'coma Republica Argentina em Ge-
riebra. A delegação chilena, fica au-
torizada a torjiar publica'essa deci-
são do governo sobre o assumpto."

— O "Journal" des Debàts", fazen--
do commentarios relativos íl attitude
assutfiida pêlo Chile," o ¦¦ qüàl: 

'está'

apoiando o progranima argentino na
reunião da Assom-bléa da Liga" das
Naçífos, declara que a attitude chi-
lona 'não quer dizer que o Chile vá ao
extrenío de se retirar da Assembléa,
em slgnal' de apoio á Argentina.
Accrescenta a folha parisiense que a
unica'coisa que, provavelmente, for-
caria o Chile a retirar-se da-Liga se-
ria a resolução da mesma de tomar
em consideração a revisão de trata-
dos legalmente elaborados, taes como
o traindo .celebrado entre o Chile, o
Peru e a Bolivia, por. oceasião da
terminação da guerra no littoral
occidental da America do Sul. Decla-
rou ainda o "Journal des Debats"
que, nesse caso, o Chile, talvez, con-
sifldràrla quê a Linha tinha ultrapas-
sado as suas attribuições, retirando-
se, em seguida, da mesma,

BERLIM, 1-8 (Ü, P.) — A legação
do Ohile nesta capital publicou uma
nota comniunicando, formalmente, a
decisão do governo de Santiago de
tomar parte na lueta iniciada pela
Republica Argentina, por intermédio
de sua delegação á Assembléa da
Liga das Nações, a favor da imme-
diata àpprovação das emendas pro-

' postas ao pacto da referida Liga. A' 
resolução do governo chileno causou
excellente impressão ein toda a Alie-
manha, considerando-a como um in-
centivo ao moral do povn allemão.

O CASO DE SHANTUNG

GBNEBTTA, 18 (U. P.) "— O dou-
tor Wollington Koo, chefe da delega-
ção da China na Liga das Nações, lè-
vuntou hoja, na reunião da Assem-
bléa Oa Liga das NaçOes, a* questão
dn controvérsia entre a China e o
Japão, relativa' á península de Shan-
tung. Foi inesperado o'acto do chefe
da delegação chineza, porque con-
stava quo a questão do Shantung se-
ria adiada .pela China. O estadista
chinez declarou que não desejava
atrazar os trabalhos da Assembléa,
aprésentando-lhê um assumpto re-
gional, mas desejava fazer constar
quò a delegação chineza reserva-
se, para a China, o direito dè ter o
assumpto discutido na próxima 

"rc-

união do Conselho da Liga. Dffllarou
ainda que a China não renuncia nen-
hum dos direitos concedidos a todas
as nações, sob as estipulações da
Convenção da Liga das Nações, dei-
xando ver, assim, que a China exigirá
a retirada' dos japonezes da penin-
sula de Shantun-r, sob as condições
estipuladas nela Concenção da Liga.

—Considera-se provável que a que-
stão da península de Shantung seja
solucionada, no anno próximo vin-
douro, pelo próprio Conselho da Liga
das Nações, sem ser necessário apre-
sentar a mesma á Assembléa.- A
grande victoria do Dr. Koo, chefe da
delegação chineza, na semana pro-
xima passada, conseguindo ser eleito
membro do Conselho, embora o Ja-
pão já se ache entre os membros do
mesmo, torna possivel para a China
apresentar a questão da península de
Shantung ao Conselho da Liga, solu-
cionando-a ali mesmo, directamente
coin o Japão, os demais membros, em
numero do seis. virtualmente desem-
penhando o papel de juizes. Consta
que esse systema tambem agrada ao
Japão; porque, possivelmente, se o
caso for apresentado ,pelo chefe da
delegação da China á Assembléa, isso
causaria, «provavelmente, uma publi-
cidade nada agradável.

JJMA DERROTA DO JAPÃO
GENEBRA, 18 (U. P.) —• O Japão

reconheceu de facto a sua derrota na
sua propsta de reconhecimento da
igualdade dè" raças pela Liga das
Nações, quando concordou hontem em
retirar as objecções que tinha formu-
lado á concessão de niandatos sobre

antigas colônias allemãs pela Assem-
bléa da Liga.

O Japão oppunha-se aos mandatos
indicados na cláusula. "C", do- pacto
da Liga das Nações, porque o mesmo
pacto determina que os territórios
adjudicados aos differentes mandata»
rios devem ser governados e adminis-
Irados de «accordo com as leis dos I
paizes a que é dado. o mandato.

Esta cláusula autorizaria a A.us-
traiia e a Nova Zeelandia. a pôr orii
execução, nos territórios que lhes fo-
ram. cedidos, a própria legislação pro-
hibiiido a, immigração japoneza nos
mesmos territórios.

Este foi o motivo.porque os japo-
'nuzes-sòpppuzeram á questão dos
mandatos ' na sessão de hontem.
Actualmente- residem na antiga Sa-
inoa allema e Nova Guiné, muitos
;stíbditos do império do sol-nascente,
sendo que essas colônias passarão a
ser administradas pela Austrália e a
Nova Zelândia, respectivamente.

O governo japònez teme que os in-
teresses de seus subditòs, nessas ilhas,
venham a soffrer cm conseqüência da
execução das leis da Austrália e No-
va Zuandia. A delegação do Japão
communicou á Assembléa que, afim
de não.mals demorar a.solução tia.;
questão., dos mandatos,, o Japão pre fe-
ria rêfirar as'suas objecções, perniit-
tindo a distribuição projectada, fa-*
zendo, entretanto, a devida reserva,'sobre o accordo final de sua proposta
sobro á igualdade de raças e sobre os
direitos dos japonezes, já estabeleci-
dos nas ilhas que v&o ser administra-
das pela Austrália e Nova Zelândia.
A distribuição dos niandatos eqüivale
á uma annexação dos vários territo-
rios pelas potências.

O Japão recebe as Carolinas e o
grupo do ilhas ao norte do Equador.
Acredita-se uniniirt«niente, nos cir-
culos da conferência, que o Japão do-
cidiu ceder nesse ponto, afim de não
compromottor a sua posso sobre as
indicadas ex-possessões allemãs.

ASSEMBLÉA DA LIGA
,GENE«BR.-V, 18 (U. P.) — A pri-

meira Assembléa da Liga das Nações
terminou as suas sessões hoje, ás
18 l!«2 horas.

iM ÈOVOS MEMBROS
GENEBRA, 18 (U. P.) — Os ro-

presentantes da Austria, Bulgária,
Aíbanía o Finlândia, novos sócios da
Liga das Nações, admittidos na mes-
má, ha dias, «ocuparam os seus lo-
gares na reunião da Assembléa da
Liga das Nações, hoje de manhã. An-
tes da inauguração da sessão, iforam-
lhes designados os seita respectivos
logares. Foram dados á delegação da
Austria os logares oecupados pela du-
legação argentina, antes da sua reti-
rada da reunião da Assembléa da
Liga das Nações.
MANDATOS SOBRE OS TERRITO-

RIOS
GENEBRA, 18 (U. P.) — A As-

sembléa da Liga das Nações, tratou,
hoje de manhã, da questão dos man-
datos sobre os territórios sob a dire-
cção da Liga das Nações.

P Dr. Nansen falou, declarando que
o systema do mandatos marcará uma
nova*"éra nn historia colonial, na qual
os territórios conquistados em guerra
não serão^repartidos entre os vence-
dores, o sim administrados caridosa-
mente nos próprios interesses dos ha-
bitantes.

Lord Robert Cecil annunciou que
da commissão de mandatos da Liga
das Nações fará . rte uma senhora,
encarregada da tarefa especial Aá
velar pelos interesses das mulheres
e crianças, naturaes dos ditos terri-
torios.

COMMliNlf.ADO TiilE(iRAPIllCO
de FRANZ LENHOFF

erâacã© tedesca
As primeiras impres-

soes dos allemães que
emigraram p a r a o

\ Brasil — O bom trata-
mento recebido.

*. BERLIM, 18 (U. P.) — Muitos
emigrantes allemães que embar-
caíam para o Brasil ultimamente
estão escrevendo á Allenjanha,
commentando muito faviOVavel-
mento o tratamento* que recebe-
ram do governo brasileiro. O pre-
sidente de um dps grupos de em'-
grantes que foram para o Bra-
sil ha sete mezes escreveu dizen-
do que o seu grupo foi alvo de to-
das as- gen.!.'lezr»** durante a via-
gem da Europa, ao.ffib .de, Janeiro,
e que o mesmo foi.,multo ,bem tra-
tado pelas autoridades da reparti-
ijão de immigruntes do Brasil. ,

Alguns emigrantes, comtudo es-
crevem dizendo quo não estão mui-
to contentes coin o sou emprehèn-
dlmento. Um delles declara que
,não conseguu o emprego que lhe
convinha. Alguns membros do
grupo "Gomillsohegg", que emi-
¦groú para o Estado de S. Paulo,
allegam que a empreza "Gamills-
cliegg" não alcançou exito.;; 

Companhias . visando o envio ile
emigrantes! á America do Sul con-
tinuam a -ser estabelecidas, aqui,
'em numero avultado. í,lu"tas ro-
das commerciaes nutrem desconfi-
ancas a respeito, das emprezas de
emigração Sírâ nBo contam convo
devido apoio. ..F6i>.. for-nty10 'l6^-1
cupital. uni; syndlviHQ. Ópm o--nt,u.tp,
de •desenvolver -a1' erfvSráção alio-
nm aos ti-ípicoa^Esso syndicato
está angariando-Tundos destinados
á .propaganda dri, emsração.
' Ás autoridades do Bureau de
Emigração- Governamental critl-
caram o syndicato por ier argaria-
do fundos.destinados fi propagan-
da,-apezar do facto das mesmas au-
toridades terem declarado que nao
so oppõo aos objectivos visados
polo syndicato com a distribuição
de propaganda em prol da emgra-
ção. r.

FRANZ LENHOFF

(Correspondente especial
da United Press.)

ACEITAÇÃO DO TRIBUNAL IN-
, TERNACIONAL

GENEBRA, 18 (U. P.) — Nove
nações assignaram hojo um protocol-
lo aceitando o plano do Tribunal In-
tornacional da Liga das Nações, co-
mo foi recentemente approvado pela
Assembléa da Liga das Nações. A de-
legação portugueza, ao assignar o re-
ferido protocollo, declarou aceitar a
obrigatoriedade dá jurisdição do, tri-
búnal em todas as difficuldades inter-
nacionaes em que o« seu paiis possa
achar-se envolvido. Os outros signa-
tarios são a Grécia, Paraguay, Jápã.p
tarios são a Grécia, Paraguay, Japão,
Uruguay, Sião, Nova Zelândia, No-
ruega o Suécia. Espera-se que pclo
menos mais seis potências assignarão
o protocollo antes do encerramento
da assembléa.
MANDATOS SOBRE AS ANTIGAS

COLÔNIAS ALLEMÃS
GENEBRA, 1 (U. P.).— O conse-

lho da Liga das Nações resolveu não
fazer nenhuma alteração de manda-
tos nas antigas possessões allemãs,
como fora determinado pelo tratado
de VersaWles. A União Sul-Africana
assume o mandato das colônias alie-
mães da África, a Austrália as da No-
va Guiné e do Pacifico e no Equador,
a Nova Zealndia das antigas posses-
soes em Samoa. A ilha Nauru ficará
sob a soberania 

'da'Grã-Bretanha-e o
archipelago ao norte do Equador per-
manocerá om poder do Japão. Todos
esses niandatos foram approvados pe-
lo conselho.

EM SOCCORRO DA ARMÊNIA
GENEBRA, 18 

"(A. 
H.) — Na sos-

são vespertina do hontem, da Assem-
bléa da Liga das Nações, o Sr. Jo-
nescu pnopoz a creação dc um corpo
expedicionário destinado a soecorrer
a Armênia,acerescentando que a Ru-
mania estava prompta a. cooperar
com os demais membros da Liga na
solução do problema armênio.

A prop-osta do delegado rumeno foi
mandada á conimissão competente.

Em seguida, a Assembléa discutiu
e approvou, por unanimidade, depois
de um caloroso discurso do delegado

britannico, Balfour, o orçamenUo da
Liga das Nações. No decorrer da dis-
cussão, o reilátoí do orçamento disse
que a Argentina ainda não tinha en-
trado com a sua contribuição.

Por ultlnilo; a Assembléa nomeou
o general inglez Haklrig* para o car-
go de alto commissario alliado em
Dantzig, pelo espaço de atm ahno.

REGULAMENTOS SOBRE OS MAN-
DATOS

GEN1EBRA, 18 (A. H.) — O con-
selho executivo da Liga das Nações,
examinou hontem o regulamento a
que* devem obedecer os mandatos so-
bre as antigas colônias allemãs. O
páiz mandatário terá plenos poderes.
administrativos o legislativos o vela-
rá pwla disposição que prohibe termi-
nantemente o mercado de escravos.
Não é tambem permittido dar aos in-
digenas instrucção militar, salvo pa-
ra as necessidades da policia interna,
e mínhuma base naval ou quaesquer
íortificaçõea podorão ser estabeleci-
das. O mandatário deverá enviar an-
nualmente k Liga das Nações um re-
latorio circumstanciado sobro a vida
da colônia:

O TEOR DA NOTA CHILENA
GENEBRA, 18 (A. H.) — E" do

seguinte teor a carta que a delegação
chilena ria Assembléa da Liga das
Nações dirigiu ao secretario da mes-
ma liga:- "Temos a htonra do levar ao co-
nhecimento de V. Ex. as seguintes de-
clarações que o nosso governo nos
dirige o pedimos a V. Ex. que as com-
muiiique á Assembléa da Liga das
Nações:

" O governo do Chile, reconhecendo
e aceitando os ailOos ideaes que in-
spiraram a Republica Argentina na
assembléa de Genebra, reitera nessa
oceasião a sua adhesão e sympathia
para' com a sua irmã sul-americana e
deseja collaborar com todo o Interes-
se, convencido, como está, na neces-
sidade absoluta da dooperação reci-
proca, para o suecesso dos altos prin-
clpios sustentados pela delegação
argentina, relativamente ás emándas
apresentadas — Huncus, Rivas e Va-
cuiía."
POUCAS PROBABILIDADES DA

LIGA OCCUPAR-SE DO PRO-
BLEMA DO PACIFICO.
SANTIAGO, 18 (A. A.) — O novo

ministro do Equador declarou não
acreditar que a Liga das Nações se
venha a oecupar dtos assumptos ou
questões do Pacifico, dado o seu ca-
racter de liga do nações alliadas e da
preponderância de paizes europeus na
mesma liga, devendo levar-se em li-
nha de conta que os problemas que a
Liga das Nações tem a resolver, na
própria Europa, lhe farão desviar to-
das as attenções da America, sobre-
lud», do Pacifico.

Accrescentou que se felicitaria se
um novo A. B. C. se estabelecesse e

se estendesse até poder, dentro, do
continente americano, evitar as per-
turbações internas o fazer-se respei-
lar de todos os paizes latinos.

A BOLÍVIA HOMENAGEA POIN-
CARE'

, LA PAZ, 18. (A. .A.) — A. Liga
Patriótica tributará cpm uma mani-
festação de homenagem io. Sr. Pc.in-
caré, como gratidão pela defesa qi f
o alludido homem publico írancoz fez,
espontaneamente* "da causa da Boli-
via. , 

'•

ÍÍI/A, NACION" E A QUESTÃO DG
PACIFICO

BUENQS AIRES, 1.8 (A..A.) —O
jornal "La Nacion", em artigo edi-
lorial, depois (íe applaudir o gesto
das delegações Uoliviana o peruana á
Assembléa geral da Liga das'Nações,
retirando da discussão da mesma as»
sembléa a questão fio Pacifico, cen-
sura o Ministério das Relnções Exte-
riores por haver, manifestado a sua
opinião íio-bre o fundo é a fórnia para
o estabelecimento do doutrinas jurl
dicas o dobro a applicabilidade e im
procedência do pacto da,- Liga, ou
questões que com eile tem referencia

ELOGIOS AO BR. RODRIGO OGTAr

. ; SANTIAGO,, 18; (A. A.),..-^.."E1
Mercúrio" publica lioje um ar.tigó elo»,
gialulo ca.lurosaiiionie o i>r. Rodrigo
Octavio,*membro da delegação brasi-
'loira-á Liga das:Nações, pela altitude
que S. Ex. assumiu, nó seio daquella
assembléa. , ,..'..

O mesmo jornal acha que o Dr. Ro-,
drigo Octavio procedeu com rara «ha-
bilidade, sem.*se deixar, dominar por
um pxagoradia americanismo, e do-
monstrou franca o loa: amizade para
eo ma nação chilena.

"El Mercurio"'conçliie o artigo di-
?.endo qué não era de esperar outra
ooisa de um, paiz cuja amizade pelo.
Ohile já. é tradicional.

; À. POLÍTICA DA HESPANHA
. : M-ADRID, 18 '(A.^ A.) — p jornal
"El JSobale". .continuando a campa-:

j)ilía!diai*iiV õm.que está- empenhado ha
alguns dias, insiste para que se.faça'.umadeclaraçãoaporca da política da
Hespanha corn relação á iílfá' das
Nações, dizendo que se a Hespanha
definir a sua politica, «uno a acçãò
das republicas americanas. Nestas
condições, o paiz conseguirá imme-
diatamente uma posição proeminente
na Liga das Nações.

Porém, se a Hespanha continua, co-
m(j. até aqui, no seu silencio, collo-
ca o. paiz numa situação subalterna,
considerado virtualmente, sob as or-
dehs dos paizes alliados.
A QUESTÃO DE TACNA E ARICA

LA PAZ, 18 (A; A.) — Causou a
maior estranheza em todos os cir-
culos, a noticia de que tinha sido re-
tirada da assembléa da Liga das Na-
ções a" petição referente á qucstãlo
de Tacna o Arica.
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& p®Üitlca etBropéa
EXPLICAÇÕES DO EX-MINISTRO

DA GUERRA FRANCEZ
PAIRIS, 18 (U. P.) — O ex-mi-

nistro da guerra, Sr. Lefevre, decla-
ro unão ter assistido hontem aos de-
bates da Câmara, afim de não em-
bai-açar os seus collegas. Accrescen-
tou que explicara na semana proxi-
m«a os seus pontos de vista, que ape-
nas esboçou na carta- que dirigiu ao
presidente do conselho.

AS FORTIFIOAÇÕES HOLLAN-
DEZAS

HAYA, 18 (U. p.) — O Senado
hollandez rejeitou, por 45 votos con-
tra 28, a moção apresentada pelo
partido socialista, maridando_ parar
os 'trabalhes da construeçao das for-
tificações emFlushing. e no rio Hei-
der.

A política da FRANÇA
PARIS, 17 (U. P.) — Retardado

— O Sr. Georges Leygues, presiden-
to do conselho de ministros, respom-
déndo, na Câmara dos Deputados, á
Interrogação do Sr. Barthou,. presi-

'dente da commissão das relações ex-
teriores da Câmara, a respeito do
'desarmamento- da Allemanha. decla-
rou que aquelle ,palz, actualmente,
tem apenas 150.000 homens em ar-
¦mas. .

O Sr. Barthou, antigo «presidente
do conselho de ministros, declarou
francamente não compartilhar do
optimismo do> Sr. Leygue.-s a respeito
da boa fé da AUemanha, na questão
do desarmamento. Fez ver, o Sr.
Barthou, que descobertas estão con-
stantemente sendo effectuadas, na
Allemanlia, de depósitos elandesti-
nos de munições. O antigo presiden-
te do conselho de ministros tambem
criticou o governo, por ter aceito
notas de desculpas, em vez do cum-
primei£b do" trata«do de Versailles.

Declarou ainda o Sr. Barthiu, que
a actual politica da França para com
a Allemanha, contrasta destacada-
mente coir, a firmeza, de Bismarck
para com a França, em 1871. O Sr.
Leygues, respondendo á6 inter.pella-
ções do general Castelhau, declarou
que a npva« lei militar, não causará
perigos, de fôrma alguma, â segu.-
rança do-Ni>aiz- O presidente do con-
selho de ministros fez ver que o Sr.
André Lefevre. o ministro da guer-
ra que se demittiu recentemente, ap-
provou e aceitou a lei.

A' Câmara concedeu ao govorno
um voto* ds confiança a respeito da
questão do serviço nacional militar,
votando, 40." a favor da moção dê
confiança e 05 contra. . .

O NOVO MINISTRO HUNGARQ
«BUDAPEST, 18 (U. P.) — Foi an-

nunciada nesta capital, a ^seguinte
lieta dos membros áddlbjpnáes do mi-
nisterio, reorganizado, da Hungria:

convmercio, Sr. Hegyeehalmy; agri-
cultura'e pequenos proprietários, Sr.
Nagyaatadi Szabo; justiça, Sr. To-,
me.sanyl. , , ;

I O conde Pà.ul Teleki continuara
com as pastas de presidente do-con-
selho de ministros, e ministro do ex-
terior. ?.' Ex. lambem o'ccuará pio-
visoriamente o cargo de representan-
te das minorias nacionaes.

O Dr. Ferdinandi continua com a
pasta do interior, no- novo. gabinete.
O Sn Roland Ilegedaes occ.upará. a,
pasta das finanças. O general Be-
litaka foi nomeado ministro"; da do-
fesa nacional.

NOVA CONFERÊNCIA DOS CHE-
FES ALLIADOS

ROMA,'18 (U. P.) — Não obstan-
te o facto que as providencias a ré-
speito aindanão foram publicadas,
¦. conferência entre ris Srs. Lloyd
George o Georges Leygues, respecti-
vãmente, primeiro ministro britanni-
co e presidente do conselho do mi-
nistros da França, será, sem a me-
nor duvida, levada a effeito. dentro
de duasvsemanae. Um boato hoje de-
clnrou que o Sr, Giolltti, presidente
do conselho de ministros da Italia,
partirá de Roma no dia 28 do cor-
rente mea, afim de partlci-.par na
conferência. Esse boato allega que. a
conferência dos tres chefes dos go-
vernos a,liados .conferenciarão-, prova-
velmente, cm Nice. Um outro boato
diz que o Sr. Giolitti irá & Londres
pouco depois do Natal.
O 3UNISTRO YUGO.SLÁVO DEIXA

A CAPITAL HOLLANDEZA

HAYA, 1*7, OA, H.) — Retardado
— De ordem do seu governo, o en-
carregado de negócios da Yugo-Sla-
via deixou horitèm esta «apitai.

A HOLLANDA E A BÉLGICA .
HATA, 18 (A. H.) — O Sr. Van

Karnbeey; ministro das relações ex-
teriores, em resposta ao relator da
comir.issão- dos negócios estrangeiros
do Senado, declarou que a flüllanda
não aceitava absolutamente a sug-
gestão do governo belga para a mo-
dificação do accordo previamente
projectado."O governo hollandez, disse o mi-
nistro, não cessará sob condição nen-
huma, a sua política relativa ás ai-
lianças militares. Esperamos a rati-
ficação do tratado com a Allemanlia
para fazermos a esso paiz um adian-
tamento de credito em troca do car-
vão, sem objeeção dos'governos ai-
liados."

O TRATADO DE COMMERCIO
ANGLO-RUSSO

LO.NDIREQ,' 18 (A.'A.) — Os jor-
naes referem-se aos sensíveis pro-
gressos que se estão verificando nas
negociações do tratado de commer-
cio entre a lnglatera è a Russla dos
soviets. Os «mesmos jornaes dizem
ainda que o tratado 'le .co.irumercio
parece ter entradoi nu..ia. phase dé-
finitlva, não omittindo, porém, que
tem havido . muitas difficuldades e
ainda se apresentam outras que tan-
to os inglezes como os delegados rue;
sos procuram afastar.

A IRANÇA
. «PARIS, 18 (A. H.) — iNos centros
politicos tem sido-' muito coinmenta-
do o resultado da votação -de hontem
na Câmara dos Deputados.

«E*, principalmente digna de nota
a considerável maioria que alcançou
a. moção de confiança, no goveno,
apresentada .pelo general de Castel-
naú, presidente' da commissão de

Kuéírávâá-.'Gamara, tarifo.; n^ls lue
o «próprio genérãi tinliâ. Irçtérjpelüdo
ó nrejiítiferite • do conseil-hò,' «pedindo»^
lhe" ao-mesmo-tempo queffizesse dè-
clarações positivas ,para annullar O
náo effeito produzido ppla publica-
ção da-carta do Sr.'Leygues. Tam-
bem causou exctòlente im.pressão a
exposição feita pelo ohefe do gc ver-
no, sobretudo- a declaração -apoiada
em aígarismos, de .que não obstante
a evidente má vontade do governo
de Berlim, o desarmamento da Alie-
manhã continuava à ser feito rior-
malmente. ,

Em'todos os centros prevalece a
convicção- de-que o governo cumpri-
rá a promessa e que exigiria da AN
.lemanha o pagamento das re-para-
ções e salienta-se que apezdr das nu-
vens persistentes que empanam o ho-
rizontb, a França pôde reduzir oa
seus armamentos, o que vem de en- '
contro ao« desejos unanimes da na-
çãõ, que não é nem militarista, nem
imperiallsta, diminuindo assim os en-
cargos financeiros que j?eeam sobro
o «paiz e uüxilínndo o reerguimento
econômico da França.
A POLÍTICA DÒ NOVO GOVERNO

HÚNGARO
BUDAPEST, 18 (A. H.) — Per-

ante a Asse-n-bléa Nacional, o ipresí-
dente do conselho, Sr. Tatekl, decla-
rou que a política do novo governo
divergia da'do anterior, somente no
tocante ás qiieetões fina.nèelras, das
qiiaes ia. occti.pa-r-se na próxima se-
gunda-feira o ministro das finan-
ças. '.-¦¦' v ¦ '

O governo pretendia reguilar a que-
stão da reforma agraria e oecupar-
se da. solução do .problema das rela-
ções. entre. o«p era rios :e patrões. "

. Declarou ainda 6 Sr..Teleki que a
reforma da Constituição corisi.stlrá
principalmente na | reforma do pro;-
cesso, eleitoral e que"a. qu«<|jão' do
throno Bó-mente poderá-ser decidida
depois que a situa.ção'da Hurtgria for
mais estável. Quanto ao e«tabel-ci-
mento do* reino independente dá
Hungria, reconhecido pelo Tratado
do Pa.z, devia depender da vontad»
explicita do paiz.

%
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As reparações alie-
mães

COMO ESTÃO OS DELEGAD03
ALLEMÃES EM BRUXELLAS
BRUXELLAS, 18 (U. P.) —. Não

está aquecido o liotcl oecupado pela
delegação allema. na Conferência das
Reparações nesta capital. Consta que
as autoridades belgas providenciam,
no sentido de deixar o hotel sem car-
vão, afim de fazer vêr aos delegados
da Allemanha que a Bélgica precisa
urgentemente de. receber reparações
da Allemanha, e tambem afim de fri-
zar a falta do carvão na Çelgica.
DECLARAÇÃO DO.SR. LEYGUES

PARIS, 18 (U. P,) — O Sr. Geor-
ges Leygues, presidente do conselho
de ministros da França, dirigindo-so
á Câmara dos Deputados, declarou
que a França, assumindo uma attitu-
de benigna para com a Allemanha,.
na Confèroncia das Reparações, e en-
tre a Allemanha e a Entente, actual-
mente em sessão em Bruxellas, es-
tâ seguindo uma politica préviamen-
te elaborada.

"Os delegados francezes em Bru»
xellas assumiram uma attitude con-
ciliatoria", declarou o presidente d»
conselho de ministros.

"Não desejamos crear a Idéa d*
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que a França estfi tentando- abusar
po sou poderio. Está sendo levada a
effeito, "actualmente,. nos Estados
JLIliidO-, uma campanha cujo objecti-
vo . de demonstrar que a Franga é
imporialista o militarista. Os nossos
delegados om Bruxellas receberam
Instrucções categóricas, no sentido
de não exigir que a Allemanha cum-
praias suas obrigações financeiras
cm marcos ouro. Se «l Allemanha p5-
de. cumpril-as por qualquer . oi»tro
meio. isso contentará a França."

"Desejamos ser razoáveis. Comtu-
po, se a Allemanha nüo cumprir ási
obrigações estipuladas em Bruxellas,'*
pròVidenciaremo. immediatamente,
afim do garantir o cumprimento im-
mediuto, das mesmas.'"

"O Sr. Leygues sustentou que a
França, com o sou exercito .de.
800.000 homens, nada tem a .temer
da parte dn Allemanha, a qual, .fri-
zou, aíhda se acha enfraquecida per
Ia gu( rra, e, está virtualmente, des-'armada." "

"Derrotámos a Allemanha com um
bxerc-iLo menor do que actualmente
possuímos", declarou o presidente
po conselho de ministros: "Por que'
devemos receial-a agora, quo: conta-
mos com effecttvos militares muito
mais numerosos do que os delles 1 "

i O PAGAMENTO DAS REPARA-l! - ÇÕES
I P.RUXELLAS, 18 (ü. P.) — A
questão do pagamento em 'papel-

moeda de parte das quantias que a
Allemanha deverá entregar a titulo
de-reparações parece, ser o ponto
mais difficil de resolver no sentido
de chegar-se a um convênio satisfa-
torio sobre o problema pendente en-
tre tt Entente e a Allemanha. Os de-

_ legados alliados, segundo se acredita
têm «a esperança de chegarem a um
accordo com os antigos inimigos so-
bre ns reparações.

i A CONFERÊNCIA DE BRU-
i XELLAS

ÍT BRUXELLAS. 1» (A. H.) — A
conferência dos peritos para as re-
parações, na reunião realizada hon-
tem„ á tarde, resolveu em .perfeita
união de vistas tomar em conisdera-
ção as reservas formuladas pelo de-
legado allemão, Sr. Bergmami, a
respeito «las possibilidades de paga-
monto po rparte da Allemanha.

Picou decidido que cada delegado
Be encarregasse de discutir com. a de-
legação allemã os casos particulares
ao seu paiz, dando depois conta aos
colleg.is das conversações havidas.

Além disso, o delegado francez te-
Te.a incumbência de discutir a que-
stão da si-cparações propriamente di-
tas e„o inglez Aberdon, de tratar das
Indemnizações em dinheiro.

rf Muitas das suggestões apresenta-
das pelo Sr. Bergmann foram appro-
vadas e outras rejeitadas. A grande
maioria, entretanto» está dependente
tle discussão.

Os delegados alliados resolveram
pedir aus respectivos governos Iodas
as informações sobre as despezas
com a manutenção das forças de oc-
cupação, despezas que são avaliadas
em dez biliões pela Allemanha.

. ' A reunião de hontem dentou boa
Impressão nos elrculos politicos e- di-
plomaticos. Chega-se mesmo a affir-
mar que d.bravántè as questões èo-
bre as reparações serão resolvidas
com relativa facilidade, porquanto
existem agora bases razoáveis e so-
lidas para a discussão-
O SEQÜESTRO DOS BENS ALLE-

MÃES NA BEIjGICA,
:' BRUXELLAS, 18 (A. H.) — Ao-
què consta nas rodas políticas, são
prematuras as noticias sobre a pro-
xima liquidação dos bens allemães
seqüestrados desde o armisticio. To-
davia, accççsccnta-se que o ministro
das finançlis pretende submettPT ao
'onselho de ministros um projecto a
il respeito.

Fiume
UM PEDIDO DO GENERAL CA-

VIGLIA
ROMA. 18 (U. P.) — Um despa-

icho de Trieste declara que o general
Caviglia, commandante em chefe dos
exércitos italianos na linha do ar-
mtatiçio, dirigiu-se às altas patentes
de seu commando, rogando-lhes, em
nome do seu patriotismo e sentimen-
tos marciaés, manterem uma severa
disciplina emquanto- aguardam o so-
lucionamento do -problema fiumen-
se. O commandante em chefe, então,
tratou detalhadamente do tratado
de Rapallo, e tambom de suas nego-
ciações com Gabriel d'Am_unzio, di-
zendo que, embora não gostasse pes-

. soaimente das estipulações d» trata-
: do de Rapallo, como soldado era o

.eu dever obedecer ao seu governo
9 servir &. sua pátria. Fez ver quo,1 ígora que o tratado está em vigor,

.não ha remédio senão cumprll-o.Condemnou severamente quaes-
íjuer tentativas no sentido d* distrl-
fcuir propílgandn sedíclosa entre ãs
tropas. Deolarou ainda que o gover-
no está trabalhando em prol doa
melhores Interesses da nação."Pedi, sem rodeios, a D\Annunzio
hSo ferir a pátria", declarou o ge-¦ neral Caviglia.

4 «UM PEDIDO QUE CHEGA TARDE
*» ROMA, 18 tl'. P.) IVAniiunzio es-
^ fcreveu uma k-.rra carta ao senador

Í-ÀUilio 
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gamento paia i>.:.i, .---. a, „10.

vldencias possiveis, afim de impedir
a ratificação do tratado de Rapallo
pplo Senado 

'italiano.. 
Na sua carta,

IVAnnunzio declarou ainda que estú
disposto a sacrificar a sua própria
vida por Fiume.
RATIFICAÇÃO DO- TRATADO DE

RAP.M.LO
ROMÀ,:18 (U.P.) — O Senado

italiano ratificou . a tratado de Ra-
palio, por 262 votos, contra 22.

O GENERAIi CAPELLO EM
EIUME

ROMA, 18 (U. P.) — Corro o boa-
to nesta capital de ter chegado a
Fiume o general Capello. Acredita-
se que esse general substituirá o se-
nhòr Ceocherini no commando dos
legiottarios de DVAnnunzio.
DISCURSO DE GIOLITTI NO SE-

NADO SOBRE,O TRAT«\DO DE
RAPALLO.
ROMA; 18 CA. H.) — Antes deser

iniciada a votação do projecto de lei
que ratifica o tratado de Rapallo, o
Sr. Criolitti pronunciou uma alio-
cução, em que disse que "o voto do
Senado devia ser expresso com toda
a franqueza e nitidez, porquanto ha-
via necessidade que ar voz da Cama-
ra «ilta chegasse até Fiume e lem-
brasse aos fiumenaes que a Italia de
ve estar acima de tudo". (Applausos
geraes-.)

Em seguida, o presidente do con-
selho declarou que aceitava a ordem
do dia concebida nestes termos:' "O
Senado, convencido e que o tratado
assignaLa o inicio da paz sincera e
duradoura, o approva e passa á or-
dem do dia."
; A approvação* da referida ordem
do dia, deu-se por 2(12 votos contra
22, em votação nominal.

. Por ultimo, 6 posto a votos o pro-
jecto de lei qke ratifica o tratado- de
Rapallo, tendo o Srj Tittoni procla-
mado o resultado já conhecido da
votação, em um breve discurso, que
foi muito applaudido.

O que se passa na
Allemanha

DESASTRE FERROVIÁRIO
BERLIM, 18 (U. P.)—Dez pessoas

foram mortas num desastre* ferro-
Viário em Dingelstad. Dingelstad fica
na Saxonia Prussiana, ao noroeste de
Mulhausen. O trem escorregou nos
trlhos, os quaes estavam cobertos de
gelo, e isso motivou o sinistro, porque
logo em seguida o trem descarrillou.
UMA RESPOSTA DA ALLEMANHA

-^ AOS ALLIADOS
BERLKVI, 18 (LT. p.) _ o governo

da Allemanha respondeu á nota do
conselho de embaixadores, a qual tra-
tou de limitar a fabricaçÇo de aero-
planos na Allemanha. Na sua.respos-
ta, o governo allemão declarou serem
iliegaes quaesquer limitações decreta-
das contra a fabricação de aeropla-
nos além das estipuladas pelo tratado
de Versailles.

A ENTREGA DE ARMAS
BERLIM, 18- (A. EE) — O governo

allemão, estando terminado o prazo
para entrega voluntária de armas ao
Estado.já deu inicio ás buscas domloi-
liarias em diversos pontos do paiz.
Essas buscas estão a cargo das auto-
ridades militares,

DIFÈU-CLDADES TEDESCA9
NOVA YORK, 18 (A. A.) — O cor-

respondente da Ag.neia Universal cm
Berlim annuncia nos seus despachos
telegraphicos que a Allemanha deixou
de cumprir pela primeira vez os pa-
gamentos mensaes que a nação deve
entregar aos alliados, de accordo com.
o Tratado dc Paz de Versailles. A Ai-
lemanha communicou aos alliados ex-
pondo-lhe as difflculdades em que
eatá para cumprir a sua obrigação
mensa.l, dizendo que não pódc pagara
quota de dezembro.
TRANSPORTE DE AEROPLANOS

BEF.LI..I. 18 (A. A.) — A commis-
são fiscalizadora interalliada, depois
de comprovar que os aeroplanos de
alluminio construídos na Allemanha
para os Estados Unidos, se destina-
vam ao commercio, ordenou o trans-
porto delles para o seu destino. Estes
aeroplanos estavam detidos em Haiti,
burgo, tendo .lhes sido levantada a de-
tenção.

Os interesses
italianos

UMA NOMEAÇÃO NO VATICANO
ROMA, 18 (U. P.) — O papa Ben-

to XV nomeou o cardeal Raphael
Merry dei Vai, secretario da Congre-
gação do Santo Olflcio, protector da
congregação das irmãs franciscanas
Dubuque e- das irmãs de S. José de
Caradolesj O cardeal Giorgkf foi no-
meado protector do Instituto das- Fi-
lhas de Maria de Cerna,. na Hespa-
nha.

HOMENAGENS AO DUQUE DE
AOSTA

¦ROMA, 18 (U. P.) — Foi prepara-
da uma recepção monstro em home-
riagem ao duque e á duqueza de Aos-
ta, cujo regresso a esta cidade está
marcado -para hoje, afim de fixarem
residência aqui.

UM TERREMOTO NA ILHA S.4.-
SENO

ROMA, IS (U. P.) — Despachos
recebidos nesta capitai hoje dizem j

que um terremoto causou grandes
prejuízos na ilha deSaseno. Essa ilha
fica á entrada do gol.fo de Valona.
Accrescenta o despacho que muitas
casas ruiram por terra, e que 17 ma-
rinheiros e dois. officiaes da. ai-madá
foram mortos.

AUDIÊNCIA PAPAL
ROMA, 18 (U. P.)— O papa con-

cedeu urna audiência ao Sr. Martins,
ministro do Portugal "o a sua familia.
DOIS PERSONAGENS ILLUSTRES

FALLECIDOS:
ROMA, 18 (U. P.) — Falleceu nes-

ta capital o Sr. Vicenzo Capello, vice-
director das estradas de rodagem.

MILÃO, 18 (U. P.) —Morreu nes-
ta cidade ò veterano garibaldino Car-
lo Casanova.

DOIS FALLECIMENTOS
NÁPOLES, 18 (U. P.) — Morreu

nosta cidade o notável architecto Af-
fonso Guerra.

.ROMA. 18 (U. P.) Falleceu. nes-
ta capit;/ a princeza Diseuto Zaksr-
whka.

UM PEDIDO DO SR. DE NICOLA
ROMA, 18 (U. P.) — O Sr. de Ni-

cola, presidente da Câmara dos Depu-
tados, pediu hontem, de tarde, o pra-
zo de 24 horas ,afim de considerar a
retirada do pedido por S. Ex. apre-
sentada «1 Câmara, recentemente, de-
mittindo-se da presidência da mesma.

ROMA, IS (A. H.) — Segundo in-
forma "A Época"", o Sr. De Nicola,
cedendo a instâncias unanimes dos
collegas, tinha consentido em retirar
o pedido de demissão do cargo de pre-
sidente da Câmara dos Deputados, e
amanhã voltará a dirigir os trabalhos
daquella casa do Parlamento

E«M ZARA
ROMA, 18 (A. A.) — Chegam no-

vas noticias procedentes de Zara, in-
formando e dando pormenores sobre
os acontecimentos de hontem. Segun-
do as ultimas noticias, os officiaes da
guarda rcal,dirigiram-se para o quar-
tel de voluntários onde está aquarte.
lado o batalhão dos voluntários dal-
matas, pretendendo expulsar os vo-
luntarios e tlesarmal-os. Logo que os
commandantes da guarda real qulze-
ram impor o desarmamento,, os vo-
luntarios dalmatas romperam em ve-
homentes protestos, e prepararam-se
para resistir. Deu-se a colisão, que foi
de curta demora. Os voluntários dal-
matas romperam num violento tiro-
teio, obrigando a guarda real a re-
sponder com uma intensa fuzilaria,
tendo ficado apenas ferido um volun-
tario.

Conseqüências
da guerra

A BATALHA DA JUTLANDLA
LONDRES, 18 (Ü. P.) — O go-

verno britannico acaba de publicar,
finalmente, os despachos- officiaes
sobre a batalha da Jutlandia. Esses
documentos oecupam um volume- de
G00 paginas e estão redigidos em
termos estrictamçnte technicos na-
vaes. A publicação era esperada com
grande interesse. ¦»

A batalha da Jutlandia, que foi o
maior acontecimento maritímo da
grande guerra, deve determinar a
natureza dos ensinamentos ém* es--
trategia que se devem dar no-futuro
aos officiaes da'marinlia real. Devi-
dò ao segredo que se tem guardado
sobre os detalhes dessa batalha, ob-
serva-se .grande espectativa sobre
essas; revelações teehnicas.

Duas escolas differentes tentam
agora dirigir a futura politica naval
da Grã-Bretanha; uma favorável á
defensiva, e outra â offensiva. As
diversas interpretações que se ve-
nham a dar á estratégia da batalha
da Jutlandia, devem guiar as auttjri-
dades navaes do mundo no futuro.

O Brasil no
estrangeiroo*

O E..IB.UXADOR DO BRASIL NO
VATICANO.

ROMA, 18 (A. A.) — O Dr. Ma-
ga.lhãea de Azeredo, embaixador do
Brasil, junto da Santa Sé, almoçou
hontem com o cardeal Gaaparri.
O NOVO NÚNCIO APOSTÓLICO NO

BRASIL E' O CARDEAL MER-
CIER
ROMA, 18 (A. A.) — Foi designa-

do par» o cargo cio núncio apostólico
no Rio- «lo Jnuairo, o cardeal Mer-
cicr, ospcoiii-iMeiito convidado pelo
secretario do Estado pontifício, cai--
de«l Gnsparrj.

O c-.irtlcal Morder sairá na proxi-
na -Jog-iindá-fcira d© Gcnová, com
destino ao Brasil.

A Hespanha
DESAPPARECIMENTO DO CONTI-

NUO DO CONSULADO ARGEN-
TINO EM BARCELONA
BARCELONA, 18 (A. A.) — O

cônsul da Argentina, nesta capital,
denunciou ás autoridades d'aqui o
desaipparecimento do continuo do
consulado, Sr. Bartolome Bestard.
Teme-se que o funecionario em que-
stão tenha sido victima do um atten-
tado.

A questão irSandeza
O "HOME-RÜLE" APPROVADO

LONDRES, 18 (A. H.) — A Ca-
mara dos Lords approvou o projecto
do "home-rule" para a Irlanda. '

INVASÃO DE UM CONVENTO
LONDRES. 18 (A. H.) — Os jor-

naes publicara um telegramma de
Dublin, informando que os militares
tinham invadido um convento de ca-
puchinhos daquella cidade e prendi-
do dois monges,, um dos quaes era o
padre Domínique, capelão do fiille-
cido Sr. Mac Swiney, e que acom-
panhou o ex-prefeito de Cork atê
os seuíf últimos momentos.

POLICXAiUENTO REDOBRADO
EM DUBLIN

DUBLIN, IS (A. A.) — Toda a
parte commercial da cidade foi hon-
tem, á noite, percorrida por forças,
dobradas do policia.

Dois indivíduos armados dispara-
ram as suas armas contra o inspe-
ctor da policia, que veiu a fallecer
depois no hospital da cidade.

As finanças
mundiaes

DIFFICULDADES DE UM EM-
PRESTLMO PARA A ARGEN-
TINA
BUENOS AIRES, 18 (A. A.) —

Noa círculos financeiros desta capi-
tal corre como certo que são pouco
favoráveis as perspectivas para a
collocação nos Estados Unidos, do
projectado empréstimo argentino.

EMPRÉSTIMO CHILENO
SANTIAGO, 18 (A. A.) — Foi col-

locado na sua quasi totalidade, o em-
preatimo de 30 milhões, destinados a
serem trocados em vales da thesou-
raria.

EMPRÉSTIMO POLACO
VARSOVIA, 18 (U- P.)—• O "em-

prestimo da renascencia" tem tido
grande suecesso. As subscripções
montam já a mais de sete bilhões de
marcos polacos,
BANCO DE SEGUROS EM BUENOS

AIRES
BUENOS AIRES. 18 (A. A.) — O

governo tem em estudos um projecto
para a fundação de um Banco Na-
cional de Soijuròjs. Na exposição de
motivos que deve acompàíjfrái. o re-

íer.d.o ..projecto, por. oceasião de ser
enviado ao Congresso Nacional, o go-
verno diz que a creaçao do referido
banco tom fundamento na necessida-
de de- inspirar maior confiança aos
segurados e que, além - disso, essa
instituição poderá ser para o Estado
uma fonte segura de rendas.

CONFISCO DE OURO
LONDRES, IS (A. H.) — O "Dai-

ly Telegraph" informa que as, auto-
ridades norueguezas confiscaram cer-
ta quantidade de ouro remettida da
Russia á bordo .do.vapo*- "Mufmansk
Vardòe'V

A navegação aérea
SERVIÇO POSTAL AÉREO

PARIS, 18 (U. 'P.) — O serviço
postal aéreo entre esta' capital e
Londres, foi suspenso, devido ft gran-
do. despeza que acarretava.

UM DESASTRE '

HOLT HEAD (Inglaterra), 18
(U. P.) — Um grande aeroplano"Handley-Page".caiu no mar, perto
d'aqui. A tripulação foi salva por
um vapor que estava passando na oc-
casião.

Noticias de Portugal
OS ABASTECIMENTOS

LISBOA, 18 (U. P.) — O commis-
sario da alimentação publica vai or-
denar o racionamento do assucar. O
preço do azeite foi fixado cm 21-500 o
litro.

AUGMENTO DA ESQUADRA - 
,

LISBOA, 18 (U. P.) — Os novos
cruzadores "Republica" o "Carvalho
Araujo", custaram 62/500 libras,
afora a artilheria.

DOIS CONGRESSOS
LISBOA, 18 (U. P.) — Abrem

hoje os congressos liberal e democra-
tico.
CUMPRIMENTOS A UM MINIS-

TRO
LISBOA, 18 (U. P.) — Os medi-

cos . escolares cumprimentaram o
Sr. Jullo Dantas. .. 

' 
.

ALMOÇO AO SR. CARLOS CAVACO
LISBOA, 18 (U. P.) — Realiza-se

amanhã, o almoço offerccido: ao es-
crfptor brasileiro Sr. Cavaco, por au-
toros dramáticos.
O PESSOAL DA IMPRENSA QUER
AUGMENTO DE VENCI..1ENTOS

LISBOA, 18 (U. P.) — Os reda-
ctores dos jornaes, reportera, typo-
graphos e distribuidores, resolveram
manifestar a sua solidariedade, re-
clamando um augmento de 100 ojo
nm sou» vencimentos.
O DR ANTÔNIO JOSÉ' EN.FERMO

LISBOA, 18 (U. P.) — Aggrava-
ram-se osrpndeci'men.os do presiden-
te da Republica, Dr. Antônio José de
Almeida.

O illustre enfermo tem ' recebido
numerosas visitas de amigos e pes-
soas interessadas no estado de saude
do S. Ex.

LISBOA, 18 (A. A.) — Peorou.,
agora, á noite, o Dr. Antônio José
tle Almeida, presidente da Republi-
ca, que ha difts so acha enfermo.
OS TRABALHOS PARLAMENTA-

RES
LISBOA, 18 (A. H.) — O Parla-

mento adiou os seus trabalhos para
13 de janeiro .próximo, e quando vol-
tar a funecionar, continuará a dis-
cutir e approvar as propostas de au-
gmento de taxas, impostos o outras
contribuições.
CONTRA A EXPORTAÇÃO DE
OURO EM MOÇAMBIQUE

LISBOA, IS (A. H.) _ O governo
adopto,u medidas .prohibitilras contra
a erpdrtação do ouro em'Moçambi-
que.

O CONGRESSO LIBERAL
LISBOA, 18 (A. A*.) — Reuniu-se

hoje o congresso do partido liberal,
«no-qual compareceram numerosos
delegados da proviireia. '

O relatório apresentado .pelo- di-rectorio do partido explica minucio.
samente as razões; que determina-
ram as ultimas crises ministeriaes omanifesta-se contranamente' ás pro-postas enviadas ao Parlamento peloministro das finanças, Sr. Cunha
Leal.

O relatório termina com uma sau-
daçao ao .presidente da Republica
Sr- Antônio José de Almeida.
PREPARATIVOS PARA AS EX-

EQUIAS DOS EX-IMPERANTES
NO BRASIL.
LISBOA, 18 (A. a;> — O Sr.' Bei-

fo.-t Ramos, encarregado de negócios
do Brasil, convidou o governo a as-sistir ás exéquias que se celebrarão
nesta capital antes do embarque dosrestos mortaes dos ex-imperantes doBrasil.

Nessa oceasião haverá uma gran-de parada, em que tomará parte obatalhão de marinha, qué'o £-overnomandou organizar na sua maxiníflforça.

As reparações
allemãs

DECLARAÇÕES DE UM DELEGA-
DO ITALIANO

BRUXELLAS, 18 (U. P.) — O Dr.
F. Giennini, um ao» representante»
da Italia na conferência das repara-
Coes, que agora se realiaa entre oa
peritos financeiro» aliados e alie-mão», entrevistado pela United Pressdeclarou que a franqueza, con* queestilo sendo oondusidas as negocia-
ções faaem prever nm reau.ta.do. sa-tisfatorio. —

Este ê o primeiro encontro entreos alliados e os. antigos inimigos, em
qne tem isido- adoptada uma attitu-de verdadeiramente,. franca; decla-
rou o Dr. Giennini. "Não- ha ameaças
nem actos- desagradáveis de qualquer
fljsp e. Dizemos simplesmente aosalleiraes que agora se lhes apresen-
tava a oceasião de mostra* com ex_u-
ctidão as verdadeiras condições eco-nomicas de seu -paiz. Oa aiIIemSes ex-
põem as questões com toda franque-z». Nõs ouvimos e depois diremos o
que pensamos. Isto é differente do
quo dar resoluções arg proposta» queos altemaes pudessem fazer. Nõs não
proeuramoa dieta-r os termos sotire
os quaes a discussão ha de versar, eachamos- que o nosso .plano está dan-
do resultados.

Todas a_- partes devem, finalmenteconcordar que antes de tudo nos de-
vemos totrar em consieração a uni-
dade econômica, da Europa para uma
solução definitiva doa nossos proble-mas. se houver uma ferida, o orga-
nism0 em geral nã» ipóde ser sao.
Ha agora duas feridas na situação
econômica européa, uma com os al-
liados e outra com a Allemanha, am-
bas resultantes da guerra. A total
eliminação dellas deve realizar-se."

AS MANOBRAS TEDESCAS
BRUXELLAS. 18 (U/P.) —Acr*-

dita-se geralmente, nesta capitai queos allemães tenclonam a-presentar á
conferência daa reparações o itr.esmo
plòno que elles submetteram.em Spa,
e que o 3r. Lloyd George abertamen-
te rejeitou Esse plano propõe a or-
ganização -na Allemanha de uma
combinação de industrias que seria
devidamente auxiliada e que faria 0s
pagairentos das reparações devidas
pela Allemanha etn gêneros manufa-
turados.
UM QÜESTTONj.P.IO nos ALLIA-

DOS
bruxellas. is ir. r.) — os

delegados _i-.!li-i.l'-s-Vi; [¦>;"i*.-"'.,irii dns
j-ep-vn-jr..:--. (.•;.•¦ 

'•:.¦•,¦->.' htj.j uin

questionário aos representan,tes..aUç.f
mães, fazendo indagações sebre a si;
tuação financeira do governo alie-
não, a sua .política e sobre a perspe-,
ctiva do co-mn.ercio de exportação ê"
importação d.i Allemanha

O fim da Turquia
EXIGÊNCIAS DE MUSTAPHA"-KEMAL

BATU-M,"18"(U. P.)' — O governo
da Armênia dos soviets enviou uma
nota a Mustapha Ivemal Pashá, "lea-
der" dos nacionalistas turcos, exigin-
do que os turcos evacuem as regiões
de Kars, Keumra e outras regiões da
Armênia, actualmente: em possessão
dos turcos.
A.ARME.MA E O TRATADO DE

SÉVRES 
'*

CONSTANTINOPLA, 18 (A. H.)—
Annuncia-se que o presidente da de-
legação de ipaz da Armênia tinha de-
clarado que depois da conclusão. da
paz com os kemalistas turcos o novo
governo armênio recusará reconhe-
cer o tratado de**SêVres.

O SOVIETISMO NA ARMÊNIA
* NOVA YORK, 18 (A. A.) — Ppr
informações telegraphicas enviadas
pelos chefes da missão norte-ámori-
cana cie auxilio na Ásia Menor, di-
zem que ainda não foi tomada nen-
huma resolução definitiva, nem foi
aceito o systema sovietista para go-
verno da Armênia, apesar das tenta-
d oras promessas e condições, de paz
offerecidas aos armênios em 2 do de-
zembro do corrente anno.

As greves
NA ITALIA

GENiOVA. 18 (U. P.) — O facto
de-se terem declarado em greve cs
empregados de omje' vapores que se
acham no porto, causou a suspensão
completa' dos serviços .ir.aritios.. En-
tre os v"pores acham-se o "Príncipe
de: Udine", e o "Re- Vlttori-.",.que
faizem a carreira do Brasil e Rio da
Prata.

NA TOHlCQUE-SLOyAQUOL
BERLIM, 18 (U. P.) — Det-pachds

recebidos aqui, procedentes dp Praga;
dizéín não haver & menor duvida de
quç a greve geral ua Tcheque-Slova-
quia foi declarada'jielos cómiuunis-
tas, principalmente aítní de demòhs-
trar, ao governo,, a sua /orça. Os
despaches indicam que a força dos
commiinistas ficou demonstrada na-s
regiões mineiras e, tambem, em- al-
guns centros agrícolas. Accrei-centan.
as noticia stê'legra.p)ii.cas que não se
regí-ii-ou nenhuma, desordem de im-
portancia nas regiões'"dlrectn.tt ente
controladas'-polo governo de Praga.

PRAGA, 18 (A*. H.) — A greve
gerai premeditada .pelos communis-
tas, falhou. Todas as usina., que es-
lavam em poder dos extremistas fo-
ram libertadas e estão eT pleno fun-
voltou ao estado normal,
acionamento. A pro.pria cidade já

Por outro lado, antnincia-se que
a greve geral da Moraria j<1 tinha
terminado.

EM S. PAULO
¦SANTOS, 18 (A. A.) —.Commen-

ta-se co:r. opiniões diversas a greve
geral que, diiem, será declarada, só-
gundárfeira 'próxima,¦¦• em signal, de
protasto contra, a attitude da^* diri-
gentes da Companhia- das Docas, nao
cedendo ao pedido do sfieus trmbálha-
doreu. A policia continua* a fazer °
policiamanto.,,reforçado, mantendo a
ordem e,,garantindo a 'liberdade ,do
trabalho.

A situação da .praça, que já é sa-
tisíatoria, snrà affeotada, couivo já.
tem. sido, pelo movimento grevista
que se prójecta.

SANT-OS. 18 (A. A.) — Ainda hoje
nenhuma-alteração..soffreu a attitu-
de dos operários das Docas de San.-
tos, que ha 20 dias se encontram em
grove.

O3 vários serviços fla companhia
continuair- 

"a 
ter-a,sua. marcha re-

guiar, a-ugmentando de dia para dia,
çpnforinè 

'ftòleÜm''qúe cliariarnei.tè a
superintendência publica pela im-
prensa.

Os grevistas se mantêm em attitu-
de .pacifica, não tendo havido a me-
nor perturbação da ordem.-

SANTOS. 18 (A. A.) — A policia
marítima jmipediu o desen 'barqu-e de
bordo do vapor sueco "Balboa", en-
trado- hoje, de dois passageiros cla.n-
destinos que viajam desde o porto de
Gothemburgo. ' '

A Carecia
UMA TENTATIVA FRUSTADA
ATHENAS, 18 (U. P.) — Infor-

maçOes aquf recebidas dizem que o
genéi'--! Zioviakakis fugiu pára Con-
stantinopla, de-pois de uma tentativa
mal suecedida de levantar as mass«is
contra as forças gregas de oecupa-
ção na 'fhracia.

Os mesmos despachos acerescen-
tam que o general seguiu para Con-
stantinopla. acompanhado de 70 of-
ficiaes, que o auxiliavam em sua em-
preza.
OS ALLIADO» VÃO RETIRAR

SEUS REPRESENTANTES NA
GRÉCIA.
ATHENAS, 18 (U. P.) — Os go-

vemos alliados tencionam retirar da
Grécia os seus embaixadores," quando
chegar na capital grega o ex-rei
Constantino. Os alliados deixarão
encarregados de negócios nas suas
respectivas1 embaixadas.

A situação no oriente
europeu «

O ORÇAMENTO SOVIETISTA
VARSOVIA, 18 (U. P.) — 0 jor-

nal ""E-Conomiitsehe- Skaiajiazn" pn-
blica o orçamento (to- soviet da Rus-
sia para o anno econômico corrente.
As despezas elevam-se a mlt cento e
cincoenta bilhões de ru-blos e as re-
celtas a cento e cincoenta bilhões. As
despezas do Commissariado da Ali-
mentação, que, no anno passado,
montavam a trinta e tres bilhões,
elevam-se, no corrente exercício, a
setenta e dois bilhões;
A PAZ ENTRE A POLÔNIA B A

IJITOUANIA
VARSOVIA, 18 (A. H) —.0 co-

çonel Chardlgríy, representante do»
alliados, presidiu á abertura da Con-
feroncia da Paz entre a Polônia e a
Lithuania. Toda a imprensa mostra-
se optlmista sobre o resultado das
negociações.

Ias diversas
ARRRUAÇAS NAS PHILIPPINAS

MANILHA (ilhas Philipinas), 17
(U. P.)—A legislatura de Manilha
iniciou uma Investigação a respeito
das arruaças que irromperam aqui,
quarta-feira, á noite, © nas quaes
foram mortos quatro americanos e
sete ptii.tppi.nos..

UM DESASTRE FERROVLARIO
EM BOMBAIM

BOMBAÍM, 18 (U ,P.)A-Tr.lnta
pessoas foram mortas, e muitas feri-
das num sinistro ferroviário perto
d'aqui.
OS DESPOJOS DE ÚMA NOBRE

RUSSA
SHANGAI, 18 (U. P.)—Os restos

mortaes da grã-duquezn, Elisabeth,
da Russia, a qual foi assassinada
pelos bolshevistas em Psrm, em
1918, foram collocados a bordo do-
vapor "De Vanha", quarta-feira,
quando essa. embrircnçiío zarpou
d.iqni com destino á Europa. . De
conformidade oom oa de.-pjotí da fal-
leciiln gr_i-<lui|iirz:i. os -piís restos
mnrljie.s EcrS«j éntirraícs n:i Pflféá-'

tina. Criados da. fa.llec.da grã-du-
queza transportaram os seuc. vrestos
mortaes da Sibéria até Pekim e da
capital da China até este porto.
AS GILANDES DISTANCIAS ATRA-

VÊS DO SE..I no
BORDÉOS, 18 (U. P.)—Foi in-

dugurado o' serviço radiogi-aphico
directo entre Bordéos c Tannnerife.
Tananerife 6 a capital ida ilha de
Madagacsar, e a distancia entre Bor-
déos e aquella ilha ê, mais ou me-
nos, a mesma que entre Bordéos e
o Rio de Janeiro. A estação radio-
graphica em Tananerife, construída
especialmente para a tra.nsmiss.io de
despachos íadiographicos directoa
entre a França e Madagascar, tem
estado, ha muito tempo, em constru-
cção. Tananerife fJcn. no centro da
i'ha, a 4.200 pés acima do nivel do
mar.

O DUQUE DE, CONNAUGHT VAI
A* ÍNDIA

MARSELHA. 18 (U. P.)—Sua
alteza real o duque de Connaught
partiu deste porto, hoje, a bordo do
couraçado britannico "Malaya", com
destino á índia Ingleza. Sua alteza
real fará uma visita Cio seis sema-
nas aquella possessão* britannica, .na
qualidade do representante tle sua
magestade o rei Jorge V, impei.idor
da índia..

pestAs de PROP«AGANDA
PARIS, 18 (U. P.')—O Comitê

France-Amérique, tendo em conside-
ração o feliz resultado da secção de
dama.», resolveu organizar commis-
soes femininas para cada paiz ame-
ricano. Acham-se já formadas as do
Brasil, Argentina, e Uruguay, as
quaes se encarregaram de preparar
festas de prep:ÍKíi:nda. .

DOIS CANHÕES MONSTROS
PARIS. 18 (U. P.)—O Ministe-

rip da Mairinha tebninaú , aa negro-
ciações pari», a construcçao d<_ dois.
grandes, canhões navaes de 45 cehti-
metrôs de calibre.

• Os canhões terão- mais de vinte
metros de cumprimento e pesarão
150 toneladas cada um. Em 1922,.
Os dois monstros estarão promptos
para.serem- experimentados, -

INAUGURAÇÃO DE UMA ES-
TAÇAO RADIO-TEI-EGUAPICA
PARIS, 18 IV. P-)—O Sr. Des-

champ-, sub-secretario dos correios
e telegra.phos, Inaugurou hoje a no-
va estação radiographica de Lafatpt-
te; proitímo a. esta capital. O senhor
Deschamps pronunciou, um discur-
so, em qúe rendeu merecido tributo
Sos engenheiros do exercito dos Es-
thjdòs Unidos, que ajudaram. &,.. con-
strucção da estação, que é a móis
l>oderosa do mundo. O começo da
instalação da estação radi<igrapl.ica
foi :começada pelo exercito norte-
americano,, para fins militares. . ¦
O REGRESSO DO REI

DIN_VMARQ-UEZ
PARIS, 18 (U. P.)—O rei Chris-

tiano, da Dinamarca, passoti hoje
por esta capital, de regressa para
seu' pàlz.

O; "BAJt-LE-DUC" FOI «A PIQUE.
PARIS, 18 (A. H.)—Noticias sô

agora, chegadas a esta capital diaem
que ,0 aviso "Bar-le-Duc" tinha en-
calhado, durante a-noite de, 14 para
15 do corrente, nos rochedos do' ca-
do Doro, no Extremo Oriente, e.mais
tarde, fftra. a pique, em circurnstan-
cias ainda desconhecidas.

: iVs.mesmas noticias accrescentam
que o couraçado "Ernest Réhan"
havia seguido para o- locail-dò slnis-
tro. ¦ -..

CARNAVAL NA ARGENTINA
BUENOS AIRES. 18 (A. A.) —

Já foram iniciados aqui os prepara-
ti vos para o próximo carna.val. Em
tod«as as associações e Clubs reina
grande enthusiafímo, projectando-se
grandes festas e passeatas com car-
ros: allegoricos e grandes grupos dc
mascarados. ..,.... . •

Várias emprezas . theatraes' tam-
bem pífetèhdem dar bailes, com pre-,
mios ás mascaras que melhores tan-
tasias apresentarem. Prevé-se que,
este ánnb, o carnaval terá. extraor-
dinarin. 'animação.

TERREMOTO NA ARGENTINA
BUENOS AIRES. 1-8 (A. A.) ^—

Commünicam de Mendozsj, que. Slljié
em Lavaüe foi sentido urrt'forte tre-
mo.r de terni, que. neta ultima 'oca-
lidado,; teve grande violência, der-
rubãndo muitas casas, sepultando
nos seus escombros grande numero
de pessoas.

De Mendoza foram enviadas, com
toda a urgência, paia. Lavalle, com-
missões de soccorros, que, conjunta-
mente com a população Ideal, estão
procedendo á remoção dev entulho,
de onde têm sido retirados muitos
mortos e feridos.

As ruas daquella povoação estão
cheias de fendas, de onde saem jor-
ros de agua quente.

O phenomeno tellurico foi sentido
com intensidade variável em Men-do-
za, San Juan, San Luis e Coj-doba.

BUENOS AIRES, 18 (U. P.) —
Sentiram-se hontem diversos tremo-
res dé terra de grande intensidade,
especialmente nn. região dos Andes,
incluindo Mendoza, Cordúba, Santa
Fé, San Juan, La Rioja, San Luis e
outras localidades. Em algumas
partes, o phenomeno dúroujum mi-
nuto e 15 segundos.

A\ê agora, não se receberam in-
formações completas, sabendo-se,
entretanto, _ quo houve varias victi-
mas, desabando muitos edifícios.

BUENOS AIRES, 18 (jA. A.) —
Os jornaes da tarde noticiam que.se-
gundo informações recebidas do in-
terior, foram hoje sentidos noves
tremores de terra em 'diversos 

pon-
tos do paiz.
PUEÍRREDON NA INGLATERRA

LONDRES, 18 (A. "H.)—O 
go-

verno inglez offerecerá, n.a. próxima
terça-feira, um jantar ao Sr. Hono-
rio Pueyrredon, ministro das rela-
ções exteriores- dia. Argentina e che-
fe da-düegação daquella Republica
sul-americana junto á a6sernblêa de
Genebra.

LONDRES, 18 (A, A.)-—Na esta-
ção onde desembarcou o ministro
das relações exteriores da Argenti-
na, Dr. Honorio Pueyrredon, chefe
da delegação daquella Republica
Junto da. assembléa da Liga das Na-
ções, de onde se retirou poe-motivos
por demais conhecidos dè toda a
gente, esperava a sua chegada uma
muito animada quantidade de pes-
soas, que o receberam daaido-lhe as
mais altas e significativas" mostras
de prazer, pela sua passagem por
esta capital. O trem onde veiu o
Dr. Honorio Pueyrredon chegou
meia hora mais tarde da marcada.
Eôte atrazo do «comboio foi devido
ás fortes nevadas que têm caido e-
que, te_H_o--e aecumulado nas linhas
férreas, obrigou -o trem a fazer uma
parada.

Quando o ministro ' das relações
exteriores desembarcou da sua car-
rUagem, o Sr. Monck: lhe estendeu a
sua mão. dando-Dve as boas vindas;
difeendo-lhe: "E" para mim uma sú-
hida honra vi. saudar o illustre mi-
nistro das relações exteriores da Re-
publica Argentina, em .nome do go-
verno de sua magestade britannica".
O Dr. Honorio -Pueyrredon respon-
deu, ao cumprimento, exprimindo a
sua satisfação em pisar o solo bri-
tannico. Etn todas as suas visitas o
chefe da delegação argentina e mi-
nistrd das relações exteriores do seu
pais. tem tido a mais cordial rece-
pção..

LONDRES, 18 (U. P.l—Ò rei
Jorge V concedeu uma nuli. iii.-!a ao

COMMUNICADO TELEGRAPHICO
dfi CARL Í GROAT

Créditos para a Al!8-

Impressões em Bruxel
las — Considerações I
sobre o assumplo -j
Optimismo sobre a Al
lemanha.
BRUXELLAS, 18 (U. P.) —

. Recebi informações procedentes de
rodas autorizadas da "Entente",
que. os alliados, talvez, tomem om

! cons'deração, 'brevemente, 
a que-

stão de créditos para a Aliemanha.
Sse essa questão não fôr tratada
na reunião da Conferência das Rp-
parações, entre os delegados da Al-
lemanha e os da "Entente", actu-
almente em sessão nesta capital,
ella será, provavelmente, levantada
numa outra reunião mais tarde.

Muitas autoridades alliadas actu-
almente aqui, acham que o senti-
mento a favor da concessão de cre-
ditos &, Allemanha, está augmen-
tando. Acredita-se que os Estados
Undos serão convidados a parti-
cipar em qualquer proposta que,
porventura, seja tomada em consi-
deração, visando a concessão do
auxílios financeiros aos paizes ex-
inimigos.

As pessoas que favorecem esso
movimento fazem ver que os Es-' tados Unidos têm mu'tas mercado-
rias a vender, e que esse paiz po-
deria v.endef-as á. AHemanlia, a ore-

idi.to, ,isto, é, as mercadorias que
- talvez ' 

poderiam ser vendidas, 110
exterior, á vista actualmente. Os
peritos alliados reconhecem que a
Allemanha pôde estabilizar seus or-
çamentos e qúe em brew podem
ter um excedente de gêneros de ex-
portação se consegue curar-se do.
males da guerra permanontemen-
te. e tornar-se capa__. de pagar as
reparações devidas á "Entente".

E' evidente que os delegados
francezes estão ancosos porque so
chegue a uma deusão com relaçãü
& quantia dás repa rações e sobre a
fôrma de pagamento, embora seja
ne'cessario que a "Entente" far;a
certas concessões,.

Quer os representantes aluados,
quer os allemães reconhecem que

¦a,, reunião- actual tem sido uni
suecesso, provavelmente o mais
satisfatório encontro entre os vi-
torlosos e os vencidos havdo de-
po's- do armisticio. Os representan-
tes alliados declaram que conside-
ram que os allcmãesestãofornecen-
do informações e algarismos fido-
dignos sobre a stuação ecoVioniica
da Allemanha e estão procedendo
honesta è sinceramente.

Alguns dos. delegados das na-
çõe9 alliadas dtaem .que os alie-
mães persistem em -salientar cer-
tos- pontos,' como meio de propa-
ganda, mas em geral pode-se afí'r-

J mar que .procedem com correcção e
lisura. Os representantes, da italia
e da Inglaterra, tem procurado au-
xlliar e animar 0|mais. possível aos
allemães.- r

. CARL. D. GROAT

(Correspondente especial
da United Press.)

ministro das relações exteriores da.
Republica Argentina, Dr. Honorio
Pueyrredon. . ,

NOVA ENFERMIDADE DO GADO
LANIGERO

LONDRES, 18 (A. A.)—O de-
partamento da agricultura está pro-
cedendo à sérias investigíições sobre
uma nova. enfermidade que aitaca.
actualmente o gado Ianigero. entre o
qual .tem. foito numerosa victimas.

Ò mesmo departamento foi I-rifo-
mado de que está lavrando outra
doença parecida, que já matou cen-
te*iares de cabeças, dessa espécie de
gado, das raças Fairbum e Dyffrln.
' MONUMENTOS DESTRUÍDOS

LONDRES. 18: (A. H.) — Informa-
ções de origem ingleza procedentes do
Kattowitz dão noticia de quo um gru-
po de desconhecidos fez saltar os mo-
numéntos de Guilherme I e Frederi-
co III:

Assegura-se que os" allemães estüi
incitando os communistas que provo-
quem perturbações da ordem e orga-
nizem paredes.

DEGT.AEAÇÕES DO SR. H.
PUEYRREDON

LONDRES, 18-(A. H.) — O senhor
Honorio Pueyrredon teve hoje de tar-
de longa conversa com o representan-
te da Agencia Havas, ao qual decla-
rou. que tinha vindo a Londres em vi-
sita puramente de cortezia, a conv:te
de Lord Curzon. A sua viagem não
tinha a menor relação corit a Assem-
bléa de Genebra.

O Sr. Pueyrredon ve,- mprofunda-
mente senslbliaado pelo acolhimento e
attenções de que foi objecto na Fran-
ça,' manifestações que qualifica do
muito slgn'fica.tLvas.

O ministro das relações exteriores
da-Argentina considera o convite d»
lord Curzon Como unia grande honra
para o seu paiz e um grande prazer
para elle próprio. "A França e a In-
giaterrá — acerescentou o ministro —¦
são duas fortes.eolumnas com que a
Argentina/ conta na Europa."

No decorrer da entrevista o redaetor
da Agencia Havas communicou ao
Sr. Pueyrredon um telegramma da
Agencia de Santiago, reproduzindo a
declaração que o governo do Chile
transmittiu á delegação chilena nu
Assembléa de Genebra, sobre a atti-
tude do Chile era face da refrnda. da
delegação argentina da Assembléa da
Liga das Nações.

O Sr. Pueyrredon terá ainda hoje
uma entrevista com lord Curzon o
amanhã iri ao palácio onde será re-
cebido pela rei. E' muito provável quo
tambem se aviste com outras perso-
nalidades inglezas, incluzive o senhor
Lloyd George.

O Sr. Pueyrredon, em vez de vol-
tar a Paris, como se dizia, embarcara
em Cherbourgo ou em Soúlhampton
com destino a Buenos Aires.

Noticias da America
DOS ESTADOS UNIDOS

NOVA TORK, 1*. (U. P.) —
O 'Sr. -Marten, agente diploma-
tico do sòvtet nos Estados Unidos,
telegraphou ao-governo de Moscou
explicando us condições em-, que se
acho,, em virtude da resolução do go-
verno americano de' depoftal-o, e
pede instrucções Sobre se deve acei-
tar a- decisão das, autoridades ou pro-
mover a devida acção perante- a corte
foderal.

O Sr. Marten faz notar que ell»
fora deportado em attenção ás suas
relações officiaes com o governo de
Moscou..

Ò Sr. Marten publicou üma nota
declarando que a decisão do ministro
do trabalho,. Sr. Wilson, ô Inspirada
em- considerações .políticas e dictadas
de accordo com a politica do actual
governo contra o governo da Russia.
A.referida nota critica a administra-
Cão norte-americana. ,
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A SEMANA
A gabolice é um cios attributos mo-

j,ae3 que mais depressa revelam o ca-' 
çter de uma pessoa. Não chamo a
1 nttributò de qualidade ou defeito,

porque, na creaturá que com elle se
«dorna-, tanto iservo para. patentear
unia coisa como outra. .-¦..¦

Já se tem visto a gabolice entregar
¦um criminoso ás mãos da justiça' com
mais facilidade) do que o teria feito a
própria policia, de cem olhos. A gabo-
liéfc tem ahi o nome de estupidez, íúas
não c dessa invejável prenda que acpíi
se-vai trator. A minha intgn<_.ó é sim-
plesmente tentar um ensaio em torno
da gaboliefe, do duplo ponto do vista
da 

'"íoqunciclnclc 
incoercive'1 e da vai-

dade som limites.
Bem sei que áquella palavra'ensaio

e3tá carregada de pòdantismo e que
por isso é mal vista pelos leitores, do
luÈsmo-modo que é mal. visto pelos
transeuntes incautos'0 amador de de-
nia«rogiá que a todos trava do braço e
a todos procura incutir as suns idéas
de ura ensaio dc revolução social.'. .

Espero bein que o que ac^ui vai ser
escripto tenha um ar muito menos
pretensioso. Aliás, nem sombra de ex-
posição doutrinaria haverá nestas li-
ilhas. Bm vez de apresentarem o as-
peeto;fatiganté de uma dessas con-
fusas e fátigantes cogitações uientaes,
ellas ficarão dentro dos singelos lirai-
les de um estudo directo so>bre um in-
dividuo vivo e nuthcntico, por si só
capaz de justificar a .affirmação con-
lida ua phriiSe inicial.

Ora, esse individuo eu o conheci
mim desses niomontos raros de com-
])l!'ta revelação- Ha um momento psy-
eli«ilógico para o amor, como ha um
momento psychologico para li confi-
dencia, Eu poderia, deixar passar o
primeiro, c perdel-o. Mas, o segundo,
uão quizera ver escapulir por preço
algum. Assim, quando adivinhei que o
instante decisivo do transbordumento
daquèlla alma havia chegado, tratei
de ajudar a eclosão daquclles segre-.
dos na persuasão do que não ia per-
der o meu tempo. Devo ajuntar que
só o phenomeno em si me ati raia.
O individuo, propriamente, não tinha
o menor interesse.

Na vida cie cada pessoa há sempre
ura certo numero de seres ou mesmo
de objectos inteiramente destituídos
de funeção apparente. Passam-se an-
nos e annos sem que elles quebrem ò
seu ar de perfeita inutilidade. E' as-
sim para o arbusto insignificante cie
uma paizagcnii, para :i pedra cpici re-
pousa ao fundo do rio, para o indi-
viduo apagado e amidyno . cpie vai
passando na terra coiiíó uma sombra
pálida. Vem, porém, o dia em que o
vegetal se destaca no quadro, o seixó
rola no leito das águas? e o homem
sem contorno de repente so revela, se-
não a si próprio, ao monos aos-seus
semelhantes. Fui o que aconteceu ao
pobre diabrfa quem devo o ¦prazer de
estar escrevendo esta pagina.

Conversáramos generalidades — de-
licioso etiplieiuismo que acoberta todo
um iiuuiil. de tolices —• á mesa de um
Café ulíeip de moscas, de calor, de

poeira é ilo' intermil tente barulho diis
bamlçjas e das. eliiearas de,louça ba*-
rata jogadas com áquella violência

profissional dos criados"sobre a.po-
.•Ira mármore, quando, 

'acabando de
enrolar o seu'cigarro de' palha'inse-
paruVel u intolerável^ o sujeito affir-
liiuil intempestivamente, movendo o.s

grossos beiços cpie e.*ieondiam um par
de gengivãs tjlliisi -iníoiruincnti- dos-

giiiirnccidiis ile dentes e rii-iind-j poi'
trás dos vidros espessos do .pinec-nez
os feios ollios estrábicos:

— Ru sou um JioiSçin que nunca
leve desgostos de familia.

A declaração era positivamente in-
esperada; A (pie vinha ella? E logo
nic pareceu Kuspéítfi, e logo pensei no
dono do iminumlo Café vindo até
onde nós estávamos pára affirmar de
um modo categórico e igualmente in-
tempestivo que na sua casa de negocio
nunca houvera moscas, nem calor,
nem [meira, nem barulho...

Mas, imme-linlamente, uma períur-
bação me tomou;' que resposta seria
adequada, que palavra minha sucec-
deria áquella declaração singular? E
eu murmurei; de olhos liai'os, bolitulo
com a tniiipá do assueareiro:

— Meus parabéns.
Segiiiu-se un -üencio. Recordei que

eu havia dutraclo no Café o já me:;ia
a minlia eliicaja quando aquelle bo-
mem viera «sem ceremonia sentar-se á
minha mc; i. Éramos íiifíis-iVii menos
conhecidos, mns não a.intla camaradas.
Sabiii-ü chefe . de um vago serviço
numa" vaga repartição publica- Não

.''corria mais onde o conhecera.
Via-o com certa freqüência nos Çtifés,
no- Cinemas, ou .-imple:nueiite plàh-
lado de estaca em qualquer empo da
Avenida rumorosa. Elle 1'nV-j ¦'¦' no-
vo. lançando uma /bafor.i.h- do
seu cigarro goyano: - -.

••- Nunca, nunca tive o mais pe-
queno desgosto de familia. Coin ses-
senta e dois annos de idade nunca
houve: uma.nuvem ua minha vida do-
mestiça.- .-. -

Ahi eu percebi que o instante dns
(•¦mn loneias havia chegado. Prepa-
réi-me pára ouvil-as, certo de ser re-
compensado no meu sacrificio. E ellas
começaram por esta phrase:

— «Separei-me de minha mulher

poiíço depoi- de' haver completado
oi;«« annos de casado. Ella foi para a
case. dos pais ou para a ca.sa. do diabo
que a carregue e eu fiquei com os
nossos cinco fillfos pnra educar. Duas
meninas p ires rapazes..,As meninas
eram ;;s mais velhas e tinham, respe-
etiviiiaeiite, sete e seis annos. O mais
mo. o dos liietiinos linha somente dez
lúeze. ' Já iá vão \inle e cinco

ros tempos custaram a passar. Habi-
tuei-me depois até que, finalmente,
encontrei a senhora que devia ser a
minha companheira para o resto da
vida. Que boa creaturá! Infelizmente
¦não nos podiamos casar porque nen-
hüm de nós era livre.' Vivia minha

(mulher c o marido delia tambem'vi-
•via. Um aborrecimento! Ha vinte e
tres annos assim vivemos, acostuma-

,'dos, afinal, com a situaç.ão, o eiHiqje
-não troco o meu lar- irregular pelo.
anais, pintado- Eü e a- Amélia não so-
-mos niais qúe úma^ pessoa; •';.;'„
_ Çalou-se.. Senti que devia, a. r. ear
••uma pergunta, para ver até onde ia
-áquella ventura escandalosa, áquella
ventura.gritada, annunciada, procla-
máda toi 'quatro' ventos, éómò-'uma
-Ünaravilha. E arrisquei:."í— Tovo «utros fühos? .':' rr-'Não."Fiquei nos cinco cio casa--
mento." ' '" '

¦[ — Creou todos?
, — Todos. Estão vivos e são uns
bons pedaços de gente. E' exaeto que
hão vejo as meninas ha muito tempo.'
Mas, sei.qúe vão bem de saude. A
mais velha casou-se aos dezesete an-
nos e quiz ir morar em companhia da
niãi. Não mc oppuz; era natural. Vive
lá om paz, com o marido, que é timo-
neiro cias barcas de Paqnetá.

Ea outra, tambem casada?
Não. A segunda teve um pecca-

dilho de mocidade — deixou-se illudir
por um pelintra — andou por ahi des-
viada algum tempo até que encontrou
o rapaz com quem está actualmente
araasiada. Um excellínte rapaz. Dá-
lhe todo o conforto, é muito delicado,
uma pérola. Apenas, não nic "sup-

.porta, e p"n. íibiu que a menina mc vi-
sitasse. Importa-me pouco isso* O que
quero ó que.seja bom para ella, que a
faça felíz. Ainda agora — elle é croa-
pier de uma casa de jogo muito im-
portante —'«inda agora comprou-lhe
;uma casinha para os lados de Ica-
;rahy. E os rapazes?

Ah! Os rapazes são unha e car-
ne commigo. Somos amicissimos.

Naturalmente moram juntos.
Os dois mais velhos, um que é

dentista pratico e outro cpie está ua
.policia estadoal.

-Eo terceiro?
O terceiro, coitado, tambem mo-

ra commigo. Somente agora está fora
de casa porque foi preso como pás-
sador de moeda falsa. E' questão.de
pouco tempo. B'aqui a um.niui.o-.um
anno e pouco, estaremos todos juntos
outra vez.:''-L 

Felizmente, disse en, chamando
o criado. Mas elle não consentiu que-
eu pagasse o café.

Dè-me licença, pelo prazer do
cavaco... ";

Pagou, despediu-se, partiu. Mas,
loso regressou, para acerescontar:

E' por isso tudo cpie lá na_ re-
partição os collegiis ine tem inveja e
dizem que fui promovidoVi chefe de-

tolos! Tives-que l:ui pr
vido a proleceões. Hn.
sem elles uma vida limpa como eu
tenho...

Tornou a sair. E eu fiquei a pen*
sai1 que para um homem ser feliz e
talvez
gem
será outra'.'

hastatile ser g;
uma illusão* E

g_~~>m mmm\_,_l___K*T-mm^OXS^Í_iiiii m
I BI»

anno.-;l
lão eq>an!a so fiquei com a miro-

ducção (laqitellà vida feliz que, para
dizer qualquer- cisa, chamei o garrou,
afim de d:;v-iuis noviimcn+è café.

— Eu' «-;i -í-saaoufiise nessa'orèá:
'siaO, piViC.-o-.i o iciiiein. t^s primei-

Através cie uma "varia" do Jornal

ilo Coiiimen-io, ficámos sabendo.que
"o governo vai usar de todos
cursos'uo.seu dispor para minorar a

siluaçáo uetunF.
Quais são, porém, esses

Siio os seguinles, como
íiièsma "varia":

—Adiamento dos leilões na
'Alfândega, 

das mercadorias não

. despachadas noa prazos legaes.
—Isenção das taxas do ar-

miizehdgeih.
—Suspensão dc todas as com-

pi-uá que o governo tem a fazer

no exterior. fj;,,..
_L)(.,.reU;cão de medidas ten-

dentes a liiffienllar o até prohi-
bii a. importação de artigos de

luxo.
—Pagamento,' o mfl/s hrc.ve

possiul-l dns contas do Lloyd
Urasileiro e de outros departa-
mentos dependentes do governo.

—Acção do governo junto, ao
Banco do Brasil, para que este
effectuc, em escala conveniente,
a wàri-antagem de mei-eadorias.

—Fuuei ionnmento na proxi-
ma semana da carteira de re-
descontos do Banco do Brasil.

Este menu. de providencias com

que o Sr. ministro da. fazenda pre-
tende minorar a situação, como diz a
"varia", é o mais tremendo libcllo
ipie se podia articular contra a deplo-
ravel administração do Sr. Homero

í línplista, que não. hcVitava em nppli-
êá. o dinheiro do Thesouro nas pe-
ehinchas da compra de titulos exler-
nos em baixa, deixando de pagar aos
fornecedores do governo, contribuiu-
do duplamente para fomentar ii crise

que ahi está, de nm lado, pela inter-
venção no mercado de cambio' para
lit|iiidação das laes pechinchas e, . e
outro, pela adopção do regimen do
calote, não reembolsando o commer-
tio das sommas colossaes de forno-
eimcnlos feitos a repartições offi-
ciaes on semi-offieiaes.

Foi preciso qiie a' crise cstoürasíé
de verdade e (pie o clamor dos nau
frasroj chegasse aos ouvidos apavo-
rados do Cattete, para que o governo
cogitasse dc, como fmoyÍDES.tA il-
. ÀNCEIRA S.vlvaooua, pagar o què
fleve !!

Nem ao menos a "varia" leva ao
eoinmercio cálòteado polo governo a
boa nova de que vai entrar inimedia-
lanieute na posse do dinheiro relativo

breve prazo posslcel.o ciue significa
o minimo que um devedor, que nao
seja caloteiro profissional, pódc di-
zer ao •se4u_.c-,rç.diO,) pois, aléifi dessa

vaga 
"promessa 

de pagar um dia, só
ha á affirmação'categórica 

'tia'.pró-,

messa de pagamento no dia. <le Sao
Nunca.. .¦ . ¦-¦ ^ ¦- J- •

A inclusão no menú das providen-
cias' que o Sr. IIoiiieró.Baptista pro-.

•mette para- minorar a situação actual,
na phriise dK'"varia", da decretação*
de medidas tendentes a difficiiltar a
importação e até a prohibir a entrada
de objectos -de luxo,.'representa a'confissão, 

por parte dp íniiustro, do
erro que praticou dc realizar-em pe-
rioclp„limitadQ. 'de 'tempo operações
que reclamavam..forte :'e .portação de
ouro e de tentar forçar o Congresso
a dar-lhe uma nova tarifa aduaneira,
com uma orientação contraria a esta
providencia que agora promette to-
mar.

Por que deseja S. Ex. difficiiltar
a importação e chegar a prohibir a
entrada dç .õbjücfos de lu>ío ?

Para diminuir os pagamentos no
exterior, procurando lauto quanto
possivel o equilibrio, não só entre
a importação. c-f tx exportação, mns
entre os recebimentos c os pagnmen-
tos no exterior, isto é, entre o ouro
que sai e o puro que entra, no paiz.

A boas horas o Sr. Homero Ba-
ptista acordou ! Depois da casa rou-
liada; é que o ministro se lembra de
que convém pôr uma tranca, na por-
ta...

Que ministro, este, que não pensou
nos effeitos quo fatalmente se pro-
duziriam no cambio pela remessa de
mais de dez milhões de libras feita
pelo governo, além das necessidades
normaes do paiz, e só depois que,
pela sua imprevidencia; que é Uma
das mais graves provas de incapaci-
dade na gestão da pasta da fazenda,
trouxe o cambio á laxá vil que faz
a nossa vergonha è o nosso desespe-
ro, é qne se lemb ra clò tomar as me-
elidas que ha loiigo tempo todos -os
governos do inundo adoptaram ?!

O Pah fartou-se "<le. aceusar o
Sr. Homero Baptista dc fazer uma
politica -financeira e econômica-con-
traria á seguida por todos os paizes
depois da guerra. Ao passo que 6e
creavam todos os entraves (i expor-
tação, até chegar a extremos dc duvi-
dosa interpretação, como no caso do
assucar, trabalhava-se na sombra,
com um dcn«.«do inacreditável, na con-
spiração parlamentar para modificar
a tarifa aduaneira, planejada na
orientação cio ataque directo á indus-
tria brasileira e com a myope pre-
oecupação de; pelo incremento da im-
portação, errtbora còm sacrificio do
trabalho nacional e pondo em risco
a nossa organização social, augmen-
far os recursos do Thesouro deriva-
dos dos direitos das Alfândegas.

Apresentaudo, como uma-das provi-
doneias tendentes a "minorar a situa .
ção que ahi está", a creação de obsta-
culos á importação e até a prohibição
da entrada de .objectos de lnXci, o
Sr.' Homero Baptista confessa publi-
camente o seu erro, depois de veri-
ficar (pio a originalidade da sua -poli-
tica teve as lindas conseqüências a que
c. tíimòs assistindo.

igual conclusão se tira da suspen-
são das compras do governo no ex-
terior, medida que faz realçar a le-
viaudade da acquisição de titulos no
estrangeiro e das encampações feitas
em ouro. .."...,.... „."_. ";.

Quanto no'adiamento dos leilões da
Alfaiíclegíi e isenção 'dos direitos" cie
íirinazenagem, são iiiedidas cpie repre-

os re- Isentam unia insignificante compensa-
i;ão com que o governo pi'ocura alto-
nuar os damnos enormes causados ao

recursos ?! -C"nunerí.'io pelo' calote o f ficial e pela
, eoXít«V à_\ I baixa cambial que. çsl.lõ, governo, pro-

vocou.
À acção do governo junto no Banco

do Brasil para que este effectue em
escala concnnienle a "warraníagem"
de mercadorias, não passa de uma esta-
fada conversa fiada, que estamos ha-
bituíidos a ouvir em Iodas as crises
anteriores, som o menor alcance pra-
tico.

i A unica:' provi dencia dé effeitos sa-
lulares e immediatos, embora insuffi-
ciente para solver às difficuldades
múltiplas com (pio lueta o commercio,
seria a abertura da carteira de redes-
conl«)s. não com a limitação ricliçula

E'" inútil. Todas. as idéas, todos os
nlvitres, todas as medidas, passando
através do espirito tacanho e peque-
nino do Sr. Homero Baptista, hão de
sair'rachiticos, comprimidos, defòr-
mados e esfropiadeis.

Um jornal de opposição systema-
tica. a todos os governos, que até ago-
ra foi de apoio systematico aov doutor
Epitncio Pessoa, prèsentindo o ecly-
pse do sol que começa a empalidecer,
cospe^ nos -pratos, em -qúò tem" eomidp
e atira-se abertamente-contra, a, pes-
soa - do, .presidente, da Republica, ,f a-
zendo,a;apologia do, seu ministro das
finanças; conrdetalhes taes, que é bem
justificada a presumpção do Bio-Jor-
jwZj.sobi-e a possibilidade de um en-
tendimento entre essa folha c o an-
xiliar- da confiança do Dr- Epitacio.'

Para salvar o ministro, esse jornal
aconselhai a renuncia do presidente e
já outras vozes na imprensa se pro-
nunciaram.np mesmo, sentido, porque''
a insensatez encontra sempre admira-
dores.

Não faltava mais nada do que ajun-
tarmos ás' crises que uos devorara
mais unia crise politica, provocada
pela acephalia do governo!

Não generalizemos a loucura e-não
percamos a cabeça. Um homem com-
peto nte na pasta da fazenda, qué sub-
stituii um ministro que está gasto e
liquidado pelos dislates e desatinos de
uma desastrada administração, basta
para em curto periodo trazer a calma
a todos os espíritos. .

Levantemos as mãos ao céo o.de-
mos graças a Deus pela situação em
que está o Brasil, que, sendo difficil,
ainda é das melhores,, cm comparação
com o que se possa eni outros paizes,
nesta hora tremenda' da vida dos
povos.

0 que é preciso, antes de tudo, é
não desanimar o uão fazer como o ma-
caco, que, ao cair n'agua, põe as mãos
na cabeça e resigna-se a ir para o
fundo o morrer afogado...

j£j$ú£í0t$

dos .Deputados, uni projecto de lei deter-
minando a cobrança peto dol-ro dos ini-
postos aduaneiros, durante o «ume- de
10.21, sobre a iicportação de sedas t su.i3
confecções.—jóias e pc-dras preciosas de
qualquer.:natureza—chapeos de. cabeçi.c
de sol ^de. qualquer espécie—brinquedos
para -crianças-^pelles 7.e .'tapetes de" alto
valor, a, juizo do poder executivo.". \" .

: ,. ... r-t». . —— ..
Inliiiiu e injusto-, . •

Caiu hontem, no Senado,* a emenda
elevando os vencimentos dos ministros do
Suprcaio Tribunal. -  "
: A verdade, entretanto, é que esse ãu-

emento se achava sufficientemente jus-
tificado.-: Nfio se-tratava de nenhum, fa-
vor escuso, capaz dç -indignar, a opinião

publica. Ao contrario,'-tratava-se' de uma
medida justa e opportuna. 

' '. 
, .-

justa, porque é jnpegavel que ps. mi-
nistro*s da nossa suprema corte, dadas as
condiijões 

"aetuaes da vida no Brasil, não

ganham o bastante pára as exigências da
representação a que não podem fugir.
Accresce que, pela¦• natureza das suas
funcçôesl SJTés nao podem ter nenhuma-
óulra actividade .co.mpensa.dora. Oppov-
tuna. porque, neste, momento, o Congres-
so, aflróniando, aliás; a critica vehémen-
te da imprensa, acaba de elevar p seu
subsidio. Ora. é notório que a situação
dos representantes cia' Nação, a esse re-
speito, c muito melhor do que a dos mi-
nistros do Supremo Tribunal, que, como
já accenfuáiuus,' não podem ter outra
actividade lucrativa que não seja a das
suas funeções. ,

Não se poiteria allegar que o augmento
da despe-za era' excessivo. Esse augmen-
to não attingia a quatrocentos contos
annuaes. Apenas para • «Ilustrar o com-
mentario, não é demais lembrar que o
augmento de subsidio, já votado pela Ca-
in.-v.ra.. vai acarretar um aujmento de cies-
peza annual de tres mil contos; . ¦

.0 S«'nado não inspirou, pois, o seu
votu de lu-.nfein cai razões, diante 

"(lãs

i|ines todos se devam curvar. A sua de-
cisão foi iníqua e injusta'. Contrariou- o

qúe não era uma solicitação directa dos
ministros do Suprem-i 'fribuin!, mas
uma .iniciativa espontânea surgida no
próprio Coiiffrcsào; cojuo- u:!'vv_.>í.°pessar.a'
e inadiável compensação'iios.mémbro?"'(tá
na'ssa suprema éòrte. lí. desse modo;
realçou, ainda, nuis, a injquida.de,,,

informe, com a -possivel urgência,' se en-
tre os supplentes dos «pretores constan-
tes da relação que enviou existe algum
quo exerça quaesquer outras fiincções pu-
blicas incompatíveis com os cargos ju-
diciarios.

— O Sn ministro visitou hontem os
trabalhos do Dr. Heitor- de Mello,' na
Escola Nacional de Bellas-Artes.

Ministério da Cucmi.
.- Os ofticiaes alunwios do curso da'

revisão irão, amanhã, ao Campo dos Aí-,
fonsos onde-voarão ém apparelhos da Es-
cok de Aviação-'Militar., . •-

— Serviço pára hoje: 
' ¦'•:... >.-

Dia . regiãõ,i.° tenente José Pinto '.da
Silva; ho posto medico,da yilla, . i° t:neu-
te medico -joào"dos S; ,li'l."-junibr ;. auxi-=
liar dó official de. dia, amanuerise Aiigus-
to Barbosa; a i.a brigada de infanteria
dá as guardas para Q ministério, . itcn-
'dencia da Guerra, Hos-pital Ceiitral e
•Escola .Militar, .páfrtilhas .para o novo ar-
senal e á disposição do official de dia;
çorneteiroo para o Gèllegio Militar e para
o;quarle:*-jCncraf;-a;2." brigada de infan-
teria a guarda e reforço para'o pa-
Licio do Cattete; « i.° regimento de ca-,

aliaria divisionaria c as 4 ordenanças
para esta divisão.

liiiralogis-

bola. 'A: pabula-
a felíci.húle não

Oscar Lopes.
:-s^,-sKm^r.ina

O tempo.
Probabilidades do tempo ali as 16 horas

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

instável; sujeito a trovoadas; tcmperiliu-
ra, em ascensão.

Dislricto Federal e Nitheroy — Tem-
po, inslavcl; trovoadas (2); tempera-
tura, cm ascensão .2); ventos, normaes,-
predominando os do qiiadraitie norle,
frescos (2).

A temperatura média da capital ante-
hontem foi 22",6 ou í",9 baixg da normal.

Escala dc probabilidades'.
1) muilo provável;
2) provável;
3) áU/iliitas probabilidades.
Nota — Serviço leicgraphico, nacional,

fraco; aiyctitino, fraco; uruguayo, pes-
simo.
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"As cmiunlssões da Camara.
. Reuniram-se hontem na Gamara dos

Deputados as eommissões de çõnstiUljijão
e justiça, de instrucção e do código '3é.

contabilidade publica
A coiumissão de constituição^ e justiça

assignou parecer do Sr. Arnolpiio Azeve-
do ao projecto em .. disçiusãc- dis-ior-do
Sobre a naturalização de estrangeiros. O
Sr. Prudente de Moraes leu o seu vouv
cm separado ao parecer contrario á revi:
são constitucional. .

A coiumissão de instrucção assignou
parecer do Sr. José Augusto, favoraeelap.
projecto do Sr. Salles Júnior, da .diffusão
do ensino primário. ......

A coihniissfíò de contabilidade publica
estudou,as 'cmsndas, em 3* discussão, do
respecti«.o projecto, aceitando Ires emen-
dás do Sr. Octiivio Rocha, tre^do Sr. Pau-
lo de Frontin e unia do 'Sr. Camillo Pra-
tes,- determinando a preferencia dos na-
cionaes. em igualdade de condições, n.is
concurrencias publicas.. A e.-):nmissãó'a.|íre«-
sentou, por sua vez, novas èmánda.s.

rec.ebklos.i houtem, em aiidien-
Sr. presidente da Republica os

Foram
cia, pelo
Srs. J. Pátérnoijter". c" Herbert Moses
que tctofaráin coni -5. Ex. dos interesses
do Lloyd Real Belga;; o Dr. Alfredo Va-
rella, cônsul do Brasil em Gênova, que
se despediu de S. Ex.; o Dr. Ricardo
Ligonto, que agradeceu a representação
do chefe do Estado no festival do Bri-
tish American School, e-innis os Srs,dou-
tor Joaquim- Pimenta, Dr. Bonifácio Fi-
gueiredo, Dr. Pontes de Miranda, dou-
tor Adriano .Duque Estrada, Alexandre
dos Anjos, João Lima, A. Magalhães, di-
rector da Camara Commereial do Bra-
sil na Bélgica, c José Rainho da Silva
Carneiro. ¦¦ ¦:'

O Sr. Bueno dc Paiva, vice-presidente
da Republica, esteve conferencianflo, hón-
tem,, á tarde, com o Sr. Epitacio Pes-
soa, jantando em seguida com S. Êx. e
sua Exma. familia, na intimidade.

. «í*.

de cem mil contos, mas em bases am-
pias.

O ministro, porém, promette abrir
a carteira na semana que começa
amanhã, mas, quanto no augmento do
liinite cio capital destinado ao redes-
conto, espera que. se yerifique que os
cem mil contos não são sufficientes e
só depois de provado isso é que o pre-
sidente da Republica, de accordo com
a autorização legislativa que permitte
a ampliação dessa somma èm caso de
rrine excepcional, poderá julgar da
opjxinunidado' de lançar mão dessa
faculdade.

Essa promessa seria um pouco

Confcrenciaram-, honteni, com o sc-
nhor presidente da Republica os Srs.
deputado Mello Franco, leader da ban-
cada mineira, e' senador João Lyra, rela-
tor do orçamento da fazenda, no Senado.

O assumpto desta ultima conferência
foi o' exame de varias rubricas do refe-
rido orçamento, e especialmente da emen-
da qüe manda uniformizar os vencimen-
tos dos funccionarios dc fazenda, tendo
o chefe da Nação offerecido diversas
suggestões.

O Sr. presidente da Rc.pubüca sanecio-
nou as resoluções legislativas mandan.lo
abrir o credito dc 230 contos de réis,
supplementar à verba "Correios", do
actual exercício, e autorizando a abertu-
ra do credito de'jo :.230$o6o, para paga-
mento devido a Antônio Angra dc Oli-
veira e D. Fràncisca Borges Monteiro c
filhas, pela liquidação de contas com a
Estrada de Ferro Oeste de Minas. -

Limites intere.stíuloaes.
O deputado Prudente de Moraes rece-

beu hontem o seguinte telegramma do
bispo Aquino, presidente do Eslado de
M.itto-Grosso:

" Seiente de que o tribunal arbitrai ahi
constituido sob os auspício.-- do governo
da Republica, subscrevendo o luminoso
laudo proferido por V. Ex., acaba de
reconhecer o direito dc Matto-Grosso so-
bre toda a região contestada por Goyaz,
na secular pendência de limites entre
ambos os Estados, o que, aii.ás, era dc cs-

perar. tanto da justiça da causa matio-
anquilizailora, se. se Iraiasse de um | gr0ssen.se, quanto do brilhante talento de

V. Ex., já affcito ás victorias, tenhogoverno de decisões rápidas o firmes
e cpie tivesse a sensibilidade precisa

i para sir dar couta do qúe se passa cá
por lora.

N.tlp é isso, porém, o (pie acontece.
A hesitação/ a faita de convicção!

nos seus aetos, a difficuldade que tem
revelado para prestar ouvidos ao cia-
mor da opinião, têm levado a todas as
classes o desalento e a falta de con-
fiança* ria ncçãò goverüàmcrítál, cpie
se arrasta em delongas insiippòrfa-
veis,' como tem aoò'iítecido com a pro-

iFirinriças municipais. -'i'~'\__\7_i^ y
O Cíons,elhoi Muniçjjal approvou hon-

teiu, eni 'segundadiscussão, o projecto
autorizando d Sr. prefeito'a melhorar o
serviço de abastecimento de carne a esta
capital. . ,.,

Nesse projecto foi encaixado um ar-
tigo declarando que, para a execução
desse serviço, como para todos os outros

que sejam considerados inadiáveis ou

que venham melhorar as condições fi-
nanceiras da Prefeitura, poderá o chefe
do executivo municipal contrair um einr

prestimo até cento e vinte mil contos.
E', como sc vê, uma autorização àin-

pia,,que deixará o Sr. prefeitoá vontade

para procurar os remédios mais conve-
nientes e mais viáveis para a difficil si-
tuação financeira, em que .sc encontra a
Prefeitura. . "

E' dc esperar qué o Conselho não hc:
site cm apressar o'andamento desse pro-
jecto, dc accordo com as idéas do go*
vernador da cidade. O Sr. Carlos Sam-

paio merece, de facto, essa expressiva
demonstração de confiança do legislativo
municipal. A sua administração tem sido

pautada pelas normas do mais rigoroso
escrúpulo na applicação dos dinheiros

publicos. O Sr'. pr(ueifo;jiViiíi.çioij . rea-
lizou grandes' melhoramentos c vál cm-

preliender outros de maior vulto. Mas
tudo isso está sendo feito sem esbanja-
mentos e sem excessos.

Desde que as rendas ordinárias da Pre-
feitura mal chegam para as despezas com
o pessoal e com o serviço de juros ¦ e
amortizações da divida- externa; e desde

que. uma grande capital, como a nossa,
não pódc prescindir de serviços e de
melhoramentos como os que a «actual ad-
ministração municipal pretende realizar,
é claro que se impõe, como unica solução

possivel, o appello ao credito. - •
iReleva ponderar, aliás, que o Sr. pre-

feito pretende aproveitar uma parte cpn-
siderarei do enipresíínio projectado para
modificar, mediante operações iliteJllgen-
temente concebidas, as condições 'dc ai-

guns- dos antigos empréstimos (iue ainda
concorrem para aggravar. a siluação fi-

o
'os

do

liòseiiiaoliin, sophlssma,
.1110...

Podem os defensores do governo usar
de todos os processos de chicana e de ra-
bulice que não conseguirão, èm certos ca-
sos, fazer de todo o mundo bcocio.

Nesta questão do augmento de verbas'
do palácio do Cattete os que querem tapar
a luz com uma peneira têm agido com
inacreditável desassombro, com a mais
requintada má fé*.

Por que não confessar, desde logo, lisa-
mer.te, que os augniéhtôâ foram feitos por
serem necessários e im-prescindiveis, o
que nada lem de censurável, ao envez.de
em uma logòmachia interminável conti-
nuar a oppor palavras, a factos compro-
vados?

.Voltamos ao assumpto, pela ultima vez,
apenas para lamentar a nova infelicidade
da nota dc hontein, que foi, ria -verdade,
dcsastradissiirá. Ella' diz, textualmçnte:
•'ao augmento dc 3:000$ n.wçrba 3a (ga-
binete da presidência), correspondeu unia
reducçã» de, pelo 111 enòs,'6 :boo$ na verba
.-t*1 (palácio), porque por esta verba é; não

pela.de " EveiiUiaés" dá Justiça;eram pa-
gos os dois 

'auxiliares 
(e não officiaes)

do gabinete da presidência ". .

Lc-se isso. e -.vai sc ver no orçamento
do interior por não mais se fiar alguém
nessas infindáveis allegações graciosas, a
sua verba 4", Palácio, a procura dessa' re-
ducção c o que se encontra é apenas
isto, entre aspas: "Augmentadas de réis,
líi.i :«.>cu$ooo"./. ; "-¦¦:,

Quanto á gratificação especial a què
fax jús, na Cauiara^dos Deputados,'o se-
crerario da presidência, a ella só nos refe-
rimos incidente e accidentalm.ente, para
moiírar que élle 

'a 
receljja ..pela secretaria

da Camara e não, como sc affirmou, pclg.
palácio do Cattete,-havendo, ainda, outro
fuV.cciouario. que o' substituindo, naquella
casa legislativa, recebe, igualmente, à
mesma gratificação, duplicando-se, assim,
essa despeza. Não houve, nem podia ter
havido, de nossa parte, o intuito de desço-.,
nhecér as qualidades do optimo funecio-
nario que é o secretario da presidência da
Republica, «que merece, sem duvida, soT>
esse ponto de vista, todas as defereneias
Não o' accusainos, *dc. nenhum modo,, como
allega o seu defensor, dc receber'pelo seu
serviço, mais ou menos _i 2:00o?, por-
quanto antes teria sido o preço delle.

K EMBAIXADA YANKEE
AO BRASIL i

A bordo dp Florida cliegâ
amanhã ao Rio d.e Ja--
neiro, o Sr. Baimbriv
dge Colby.

•Dentro dè augiímas horas »x>\.Ripr'liospe*i
"dará. 

Q* illustre Sr, Baimbridge'-,eòlby.;-rse*
c?etáfio'de Estado'dóS Negócios .Exterior
-íêí' dõs Estados Unidos, quc:;venv ém-' fun»
¦cções'-extraordinárias trazer', ap 

'governa

e ao - povo .brasileiros. mais. unià^prrivá' lnr-\
sopHisníavel d_a-co'rdiíf.'. ntisâda-' yankee. • ¦
.'. A sua missão -ao .-.nosso paiz é official-
mente a de retribÍ!rrt-a;.yjsiti*'que-JOiprcsU
dente Dr. Epitacio 'P.èssoa fez aos Esta» ,,
dos^Ünidos. O' pòvo^brasileiro o acolherá
com á expansão sincera de sua symp.athia,'
de sua admiração, ,de seu enthusiasmo
pela nobre nação da America do Norte.

O Sr. presidente da Republica offerece»
rá. na próxima terça-feira, ás 20 horas, no

palácio do Cattete, um banquete ao senhor
Branbridge Colby, secretario de Estado da
Norte America. .. •

Tomarão parte nesse banquete, além. do
Sr. Colby e do Sr. presidente dá Republi-
ca, mais as seguintes pessoas: Sra'. c se-
nhorita Epitacio Pessoa, Dr. Bueno da
Paiva, vice-presidente da Republica; sc-
nador Azeredo, deputado Bueno Brandão»
ministro Dr. Herminio do Espirito Santo,

presidente do Supremo Tribunal Federal;
todos os ministros de Estado, prefeito «
chefe de policia', do Districto; • Federal,
Edwin .MoFgaá. embaixador- americano;;
os membros da comitiva do iSr. Colby»
Srs. general Crohlçinde, almirante Bas»
set, coronel Kelly, capitão de mar e guer-
ra Olmstcad, conúnahdaute do Florida}'-
capil.ão Ross, Sr. Craig Wodsworlh. pro-
fessor Sherwell, Sr. Agenor dejioure. co*
ronel-Hastimphilo'de Moura e'capitão da
fragata Raphael Brusque, respectivamente,
secretario, chefe e.subchefe da casa ind-
litar- da presidência; conselheiro ido em-
baixada,, Dr.' Ipanema Moreira, coronel
Halipio Gama; capitão, de fragata Al fred»
jíeáscdír e capitão-tenente Aureliano de
Almeida'.Magalhães.

Após o banquete, haverá recepção no

palácio Jpara qual forani convidados os

poderes legislativo e judiciário, classes ar;
madas, corpo diplomático nacional c es-
trangeiro, alto funecionalismo publico,
membros da colônia americana;aqui do-
miciliada e pessoas das relações do chefa
da Nação e sua Exma. esposa. -

Não faz muitos dias que o Sr. M ndcí
de Almeida na hora destinada ao e:«.peT
cliente do Senado oecupou a tribuna para
justificar; um . requerimenito lembrando
que, estando a chegar a esta captai O .
secretario de Estado do governo . norte-
americano; Sr. Colby, cm visita ao nosso
paiz cem o oara-cler c as credenciaca
de embaixador especial lhe fossem pres- •
tadas as mesmas homenagens qae se
prestaram ao Sr. EUiut Root, quando este
visitou o Brasil.

O Senado «ap.provou o requerimento aq
Sr. Mendes de Almeida e o Sr. Bueno
de Paiva nomeou os Srs. Azeredo, Lauro
Miiller, Mendes de Almeida, Alfredo EU"
lis 

"c" 'Justo. Chcniiont para, em cqin-uiis-i'.
são,'receber o' embaixador 'Cóltoy,, apre*
sentando-.lhe as boas vindas em nome d»
Senado' brasileiro.'

De.pois, o Senado, transfornvando-seem
commissão especial, receberá o. embaixa» .
dor norte-americano, que será suu.lado»
em inglez pelo Sr. Alfredo EHis. _ :%t_ .;

For. proposta do Sf. Augusto dc i^ima
vicé-prcsidcnte da commissão de diplo» -
macia e tratados da Camara dos IJepu»
tados, esta casa l]ogis'iafiva app.-ovott
a constituição dc uma commissão para
rcpresental-a na recepção c nas home-.*
íragc-ns a serem prestadas -ao embaixador
americano.Sr. Colby, na sua proxi.-.ui vi»
sita official ao Brasil. Esta commissão fi»
cou,constituída dos Srs. Augusto de U-
Uia, Barros Penteado, Paulo de-Frontin,
Domingos. Mnscarenhas, Andrade. Berze'- •

rá, Octacilio de Albuquerque e Azevedo
Sodré.'." ' , 

¦' ' ' -' ',¦
As autoridades superiores da araiada

ainda não receberam ' radio-tcleyr.niimà
algum expedido.de bordo do cun-içado
norte-americano Florida, anmiirciaiidu-ihe
a sua aipproxiriiação do r.osso poftü, onde
é esperadii depois dc amaivliã, pela ¦:n:-.nhã, '

ás 10 horas.
Já foram expedidas as necessárias de-

terminações ao encarregado geral çla ra-
ilio-telegraphia da marinha, c.-rpilão-te-
nente «Mario de Barros Barreto, par'., que,
lego qüe aqueHe ti.iltUship nont-Miieri*.
canoeulre cm coiimiunicaçõescom as es-t
tações radio-grapbieas da marinha, infor*
me aquellas autoridades da arma;ia da
marcha e con:se'|uente chegada á uossái
báhia do mesmo navio da frota naval dos

Ministério da VlaCã o. E Hon^eimo^mirantc Frontin. chefe d6,
O Sr. ministro, attendendo ao que 1he j estado-maior da armada, determinoui qtré

Miuistcrip da Murlnlm.
Apresontou-se honteni ás altas auloii-

dades navaes o iu tet". rije engenheiro ma-
chiiiisrh Antonio'Alves. Vianna dü Sá, por
ter deixado, de servir na coinmissão de
uniformes e torn:;ilò'a'ciiibarcar uo "ten-
der" Ceará. .. ,

—Estiveram hontem. em conferência
coin o Sr.'ministro os almirantes Felinto
Perry, Uaj.t Cabaglin e HenriCiue Boiteux,
que trataram dc vários assumptos relcren-
tes aos (lepanamentos que dirigem.

—O Sr. ministro suggeriu ao sen col-
lega da viação a conveniência de prose-
guirem os trabalhos da commissão mixta
civil e militar, afim de que se ultime a
regulamentação do decreto referente â
radiotelegraphia no Brasil.
- —O capitão-tenente medico 'Dr. 13oni-
faeio da Cunha Figueiredo, medico do
cruzador, auxiliar José Bonifácio, foi re-
cebido hontem em audiência pelo chefe
da Nação, expondo a S. Ex. os estudos
que tem leito sobre as¦ veriuinoses e sa-
neamento d«* litoral . ò Brasil,

O Sr. presidente da- Republica, ájioiando
o interesse da!(üçllc • medico da armada
acerca dos repeu.lM eáfuilos, -proiricr:e_u-.
lhe ordenar' vanos, auxílios, qúe serão
posto:) a íiu disposição, jiara d prosegtu-
mento desses seus trabalhos.

„\„

úr, importâncias que fiou, coutei
•dn. e em aniiuii!'iar-llie'que n '

i-.nivo pagará jissas conládJ no

]v.-!a ereaçao mi carteira cie ¦ redes-
cdúlos: |
' (^ue ineoincniente piide liaver cm |
ãugiüéntiiV. a (juiuliiáihis mil contos ò.
ra])it.vl c!i'.s.=ii. carteira, se o governo I
tem acção directa solire ella c [ii$dé \
liiriilar o rede-ctiiilo iiàs |vtóporçõcs'
ipie julgitr raz.iavei;.'

•Po. (jiie, ao menos nessa pròmossa j
de desafogo, <i'«'«'.' nniiio ])ó«le cpntri-
Üúir paru a iíiuj>liaç,'ãí) «lu credito lian-
eai-io. não lm dc «• governo dai- aod

em 1

viva- satisfação de Iransmittir a V. Ex,
os proiundos senti-uentos dc admiração,
conerauilaçõc-s c reconhecimento deste
povo qii-2 se sente feliz de ter esctiUíidO
V, Ex. para arbitro dos seus direitos.
Saudações cordiaes. "

 .. -o-—.
TM-ojecU» de lei. ,
Os Srs. Francisco Valladares e Senna

Figueiredo apresentaram, hontem. á Ca-
mara dos DepuVjidos*prÒjcQtos de lei con-
siderando de utilidade publica os hospi-
taes S. Vicente dc Paulo, de S. Manoel;
Coração de Jesus, dc Cluaraná; de l*;Tan-
ga. de 'F.ntre Rins, dc Oliveira, de Ma-
riana, S. Salvador, dc S. José de Aicm,-;|
Parahyba, dc Catágüãzés; de l.'bá. de Vi- j
cosa, de Santa Luzia dcyGararijola* *le ;
S. Paulo de Muriahé. dc S. João Nepnmu- I
ceno, de Rio Branco; dc Rio Preto, dc |
Quéiüz e dc Palr.-.y-.-a; as Santa Casas de J
Misericórdia dc Juiz de F.'.ra. de Ouro ]
Prct'>, de 1 1:11,-1. Dnar',1- c de Rio Xnvo;
as casas de caridade de Mar «le Hespa-
nha, Leopoldina. Poule Xova e Turvo;
òs asylos João Emilio; de juiz de Fora;
dc orphãos, dc Barbacena-; de mendigos,
dr Juiz de Fora. c o Orphanato Santo

nanceira da Municipalidade. Assim.
novo cmp-Csiimo não acarretará, para
orçamentos .municipaes ônus maiores

que os aetuaes;
dia pouco tempo,.mostrámos aqui como

o governo municipal de Buenos Aires lem
vctn-i.lo ns suas difficuldades financeiras,
i-cs--i!'.a:i'.o.; de defieils. annuaes dc cerca
de çincoejifa itii.l contos, còm o* lança-
mento de empresámos successivos,.dcsti-
naclos, !od'iü elles, a permittir qiic a

grande ru-t.-opoje platina não interrompa
a execução dis (.aniles melhoramentos
que a fa-rr.i itiúa das mais' iormuios c
«-.-..íis. a-liaatial^s rjdàjdcs do inundo. Lá.
como cá. " déficit é unia dolorosa' -ícah-
dr..L.
I«ara

ri»

ttan- e«i.iii:i-'.'ei.« a impressão de <|i>i-'Ilio- di*í|)iiei(í',a;.,f!«z"r õ 'rttK.-si.-o. to
mais gramle Í4*çiiIa V-. '.-'

;r.'-.i.-is. náo serve dr argunwnEO
üficái: a inércia das ádminjéíra-

çõe*-.. porquanto os administradores-; cn
paizes novos e. ricos, cimo o uosso c
como a Argentina, devem ter a compre-
lfensãò dc qtie podem saccar sobre o lu-
turo. ......

ücraes. .-; ... *.,....,
• Os-Srs. Senna-Figueiredo e José Clon-j

çalves' ãpíc/cníarâip, táiiibrm, á- Cantara'.*

Ministério da Justiça.
Por acto dc hontem, o Sr. ministro

nomeou o bacharel Frederico dc Barros
Barreto para b logar dc 2° supplente do
juiz da 3." pretoria criminal. ,, • ¦ .
. -1 O .Sr. niinisír. ;recpinriiçndou-,ao pro-
curador gcraíJdo Çíslricto' Federal,'utic

expoz o inspector federal das estradas,
declarou-lhe por aviso de. hontein ficar
autorizada essa inspectoria a adquirir; em
concurrencia administrativa, por .conta do
credito-de r.ítuo :üou?, aberto pelo decreto
14:50«'.: de 1 do corrente, os. materiaes
constantes dc uma relação que lhe foi pre-
senie, para os serviços, de conservação, da
linha e trafego da listrada Ue 

'Ferro de
Goyaz.

Com referencia á suspensão imposta
a Joaquim i.Moita. tliesoureiro da sub-
administração postal de Uberaba, o senhor
ministro,-por aviso dc hontem, cojjmüni-.
cou ao. director geral dos Correios que, de
acèordo com o parecer dó consultor juridi-
co do seu ministério, o'citado' tuneciema-
rio deve ser restituido ao exercicio do seu
cargo, visto não estar incurso no artigo
4Í..5. 11. 11, do respectivo regulamento.
Pelo mesmo aviso," o Sr. ministro indaga
se. quando foi assignado o officio que lhe
foi enviado sobre áquella suspensão, não
tinha' o director dos .Corretos recebido
comniunicação da sua resolução, que já'
havia sido publicada no Dlariô Üfficiãl.

Par aviso de hontem, o Sr. ministro
solicitou ao seu Collega da pasta da fa-
zenda as necessárias providencias, afim
de que. por conta do crédito de 1.CÍ16 :oooS„
já aberio.'-sejam distribuídas as seguintes
importâncias: 20o :ooo$ á delegacia fiscal
do Thesouro, cm iMihíis Geraes.-para oc-
correr ás despezas coni áqquisiçôes dc ma-
terial para a linha de Fcrmigaa Patroci-
mo, incorporada a Estrada de Ferro Oeste
de Minas, e ú 16 :ooo$- á thesouraria dessa
via férrea, para.pagamento ao pessoal «pie
serve no referido trecho., , .... .r -_,Foi indeferido b requerimento em que
Sahattor Rííso, official operário dc .;*
classe da ,. .divisão, da Estrada, dc Ferro
Centra, dri Brasil pede'abono da gratifi-
ca«-ão addicional de 10 0|0. -- . ,

—Tendo em vista a,informação do di-
rccloi- geral rios Telegraphos e mais o pa-

.recer iío consultor juridico deste.ministe-
j rio, sobre tuna preícução-da Companhia
I 'i'e'iepiionicavRi(igr.-'.ndehsc,'o titular desta' 

pasta autorizou a concessão solicitada, a
tirulo prce.-irio. mediante a? precauções
lembradas por aquelle chefe do :serviço, c
de accordo com a alteração proposta pelo
referido consultor juridico'.

—O Sr. ministro indeteriu o requeri-
mento em que Marcinio de Mattos Júnior
recorria do acto do director dli. Estrada
dc Ferro Contrai do Brasil que indeferiu,
o seú. pedido dé*indeiiiriiza'cão'pbü:''éxlrã*''
vio dc.mercadorias'.;' 'j. 

^\ ¦'"'.•..-v' ' •

pira JS.festas durante a permanência da. ,
missão chefiada pelo Sr. Braiubirdge
Colby, chefe, da missão norte-ainericani
que viaja no Florida,. serão os seguin»
tes os uniformes para os offiei.;'es dà
armada,': —'¦ á noiic, casaca, e durante O
dia, dolman ou jaquetão correspondente?
ao 2." uniforme ou uniforme dc passei»
o capitão de fragata Alexandre Coeflíó,
Messeder, ficaílá á disposição do. em»
baixadbr Colby, e o capitão-tenente Aure»
liano de Almeida Magalhães, coinu offi»
ciál ás ordens do conimandante do Fio*
rida. : . '..'.''

-7- O coronel Alipio Gama foivde. gna»
do para servir á disposição do Sr. Colby,

• secretario de Estado da ./Republica doi
Estados Unidos da' America do .Norte,
que visitará proximamente o Brasil-

ricíeiiura.
Pagam-se amanhã as seguintes fojhas}

Priiiessores'*pi-ii:iarios ;de';ii-:ra.s - j. a Z è'
exucílieiiic aos '.«ifírnos,'. reierente "ao hieá
«le liovc.ubro. Pessoal operário da Lilri-
peza Puliiica das estaçói-s de S. Üiristo-
fão, Andar-ihy e Tijuca; posto úi. rua Fi»
gueira de Mello, ü4 cireuiusçripção da via-
çáo. todas do mez de novembro, u.i impor»
tanci.t total de aj; :-;6:*. 157.

Continuará . o pagamento dos. alugueié
de prédios oecupattos pelas escolas, iigeií-»
cias c cL-peiidencias da. Liiupeza Publica,
de janeiro' a .-junho, c os-das agencias ja
departamento:-,'da Limpeza,vreffrente aÓS
mezes de julho e. agosto. ...

-O Sr. prefeito visitou hontem, acom-
panhado peto Dr*. Alfredo Níênieycr, ÓÍ
districtos - municipaes de, Campo Grande
e Guaratiba. - "• ¦ .

—Foi limitada hontem em- 500$, por
não ter dado cumprimento á inii-.-.iacão
que íhe foi feita de legalizar suas tabo»
letas com a inscripçâo cm idioma estran»
geiro, a Estrada dc F'erro Leopoldina
(Leopoldina Railway Company).

VÍLV LINHA FCMICCLAU

O-Conselho approvou, na sessão dfl
hontem, a resolução que autoriza o se- . ;
nhor prefeito a conceder ao engenheira
civil* José Gurgei Dantas o direito de
construcção, exploração, uso e go:-.o. jiela
espaço de 50 annos. de uma -linha funi»
cular,- destinada-an. transporte. «t«; passa* .. _'géifos• e- ca_f.-i,5.* mt-diáute '"it. coifdiçõèt V-M
auá• estab-Tcce'.:'. ¦:¦¦¦ ¦_ '¦': -. -;•'• .'¦¦ -}> - ¦* 
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banda dc Portugal —.. Anais das ISi-

bliotccas c Árticos.
Nem a Hespanha nem a Inglaterra.,

com as. quaes Portugal partilha a gloria

de ler gerado outras nações, mantém hoje

com as suas antigas colônias mais affi-

nidade de sentimento e de cultura, mais

• amor á lingua c ás tr.idi. es com.uuns.

-mais sinceridade no entrelaçamento das

-suas. relações intellcctuács c. econômicas,
-do que as quc existiram sempre na v.da

-c na historia iuso-brasilciras..
- E' sempre com profunda sympathia quc

recordamos á nossa ascendência gloriosa-

e gratos evocamos o¦ passado, che.o de luz,

do povo c da nação que foram um dos

mais poderosos,impérios da terra.

__o mesmo modo retribuímos com o

mesmo carinho affecto as manifestações

de enthusiasmo e justo desvar.cçi.neuto

da antiga mãi pátria pela" sua filha uni-

ca cm que se .revê com orgulho,

O cruzeiro-não sc sente contrafeito.

antes se desfralda, ufano, aos quatro

¦ventos, por ter como irmão na historia

o Kloriosissiiuo pavilhão das Quinas.
_' uma estrella do nosso goníalão o

-sabermo-nos descendentes daquella velha

raça de navegadores que, das sombras da

idade média e contando apenas um mi-

-lhão de almas, aproou as suas antigas

náos rumo do Desconhecido e semeando

mundos novos "por mares. nunca dantes

navegados " realizou a epopéa dc oito se-

cuios de gloria.
Desvanece-nos o sentirmo-nos herdei-

ros dr.s vh-tiide. nobres, de» um povo que

ousou "còmmetter o grande mar Oceano,

entrar por elle sem nenhum receio, des-

cobrir novas -terras, novos mares, novos

-povos, e, o que mais c, novos céos e no-

vas estrellas".
Só á alguns insensatos, cujo xenopho-

bismo delirante explica os mais levianos

exageros do nativismo, só a; alguns insen-

satos se perdoa a queixa que não raro

manifestam de não ter sido o Brasil co-

Ionizado pela Hollanda, pela França ou

pela Inglaterra.
Esquecem elles, os que assim proce-

dem, nue incidem na mesma Iorpice in-

grata e, o que é peior, na mesma falta

de espirito de um joven millionario que,

após haver herdado a riqueza de üm pai

valoroso e probo, vive a lamentar-se por

não ter sido filho de um rei. embora sem

brazão limpo, ou de uni- príncipe, ainda

que sem vintém. . ,é
Süggcritt-nie estes commentarios .fiei-

' 
tura do novo livro do Sr. Alberto D'01i-

veira e intitulado Na outra banda dc

Portugal.
Ao inverso do que affirmou.- lia tem-

po, um dos nossos críticos,, não ha nesse

titulo nenhuma intenção pejorativa. Ao

contrario; justificando-o, escreveu o seu

autor quc, além dc rim dos mais distin-

ctos prosadores do Portugal dc hojc.é um

cjiplomata ás direitas:
'* . .0 mar era calmo como se: sc $k

mitasse a prolongar o Tejo;.por isso

chamei áquellá longa navegação, breve

passeia fluvial, e disse que atravessar; p
Tejo para ir â Outra-Banda não éra -mus.

fácil db qüe; atravessar o 
'• 
Atlant.icó^ára

desembarcar naquella verdadeira Outra:»

Banda.:, de Portugal, que vem littc.ral-

mente a ser o Brasil."
O verdadeiro sentido (lestas palavras

não pôde ser outro senão o que dá motivo

ás 350 paginas do volume, isto é, com

elle quiz dizer, desde logo, o Sr. Alberto

©'Oliveira que existe entre o 
"seu e o

nosso paiz uma tal affinidade de raça,

de lingua, dc costumes, de tradições,' que
se entrelaçam os idéaes dos dois povos,

que o território de um c como o prolon-

gamento do território do outro, de tal

maneira que as duas nações, ainda,qüe
sem a fôrma politica de uma Federação.

se podem estreitar ainda mais num

abraço cordial através o Atlântico.
'Sob taes intuitos, a sua acção de con-

sul. servida pela palavra encantadora do

poeta tí pela penna mágica do prosador,
rcalizou-a elle com espirito pi-aticb, com

optimismo sincero e com. belleza.
Ao fino tacto de diplomata smilie alijar

a seducção do artista no desempenho da

missão nobre, a que sc entregara, de des-
• peitar sympathias (c o conseguiu) pelo

que elle chama Lusitânia, representada
em Portugal-Brasil, "dando-ás relações
luso-brasileiras, no terreno da política
interna c externa, no terreno econômico,

juridico, intcllectual, affectivo, o cara-
cter de uma cada vez mais radical união,
solidariedade e mutua defesa.

A Ibéria é uma abstracção e uma theo-
ria. mas a Lusitânia é um facto, que
acaba de definir-se aos olhos do mundo

inteiro (refere-se o escriptor á entrada

(do Brasil na guerra, juntamente com
Portugal) na mais fecunda, na mais pro-

-metledora.das suas modalidades. Consti-
"tuem-nà, a essa Lusitânia, e não mais o

^esqueceremos, dois corpos numa só alma,

duas nações numa só pátria''.
- Assim termina o magnífico discurso
•com que saudou Olavo Bilac, por oceasião,

da visita do nosso grande poeta a Por-
'tugal 

c no banquete da "Atlantida" em

31 de março de 1916.

São ainda dessa saudação as palavras
vibrantes que para aqui traslado: "Gra-

ças ao Brasil, a nossa vida de nação não

se restringirá mais á cultura plácida
deste nosso doce jardim á beira-mar. nem

nos deixaremos vencer pela tentação de

uma sésta commoda c indolente no ca-

nopê da Europa qúe o destino nos traçou
como território continental. Sempre oa
nossos irmãos americanos nos attrairão
á lueta e _ actividade no campo illiiiiita-
do, e de illiniitados horizontes, que no
seu seio nos offerecem ".

Quasi todas as paginas do Na outra
-banda dc Portugal são escriptas com esse
«levantado espirito de solidariedade e

carinho pelos nossos homens c pelas nos-
sas coisas e, como taes, interessam po'
igual a brasileiros c a portuguezes.

Como se tem tentado deturpar, por ve-
zes, esse objectivo commum dos homens
mais cultos d'aqüein e de além Atlântico,
sobretudo no attinentc a uma súpppsta e
tyrannica ascendência de Portugal sobre
a nossa literatura, são opporhinas mais
estas suas palavras:

"Quando escrevo "língua e literatura
communs", prevejo já a objecçãp dc al-

guns espiritos susceptíveis, quc atíribuem
a Portugal o criiç nhõ *1« Smp.or á lin-

guagem falada e escripta no Brasil uma

íixidez e rmmobilidaáè cloíjfcoi. Nen-

liuni propósito seria mais vão. .Sem che-

gar ao excesso ridículo jde affirmar a

existência 
"tle 

um idioma" brasilàiro, não

se contesta que o portuguez tem de evo-

luir no continente americano segundo re-

gras que aquj/.mesnío, hão de ser, como

ciir toda a paris, a cristalização dos -asos

e abusos, e. que não podem scr-lhe- dita-
.' _. 

'- 
._ .• 1... a,. »._.. t.í. Vtr'i

das de fora. 'Á língua ha de ter no Bra-.

sil a sua pronunciai- na- qual continua-

rão a collaborar em equilíbrio, como em

Ioda'a obra humana,'a tradição c o pro-

gresso. Não temos, aliás, senão louvores

a erguer-ao Brasil pela maneira elevada

como até agora essa-obra-tem sido com-

prchendida. Basta dizer qüe o purismo
. áqíii uma prcocc\ipação maior que. em

Portugal; que as dlíçiRsSes grammaticacs
_ philologicas têm no Brasil as honras da

popularidade, que o galli.cismo superficial

grassa aqui menos intenso. . que bem

está indicando como todos sentem.a im-

portancia immensa da Hugua- na forma-

ção mental e moral dà Nação."

Quatro ou cinco capítulos magistraes,

além dos què são inspirados directamente

na sua acção de cônsul, fecham o volume

do Na outra banda dc Portugal.
Todos constituem, pelo seu interesse

immediato, pela lingua ém que são escri-

ptos, peia liinpidez e-lavor. com que são

conduzidos, um verdadeiro encanto para
o espirito.

E de tal sorte o poeta, o prosador il-

lustre e o diplomata se confundem no

Sr. Alberto írOliveira, que lemos com-o

mesmo prazer e a mesma sympathia,-os

discursos do cônsul, as paginas d'arte do

amigo dc Nobre e os estudos literários

do digno ensaísta e confrade de Eça.

(/ Homero Prates.

PS.  Temos em mãos o segundo
.numero' da magnífica revista trimestral
Anais das Bibliotecas e Arquivos que, sob
a direcção de Julio Dantas, sc^ publica
em Lisboa. . .• • , . "

Como o primeiro, este exemplar, que
corresponde a abri-l-jtinho deste anno, vem
cheio de curiosa e erudita collaboração,
além dc copiosa. informações sobre bi-
bliographia, bibliologia, bibliotlieeogra-
phia, archivologia. etc. -

E' uma publicação de inestimável va-
lpr qüe honra as letras portuguesas.

A sua leitura é indispensável aos bi-
bliophilos que desejem estar ao par dos

preços, no mercado, das obras raras e
.curiosas; aos bibliothecarios que preteu-
dam entrar eni permuta com outras bi-
bliotliccas.; aos eruditos, aos livreiros,
aos particulares'que se interessem * por
tudo quanto -diz respeito a livros. Em
summa. Os Anais das Bibliotecas e Ar-
qttivos. unica revista.no genero em "UU-

gna portugueza, veiú rigorosamente ! f
como se costumai dizer -r- preencher uma
lacuna e, pelo seu director c o renonje
dos eruditos que nella collaborani, e um
repositório precioso do què apparece, dia
a dia, de novo e interessante sobre o as-
sumpto. — H. P.

lavrar-aescriptura de comprii que a-jUtfiuo
vai fazer do predio sito á-rua Conse-
lheiro Barradas 11. 79. em 'Curityba. con-
tiLM.o ao quartel-general da 2* circimi-
scripção militar, para serviço do m.n.s»-
teria- da guerra; compra esta -O"^"*.
com D. Francisca Proco.tà Miiller . Pi-

chetti. . ¦¦ .. . ;.-.. ,,•• — Attendendo ao que solicitou o ut-,
rector geral dos"correios,"o coronel. Bene-
dicto Hy-ppolito. director geral ào gabi-
nete do Sr. ministro, recommendou em.
circulai aos porteiros . áo '1 hesou.Ko e
deste ministério que seja observado rigo-
rosame.vte Ò seguinte, quanto-as requi-
siçóes feitas l>or meio do taUio modelo

postal 11. 65: . ,,.'.. , ¦ '
'.,)'_ 

O 
'funecionario..portador. Ua re-

miisi.ão deverá assistir á pesagem da

correspondência' mtntàamtia -no modelo
bem assim ao 'pi-ec.icliin.ento dos dizeres
das partes A e ll, do mesmo, (juanto ao

numero de portes e á quantia a ser paga
*¦'",) ¦—:¦' \- -.parte B do- modelo',' Com' di;

rcres idênticos aos da parte A, devera

ficar cm poder do .portador, juntamellte
eom i correspondência já franqueda que
erl por esteHevadaá secção cx.ed.dora,

a qual' dará o visto na referida .parte B;

c. — -V narte B do modelo devera li-

car archivada Kafre,p^ftjçao»eo.msitante
da franquia, para conferencia, das conta:,

diie o correio a. 'esentar.
! _ O Sr. ministro nomeou o porteiro
extim-to da Caixa de Conversão .Joaquim
Fróes Vieira Prisco, para idêntico logai

110 laboratório nacional de anjdyses
— OSf. miuislro -baixou hor.tonv a se-

guinte circular: ...
"Declara aos inspectores das a»»»n-

degas c administradores das mesas dc

rendas,,para seu çoirhecimcnto e .f.ns con-

venientes. que, por despa;-ho tic . dc

setembro findo, proferido em Virtude dc

re-iucrimento^ de E: Jj»ta«OB fc U, - -

mi ed, agentes mi Capital Federal,da em-"reza 
de navegação norte-americana Kerr

Stea.nsl.ip'.Company. I.vc, foram conce-
didos a todos os vapores da refer.da em-
nreza actualmente incorporados, ç btm

asiim aos que venham a incorporar-se, os

favores dc que -trata o decreto n. A0?s
de 4 (Ie maio de i8?J, desde quc seja

observado o que dispõe, sobre o assum-

pto, o reguhimenlo dos serviços da bau-
de Publica." M.,•pagadoria do lliesouro N.»-

aríÍeItü
' _:n THliATRO MLtNICIPÃÉ•'.'—
'/ ••- '4 

El cotacon inmjda, para es-¦;. 
y.'/; 

"tréa 'dã: Compáilhia yilçlies.
¦ Q câi^riniento.db contraio, quc ia Em-

preza"iMocehi tinha com ? . Pieleitura

deu-nos este annó um facto virgem na

vida do nosso Municipal: o theatro fun-

ccioiiarido em fins de dezembro 6 com

uma" coriipanliia hespanhola de comédias,
i-... Vários mptivos .'contribuiia!ii.pai-a afãs

Maria 
"M_ttòs-.\U'ndonça 

.de Carvalho, por
contrato assignadò com a Sociedade Ue
Autores Ifailiãnos.

Los caciques, a.'ultima .comedia de
Arnichcs, será'representada »o (ivitmasio,,
pelo carnaval. . .

_ O actor Raphael Marques foi no-
meado soc.iet.1ri9 do Theatro Nacional. ;.

MUNICI .AL —., Amores e Amorios,
.em'vesperal. -...'; » ,:/„„„

TRIANON 'I inquilina de Botafogo,
em vesperal c á noite. -

PALÁCIO — O João. Jícliio,. em . ves-
'peral, e Miss -.Diàbò, ? iipite. -\: ; '::;

'REPUBLICA —.Moinhos.qne -çaitiani,

em vesperal e á uoite.
CARLOS GQM-ES '-O homem do

i__j—__—ir~T-~^" 3fiC____3£5S_____' '•' ^8

;•'-.' ^—.**"^> .a n

.. Vai IOS lliyilVUS. BPIUM»»" -! "i-v.-- t,.1K_U_ Ul*)»" . -

tar. o publico -dessa tcjnporadíiKÍe-, fim de jva.) em Te.pèral e á »iie,ite»
...... rtí_-____v« -« c Piíncn .—.-.._. Capi tal

anno. dentre elles os ri:áfs' poderosos, o

verão, que r.fasla ós freqüentadores do

Mimi-cipal para as montanhas e praias e

ó completo :desconhefeliuiínto;ida.< troupe
'dó 

| Sr. Ernesto Vilchcs, sobre a qual

.vagas noticias nqs vinham de Buenos Ai-

res através dos jornaes daquella capital.

Ao contrario, porém, da espectativa ge-
ral, venceu'a curiosidade e a Sala^ f icou

sclectamente povoada por mais. de me-

tade da sua lotação. - -
Mas, o mais interessante de tudo isso

é que quando se esperava que a compa-

nhia fosse fraca e que só nos fora tra-

zidft por força de uma obrigação im-

prescindivcl, resulta que ella é fooa^ mui-

to boa mesmo, principalmente sé fòr lc-

vada em conta a homogeneidade do seu

elenco, coisa raramente observada nas

troupes francezas que nos têm dado tem-

poradas'officiaes.
A opinião geral era de que a escolha

da peça para estréa tinha sido infeliz.

O coração manda, já aqui -fora represeji-

titda innumeras vezes por Brulé e pela
troupe do Trianon e o confronto seria

portanto, perigoso.* Mas tanta confiança

tinha'o Sr. Viklics.na sua troupe, que
muito propositalmentc se expoz ao pe-
rigo. certo do exito que obteve, exito que
se esboçou logo ao fechar o rideau noNa 1. p.tfc.^nvu, -- --- ,

cional serào .pagas, B*"ín.m^i?S- ,» acto e que foi augmentado á medida
correspondentes ao 17" dia util: meio sol-

rtllidade piilillca.
- O Congresso Nacional tem, nestes" ulti

mos tempos, considerado de utilidade pu
blicá tnmmveras associações c vários in- 

j
slitutos de diVersi-s naturezas?.com 0. ele-'

vado propósito de estimular a sua acção
benemérita de interesse da commtinidade
cm geral.

Comquanto a declaração dc utilidade

publica, ainda não devidamente regulada
entre nós, não determine vantagens mate-

riaes de qualquer especie para os que são

com cila agraciados, ella dá, sem duvida,

aos que a possuem uma significação moral

muito apreciável desejada com a. coiisa-

gração official de sua utilidade.
O Sr. Francisco Valladares e Senna Fi-

gticiredo apresentaram, hontem, á -Ca-

mara dos Deputados, alguns projectos de

lei declarando dc utilidade publica diver-

sos institutos de natureza pia, aos qüaçs
está entregue cm ".osso paiz, devido á dc-

fieiencia, ou inexistência, de assistência
official nas regiões do interior,- a philah-
tropica nissão de acolher os enfermo:;, oí

indigentes, os orphãos.
Os institutos quc aqneiles deputado*

mineiros mandam decla.-sr de utilidade

publica são os hospitaes S. Vicente de
•Paulo, de S."Manoel; Coração de Jesus,
de Guaraná; dc Pyr.Jiga. de Entre Rios.

dc Oliveira, de Marianna, S. Salvador,

de S. José dc Além Parahyba. de Cata-

guazes, de Ubá, dc Viçosa, de Santa Lu-
,zia de Çarangólá, de S. Paulo de Mu-

rialié, de S. João Nepon-uceno. de Rio

Branco, de Tíio Preto, de Queluz e dc

Paimyra; as Santa Casas de (Misericórdia

de Juiz de Fora. de Ouro Preto, de Lima

Duarte c de Rio Novo; as casas de cari-

dade dc Mar de Hespanha, Leopoldina,

Ponte Nova c Turvo; os asylos João Enii-

lio, de Juiz de Fora;, de orphãos,'de-Bar-
bacena: de mendigos, de Juiz de Fora. e o

Orphanato Santo Antônio, de Ouro Prelo,

todos em Minas. Geraes.
Nada ha, r.a verdade, que seja de maior

utilidade publica do que esses hospitaes e

asylos. que attendem. graças á solidarie-
dade do altruísmo nacional, á collabora-

ção de todos os bons corações c ao espi-

rito de caridade dc nossa gente, aos que
delles carecem. De utilidade publica deve-
riam e devem ser considerados não apenas

os incluidos na relação dos beneficiados

pela louvabilissima iniciativa dos senhores

Sentia Figueiredo c- Francisco Vallada-

res. mas todos os estabelecimentos con-

gèneres, espaíhados pelo nosso vasto Bra-

sil. m 

Ministério dn l.izciula

Esteve hontem no ministério da fazenda

o ür. José Meira Witakcr, presidente do

Banco do Brasil, conferenciando longa-

mente cem o Dr. Homero Baptista.
A sua posse será amanhã ao meio dia

no ministério da fazenda indo cm segui-

da S. S. ac- Banco do Brasil.
—Reuniu-se, hontem, ncstrintnistcrio, -a

comniissão incumbida do estudo de um

plano cm defesa da valorização da bor-
racha, commissão esta composta dos se-
nhores senador Justo Chermont, deputado
João Cabral. Dr. Monteiro de Andrade
e Dr Hyppolilo de- Vasconcellos. cônsul
do Brasil em Londres, e Dr. Maximino
Correia, ri-preséntántc da Associação
Commercial dc Manáos. . _

Nssa reunião, foi feita pela commissão
um resumo- por escripto, cm fôrma de
acta, de tudo quanto sc passou nas reu-
niõis anteriores, afim de serem os al-
vitres snggeridos, melhor apreciados pe-
lo Sr. presidente da Republico.

Amanhã ao meio-dia, reunir-se-ha. 110-
vãmente, a commissão, para ser lida e
assignada a acta dos trabalhos.

 O Sr. ministro resolveu autorizar
a delegacia fiscal do Paraná a mandar

— o' Sr. procurador «cual dá fazen-
da publica, em' officios dirigidos aos
directores 

:do Patrimônio Nacional e. da
recebedoria .do Distrieto Federal, conimu,
nicou haver providenciado ^sobre o can-
.cllauieiviò. da. divida de consumo de

.água do predio. á rua da Saude n. 11 .
antigo e -'»o moderno, visto ter sido .
¦mesmo adquirido pela Caixa Especial dos tr.i.iríamos

nnil'l 11_t íl
Poi tos, ......

V- A junta administrativa da Caixa de

Amortização, cm sua reunião intima, re-

solveu prorogar, sem desconto, até. trin-

ta de junho do anno próximo, o prazo

para o recolhimento dc notas., que- devia

terminar a 31 do corrente.
São, "as seguintes:

.Notas de .ip$.aú das estampas, n*, c

ii»; netas de 2o$ooo, • da ¦ estampa 12I;

notas de só$o'oo; das estampas.n" c:.I;r"';,

nptas «Ie'ioo$oòo, dás estanipas n\ ia?
'ei 

3;--notas de 2.oo$ooo, da estampa 12';

notas de õoo$ooo, das estampas <. e n*»

_ A' recebedoria do Distrieto Federal
se dirigiu Manoel Dias Ferreira, no sen-
tido (le saber se está .11 não sujeita ao
imposto sobre a renda sua industria dc
caixotfiro. '

O director dessa repartição deu a res-
.peito o. seguinte despacho: .7-
{ " Declara o requerente quc sua inilus-
tria de caixotaria é exercida peta refor-
niá de caixões usados e pelo feitio de re-

•duzidu- íimrntidade com o emprego de ma-
Ijdein. noiiiVquc 

"fiz uso de"".dois mo-
tores»-e"<lò duas serras' circulares c que

'é"oitá _ média de seus operários, sendo
ap-rox.niaChmcnte vdtfl ry.ioòo? a. feria

que apura mensalmente. ""y.\
Diante desses esclarecimentos nao po-

de deixar do ser considerado industria
fabril o estabclcci-nièntò do requerente,
pelo que deverá apresentar os elementos
necessários a ser feita sua matricula, em-
bora passado já esteja o prazo."

—O D;. Dutra da Fonseca, director do
Patrimônio Nacional, visitou hoje, a con-
vite do engenheiro Cyprian» dc Lemos,
as obras que estão sendo effectuadas no
Instituto Nacional de Musica..

• .. .Noi requerimento em quc Vicente
Duarte Réis pedia à sua nomeação pa-

•ra o-logar de 4." escripturario da delega-
cia fiscal no» Maranhão:,-o- St. ministro

.resolveu, por dc-apacho. que o. requeren-
te aguarde opportunidade

 O Sr. ministro rcmcltcii ao don.-
tor 3." procurador da. Republica, para a
respectiva cobrança executiva, a inclusa
certidão de divida na importância de
r>\ :*X0fS75. cxnedida em nome de Sa-
ieni' í.éres & Castoriano. proveniente «le
multa de 50 nor isento sobre o valor
official de mercadorias .-.pprehendidas
pela Alfândega desta'capital, bem assim
¦uma cópia de termos assi-jnados na ;3»*
secção da referida alfândega, pelo dou-
lór José de Souza Lima Rocha, na qur.-
lidade de fiador e .principal pagador da-

*,q.uella imparl.-.ncia. íf

(pie a representação prosegma.
Todos''os artistas quc sc apresentavam,

que são quasi todos os que compõem o

elenco, porque O coração manda presta-

,se a uma verdadeira revista de mostra

.de lima traupc, são senhores do seu of-

ficio. Se nos sobrasse tempo e espaço,
hoje, detalhadamente, de

cada um delles; mas. como isso é im-

possível, nos limitaremos a tratar das

duas pmicipaes figuras, reservando para
mais tarde a nossa opinião sobre os ou-

Iros.
Ernesto Vilches, nome que, se não nos

falh.v a memória, já lemos 110 elenco que

veiu a esta capital com Maria Guerrero,

é.um artista digno da nomeada que o

:cerca, possuindo todas as qualidades de

um comediante fino. imelligcntc. senhor

(ía -sua arte, capaz, de interpretar-com

ó senso' justo . a intuição perfeita as

•personagens* Ve a galeria do sen genero

comporte. ._-. admirável., nas inflexões,

dicção que não deixa peidir uma so pa-

lavra, gesticulação sõliriá, como de uma

sobriedade elegante no vestuário que é,

aliás, ouidadissiif.o em todos: os artistas.

A Sra. Irene Lopc. ilerçilia nada ou

quasi'nada fica. a dever ao Sr. Vilches.

Fjgiira esbelta, elegante, physionomia
.maleavi-1 a todos animações, sabendo

mover-se cm scena, 
'Temperamento quo,

melhor'ha de""se'r aln.irado em trabalhos

de maior vibração:., jf 
|j

S. PEDRO -1- -A. Capital Federal, era

vesperal c ánoi.te. .-. ' *
' S. JOSE' — ..Os caiigacturosi cm ves-

peral e á noite. . , ¦•>•-•

f\ BELLAS ARTES: r'
fj.lPOSiÇÂO UE ARTE'Rl-*TRO&lM:CrlVA-.-
Tem sido .icòlhidá com o" maior .en-

tl.usias.no a bdla ^.fp^É^W
mima grande exposição, os objectos que

pertenceram ás casas imperiaes ou que
datem da época monarclnça no »«?»•

Os nossos collecionadores. como tam-
be... as pessoas que tem mu .011 ?»^«.
quèlles objectos, os tem levado ao edifi-

cio do Cluh dos Diários, onde será rea-
lizada a exposição, quc se .inaugurara por
oceasião da chegada dos despojos dos
ex-imperantes do Brasil.

Até hontem já h.wiam ex4.osto diversos
objectos as seguintes pessoas : Bastos Dias;
Drs. João do Rego Barros, Linnou de
Paula Machado, Galenc Martnrs. Amo-
uio Maria Teixeira, Fernando fy«**j™T.
vai O. VVeinschench, Fernando Vidal.
Baroneza do Paraná. Viuya'.Dr, João
Murti-nlio condessa de Diniz Cordeiro.
Rcb:rto Meira. Rodolpho e Henrique
Bernadelli, José C. V.eJlozo, .familia dou-
tor Felicio dos Santos, viuva almirante
Barros Cobra, familia Nogueira da Oa-
ma Horacio Coelho..Leopoldo Sm.tli.ilc
Vasconcellos c capitão José Leite, da
Costa Spbrinho. . . -

\té o dia 26 do corrente, .das 2 as

S horas da tarde, diariamente, um dqs
n.embros. da commissão será ^nco.itrado
no Club dos -Diários'afim de attender
ás pessoas que queiram . tomar .pai te na
expbsiçãp. .. .

Aos expositores é dado um- recibo (o
objecto entregue devidamente. pssignado
por tun dos men. bros da cpmnussao

PEDIMOS 
aos nossosassígnantes.cuias as&snaturas

terminam em 31 de dezembro do corrente anno, a
fineza de reformai-as com^ittecedencia, afim,de evitar

que seja interrompida a remessa da folha.
":-:";, 

Sfc* --—-7.» ,,;; '¦-"...

S PREÇOS DAS ¦•¦ASSIM ATüm
INTEBIOK

-1 anno------ 30$. OO
6. mezes - - - - - ^00°

EXTERIOB

1 anno. .--.--r- 80Í.OOO
6 inezes - - - - - 42$000

( u "_ •¦_.-*"C'*'i;. * S _

_ O terror c Serás minha cs?
IDE.-VL

C™KLF.CTRO-BALL - A duqueca de

FÍ//11 prata.

=K2K

Para p Retiro dos Jorna

...MUSICA
A À'rRi*s_NT.._Ão no "ORFi_*>*-Àroi.o".

L' hoje ás- 21. horas no.Lyrico. que faz
a sua apresentação .ao publico o ' Orfcon-,
Apoio" sob a direcção do maestro Adol-

pho Uosa. ' '".
Abrirá o cspectacillo com uma conte-

rencui o escriptor dramático Dr. Rena-
to Vianna e no intervallo da primeira

' para a segunda parte, recitará versos o

poeta portuguez Ruy Cliianca.
O progranima executado, pelo Uríepn

é o seguinte: - .
i." parte— i—Corô dos Peregrinos,

Tannltatiser, com orchestra, R. Wagner','
2 .__ -Trindades, ¦ Canção Pórtuguezrt, Po-

pular; 3 -'Coral, VerU Vil N.»-(Sa-
cro), Vidre José Silvestre -Scrrão; »f—
Vento dc Outono. Fantasia nocal; 5—Oht
riacerl.... Hugiicnotc. (\rr. de 'A. Ro-
sa),. Méycrbecr; 6 •— Te Ergo, (Tre-
mulo). Sacro (Ar.!' dc AV RosiO/.Jpao
José 'Baldi. ''.. '.. '-.'¦¦.. •„.; .

2» p;,r|C — 7 —Coro dus Peregrinos,
"I Lombardi", com orchestra, G. Verdi;
8 _ Peii-pcii-, Canção [''r.necza. .í. Co-
lon; 9 — Que Sôdade, Canção Brasileirti,
Tupyíiambá; 10 — Jeca?Pain. (Charaiv-
ga da aldeia), Numero excêntrico. -.,

O ens-luo sccundni-h).
A reforma que instituiu para o ens.-

uo secundário as normas dra vigorantes

trouxe para esse vantagens que a expe-

riencia sc tem encarregado de proclamar,

de modo a deixar bem patente quão m-

jiistas foram as apprehensõcs com que sc

recebeu aquella nova regulamentação.
As exigências do Conselho Superior

para fornecimento das bancas examina-

doras. o processo Ve esse'prestigioso ap-
¦parqllio.genuinamente fiscalizado.- c orien-

tador exerce para com os estabelecimentos

de ensíno secundário, a feição dé• aanpla

pullMcidade dada a todos os actos em quc

sc faça sentir a sua autoridade, delle con-

selho .formam íun hábil encadeamento de

medidas em que só se moldam, para se

destacarem, os estabelecimentos de real

Valia. '1
Ha unv cxemiplo frisante que' c o do

. 'Gy.unásió Leopoklinense. sabiamente tliri-

.. gidò pelo Dr. José Botelho Reis. Kssc es-

tal.elecimento, que tem como penhor do

scu renome, uma tradição das mais hon

rosas e brilhantes, vem demonstrando um

coefficicntc notável no preparo solido dos

que nelle sc habilitam, para-o 
" strugle for

lifc". As bancas nomeadas pelo Conselho

Superior, constatam admiradas a relat. '>;

dade proveitosa que o Gymnasio,-Leapoldi-

nense mantém entre o liffltór numero de

iuscrkçõekc melhor. pcrccntagem\ dr ap-

provações; Na turma de prepa.ratqrianos
ora examinados num total _e .914, verifica-

ram _c' 2.3 aprovações; deixaram de

comparecer 20 alumnos, foramjcprovados
'J51 é seis .julgados prejudicados. :.

f. unia-percentagem quc honra sobre-

modo a competência, o critério daquelle

...roditadó..' estabelecimento; ,.e que vem.
"aiérn 

de tudo, salientar, haver .ainda., em

nosso piiz logares onde se -íela'oftrimo-

nio legado pela maneira,severa fe lucvati,

va dos grandes gyii.nasios e collegios de

outras éppcas,

VARIAS A reforma das tarifas

__... rcsitmo: Vnna4o_panhía digna dc

figurar entre as melhores que tem oc-

cupatlo o :Municipar.-
, ij. de y»

Skrafin Qihxti:ko. :¦ .-l H

Pela primeira vez cscrcvenTos, isolada-

mente, o nome de um Quintcro, porque

tam-bem pela primeira vez nos apparecem'

separados os nomes dos dois escr.ptores

andaluzes, os irmãos Quintcro. E' que

Serafin, o mais velho, foi eleito sócio da

Real Academia Hespanhola.
Ha vinte c cinco annos que os. dois

grandes comciliogiaphos e dramaturgos

vêm conquistando um nome illustre, dc

rt-lonanciaimindial, ora com 'o espirito

original c scintilhintc das suas comédias

e sainetes, ora com o sentimento estra-

nlio das suas producções dramáticas.

Da gloria conquistada deve Serafin

Quiutero sentir-se orgulhoso, mas igual

partilha deve ter Joaquim Quintero nesse

orgulho, pois tão ligada, tão irmanada

está a obra dos dois notáveis escripto-

res, que esta consagração da academia

vai implicitamente fc.ilaidoar os dois.

Cuidado, b.qborrõcs

Os Estados Unidos, para. combater os

effeitos perniciosos do álcool, fizeram
uma legislação nova. em que ha um ara-

nho! de inedidas contra a r.-ibricaçâo. a

introducção é a exploração das bebidas
aldoolicas. atacando. • assim, rntclligcnte-
mente, todos os meios de sédiicção ao vi-

cio dc beber., antes de ciljdir própria-
mente dos viciosos, .. ..
• Está em elaboração-en. nossa Gamara
dos Deputados um projeeto niodificando
alguns pontos do Código Penal, entre elles
o que se refere á repressão do alcpol.

E' interessante, mas fortemente coerci-
tiva. a ínaueíra pela qual os nossos le-

gisladoreS quererii combater b" vicio ter-
Vivei, fonte dc tantos males.

Sem attender' praticanieiite áquelia
modalidade de. que falámos.- e que está
na nova lei, norte-americana, vamos eu:-
dár exclusivamente (le corrii-ir os .vicio-
sos,-quando ha sobejas razões para' (|iie a

sociedade, antes de os. .castigarmos pro-
teja contra o mal. , - •

! Ém todo o caso. como nn .•sua grande
maioria, ps bebidos são apenas exhibicio-
liistas. aqui transcrevemos os .dois arti-

gos que a commissão dc constituição, da
Câmara,, vai propor para o Código-Penal,
e que serão o bastante para anicdrpntar
os amantes da boa pinga. ; . - • -.

. iDizem assim :. -
'. '-'Art. 2." Apresentar-se publicamente
em estado de embriaguez que cause es-
candalo, desordem ou ponha ..em risco a
segurança própria ou. alheia, Pena, mui-

ta d'e .0$»*. JDo$ooo-. O dobro cm cada
reincidência. 

'.-.." ¦ »* '¦

: Art. 3.° Etnbr.iagar-sc. por habito, dc
tal modo que. por actos inequívocos/ sc
lornc nocivo a si próprio, a oulrum ou. á
-ordem publicai rena, internação por tjes
inezes .a ir.-.i auno.em estabelecimento
correccional adequado. "

O THEATRO UM PoaTi:CAL.

Mais uma opereta portugueza foi re-

pvesentada em Lisboa. E' original de Pe-
nha Coutinho, com musica de i*elippe
Duarte," ambos autores eom uma longa
vida dc theatro e muitas noites de tritim-

pho.
De. assurnipto cssenciainiente p-)rtuguez,

pois é feita solire 
'uin. conto, de''JuHo Ui-

niz, a opereta intitula-se -A-leiteira dc
lintrc-Arroios c foi reFi-e.seiiláda:':no..thea-
tro S. Luiz. com exito 'completo; .'¦ .;...

IV-lo trecho qúe. Wcgue; 
'de uin/dos jnu-

cipaes-clironislas-^c theatro pode-se ava-
iiar do mérito da peça :

' '* A'linguagem é de excellente quilate,
o verso ductil. A musica... Mas a mu-
sièa é fácil sem ser banal. Desdobra-se
cm lindas valsas, cm nptimos terectos co-
micos, em duetos sentimeivtacs, com um

I fado no fim do segundo acto, quc otfc

ITMA IJCÇNCV NA CWEIUÍÀ

tece simultar.eamcr.te o encanto da can-
çãn mais tpierida do nosso povo é a har-
monia dc uma soberba-peça de concerto.
A simphonia quc abre..o'segundo acto e
um trecho que valeu á orchestra e ao re-

geme.. Luiz Gomes,-uma cs.pontaiiea salva
dè palmas. _

Desde a morte de Ciriaco Cardoso, que
não se tornou a ouvir uma opereta por-
tugiicza, nestas condições e com este agra-
tio. I .leppc Duarte, que couta rto seu re-.
peitirio composições de mérito, pôde aca-

' 1'inliar esta como a sua obra prima.
O desempenho que, segundo o mesmo

chronista foi cuidado, igual e afinado ti-
veram destaque Auzenda de Oliveira,
Cecilia, Louzalira, Sofia Santos. Salles
Ribeiro, Armando Saraiva (barytono es-
trcaiite) Henrique Alves,..Correia. Sebas-
tião Ribeiro, Canlos Vianna, Armando
llaptista.

—1 O commissario do governo junto
do Thealro Nacional, propoz ao minis-
lerio da Instrucção Publica a realização
qitinzenal de '* matinées V .irerariaí-, a -pre-

ços populares, nos" quaes' alguns dos mais
•Ilustres homens de letras de, Lisboa fa-
çam' conferências intercaladas com recita-
ção, pelos artistas daquelle theatro, de
trechos adequados aos assumptos escolhi-
dos. que serão sempre sobre motivos por-
tuguezes.

Também pelo emprèzario Luiz Pereira,
do Polytheâma. foi adequirida a proprie-
dade tíe um comedia franceza intitulada
l.a gare regulairiec.

-Está', definitivamente marcada - para
..erça-feii:;. a. eitréa, no.Theatro,Recreio,
di nova .companhia, de revistas, organiza-
da- pelos emprezarios. José Loureiro e
.Rangel c que conta no elenco, .¦..ilomena
Lima; Zazá Soares. Zézé Cabral, Lutt-
ciá Flora, Leda Vieira, Julniha , de OU-
veira, Margarida Vellozo. Rosa Alves, Ce-
lia Zenote, João de Deus. João M:.rt..ns,
Lino Ribeiro, Teixeira Bastos. José Lou-
reiro e outros. A peça de apresentação
é como já está dito a revista dc Rego
Barros, Cardoso de.Menezes e Carlos ilu.-
tencourt. Se « bomba urrebenía...

*** A'comedia 
"de 

Oiluy.'ald'ó..Vianha,
A' casa do tio Pedro, cujos ,e_saios.,çs-
tão sendo apurados com esmero, de
verá- subir á scena do'Trianoiv ,n'a terça-
feira próxima. O interesse que este novo,
origina! esta 'desperfatído, augmenta. dia
a dia, mormer.te sabendo-se. que nelle cs-
troarão novos elementos femimr,03, e.ig
¦tre os qúacs apparecerá a- actriz Abi-
(jail Maia. á.-qual foi. confiaao um dos<
melhores ipaipeis. . .-,,.-., 1 "

*** A actriz Luiza Caldas, do clçn-
eo do Theat.o de'S. José realiza a sua
[esta artistica no próximo dia 2$. .

* * O actor Gervasio Guimarães des-
ligòu-se da companhia do Trianon.

** O homem do'gitz conservar-sc-lia
tio cartaz do Carlos Gomes ainda esta sÇ-
mana. O engraçado "vaudeville' . .de
Keroiil é Barre será substituído pela co,-
media dc ccstitmcs nacionaes, A. pensão
da Nicota, original, de Alberto 'Deqd.ito.

* * O popular"-.compos'ttor... João -B.-
Silva (Sinhó),,e o director, de scena.do
S. José .promovem um festival. c£)i seu
beneficio, qué se realizará no dia^ 29 <lo
corrente. *..';

« * * Eft.í definitivamente firmado, no
S. Pedro, o suecesso alcançado pela deso-
pilante burleta de Arlliur Azevedo. _
Capital Federal, (pie a çiíiprcza Paschoal
Segreto acaba de remontar coin .grande
briii.o.¦ f 

::-"y. '•'-' -"- '/ 
|

Os. interpreto lüiir siilo farlaui.eute...íp.-
plaudidos pela mniier-osa çlatéa do São
Pedro, 'q-ue não costuma ser uUtito pro-
diga nessas manifestações- ,dc sVinpr.fiia;.,

E'?Ae^pre-iéf, pois. alarga' earr_r_ para
a peça do saudoso Arthur Azevedo.

* * * Os 8 batutas, que o publico tan-
to conhece e tem applaudido cm vários
estabelecimentos de diversões, desta ca-
pitai, tomam parte na representação da
burleta de, .1. Miranda, Os; cangaceiros,
concorrendo còm os- Seus números po-
•pulares. ' •"-,

Tem mais esse elemento, a- peça de .1.
Mirapda, .a >uginciitar os; seÍHr.htrativos.

A "comniissão cspcciül . de ref"™'*'
,1o taritas, realizou lioutoni, uo ?en^r

te conmviinicou & coinmissao .haver
•ocobi.. uma delegação cta Acadom a

lc Letras, .lio veiiv reiterar o pedido
constante da reclamação apresen »da

ha ultima reunião, sobre a tributação
dos livros. .

15m seguida, tol annunciada a lei-

tura do fntballio do relator goral^
O Sr Irineu Machado deu as ra-

zSè. pelas quaos não lhe -foi'-possível

apresentar seu' relatório das-gcfo&Bes,
culo estudo lho fora corrimettldo.' 

kni'meio desta exposição-, o presi-
dente-interrompeu o-orador, commu-
nica 11 do que o presidente do Senado
havia 

'mandado convidar os membros
da commissão para comparecerem
ao recinto da. sessões, afim de proso,
fulr-so na votação <lc orçamento ao
U,|f.|-lor. Suspendeu por isso os traba-
lhos quo pi'osegitirlam apés a Sessão
do Senado, ficando com à palavra o
Sr. Trineu Machado. ' . .. ..

Reaberta a sessão, vcriflcou-so nuo
haver numere pura deliberar, pelo
oue o presidente convocou nova re-
união para amnnhã, afim de podei* a
commissão ultimai* o* seus trabaíhos.

O .USTIVAL DV. A._AXHA NO
EliECTRO-BA1.1/ CI.VE.M A

Realiza-so amanhã, no Electro-llall
C:nema, â rua Visconde do Rio Brim-
co 11. 01, o grande, festival' offerecido

pela l_mprç*'.a Brasileira de Diver .(¦:.-,

proprietária daquelle éstabetccitrtènlo,
em homenagem & Associação Brasilei-

ra (le Imprensa e em benéfico tio He-

tiro dos Jornalistas.
Um bem organizado programn 1

sportivo, além do outras attracçõcs,
darão realço a festa, tao geiitilmento

.offerecida, que prometto brUlinntlsmo

pelo cuidado das ornamentações e feé-

rica ÍIlüm'naçáò'i
Duas bandas do musica militar to-

carão durante as diversões, que com"-

çarão ás 5 horas da tarde.
Do programma sportivo constam

duas partes que 
"tnuitó con tribu rã d

para o suecesso da festa. São os to--

neios de "electro-ball", trio .apreciado:-

pelo-nosso publico.'
. São dois os torneios: uma dupla, em

dez pontos, que será disputada pelos
"electro-ballers". Arthur o Escprl.aza,

Julio e Casemiro, Paulista e Aragonez,

J_u'_-e Vergara, .Tosê/e Agüstin e Gon-

zaga e Izaguirre.' O outro torneio, que
(¦ tríplice e em 10. pontos, ser., dlspu-

tado pelos ••electro-ballers" Alspurúa o

Eguia. Leceta e Nilo e Imola e Lino.

As-dirêctorias da Associação B. ile

Imprensa e da Empreza _ras'Ielra do

diversões offerecerão aos vencedores

desses torneios artísticas' medalhas d*

qum> commemorativas do festival.

O Interesse despertado por essa
-festa, que . a segunda, alias, offçi.C'.in

pela Eniptc__ B. de Diversões em lie-

neflcio do Retro dos Jornalistas, fa;_

prever que grande será á (.'oni-urieii-

cia, amanhã, ào Élcciíro-Bltll.
A Associação de ínuifcn. ,-t designou

a seguinte commissão de seus dirocto-

res para a organização da festa: dou-

tor Antônio Leúl du Costa, vice-,)t'(-i-

dente; ü.amtindo rmentel,' prücurnilor,
e Juvemil.de Oliveira, bibliotliewirio.

CiNEM^OGlU^llOS
THBATÍiO PllENIX. -

Com grande concurrencia inaugurou-
se hontem uma nova temporada cinema-
to_r.ip.hica-neste theatro.-Eaziam paite do
progranima \ film?) de ceál' vafôr, destacai)-
do-se o intitulado •¦¦Vínculos dc honra, in-
terpretado pelo grande trágico • japonez
" Sessue líayakawa ", ique tem neste film
um dos _eus melhores trabalhos. Além
disso , Hayakawa .pela primeira vez in-
terpreta dois papeis differentes, de ca-
racteres diversos, mostrando, assim, to-
dos os recursos artísticos de :que ..(Jis-
põe- e a-_i_'tcchhicaTperfeita.' Completa-
va o programma uma engraçada come-
dia da Universal, em que tomam parte
saliente, os .seus..famosos leões, e. ainda
o Universal jornal, no qual se voem di-
versos afundamentos de navios, pratica-
dos durante a grande guerra ipelo, ceie-
bre corsário "Moewc" 'c ciriematogra-
.phado pelos próprios allemães.

TÍTV.iOS 15 NOMEAÇÕES
Ò Sr. ministro da fazenda remet-

teu ao delegado fiscal no Piauhy o
decreto e titulos de nomeação de

Joilo Leal Nunes ¦ e Clovis Feijó , da
(-Visita. Ribeiro, respectivamente, col-
lcctoi* federal e.m Picos e 1" eseriptu-
rarlo da Alfândega de Parnahyba,
naquelle Estado; uo delegado fiscal
em Pernambuco, o decreto que no-
meou .'. 11° escripturario daquella re-

pai-Mção o 4o es.ripturavio Antomo
Rodrigues Villarcs; ao delegado em
Sergipe, os -titulos de nomeação do
escrivão das rendas federaes em Vil-
Ia Christina o 2"° officiaes aduanei-
ros da Alfândega local, Beniclo Alvos
dá Silva, Pedro Alves dos Santos e
Pedro Bezerra da Silva; ao delegado
em-S. Paulo, os titulos de nomeação
de.,Flausino, Rodrigues de Amorim e
Olaulos 

' 
Marques, respectivamente,

collector o escrivão federaes eni'San-
t'A.nnn, Giia. ra, Guarulhos e Pitan-
gueiras, naquelle Estado; 00 delega-
ilo em Minas Gerais; os titulos de
nomeação dos collectores e escrivão
em Abtnldio do Bonisuccesso,.Carmo
dq.Rió Claro c S. José dos Botelhos,
respectivamente, Antônio da Motta
Soares" Arnaldo Junqueira e José
Ignacio de Abreu Junior; ao. delega-
dono' Pura ml, o titulo q.ue nomeou
conector dns rendas federaes em São
Joüo do Triumplio, naquelle Estado,
Leoclydes. ae Garcia Vianna; ao de-
legado no Rio Grande, do Sul, os ti-
tuiòs nomeando, respectivamente,
Odilio Martins de Araujo, 4' escri-
pturariò da Alfândega, do Rio Gran-
de; Arthur Ferreira da Silva, escri-
vãp federal em Jaguary; Octaviano
Manoel _e Oliveira Junior, 2" official
aduaneiro dá Alfândega de Pelotas;
Dolival- Correia Dias de Moura, 2° ot-
ficial aduaneiro da do SanfAnna do
Liv/UmCntô, e Vicente Neves Cara-
pclli, - da do ' Porto Alegre., naquelle
Rsfádo; ao delegado em Santa Ca-
thaTrina. Os titulos que nomearam,
respectivamente, Paquillo Capela, 2*
escripturario¦¦¦ da Alfândega do São
Francisco; .Álvaro Moreno de São
ThiagoV administrador das capa ta-
ziás dà mesma Alfândega; Pedro Da-
rio Xavier dos Reis, 2° official adua-

ACADEMIA DE I.E1UAS:
Realizou-se- a. sessão semanal da

Àcâclèmla- Brasileira, de tetras, coni a

presença dos Srs. Carlos de Laet,
¦Ataiilpho de Paiva, Goulart de Amlrti-
de Aloyso de Castro, Alberto de Oli-
veira, Affonso Celso, Afranio Peixoto,
Antônio -Austregesilo, Augusto do
Lima, Coelho Netto, Dantas Barre o,
Felix Pacheco, Fíílnlo de Almeida.
Humberto do Campos, João Ribeiro,
Lauro Miiller, Luiz Mural, Mar o ide
Alencar; Medeiros e Alblici. erque, Mi-

guel Couto,' Osório Duque Kstraila o
Silva Ramos (22).

Foi communcada uo expediente a
remessa; ti blbliothecti do n. 5'J da "Re-

vista do Brasil", com a continuação
do estudo do Dr.' Arthur Motta sobre
os patronos e oecupantes das cadeiras
acadêmicas, e do livro "Mein Film ,
publicado'em .fóínvlle pelo Sr. l«"
Schneider. FOI lida uma carta do Dr.
Miguel Muzzi dé Abreu, Cunhado flo
Raymundo Correia, agradecendo a
Academia a trasladação iior esta pro-
movida dos despojos do poeta. Foi l.do
também um telegramma' ilo Sr. .loa»
Victor R beiro, secretario da leg'ao
dos Atlienienses, de S. Luiz do Mara-
nhão, associando-se ás homenagens
que serão prestadas a Raymundo o
Guimarães Passos. . .

Era seguida foram eleitos os senho-
res Ataulpho ds Paiva, Murio de Alen-
car e Miguel Couto para, em comln.s-
são especial, reverem e codificarem as
uitimas disposições Introduzidas no
regimento interno dá Academia:

Redigida pelos Srs. Afranio Pe xoto
e Mario de Alencar, o plenário resol-
veu endereçar 6. commissão especial de
tarifas do Senado Federal unia repre-
sentaçãò acerca. da maneira como se
pretendo taxar a'industria do livro.
Para entregar essa representação em
mãos do Sr.' Lauro Müller e demais
.senadores membros daquella comm s-
são, o Sr; presidente nomeou os se-
nhores Goulart de Andrade, Humberto
de Campos e Mário de Alencar.

: O Sr. Coelho Netto, em virtude dos
iobices oppostos pelos iioderes g»-
veuiamentaes à publicação 

'de livros,
propoz que b. Academia decrete a 1 te-
ratura oral, procedendo em suas salas
a leituras publicas, para a educação
popular.

A pedido do mesmo, foi lançado na
acta um voto de louvor ao acadêmico
Amadeu Amaral, pela sua obra i.uiiu-
lada "O dialécto caipira".

Da ordem do dia constava, além ua.
continuação' dos bras'leir_mo», a re-
solução definitiva sobre a data, hora
e oradores da sessão'ou sessões em
homenagem a Raymundo Correia o
Guimarãesv Passos, ficando o assumpto
adiado, por não terem vindo, no va-
por designado pelo cônsul em Paris,
os despojos dos dois poetas.

_.a7SS'Mv*____,2re

O ex-capitão honorário mediei
ür. Antônio Francisco de. Almeida
Mello obteve tres mezes de licença.

A propriedade da peça, .-! sombra de
Xi.-oiuedi foi idçauVidã oela emoreza

temporada- -dnematogT. pliica do 'Phenix
será dc resultados feliíjs.

THEATRO Pf._NÍX — Vínculos da
morte..,. . ... . - '•¦*¦.!.'* ""'

ODEON —' O homem maravilhoso.
CENTRAL — Afáciste conlra a morte

e r/»w noite no nitisic-hall. : '¦

PATHE' — O terror e Pathé Nc.cs.
PARIS —.MucSstc conl-m^a; morte e

Messter-Joriiél.
OLYMPIA — Mentirei innòceiitej e

0 Neto infernai.

e Carlos Dlgnart, escrivão das ren-
das federaes em Indayal, naquelle
Estado, e"ao delegado em Matto
Grosso, os titulos de nomeação de
Tobias SanfAnna da Silva. Benedi-
cto Damiâo Pereira da Moita, Eze-
quTel Alves de Araujo Primo e Fo-
lippe Francisco da Costa, respectiva-
mente,. 2o official aduaneiro da Al-
fan-dega. ,de Corumbá, da mesa de
rendas 

"de 
Porto Esperança e escri-

vães federaes r-m Nioac e Aqui-ly.Uii"
Da nae.uçUç K.UdOi

UMA GRANDE ELEIÇÃO NA ASSO-
CIAÇÃO DOS EMPKEGADOS NO
COMMERCIO.
A eleição <le amanha na Assoc'a. i<>

dos Empregados' no Commercio. peio
numero provável dos seus eleitores,
que so, eleva a dezenas de milhares,
tem a importância dos nossos mais
movimentados pleitos politicos.

As quatro mesas que funcionarão
durante todo o dia, recebendo os sur-
frairos para os cem sócios que faraó
parte da Assembléa Deliberativa ue
1921 a 1922, será formada âs 11 horas,
pela assembléa-geral então reunida. _

A's 20 lioras' terá. logar a apuração.
no salão nobre da Associação, á ave-
nida Rio Branco n. 118.

.Desde as 11 até as 20 lioras, os so-
cios quites 'poderão exercer o direito
de voto, perante as quatro mesaselci-
toraes que funecionarão no saguão uo
mesmo edi. cto.

Para aquella instituição é este pleno
Importuntisslmo, por se tratar da elei-

ção ios cem sócios que, com os do gra-
àuação, elegerão a directoria nova

loara a gestão ão Toxlmó l/ennio,,

..-,...
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^^-f^S^S^/tSsStSV**^^^ claracs, comt^unico-vos que o Sr. minis-
tro, de accordo com o parecer do sr. con-
stlltór jurídico deste ministério e poravi-
so n. 659, de 3 de novembro próximo
findo, já declarou, para os fins conve-
nientes, que o citado funecionario deve
ser restituido ao exercício do seu cargo,
visto não estar incurso no art. 485, n. 11,
do respectivo regulamento, e que o se-
nhor ministro deseja saber se quando as-
signastes o vosso dito officio ainda não
havieis recebido a communicaçãó dessa
resolução contida no aviso n. 659, pu-
blicado no Diário Official de 4 também
de novembro, e remettido conjuntamen-
te com uma cópia do parecer do cônsul-
tor jurídico a essa repartição."

PARA FESTAS DO NATAL

os Armazéns Brazií
Acabam de receber incoraparavel sortimento de ARTIGOS para

CRIANÇAS de todas as idades, desde a rica camisinha para recemnascido
ao vestido mais chie e elegante para mocinhas.
MILHARES de BRINQUEDOS, BONECAS, BEBÉ'S e ARTIGOS para PRESENTES.

PREÇOS XDE3 *«'E3GS^.A3VJt«93 ..
COM ÜÚ1 POR CENIO l»E DESCONTO

ASSEMBLÉA 104 GONÇALVES D IAS-6

Mm

SENADO
Presidência do Sr. Bueno de Paiva.

A acta da sessão da véspera £01 lida

e approvada sem debate.
NSo havendo expediente nem orado-

re; foi dada logo a palavra ao senhor

Eloy de Souza, que leu o necrologo do

Sr Meira o Sá, pedindo e obtendo um

voto'de pezar pelo passamento da-

nuellc antigo senador.
votada uma retlacçao final, conti-

nua ram a ser votadas as emendas ao

orçamento do interior. ,
\ primeira que provocou debate foi a

de' 11 'i0 relativa a honorários de em-
«regados dó Foro tendo d'to o senhor
Rnvmundo de Miranda que alguns dei-
los' nem sequer ganham o necessário

para fazer mais de uma refeição dia-

Ò Sr. Lopes Gonçalves sustentou
quo o Parlamento, tendo elevado de 15

pura 40 contos cada uma dotação par-
tlcular, não poderia reduzir &. mise-
ria os serventuários da justiça.

O Sr. Gonzaga Jayme rebateu as
opiniões contrarias ao seu parecer, o
marechal Pires Ferreira revidou e
aquelle insistiu, sendo a emenda ap-
provada. ' ¦ :.

Sobro a emenda 3G, o Sr, Câmara-
achou injusta a exclusão dos escrivães
e escreventes da classe a que perten-
cem, e, depôs de explicações do re-
Ia tor, entrou em votação, a requeri-
mento do Sr. Metello, a 91, que, com-
batida pelo Sr. Azeredo, por versar so-
bre assumpto attendido em projecto
que já chegou a, terceira discussão na
Câmara, foi rejeitada.

O Sr. Benjamin Barroso, discutln-
do a emenda 39, acha que o Parla-
mento, depois da Gamara haver sido
obrigada a votar o augmento do sub-
sido, não poderá negar os aumentos
pedidos pelo funcionalismo, e descreve
a situação afflitiva dos pretores.

O Sr. Bueno de Paiva pede aos ora-
dores que resumam os seus discursos.
O Sr. Gonzaga Jayme refuta o Sr. Ben-
jamln e 6 refutado pelo Sr. Irineu, que
diz conhecer um pretor que, para pa-
gar o tratamento de um filho, que ha-
va quebrado o braço, desceu á con-
tingencia de fazel-o em prestações
monsaes de 10$000.

ti Sr. Lopes Gonçalves declarou que
a situação dos pretores é peor que a
ilos curadores, aos quaes é licito advo-
gar, mas não advogam por falta do
tempo, segundo declaração do Sr. Ca-
mura.

\ emenda foi approvada, consti-
tuindo projecto em separado, mas, a
requerimento do Sr. Metello, entrará
na próxima ordem do dia.

Em seguida, foi annunciada a vota-
ção da emenda augmentando os ven-
cimentos dos ministros do Supremo
Tribuna! Federal, tendo o Sr. Jcro-
nymo Moneitro, para encaminhar a
votação, lembrado que um daquelles
magistrados percebe 3:200$ por mez,
ao passo que um juiz federal, no Di-
strieto Federal, em S. Paulo, Bello
Horizonte ou Porto Alegre, além dos
dos contos c muitos mil réis fixos,
chegam a fazer quatro e cinco contos
de custas, mensalmente.

O Sr. Lopes Gonçalves discorreu so-
bre a independência financeira assegu-
rada aos juizes norte-americanos c ar-
ge.ntinos, e asseverou serem os minis-
tros do Supremo os homens que mais
trabalham no Brasil. O Sr. Azeredo,
d zendo ter sido sempre favorável ao
augmento dos honorários daquelles
magistrados, propoz porém, a rejeição
da emenda, em vista de haver, na Ca-
ma, um projecto que attende á situa-
ção dos ministros, e no Senado outro
que satisfaz a dos empregados da se-
cretario- do Supremo.

O Sr. Irineu Machado discordou do
Sr. Azeredo o convidou o Sr. presi-
dente da Republica a desmentir a no-
ticla segundo a qual o Cattete recor-
roti aos presidentes de Estados, para
foiçar o Senado a rejeitar o augmento
<lo subsidio votado pela Câmara e a
negar o augmento de honorários in-
dispensáveis á digivdade dos mais ai-
tos representantes do judiciário. O se-
nhor Pires Ferreira, explicando o seu
voto favorável á emenda, declarou não
ter recebido solicitação de ninguém
para votar deste ou daquelle modo. O
Sr. Gonzaga Jayme combateu, de
novo a emenda, que foi rejeitada por25 votos contra 7.

Depois, como não mas houvesse nu-
mero no recinto, foi levantada a ses-
sao.

CÂMARA
A sessão foi aberta, hontem. á hora

regimental. A lista de presençaRecusava 59 deputados. Presidência
d» Sr. Bueno Brandão. Secretários os
Srs. Juvenal Lamartine e Octacilio de
Albuquerque. Lida a acta foi appro-vada sem debate.

Lido o expediente, do qual consta-
vam vários projectos dos Srs. Francisco
Valladarea o Senna Figueiredo e umdos Srs. Senna Figueiredo o JoséGonçalves, e uma indicação do senhorManoel Reis, suggerindo a organizaçãode uma relação de deputados, desde
1823, falaram o Sr. Eugênio Miiller,
justificando a ausência do Sr. AbdonBaptlsta; Mauricio do Lacerda, jus-tificando um voto de pezar, unanime-mento approvado, pela morto do ta-
Çnygrapho da Câmara José Joaquim daRocha Júnior; Os-ar Soares, dando ex-
plicagSes sobre um tópico do discursodo senador Irineu Machado, no Se-Senado, hontem, e affirmando jamaishaver dado a sua palavra de <iuo re-lutaria um projecto sobre a guarda ei-

como a commissão de finanças dei -

berou a respeito aguardar opportuni-
dade; Octacilio de Albuquerque, sobre
os trabalhos contra as seccas; Augus-
to de Lima, propondo a nomeação de

-<ia commissão do recepção, do em-
Daixador Colby e protestando contra o
requerimento do Sr. Carlos Maxlmi-
liano, na commissão de finanças, em
relação ao projecto que concede favo-
res ás industrias extractlvas do car-
vão e siderúrgica; João Cabral, que
desenvolveu considerações varias.

O Sr. Octacilo de Albuquerque,
oecupando a tribuna da Câmara, diz
que, filho do nordeste, não pôde dei-
xar de exprimir a sua grande magua,
a sua pungento desolação ante as
aoreciações malévolas o quasi quotl-
dianas com que ê tratada a iniciativa
profundamente patriótica do Sr. pre«
sidente da Republica, encarando com
decisão e procurando resolvercom se-
gurança um problema que não é só
dos que nasceram no septentrião bra-
slleiro mas que deve ser, ao menos
pelo coração, pelo sentimento, do todos
os filhos deste grande paiz.

Não vem fazer a defesa do governo,
pois vai encarregar desta tarefa a
penna magistral de Euclides da Cunha,
que alta e commenta no seu trabalho
"Contrastes e Confrontos", no "Pia-
no do uma cruzada".

Diz ainda que o grande escriptor
dos "Sertões" affirma que a Náçâo
tem para com o nordeste "uma divida
a saldar de quatrocentos annos".-

Essa divida,. termina o orador, vai
ser resgatada com decisão, com ener-
gia, com coragem pelo Sr. presidente
da Republica. Pouco importa a campa-
nha de recrlminações que agora se faz,
porque todos os nossos grandes empre-
hendimentos tC-m sofftido essa mesma
campanha de doestos rudes e cruéis.

Serenadas as paixões, espera o ora-
dor que justiça 

'se 
fará ao Sr. Epi-

tacio Pessoa, Então, nem somente no
nordeste redimido, mas em todos os re-
cantos do paiz, o seu nome ha de ser
pronunciado como o de um de seus
mais devotados e intrépidos patriotas.

A' ordem do dia, havendo numero
para votações, foi approvado, por 98
contra 11 votos, o veto ao projecto que
concedia melhoria de reforma aos vò-
luntarios da Pátria José Joaquim Gon-
çalves e. Manoel Adolpho dos Santos.

Foi, a seguir, votada toda a ordem
do dia, sendo approvadas as seguintes
proposições:

Em 3* discussão, abrindo os credl-
los de 9.95fi:286?932, papel, e de réis
571:S75,?920, ouro, supplementar a di-
versas verba? do orçamento vigente do
Ministério da' Marinha; autorizando a
abrir o credito especial de 24.500:000$,
para pagamento de compromissos as-
sumidos pelo Lloyd Brasileiro; abrindo
o credito especial do 47:9-19?343, para
pagamento a Djalma Ferreira; abrin-.
do o credito especial de 47:616276, para
pagamento ao major medico do exer-
cito, Dr. Joaquim da Silva Gomes;
mandando reverter ao serviço activo
do exercito o capitão reformado Al-
fredo Fonseca; concedendo a D. Leo-
poldina Maria do Amaral Teste e ou-
tra o montepio civil a que tém direi-
to; abrindo o credito extraordinário de
2.982:489$441, para pagamento de des-
pezas com a intervenção no Estado da
Balia, .

Foram approvadas em 2' discussão
estas proposções: Código de Organiza-
ção Judiciaria e Processo Militar; con-
cedendo isenção dos direitos de impor-
tação a usinas de fabricação de ferro e
aço em território brasileiro; estenden-
do á Escola Pratica do Commercio do
Pará as disposições das leis que bai-
xaram com os decretos ns. 1.339, de
1905, e 9.264, do 1911; equiparando a
importância de "quebras" dos thesou-
relros e feis da Recebedoria do Di-
strieto Federal á que percebem os pa-
gadores e fieis de pagadorlas do The-
souro Nacional; abrindo o credito es-
pecial do 171:9031520, para pagamen-
to ao- The London and Rlver Plate
Bank Ltd. e The London and Brasi-
Man Ltd.

A requerimento do Sr. Elpldio de
Mesquita foi adiada por 48 horas a dis-
cussão única da emenda mantida pelo
Senado ao projecto fixando a alçada
dos juizes federaes.

O Sr. Mauricio do Lacerda combateu
o projecto de credito para pagamentoao Lloyd Brasileiro, defendendo-o o
Sr. Sampaio Correia.

A ORDEM PCBMCA — "O RUGIR.
DOTjEãO" — O "COMPLOT" IN-
TEGRALISTA — UMA CARBONA-
RIA INTERNACIONAL.

LISBOA — Novembro.
A policia de segurança do Estado con-

seguiu haver ás mãos alguns exemplares
de ura manifesto intitulado O rugir do
leão, escripto na mais despejada língua-
gem e em que se incitava o povo á pra-
tica de fantásticas carnificinas em pes-
soas de republicanos. •_.

Era este manifesto attribuido aos in-
tegralistas, de cuja conspirata a policia
apanhou todo o trama.

Completadas as suas investigações, en-
viou o processo completo para o tribunal,
á disposição do commando da 1* divisão
militar, acompanhando os presos que, por
cmqiianto, são Amélia Salles Gomes e
Latira da Conceição Martins, ambas mo-
distas, e os integralistas Spinola, Parrei-
ras e Netto.

O relatório da policia teve larga pu-
blicidade e delle destacarei as passagens
mais curiosas c cutepoem os leitores bem
ao facto do que se projectava.

Uma organização secreta
Existe na Itália, com síde em Milão,

uma associação anti-maçonica, denomina-
da Associação Monarchica Legitimista
Internacional, subsidiada pela Compa-
nhia de Jesus, na qual estão filiados va-
rios núcleos integralistas portuguezes e
nacionalistas francezes, entre outros da
mesma côr politica de outros paizes e
com variadas denominações.

Sabedora disto, a policia de segurança
do Estado destacou para as diligencias
necessárias certos policias, que começa-
ram por freqüentar os salões onde se re-
tinem os elementos monarchicos ou inte-

ralistas de certa posição social e as ai

Os Comprimidos PIcard, íõrmula
do celeiro professor fransez doutor
Ed. Picard, eü.o uma combinação'«cientifica- 

de vários produetos vege-
taes, agentes activos do systema her-
voso e genital, apresentados numa
fôrma tão concentrada e assimilável
que os estômagos mais fracos os di-
gerem com facilidade. Produzem

Resultados imme-
diatos

na falta de vitalidade, debilidade
genital em idade avançada, perda
parcial ou total da potência «sexual,
perdas seminaes nocturnas, fraqueza
cerebral.esgotamento nervoso e phy-
sico e neurasthénia. Seus ingredien-
tes são, Inoffenslvos e os resultados
sempre seguros e permanentes.Nun-
ca falham. Á' venda nas drogarias..
Unfco depositário: Oscar A. Villa-
fane. Quitanda 50, 2o. Rio de Ja-
neiro.

DEBILIDADE
SEXUAL

I 

procurando, de preferencia, as pessoas
em destaque po seu meio político, que
largamente dispenderam dinheiro para a
fundação da projectada Escola Monarchi-
ca Integralista, para a qual estiveram re-
cebendo o produeto dessas subscripções,
que desappareceu todo numa verdadeira
voragem, não sabendo agora os conspira-
dores co-mo justificar perante a policia
esse desapparecimento.

Segundo outros detalhes do processo
em questão, era na torre de S. Julião
da Barra que aquelles indivíduos, na sua
maior parte, recebiam ordens dós conde-
ninados políticos, os quaes celebravam
encontros eni Paço d'Arcos, onde appa-
reciam freqüentemente., tendo antes oliti-
do licença do ministério da guerra para
irem ao dentista.

Eram ali aguardados por indivíduos
que de Lisboa se encaminhavam para
aquella povoação em automóvel.

furjas dos bairros excêntricos, onde essas
criaturas mais largamente faziam a pro-
piganda.

Deste modo, os incógnitos agentes pu-
deram, dentro em pouco, solidarizar-se
com aquelles elementos desàffectòs ao
regimen, collaborando com elles nos mais
fantásticos planos de ataques ao governo,
entre os quaes figura o de provocar, por
intermédio d'e Paiva Couceiro, uma in-
vasão de tropas hcspanholas no território
da Republica, a pretexto de que o go-
verno não tinha poderes para suffocar
uma pretença revolução operaria de ca-
racter bolshevista.

A íiiaulfestncão nos reis belgas x

Em 27 de setembro ultimo, recebia o
Parreira, em Coimbra, uma carta.do ex-
alteres Luiz Chaves, membro dò comitê
de Lisboa, recommendando:... .para que
tudo estivesse preparado pára o primeiro
signal, para a hypolhese de os aconteci-
mentos ste precipitarem...

¦ Os policiaes, porém, inutilizaram esta
tentativa, e efs que aquelles elementos,
num trabalho persistente, principiaram
por concertar uma manifestação monar-
chica á chegada dos reis da Bélgica a
Lisboa, propondo-se demonstrar, deste
modo, aos régios visitantes, que o povo
portuguez era essencialmente nionarchico.
Para isso, segundo se diz, varias reuniões
se celebraram no gabinete do Sr.'Hypol-
lito Raposo, na redacção da rMondrihià,
reuniões a que assistiu um dos policiaes,
que ali foi abr- -ado pelo Sr. J.uiz Cha-
ves, acabando todos por se nuotizarein
para a compra de um" grande ramo de
flores'que oifereceriam aos monarchas.

A manií-ótação cm projecto mal che-

gou a esboçar-se no Hyppodroino e em
vários pontos do trajecto do cortejo, onde
esses indivíduos foram presos pela poli-
cia de segurança.

Em Lisboa era, na sédc do núcleo ha
tempos assaltado pela policia, na rua de
Borges Carneiro, residência do integra-
lista Vasco de Sá Carneiro, que as ini-
ciações dos elementos da grei se celebra-
vam.

Um dos policiaes incógnitos, que por
signal foi o próprio Sr. Virgílio Pinhão,
adjunto do director da policia de.segu-
rança, ali foi iniciado, com um ritual
assás curioso.

Os iniciados eram aguardados pelas
Sras. D. Amélia Salles Gomes c dona
Laura da Conceição Martins, junto da
paragem dos electricos na calçada, da Es-
trella, em frente da rua de Bo^es Car-
neiro, e iam com ellas aquella casa, onde
eram já esperados por vários conspirado-
res, -niysteriosamente mascarados de ne-
gro e vestindo balandratts com cordões á
cinta.

Por scenario, uma sala de decoração
vulgar, uma mesa coberta por uma ban-
deira azul e branca, tendo em cima uma
caveira e um punhal, para dar ao jura-
mento de fidelidade um caracter sole-
nine. ^

O Cunha., 011 chefe desta Prancha, era
o estudante Gabriel- Archanjo Spinola,
que foi preso em Coimbra, onde fora
conferenciar com o delegado' naquella ei-
dade. •

Os planos dos <»iispIradores
Os conspiradores estavam firmes no

propósito de levar a effeito um movi-
mento revolucionário na capital, possuin-
do, até, um posto de T. S. F. na rua
Saraiva de Carvalho, em casa de Nor-
berto Guimarães, destinando o apparelho
á intercepção das conununienções da
guarda republicana.

..Ha tempo, faltava-lhes apenas a conni-
vencia de indivíduos especializados 110
fabrico de bombas de dynamite, e, por

Festa veneziana
E' o seguinte o programma da an-

ciosamente esperada festa veneziana,
a realizar-se na enseada de Botafogo
na noite de 25 do corrente com a as-
sistencia do Sr. presidente da Repu-
bllca e altas, autoridades.

A's 21 horas sèrfi queimado vistoso
fogo do artificio, trabalho do hábil
pyrotechnico Sr. José . Maria Cam-
pos. . . ,

A's 21 1|2 horas còmegarA. o des-
file do grandioso prestito ollegorico
veneziano, trabalho do hábil artista
scenographo Publio Marroig, forma-
do por grande'numero .de embarca-
ções, com musicas, cânticos, tiôrose
canções, dansas características, etc-

1" parte — Abrirão a 1* parte do
prestito as embarcações dos clubs de
regatas, centros náuticos spórtivos,
que de boa vontade concorrem para
maior brilhantismo da festa com
mais de 30 embarcações ornamenta-
das, sendo oito allegorlas pequenas.

2" parto — 9" állegorià —-
Homenagem íl gloriosa marinha na-
cional, representada pelo grande ai-
mirante Barroso, heróe do Ria-
chuelo em seu bello monumento.

10* allegoria, homenagem ao ho-
roico exercito, representado pela ve-
neravel figura do generalissimo Deo-
doro da Fonseca, o fundador da
Republica, no seu gesto glorioso de
15 de novembro.

11". Allegoria. Salve, imprensa,
guarda avançada da civilização, ba-
luarte poderoso do povo, defensora
dos fracos e opprimidos.

3* parte — 12" allegoria — do Club
dos Fenianos, com o seu sol radiante
em movimentos scentilantos entro
nuvens em doces amplexos, figuras
allegoricos, compõe-se a embarcação,
cujo club se fará representar por um
grande grupo de sócios com musicas,
cânticos e dansas.

13* allegoria, do Club Tenentes dos
Diabos, enorme caverna infernal en-
tre figuras satânicas, este tradicional
club se faríi representar por um gru-
po de sócios com musicas, cânticos e
dansas originaes..

14" allegoria, do Club dos Demo-
craticos, apotheose do Castello en-
tre águias conduzidas por democra-
ticas e o pavilhão alvl-ncgro, um
grande grupo de sócios com o seu
proverbial espirito, produzindo um
conjunto original. ¦

4* parto — Seguir-se-hão mais oito
embarcações allegoricas das socieda-
des carnavalescas, com suas orches-
trás, bandas, coros, cantores, com.
seus bailados característicos, que
realçarão extraordinariamente a
festa,

5" parte — Varias embarcações ai-
legorieas de varias casas commer-
ciaes abrilhantarão o cortejo, dando
uma nota artística e do bom gosto.

6" parte — 64 embarcações dos
Centros dos Pescadores, com os seus
càvallos marinhos, sereias, golfinhos,
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Phosphoro e ferro em
abundância e ria-se V. S.
das doenças

O COMPOSTO RIBOTT 6 a me-
lhor fôrma de tomar ferro e phos-
phoro. Todos sabem que essas duas
substancias são indispensáveis ao
organiamo o que sua deffieiencia
produz desarranjos prejudiciaes íi
nossa saúde. Nem todos, porém, po-
dem assimilar devidamente essas
substancias indispensáveis e cuja es-
cassez importa o esgotamento phy-
slco, manifestado nas varias fôrmas
do dyspepsia, anemia, pobreza de
sangue, rheuma-tismo, neurasthénia,
etc. Em qualquer desses casos cs
médicos preferem prescrever o COM-
POSTO RIBOTT (phosphato-íerru-
ginoso-organico), como o melhor to-
nlco para fornecer essas substancias
ao corpo doente. O medico e o phar-
maceutlco, porque eabem de sua
fórmula e utilidade, e o paciente,
porque se sente revigorar, aconse-
lham sempre o COMPOSTO RI-
BOTT, cujo effeito é estupendo nas
pessoas débeis, nervosas ou dys-
peptiens, que vêem sua energia vol-
tar, ao mesmo tempo qué sua carne,
sua, força, seu peso, sua saúde, em-
fim, augmenitam. A' venda nas
bons pharmaciâs e drogarias.
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isso, foi encarregado o Sá Carneiro de
organizar esse serviço, que foi a tempo
descoberto e inutilizado pela policia,
quando da busca que lhe foi feita em
casa, onde lhe apprelienderam vários 1110-
delos e estudos para a fabricação daquel-
les explosivos.

Para cusK-ar todas estas cousas, os in-
tegralistas inventaram todos .03 'modos de
arranjar dinheiro, um dos quaes era o
dos blocos de quotas «,|ue cobravam cm
qualquer reunião casual de indivíduos,
além de subscripções que promoviam,

Os bllheteg ns. 31.559, 48.059 e
39.401, premiados, respectivamente,
com 500:000$, 100:000$ e 50:000$,
da Loteria Federal, extraída hon-
tem, 18, foram vendidos: o primeiro
e o terceiro, em meios bilhetes, na•capital e em S. Paulo, e o segundo,
em bilhete inteiro, nesta capital.

vil, hoje. amanhB ou depois, visto

&mi mi
Mobilario completo, para uma ca-»a, com 3f p.-çiis- 2:300*00';
Rua do Theatro u. 1—Telephune

i?(i, Central.

Ü.MA COMMISSÃO SEM LOGAR
PARA FUNCCIONAR

Por aviso de hontem. o Sr. ministro da
viação communicou ao Sr. Amilcar Ar-
mando Botelho de Magalhães, chefe do
escriptorio central da commissão de li-
nhas telegraphicas estratégicas de Matto-
Grosso ao Amazonas, que a Estrada de
Perro Central do Brasil, a Repartição de
Águas e Obras Publicas, o Lloyd Brasi-
leiro e a Repartição Geral dos Telcgra-
phos, respondendo á consulta que lhes foi
feita, declaram não dispor de local onde
possa ser instalado o escriptorio central
dessa commissão.

-**'

O THESOtREIRO DOS CORREIOS
DE TJnERABA P6DE REASSU-
MIR O SEU CARGO.

Pelo director geral da secretaria da
viação e obras publicas foi dirigido hon-
tem o seguinte aviso ao director geral
dos Correios:" Com referencia ao vosso officio do
corrente mez, sem data e sem numero,
que deu entrada nesta secretaria de Es-
tado a 10 do fluente, relativo á suspen-
são preventiva imposta ao tliesoureiro da
s-.ib-administração de Uberaba, Joaquim
Rocha e não Joaquim Motta, como de-

QRANDI050 E ELEQdNTE

KEVEILLON i
<«$}¦ '

EM 24 DE DEZEMBRO DE 1920
£3 ±± HORAS X*A

«——

ISTOITE

Entrada e ceia, Rs. 30$000
&$>  ..,;.;

A ceia será servida no grande salão «Restaurant», reser-
vando-se mesas, desde já, no escriptorio do Palace Hotel

Se o tempo permiltir, haverá dansas no terraço, para esse
fira profusamente iliuminado

Duas orchestras tocarão, continuamente, nos salões do Hotel
|^A***«*v^tA^*vv^l*-*»«-*^ll'^/*rf^*Nrt«'^¦'V^

TRAJE : Smohing ou branco

pavilhões, figuras fantásticas, etc,
feixarão o grandioso prestito.

A'3 24 horas, grande girandola de
1.500 foguetes dará por terminada a
festa.

A commissão fretou o magnífico
vapor "Bigua," para os seus convida
dos assistirem á magnífica festa, to-
cando a bordo uma banda do musica
militar, havendo "buffet" e baile á
bordo, sendo o rçsto 

'dos 
bilhetes en-

contradoa d venda nas seguintes 'ca-

sas David, Avenida Rio Branco, es-
quina da rua do Ouvidor; confeitaria
Brasil, ha praga Maufi.; café das
Barcas, junto & Cantareira; café
Mundial, largo de S, Francisco; café
Indígena, no largo da Lapa.

No cáes Pliaroux haverá, lanchas
para transportar oa convidados para
bordo, das 18 ás 20 horas.

m* i» < » '

TJM ADDIDO APROVEITADO
O Sr. ministro da guerra nomeou o

escrevente addido da directoria da
defesa agrícola do Ministério da Agri-
cuiltura, Luiz Caldas Marques, 4o of-
ficial do Arsenal de Guerra de Porto
Alegre.

m — » w

ATTENTADOS A' IMPRENSA

Do Dr. Cardoso Ribeiro, secretario
da justiça de 6- Paulo, recebeu a As-
sociaçüo 'Brasileira do. Imprensa o
seguinte telegramma, datado de 17
do corrente:

"Em resposta ao vosso, telcgram-
ma ao presidente do Estado, assegu-
ro serem infundados oa receios dos
directores da "Gazeta do Povo"', de
Santos, como por elles foi reconheci-
do em sua edição de 15 do corrente,
nestes termos: "E aissim estava já as-
sentada a suspensão temporária da
publicação de nossa folha até que
providencias do governo federal fos-
sem tomadas a respeito. Entremen-
tes, pessoa -de nossai inteira conílan-
ça o amizade, entendondo-se com o
Sr. Dr. Ibrahlm Nobre, delegado re-
gional.cste asseverou a improcedencla
absoluta do boato e se 'promptificou
a vir em .peseoa garantir a saida. da
"Gazeta do Povo". Eis a razão por
que nos encontramos de novo na are-
na a defender os interesses das cias-
ses opprimidaa A redacção." Saúda-
ções — Cardoso Ribeiro,' secretario
da Justiça,""

11 •

Largo de S. Francisco
I

Av. Rio Branco IDO

Praça 11 de Junho

Ouvidor 86

i.
m

Em mercadorias
no valor corres-

pendente ás
compras feitas

A' inteira es-
colha do
freguez

È' de toda a vantagem
para a nossa distin«
cta clientela aprovei-
tar esta excellente
venda de oceasião
que lhe offerecemos

PORGWE flDQUIREn 0FTin05

PORQUE PflQfin 05 J1ENOREÔ

PORQUE RECE&EM UNA BO-
5**í********^^ NIFICAÇãO Efl f\ER~

C4D0KIA, DE AO
cordo con (\ íH-
PORTdNCIfl DE 5UAS
conpRrU".

Vflsileinm estas
üuntrú cm

cujos sortimentos
constantemente

se renovam

¦:

C1D0S
i|VWVVWVWWW^W^^.^^^^WWVSrt^rtA^/V^rtA^iM^A^VSA^^

fará compras de:
40$a 100$

100$a 200$

BRINDES
JNO VALOK

200$ a 350$
350$ a 500$
500$ a 800$
800$ a 1:200$

1:200$ a 2:000$
2:000$ a 4:000$

20$
40$
60$

100$
150$
200$

mm,

::'->;- .^3
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§<©c_al
! í'j

Festas. . .;
; No salão do Jõniai (ío CoMiiirrcifl¦ reV
¦Ji.a-sc hoje. ás 14 horas, a distribuição de
-dfnlomas de dactylographia ,e tach.vg ;
tm is alumnas da. Escola. Comoiercuu,
feminina, obedecendo a cere.nonia ao «-

cuinte progiaiiima! x." parte.—Pro%a pia-
•5a» diversas turmas déUacty«fe

Shia da «Escola Cominerc^l Fem.iima
K. Darte—Conferência do Sr. Coelho Nel-

Thaumaturgo de Aze-
liada, op. 47.—

Dor sem coii
Thaiimaliirgo dc

— Entrega de di-

to-Pr,tCparíe,"p'umo Chopin —Fantasia¦ ^-,^,0: W*« - staüs;:
cia Roclia; canto, Chopm — Litluiameii
ne — Sta. Altair
iycdo; piano, chopin, - Bailada, op. 47.—
iStal Valina Rocha; canto
solo, — Sta. Altair
Azevedo; 4-* partc
plomu — Uma surpresa. , , .'¦

Fui uma 'bella festa a realizada, ante-;

liontem no Theatro'Lyrico pçlo.s aliuuno^
tio collegio Anglo-Amcricano -As çrmn-j
ças, habilmente ensaiadas pela directora,
reprcsentaraip com muita feraçàí**••c?*^
dia Lxltc Lord Faxintleroy fAli-Bnba ani

the 40 thxeves. Foram niiufo'apreeiadaS
«s dansas com vestuários^ a caracter, que
deram extraordinário brilho a representei-

Ç!lA 
directora foi muito feliciUida não-só

nelo brilhante exito de seus ¦alumnos co-
'Sio 

pelo bom gosto na ornamentação das

secuas c ao arranjo dos vestuários..

fe

L; Cotrim e senhora, João l.apicrn,
•Álvaro do Amaral-, F. Mxxy. Gallo e An-
tonio Rodrigues 'e familia.
-Nascimentos.
O lar do Dr. Marior Jansen de Faria

acha-se enriquecido* còm o". •nas-simento
deum filho, que tomará o nome de.Maii-
rioiia pia baptisiiiat >. i .;; - ;

Anniversarios. - "\ ¦'
Faz annos hoje o coronel Ângelo Ca'r-

doso. : ¦¦ -
'"¦-. 

*'.: 
, •' 

O Dr. Antônio'Dias de Barros, protes-
sor da I£scò];i' d~e: Medicina, faz an*nqs
hoje,* -':¦•: • ¦.. ¦ ¦ \ 

*í ';.,. '.
..*....; ¦-. t;-.: -/. .

•A senhorita Brasiliiiá .do Nascimento,
fiiha do Sr..-Manoel A, do N;|cimento,
festeja hoje a sua-data ftajiilicia.

¦"-Faz annos "hoje i) Div Álvaro Teixeira
de Mello, advogado residente em S. lau-
lo-.do Muriahe; ' '•¦ 

.•*..:¦**' ¦'.

-Passa hoje a.data natalicia da senhorita
Leonor Campos. • ¦•-. '.

Enfermos.

encerramento do
Instituto Lar,

110, yas«

Registra hoje o dia do seu natalicio ^a
F.xma. Sra. D. Luiza de Carvalho, niãi

do nosso companheiro de redacção Gasta.o

de Carvalho. ''_]

CoiiHiiemoraiido o
presente anno llectivo, o
Fayette realiza hoje, ás rs horas,

-to e pittoresco- (parque da sua sede, a

nia Haddock Lobo, uma festa cívica
•-sportiva, a.que comparecerão.os represen-
tantes.do presidente da Republica, pie-,
feito, ministros, a imprensa, as famílias-
dos alumnos e representantes das asso-

ciaeôes c collegios. . ,
,'J A -ceremonia -que, se prolongara ate ap
'anoitecer, 

prometfe revestir-se de gran-
dc brilho, cm face do programma abaixo:

". 1:° __ Otive'rtnre,—iwla...baiida- ds- mu-

2.° — Hymnó social do Instituto La-
Fayette, pelos alumnos acompanhados pe-
la iiandii; • . .¦«.•o — Exposição do anno lectno —

polo direttor. _¦.«¦¦ • .
4.« _ Marsclhesa, cantada pelos alu-

mnos c acompanhada pela banda;.
5.» — Exercicio de gyinnastica sueca

pelos aluiiiiios; ,
_.« _ o aeroplano — cançoneta, pela

alumna Aiamita Diniz Gonçalves;
r»  Poesia pela alumiia Inah Costa

Rodrigues; * 
" ••'.- ¦_•' 

£ *.-• 
,s.» — Le petit tamborin ¦—.. G. l\.ip.|-

;hi (violino), pelo'.aliim*no Carlos-de Oli-
líycira Mendes.-';'' :V* ¦'¦' "-

;' 9.» — Baile jdas borboletas, .pelas alu-
imias do jardiiivVda'Infância;10 — Salto'.dé-vara,'-altura e. distancia,
por uma tnrma^de alumnos; ;i

i| 11 — Musica",- pela banda; .\ .';
:_ — Corridas- raz.as dejacciJs e de

fibsfacülòs; .' 
13 — Cançoneta, pela alumna lvaita

:JDiuiz Gonçalves; i <J<.)
. I4 — Luetas icom travesseiros .;
,.. ,- __ Cançoneta, pela alumna Zencidá
•Amorim; -'

; g 16 ---• Marcha. ingleza — Caracol —

Marcha cruzada (Canção Brasil) exer-
cicios dc 'força e — As ferias, dcMe

Vieira, -por uma turma de

O menino Luiz Carlos, filho do Sr. Car-
los dc Oliveira, faz annos hoje.

Faz-annos hoje a Srar lVMaria Bote-
lho Guimarães, esposa do Dr. José _ de
Andrade Guimarães. _.'

lu-iiezes vieira, -por
inivos; , ' ' '¦" ,"¦

iS I? __ Entrega dos drplomas de guarda-
livros, discurso pelo alumno;  «-

18 — Distribuição dc. prêmios A. let-,
tina do "Quadro dc Honra"; ."*. h

: j9 _ Hymno Nacional, -cantado pelos
ialuninòs acompanhados pela banda dc mu-
ifiica'. '¦;<¦' •. '.-'• c-'---.'.-'-:'¦¦J-'í!;'fl-T-*'':in?

Conferências.
A convite da Liga paia a Emancipa-:

ção Intellectual da Mulher, virá D. Ma-
ria Lacerda de Moura ao Rio 110 correr
da próxima semana, afim de realizar
tuna conferência. ,'¦,--,¦ ...

A aulora de "Em torno da Educação
e "Renovação" e tantos outros escriptos
c conferências erii favor da instruecão
feniinir.a, falará sobre a emancipação m-
telleclual da niiilher.

Viajantes.
¦ rartiu hontem para Canibuquira o se-
tihor João Nascimento T.orga, coiiimev-
ciante, acompanhado de sua esposa.

•E' esperado hoje, nesta capital, pas-
sageiro do transatlântico Arlãnsa, . .. clí;
Mala Real Ingíezã, de regresso da _sua
-Excursão á Europa, o Dr. ArthUr .de.Car-
valho Azevedo, distineto gynccologista
brasileiro, acompanhado de sua cxcel-.
entissima esposa e gentil sobrinha._

O seu desembarque- terá logar us 10
horas, no oáes do porto, « -* - "

*
Regressou hontem da Villa Monnerat,

:no Estado do Rio dc Janeiro, o Ur. Con-
^stancio Monnerat, deputado á Assembléa
Fluminense e presidente da Câmara Mu-"nicipal de Duas Barras, naquelle Es-

, tado..

Completa annos hoje Q Dr. -Carlos
Seidl Filho. r,/

Passa hoje a data natalicia da scnhpra
D. lrene.de Barros' Doderlein, esposa'do
Sr. Antoiiio Doderlcin. . :;j;

. - Completa annos hoje s: Sra- D. Fausta
Durão, -esposa do coronel Joaquim dc
Oliveira Durão,'

Faz áiinos amanhã a Sra. D. Leontina
do Amaral' Silva, esposa do Dr. Dalmo
Silva, meditio nesta capital. ;•' .*

Fez annos liontem a senhorita Luiza
Pedalino, filha do Sr. Francisco Pedali-
no, industrial e negociante nesta praça.

Completa' hoje três annos de idade a
menina Lucy. filhinh.i do Dr. Decio Bar-
reto e dc sua esposa a Sra. D. Judith da
Gama Barreto.

Passa hoje .1 data natalicia do senhor
Oldaiio Mosse Borges da Fonseca, fun-
ccionario do Banco •Francez.-

Casamentos.
Realizou-se liontem, nesta, capital, o

casamento da distineta senhorita Semira-
mis de Alencar Levy; filha do falleeido,
professor Alphoiise Levy, com o Dr. -An-

tonio Lopes Vasconcellos. •
Forani padrinhos: o senador Fran-*

cisco Sá, deputados Francisco Vallada-
res e Vicente Saboia e Dr. Aristides Sa-
boia de Alencar. *

Realiza-se no dia. 28 do corrente, na
maior intimidade, o enlace matrimonial;
do Sr. Alçxandrino Agra, cirurgiao-den-
tista, filho do falleeido. corretor da Caixa
de Amortização, Sr. José AntonjfcGon-
çalves Agia Junior, com a senhorita- Dul-,
ce de Figueiredo Neves, filha da viuva
Mariana de Figueiredo Neves.- ¦'; .

O acto civil, que se realizara as 15 1..2;
horas, na residência da familia dajioi-,
va, á rua Marquez de 

*S. 
Vicente 11. 104,:

terá como testemunhas-, :por parle da not-,
va, o Dr. Bernardo José de Figueiredo,*
medico de hygiene c, por parte do noivo,
o Dr. Pedro Delduque de Macedo, juiz
da *¦" pretoriá civel. O religioso será as
16 1I2 lioras, na mat,\:z de Nossa Senho-
ia da Conceição da Gávea, servindo de

padrinhos, por parte da noiva, o Sr. J.
Carlos, redactor caricaturista da Careta,
e sua Exma. esposa, e por parte do noi-
vo o Dr. Julio Lobato de Vasconcellos,
director do Tribunal de Contas, e sua
Exma. .esposa!

Encontra-se enferma, tendo sido mui
to visitada, a Sra. D. Anna Pereira, es-

posa do commerciante Sr. Josc ügyüio
Pereira. *

Já se acha em franca 'convalescença a
Exma. Sra. D. Leosinha Figueiredo Ma-

galhães de Almeida, esposa do Dr. Ma-

galhães de Almeida. x\xe enfermou grave-
mente em conseqüência de um accidente,
quando passeiava a cavallo na manha do
di* 7, em Tlieíezôpblis.-* *

A distineta enferma côntmúa sendo
muito'visitada e tem receliido innume-
ras cartas, cartões e telegrammas, inque-
rindo sobre o seu estado de saúda

Faliecimentos.
Nor Porto, Portugal, falleceu a 18 do

mez passado'O conhecido maestro e es-
criptor César Augusto Pereira das Ne-
ves, pai do Sr. Custodio A.-F. das Neves,
do nosso alto commercio, e sogro da pro-
fessora cathedratica D. Fcrnandina Go-
mes Neves. - '•— : ií

Enterros. , : \
Foram contratados liontem na Santa

Casa os seguintes enterros:
Luiz Queiroz de Alvira M.enge, sain-

dó da rua Barão de Guaratyba n. i9«.. as
(j lioras de-hoje. para o.cemitério de
S. João Baptista, . A

Dr. Raymundo-da Motta de Azeve.-
do Correia, vindo da Europa, c -que será
sepultado uo cemitério de S. Francisco
Xavier. ¦• '• - " ¦ . 

"í „
Sebastião Cicerodos Guimarães t"as-

sos, vindo da Europa e oue será - sepul-
tado no cemiterio de S. Francisco Xa-

sC-rle, pratica jurldico-comnierclrrt (2«
.muda). -¦ . .v / 7 ¦*»- . -í-" s :_.*.* .*-*''.
íti •'- : S c' " ' * 1* •>.. V .' li f* ¦V''*' *
i Escola., mix la anuejo ,é> OffleiiKis de-Ruge-
genho de Dentro, da Estrada de ferro Central
do Brasilt.,

Exames c enterramento áas aulaB. K»
dia 14 do corrente, nu presença dos Drs. JoaB
Carvalho do Souza, Henrique de Campos Gou-
lart, o Oscar Sancho de Andrade, respectiva-
mente ajudante da locomoção, clicfc das offlçi-
nas e engenheiro auxiliar, Srs. Antenor Bravo
dos Sauto» otttclál de guhlnele da sub-dlvecto-
ria. Josí Uodrlgucs e demais cniprcsudos o pes-
soas eradas, tevo lómr o euçcrrani«\nto das.
aulas desstf escola, qi^e ê dirlitldu Pela pro-;
fessora senhorita jqn-ljra Alv.csl<'-taij.)iem, pre-
tieute.-

A festa,* que foi precedida" dos exames de
nptoveltaineuto, de cuja classo mais .adiantada
damos o rosultudo apurado pela mesa'«anilTui-
dora composta jlo engenheiro Oscar Sanção de
Andrade, como presidente o da senhorila Jan-
dyra Alves o professor HlíUel Autunlj de Ml-
runda como examlnadorcs, constou de hello pru-
gramma em que se salientaram as aUimnas fcu-
Una Uibeiro, Juvellna'Santos,-Grnciehm dc Oil-
velra. Sydnéa Vianna, Julio lUUeiro, Judiíli
Tavares c Zulmira Costa, np desempenho dc
cançonetas, monólogos, é*n*íXti»{i*«*?termllioti
com o hymno naeionnl cantailo por.Vxlos os alu-
nutos th» escola. ...

Foram expostos trabalhos manuaen dc cos-
tura, bordados etc, executados pelas mcnl-
nas, nlguns dos (pines muito ngrndaiam, o quc
patenteia utilidade dessa escola que k destinada
uos filhos e filhas dos oprerarios da. locomoção.

Fohini servidos doces, etc, terminando a
festa, na qual reinou iejupró a maior alegria,por
aniniiulas diinsiiH entre o» ulnmnos

O resultado do exame relativo
adiantada, foi o seguinte: oik-i-.

rienumente — iSulIna (los Santos Ribeiro,
Gradem» «ornes de Oliveira, Bjnlnía J-""»1™
Viann», Jovellna JSnnos dos Santos, Horiano
Francisco Dupet, e Ovldio do Souza 1'lnto.

-VESTIDOS para -SERHORAS^ - ---
VESTIDOS para SENHORITAS
VESTIDOS 010pi .,;
ENÍOvIÊS pVra BATAZADOS 

^

ENX^VAÇS parít:REB£MNASCIDOS
Mira-iS _BATÍMENT03"

f RÍBÜNAES E JUÍZOS

| 
:GR0DE8 ABATlM-iNTOi; 1

I OUVIDOR N (6?."'"; I

classe mais

Guarda-Moveis
Bob «ipatrootuii» «ioiiuluitnal Lwaudto

.Martins)
'Chamado*: Ounves 41

Teieph. Nutta 1-500

foi" preso, conforirie affirma esse jor-
"Íísso 

InCerior, tendo se dirigido ao.

__r', $&émftM Í^VWlcã, yspbije
um requerimento dirigido ao Sr. mi-
nistro da guerra, foi mandado cen-
surar somente, pelo commandante üa
1» região, general Luiz Barbedo,

¦iti1 '^ 
"Reücrvista pratico".
Ò manual 'iReservista pratico", do

capitão Azeredo Ooutinljo,- da. briga-
<]a .policial, agora publicado, ô um
dos livros mais uteis que temos visto.

Como o seu titulo está indicando,
o livro se destina ao ensino pratico
do exercicio de. iníaitferia, trazendo
a nomenclatura e disposição ei^i-
ca do fuzil 

**ftauser moderno 19lJt>.
o a nomenclatura do tiro, para os
reservistas.-. ....•.- -•¦• ' :•

SVPH-»IO TKIBTINAIi FEl>iai*lAIi

Um dentista coiidemnaüo vov intro-
aiut;ão dc mocitu falsa

: \%ÍÍ^_\ÉÈÍS^^0^^ V*a3a*'
\o\o norte, no exercicio de sua pro-
fissão, passou a tra'bàlhar no íntcrioi
do Estado do Paraná, onde P.e-ÇPO**-
reu varias localidades, executando
serviços para os clientes quo arran-

Íaia' 
assim, certa vez, deu elle úma

còduliV dc l>00S, falsa, em um troco,

pelo que foi mais tarde -procurado

por quom a recebera, para ser suu-
stituida a cédula .por dinheiro bom.
. -Holnos satisfez, logo o .pedido, mas
tentou passar a mesma cédula a

• duas-outras pessoas, que, por nao se
conformarem com o facto, procura-
ram a policia. O dentista, então, af-
firmou, não conhecer. dinheiro falso,

polo que passara a nota u primeira
vez"V qué.* .inadvertidamente, a mis-

l tm*ai*a% depois, com .9 .seu. dinheiro
* bòm;**i*aziÍ0'PQ'r qiio/déra''elle a mes-

in-rx nota a outras pessoas. Paia
a sua defesa, pediu elle a

examinasse todo o seu
,s a sua ignorância no

assumpto bem poderia fazer com que
elle tivesse mais. cédulas da mesma
natureza,. .-_

As autoridades encontraram mais
duas .cédulas falsificadas em poder ^ma.
do dentista, ambas também de 500?,
o por isso foi Holnos .preso, pronun-
ciado e condemnado a cinco annos
ile prisüo. POr introdução de dinhei-
ro falso". Não sc conformando com a

sentença, o dentista appellou para .0
Supremo Tribunal que, na sua sessão
j-A,-.-nfAi-.-! dou -nrnvlméntú

ma nota
fortalecer
policia que
dinheiro,, pois

funecionamento na .terra, de todas o
quaesquer exigência!» de liabllitação;
inclusive as dé pagamento de impôs-
tos federaes e municipaes.

Além disso,1 e' em, conseqüência, mcs-
mo, da.sua situação de instituição cr-
ficial, não tem... a supplicantc livrou
commerciaes, tanto-mais quanto não
faz, effeetivaménle, negócios e opera-
ções commerciaes; limita-se, como fi-
coli dito, ri dirigir .0 systématizar o
serviço da navegação, tanto assim (.iu
as transacções de Ordem conimorclai,
que precisa protnover de qUando em
vez, para a exacta realização do seu
objectivo, o faz por intermédio df
firmas commerciaes estabelecidas jv .
Rio de Janeiro. O que significa quo ijl
supplioante, além de ser, como é, uma
instituição-offiq'ali não prnticii, mcs-
mo actos e operações commerciaes, 1
d'ahi a nenhuma necessidade ile ter,
como effectlvamente não tem, livro:
cotrnier .ae*. A sua es«-.rii>f.« fr, ; j.c-
nas. destinada a fins officiaes o |,ara
o effeito de valer porair.e o goveine
americano. ;¦

Todavia, pôde ainda a supplicante
adiantar, e por motivo de ordem mo-
ral, que o supplicado está 'úteiraraenie

pago dos serviços, que contratou em
relação.ao navio — "lüastern Queen"

 sujeito ao regimen offici.il ameri-
cano, não sendo credor do parcella al-

*—- Maria Ursulina Güeima do Monte,
saiivdo da rua Ao Aqueducto n. 6Ó3, ¦ ás
16 horas de hontera.parrt o cemitério ae
S. João Baptista. ' ¦' 

*«
—- Sarah Cabral, saindo da rua An-

drade Peitcnce n. 40. á.s ¦***' horas dc
hontein, paia • o cemitério de S. João
Baptista. - * ". -

, KVfrh&iS *5é 1-«fe ¦(rrW'1*^.!-:?*'^'**-, Missa?.
S Rcza-.se , amanhã, ás ; o lioras, na{
Safrjz Ma Gloria (La^gó (foi *^|c)iadòjE

ííiissii' pilr aláia .dq acadéjnicq; 3c..iriediciua;
Ur; Alt'i.fo«,fle '.ívíidrade-í' '4x-sóciòlido Bo^
tafogo 1'". €*.

ROUPAS SOB MEDIDA
As melhores casemiras inglezas, bs melhores

aviamentos, o mais bello corte

pREÇOS OS MENORES
GRANDE EXPOSIÇÃO EM SUAS VITRINES

1 RUA URUGUAYANA 1
(CANTO DA CAÍUOCA)

bd

Encontram-se nesta capital, a.passeio,"o 
Dr. Raj-miuido Bandeira- Wanghaut e

«sua Exma. esposa, D. Maria José Mon-
jicrat Wangliaut.

''.'' 
Pelo vapor Arlansa, regressa hoje «h

¦*Europa, onde * foi"-buscar süa' família,'o"
,;Sr. Aiitonio Faustino Fragata, director'f*Ja Companhia Calçado Cleveland.' '-" '

,'-. Pelo; snoctúrjio.''segue' amanliá*, para
Campos, o* nás3o rcpresciitanic Sr. . Sa-
¦tarniiio Loureiro,... •- '; 

. .'*¦*¦•_•• *. )¦,_¦'¦' 
l'- *

-r -. Pelo nocturno mineiro, chegaram hon-
tem, vindas de Bello Horizonte, as sc-
guintes pessoas: Dr. Lúcio dos Santos,
lente da Escola de Minas de Ouro Preto;
Dr. Moacyr von Sperling, secretario do
conselho deliberativo da capital mineira;
Dr. Sebastião Cavalcanti de AUmquer-
que, -inspector fiscal da 1" zona federal,
e Armando Borges, funccionario. do Mi-
nisterio da Agricultura.*

E' esperado hoje, da Europa, o major
Antônio Mendes dc Oliveira Ramalho, do
commcrcio desta praça

No próximo dia 25 do corrente sÉni
ieali"V.ado o enlace matrimonial da senho-
rita Fancly da Cunha Guimarãe.-j, fiHia
da Exma. viuva Maria da Cunha Guima-
rães, com o Sr. Ary Leão Silva.

, O àcto civil realizar-se na 3" pretoriá
civel, às 

' 
13 horas, sendo testemunhas o

Sr Honorio 
'fones Fialho e sua Exma.

esposa Irene Fialho, c o acto religioso;
terá logar ás 15 horas, na igiea do ba-
Bi-adó Coração de Jesus, sendo paranym-
phos-o'Sr. Alfredo Pavageau e sua
Esina. esposa D. Maria Pavageau.

Os noivos terão como dcmoisellcs.
dlionnetir as senhoritas Maria Isabel
Galvão, Jupyra Raposo, Mana dos San-
tos Luzes, Odette Pavageau, Edith La-
laza«.Anna Alice de Freitas, Dinorah de
Souza, Maria de Lourdes Salgado, Nair
Santos, Barbara Conceição, .Ottilia Car-
valho e Alice Aragão, c como garçons
d'honiieitr, os Srs. André Romero, Faus-
to Barreto Durão, Taulo Oliveira Filho,
Eiuiapio Castello Branco, Luiz do Prado
Ribeiro, Lcodgard Lage Sayão, Armando
Salles.. Ernesto Gonçalves Araujo,-Dnr-,
vai Alves SanfAnna, Jpsí Ayres INascir*-
mento, Canuto Moreira.c-Sylvio Vieira. |
. Para a cerenionia religiosa o maestro.
Raffaelló- Pertotta, .escreveu uipa "Ave-

Maria" :e ¦' Marcha'nupcial". dedicada^
aos noivos, ás qúaes serão executadas sob
.1 sua direcção durante aquelle acto.

A' noite, cm a residência do Sr. Al-
fredo Pavageau será offerecido aos cou-
vidados uma reunião, tocando a orchestra
ào professor Guilherme Perrotta.

-> Rezam-se amanhã por alma de;
; D. Joanna Delphina Victorio de Oli-

Veira Còiiti-nlio,-no altar ítiór. dá* íiiatrjz
da Caiiclelaíia;' ás; íí.'¦.horàs.;-._T.rife:e3si*nio.
dia do seu fíillectnièiito.- — Dr. Francisco José da Cruz Cama-
Vão, coinhiÉmbraiido o 6." anniversario do
seu fallecimento, 110 altar mor da igreja
i|c S. Francisco de Paula, ás 10 lioras.

Falleceu hontcpi o Sr',. Luiz Qíiéiróz
de Alvim Mènge, rejlizaiidò-se .0 séu-câ-
tprro hoje, ás 9 horas, da Ladeira da Glo-'ih 

vi. 124, para o ce.uUerjjq.,d,cllSlljpJip
|èaptÍ.*jta.„ , ,.,.,., ,. ,,*;.., ...;,,,; ...... ,._i. ,.

| Pelús ésêólas. "'"*"""""' "
ja Faculdade üa Direito do Rio do Janeiro'.

-*) Relaçilo pnrn-oD.-exnine? -oraés* <íe àmnnliil',. fia;
14 liorni: Sz :¦...¦• '*¦¦ \ ",»V: -*•'•¦" I"1 ;
-: 5" nnno — Amadeu do Oliveira Campos, Innii-
rio T.lnlmrea VciKn, linnoaieto Fernande» E. <le
Oliveira t-iirvallio, Itnullno de Brito, Pio da
Kocha, ií JosG IJnliln de TnneoiieclloB.
:' Siuiplüincntnr — Josf As Oliveira, Vicente Ki-
«oia, Floriano Pereira llnrreto, César Vulle Da-
mascéiio Ferreira, Francisco A. Mello Flllio,
i> Rnul J0«6 Patrício.

m KoHultado dos exímios orne» do 3" nnno:
:: Adamilo.Urunnc, dlstliiccüo na 2" c 3», e
plchn'iiiente nn 2»; Avelino Correia 1'orlo de

/Abreu." illstiiifçno nn t» c .1". e plenamente na
;'2»;-CI6<l*;neiic Ciirjilo, dlstlneçiio nn 1" c 2»,
"h plennmcute nn ,1"l Kstevlio Josf. Perelni, dis-
'tineoSo na 1» e 3» c 1deuan1cqtc.ua Si; .Joilo
Antônio de Almeida <Jopzagn;Jiiiiior, '«tUtiiirçüo
in 1* L"2*';é'pleniiinMite nn ¦3"*i* Jifflb .TAíçilçllA'
dos •Hiurtris.'Sônia''.Tnnlbr; plcbhmcnt.! tiú l*»e
2», e simplesmente na 3"; Joio Alfredo Rn-
yasro de Andrade, plenninente nu 1» o 2» e
dlstincçiio nn 3«; Anlnnlo. dn Sllrçlrn Santo.s,
simplesmente nn 1» 6 3; e plenilmente nn 2»í
Atalibn Gnlvati Filho.' simplesmente nn 1» -e
3» e plenamente ná 2"; Antônio de Snuipalo
Aires, simplesmente 1111 1" e 3" e plenamente
na 2»; Aanlnuldo de Arnnjo Gfteji, slmplesmen-
te emloinsí Clecro Stnchudo fla Sllyai plcpa-
mente.mi 1» o 2» o simplesmente na 8»í'fundi-
dio Drnmond Filho;, plenamente na,l« c 2» c dis-
Unei:lio 1111 3a;. B^TuiíílWo Tôiizf (.nlV(1o,. plena-
hiehte. iin 1» o '-*• 0 'fllstlneeno -narS»; rioineio'
Vau liancel do Amoral, plena mente 1111 Ia e 3"

«é simplesmente nn 2»; UeuiinHP,, .StuRKoill,
iíihiplesníbüto nu 1" o 3" o"plenamcntc!.jiii 2»*;
Joilo Ilaptisln de ltezende Costn'; iilennmente nn
1» e 2» o distlneçilo mi 8»: JosC Luiz Martins
•>tln«o,.BliUUHBflpt» om toda*;-^ii*_j>>I/mronC(j'dn'Ci-uz,' 

slniplesúiente em todas; l.xxU Aiitonlo
Nouneirn, plenamente em todas; Mario Mello,
mundo.Oonçnlves, Otto.-d»,_.u0í-Mle-.(.Ur f____}\
ele -Andriid» 'c- -Sllvn*'ó Artliur Iíoutrn .Cttst»;
nppiiivados 

'-WnV"inalIhíOíio *t'iii todas as éadel-
ras; Itomao Cortec de..Idicmida,ie Rob?rto^Pe-
relru do yuseoncellos, pleminiontò em\todasf Se-
bnstino de Arruda Negrelros,'. dtstinc&So na 1»
c 3", 0"plenamente na 2".

Kcsultiido dos exames oraes do 5» anuo, no dia
13 do corrente:

JosC lios Snntos Cnnuirn Lima, dlstlneçilo om
todns ns cadeiras; Heitor Antunes de Souin
Junior, plenainente cm todas; Joaquim Furtado
de Muudonçu, dlstlneçilo.na 1».2« c 6» e plena-
mente nas outras; JosC Frnncisçp da.Urn Cos-
tn', dlstlucCRo lia l11 e 5* e plennineiitn nns 011-
trns; JosC Liiiü de Souza Costa, dlstlneçilo nu
1» «í prennmeutc nas outras; Joaquim Ilorgcs
Vnllndiio Filho, plenamente em todas; I.uiz dê
Andrade o Sllvn, dlstlncçiiiKem todos; v.

¦ LoTtRiA^ R
I 9° lfítxWEftil~zfflm'

po:ooo$ooffi^[^11

I ÜSvl
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O autor compoz,
excellente trabalho,
ensinamentos*** do
maior do • exercito,

realhVetite,' üm
baseando-se' nos
grande estado-
nos ' regülamen-

tos de • exercicio' para a infanteria e
descripções dã arma dç guei'r'a ad-
ptada no Brasil.*

Esto manual, do um real mereci-
monto, eslA,* Illustrado dom uma bella
capa de Kaljxto o. com os desenhos
necessários ãs explicações:.ile ordem
de.formatura; dos potrechos degucr-
ra: o armamentos.. ¦¦''* ¦ • -- ¦•¦>¦¦.¦¦¦

JAR©IM ZOOIXXSICO *': 
O' Jariíínv Zoológico recebeu as seguia-

tes offertas: um bello pavão real (lavo
cristatus), dà Ásia, do. Sr» Gustavo Jop-
pert, e um* lindo gato do matto (Fclis
macrura),'do Sr. Procopio Gomes de Oh-
veira. ¦¦¦ 'A

Banhos de mar em
:,^--„„ 

'. 
casa 

'; y"y; }-"»^
'' Véndém-sè*' a' D00 r-fis—Primeiro

de Manjo n. 151, e nas boas phai*-
máclàs o drogarias—--ExíJíitiV á; mar-
eà*"régistrüda' bhde se lê: "Banhos
de mar em casa". Únicos anaTj'éa-
dos e recommendàdos' pordistiactos
clinioos. •¦.;.... 1 .. : ,'¦ * !'-ií*'

JsidmyMarx
iW+Jiuà:Mx.QÁ°r- ffl

faz 20 "Io dè desconto

VÁO SEU SQ.Í^Í#EMTOS DÀ
FAZENDA MtJNlCIPAIi

Foi hontem --approvada pelo Consellip
a resolução que'autoriza -o Sr. prefeito
a solver- os débitos da fazenda municipal*
reconhecidos por, sentenças ;' judicianas
definitivamente julgadas c da outras pro-
videncias.

FOI INAUGUKADO, NO HOSPlTAIi
NACIONAli BH AlilENABOS, O
páVlIiíIAO PABA OS ATjIENA^
DOS DELINQÜENTES. 

•-;..; -v. '¦'

- 'O Dr. Alfredo PlntOi' ministro da jus-
tiça,'estevb''hontem pefa.'manhã, no:'Hos-1
pitai Niaoioual..de.Alieuados.,afiin dcina-u-
gUrar o novo .pavi11.ão'destiffàdo aosalie-
nados delinqucntes que* são -enviados das
penitenciárias desta capital.- •

S. Ex. ali chegou ipor volta das- 'i 1
horas, sendo recebido pelo Dr.- Juliano
Moreira, director geral da assistência a
alienados e muitos 

'funceioiiarios do hos-
pitai, dirigindo-se ao pavilhão onde se
realizou cm seguida, o acto da inaugura-
ção. - ** , ''.

O novo pavilhão tem acomodações
para 24 docii'tês,*'*qlie' ficàrSb em aparta-
mentos arejiidôs * e cour agna1- cbrrelitc,

I Doenças ábl^ w

I A Saude da Mulhy I
er.i_;—: * ¦¦-.. -_¦ :-rjr.r.-- . '-- j

• fi.w«i"ii--A'ocioii(tl tle' Bellas Artes.
ItculiV.a-se nmaiiliii, fts 10 borns, o jiilunmcn-

to do toiicurso de Brito médio ila •aula de com-
póslcHo tle iirehítcTtiirn.

O resultado do exame'de Reometria deserlpti-
vn nppllcndh foi o séguliito: JosC Hnllnis de
Oliveira,- .-npprovado lom-dlstincçüo;* Fernan-
do Vnlonlim do Nasciinontõ..* approvado pie-
nnmcnte-.;. Nesior (lenelljio :top*es.de. Araujo,
aiiproviiMb' iilíiiaiiient(;: 1'áulo Ollnto. npprovado
simi»lesmcnlo> e JosC du'Çimliií Vlejni, niiprorii-
rto simplesmente. •'-*' ."'.. -S.

CASA HÈ1M
Grande armazem de comestíveis

para as. festas do' Natal e Anno Botii.
Sortimento completo de . charcute-
rias,' carnes preparadas, queijos,mas-
sas, frutas, conservas nacionaes e
estrangeiras, vinhos Bordeaux, Bour-
gogne, Rheno, Masela.Chianti.Cham-
pagno, etc. P«cstaui*ante "â la carte".

Heitor Car-

regresso de sua .viagem
.jlitt; a bordo do vapor

Chega hoje. i'
de recreio á Lu.-.
Arlansa, o Sr. Antônio Gomes dos San-
toa, acompanhado de suas Exmas. sc-
nhora e filha.

O vapor atracará, ás 10 horas, defronte
ao armazém 18 do cáes do porto.

Ao desembarque comparecerão innumc-
l-os artigos do.estimado negociante e pes-
soas dc suas relações.

*
S. PAULO, 18 (A. A.) — Pelo pri-

meiro nocturno partiram para essa ca-
pitai os Srs. Antônio'João, Nagib Abibi,
José Mocela, Francisco Garcia e senhora,
Adib Abidi, Raul Rodrigues, Mario Abi-
bi, Pedro Monteiro de Barros e familia,
Azevedo Segurado. Said Jabur, F. Zíf-
zur, coronel Marcondes de.Brito, doutor

-Francisco Mendes e.senhora, I. Roscp-
th.il, Romário .Martins, Macedo Gomes,-
A. Veítra, Dr. Cercilio Novaes e familia,
A. de Barbedo, Humberto Maleita, Al-
frtdo Porlo, Martinho Chaves, Samuel
das Neves Filho e A. C, Chaves. '
1." 

Pelo comboio de luxo seguiram mais
os Srs. Hélio Monzani e familia, Rocha
Mello, João F. Wright, J. Brandão de
Oüvcira. Manoel Lopes, S. Stubbs, Pos-
sidonio Neves e senhora, Antônio Dan-
zelini. Augusto Luppi, Raul Poyare, dou-
tor Roberto de Macedo Soares e. familia.

Estão se habilitando nos vários carto-
rias para o casamento .as seguintes pes-
soas: Rubem Barbosa da Cruz e Vera do
Rego Monteiro, Adiuar Lopes da Cruz ç
Olga Bouchand, Antônio Costa Mendes
e Rosa Fcrraro Bruno, Raymundo Vas-
concellos Alvim c Maria de Almeida Les-
5,i, Fraucellino Bulhões e Emerena da
Silva,-Manoel Costilliani Martins cAme-
rica Leal da Rosa, Narciso Pomes da.
Cunha Netto c Antonieta Donaira Nasci-
mento, Américo Savedra Baptista e Or-
linda Braz, Antônio Correia dc Oliveira
e Maria Virginia Lopes, Emilio Edmundo
Freitler e Julia Faria Alves, Oswaldo
Souza Ribeiro c Carmen Bemvinda dos
Santos, José Correia Vasques e Cecilia
Mendes Meireles, Octacilio Antônio Ma-
chado e Virgínia'Aurora, Benjamin Pau-
lo Guimarães Jobim e Sylvia do Rego
Monteiro, Francisco Pereira Torres e
Esther Grimaldi, Quirino Carlos Lace e
Angelina Teixeira, Mario Roque e Anna
Ribeiro da Silva, José Augusto Cesario
de Oliveira e Maria de Oliveira e Silva,
Lúcio Valentim Coelho e Clara Caetano
da Silva, Manoel Antônio da Silveira
Brum e Orminda Pinto .Braga, Francisco
Paulo dos Santos e" Maria Lopes-do
Nascimento, João Martins e- Maria do
Carmo Sampaio, Francisco Antônio Tei-
xeira Juuior e Inezilla do Nascimento
Sebastião Luiz dos Santos e Bertholina
de Oliveira, Geraldo Justino da Costa c
Maria Paulina, José Antônio Cravo e
Thereza de Jesus, Gabriel Oliveira e
lida Santiago, José Ramos e Palmyra
Maria da Conceição, Adão Duarte de
Oliveira e Noemia Victalina de Castro,
Cândido Rocha da Silva e-Dulcclina Cor-
reia Bittencourt, Manoel Joaquim da Cos-
ta e Mariano Borges,

Collegio lUUltar do Rlo'ioíancWis 
'.....'

i. Renirmiin-se scBiindn-feira, 20 docòrronto, 4»
10 lioras, os soRiilutes exames oraes:

1" anno — rortuuuM, nlumno n. 773.
•2» anno — Eortuguêí, uluinuos ns.: 600, 701,

202, 708, 704, 720, 747, 752, 753, 700, 775 c
77S.

2» nnno — Franeez. alumnos ns.: 388, 402,
C17. U7S, Cfl4, 01)6, 007, 700, 703, 710,, 713
e 715.

2» anno — Arltlimeticn, nlunmos ns.: 284,
440, 401, 494, 503, 507, 545, 047, 003 e 002.

2> nnno —- Ueograplita, alumnos ns.: 123,
192, 230. 231, 340, 371, 377, 304, 405 008,
717, c 754. . •

0» nnno — Geometria, nlumnos ns.: 1, 21,
22, 25, 02, 75, 101, 110,' 141, 100, 179, n 530.

fl» anno — Historin (faral, alumnos ns.;
191, 211, 220. 231, 201, 202, ÍOO,. 3»T... 435,
430, 460; O '480.;""'¦ ' "--

0° nnno — üostorla nnluml, alumnos nu-
meros: 70," 92, 114,-"213, 453, 458, 490, 519,
520, 572,' «00, c 822.'

Reallza-se _ também ,-, segiisda.le.ra, 20 do
corrente, âs 11 lioras, o exames escripto de al-
gebra para o 4" nnno.- .**

Aviso — O ponto oral pnra os exames de ma-
tliematlcn, sciencias pliyslcas c nuUrfnes, serft
ilado fts 8 horas, na secretaria.

Nilo seriio chamados cm exame ornl, os ain-
íunos que não estiverem quites com o collecio.

.;* , -- ¦ *•*: Xj.il. f.
¦ Rscólts Superior dc Comncrclo.. *..

São clinmados segunda-feira, 20 do corren-
tc, I fis 20 horas, á prova escripta, todos os
nlumnos inscriptõs para exames finaes de his-
toria natural do terceiro anuo mCdlo; contabl-
lidade commercial da segunda série; prova oral
do segundo anuo mCdlo de geographia os sc-
guintes: Mario Alberuaz, Antônio dn Costa
Amorim, Albino Joaquim Ribeiro, Francisco de
Paula Annond, Jonquiui de Jesus Marçnl, Ara-
cy liamos, J«eoneL A. Moraes Filho, Delfim
de Arniijo. Noei Ai Crrii Stpssedfsr.^pifarlthe da
CfUü 

-'Mcssfler, Kcllx^dè Mnttit tamplsta, e
Carlos tieit.T ATtnt>; chimica inorjánicá e sei*
«nela» naturaes nppliea-lay no conitiierclo da"terceira : sCríe:'íóío -dós Santos Jiinlnr, Alfro-
tio Martins. Samuel do Queirós, Kenato Ma.-
gnin, lioberto 1'lnto dn Luz, Arthur Ferreira
Neves, Eloyiirt' Lana o Kdlth Joaquina liamos.

Cigarro? "MISTURAS"
Mauufactura esmarada de LOPliS SA' & C.

são ss melhore**-, _ ..
Roa Santo Anto»'lo pai' 5*9

etc.-, e terá por chefe o Dr;;
rilho.  ...

Essas obras;* de' real' proveito parao
hospital, pois,, vêm desafogar .%. secçao
Lombroso do~ hospital, onde o numero de
internados* já: era* demasiado, foram fei-
tas por conta do respectivo patrimônio,
sem . ônus nenhum para: qs. cofres pu-
biicos. •. ; .-

Finda a inauguração, o Dr. Alfredo
Pinto, .ministro da justiça, ein companhia
do Dr. Juliano Moreira,, percorreu di-
versas secções do hospital, retirando-se
pouco depois das 12 horas.

de liontem.deu provimento á a-ppella-
eão para desclassificar o .crime para
o artigo 41, da lei n. 2.110, grão mé-
dió. ... .........
Km toruo dc uma. 1n1M.ln.le tio casu-

lIMMltO

O Dr. Julio Benedicto Ottoni pro-
poz em 1900' uma aegão de nullida-
de de casamento contra sua mulhor
D. Rosina Michel, do quom estavadi-
voi-cia-o por sentença da Gamara_Ci-.
vil, do extineto -Tribunal Givil o.Cri-
minai. •' _,., * * ]_.{_-'

: Fundamentou-o seu .pedido ano-
eando o autor a incompetência- ue

juizo por. onde contralura o matrimo-
nio. e falta de proclamas para a rua-
tação de tai acto. . ,: ,,'"_:•„

Julgado insubsíatente e nullo o ca-
saiiiento pelo jui/. .-da iM instância, a
ré .fliopellou da sentença para. a
IV e-3rte.de Appellação, qu«-deu pro-
vimento A-appellação para roformar
«a- sentença e julgar- improcedente a
aCNã°õ 

se conformando com o jaocor-
•dão proferido .pelas Câmaras Reuiu-
das-da COrte de Appellação qBiv»-
lio Benedicto Ottoni intorpo-z. dn allu-
dida 'decisão recurso extraordinário
para o egrégio Supremo Tribuna).f*-'-

Na sessão do hontom o SupueirV
Tribunal julgou o recurso oxtraorii-
navio, relntamlo o feito o Sr. ministio
Guimarães Natal e ile nççordo com o
seu voto-o Tribunal não conheceu do

recurso, contra os votos dos Srs. mi-
nistros João Mendos o Ptaflro. Xjcusst,
cine delle conheciam e llio negavam

provimento.
.'  jLjPrcfeicncla concc<li«ln

O presidente submetteu ao Jílbu-
„al o-requerimento «feM^|
_imà & C, e outros, üquidatauos cta

massa fallída- de Nessen & C pediam
•prCTé'-rén'cia .para fr*Ju«limentO*ao ie-
curso extraordinário, 5Vfft3-*°' Ta
do concedida a preferencia 

-paia a

próxima sessão, contra o voto áo

ministro .Hermenegildo de Barrofc.
ITm voto de pesai*

Na sessão 'de hontem, o ministro
Pires e Albuquerque, .procurador ge-
ral iaá Republicai -pedin-do i*»'J»*«S
pela ofdem, disse que a naritott»
briisileira acabava ide perder um dos

-s-eus* :malores' juizes, o Div Erancisco

secção do-Rio Grande do Norte,, no-

tarei pelo talento;-saber e honradez,
nelo que propunha* se lançasse- na

acta um* voto de profundo .***£$$&¦
seu fallecimento. O pranteado extin-
cto é bem digno dessa homenagem
pelo amor- e fidelidade .com que. sei-

viu sempre «V justiça.
Essa-proposta íoi • ün-animemente

approvada. ',-,.,,
R-.siilti.do de um jnléhitiento sc-

creto , • .. •
,-A appollação criminal n. 843, do

Districto Federal; appellante crp o-

curador criminal, appellado, Afluili-

no Lopes, julgada secretamente na

sessão do 11 'do corrente, tpve a se-

guinte decisão.: "Negou-se.-proylmen-
ífP| •ap^ll^QãO: üuamm-pfènte ."""r"'","-"- A missão .Coiby..,. *..-••

'"-O 
pi-esidénte do' Su'pi*cmo; Tribunal

Fedekl nomeou' umit 
^T^-

composta -dos mtetatros* André Ga

valcanti, Loonl Ramos e Pedro Mi-
'biellLpara, em nome do egreg o ti -

bunal, dar as boas vindas a Mr. Gol-
.SP ministro das relações exteriores
dos Estados Unidos da America do

Norte, que vem ao Brasil em missão

especial, por oceasião *da sua chegada
a esta capital.

PELAS VARAS

Se, entretanto, se reputa senhor de
algum direito contra a Supplicanie,
não lhe faltarão meios de o pleiteai* o
realizar. O que não 6 possivel 6 pre-
teiider a.exhüvção do livros offieia'.-a
de um. departamento ¦ administrativo
americano, e depois, tentar a fallon-
cia... — (porquo a verificação re-
querida só lhe abre esse caminho I) —
desse mesmo departamento official
ame nea no,.! o que importaria na pro-
pria fallencia da Republica dos Esta-
dos Unidos' da America do Norte..',
porquo O patrimônio da United «Shin-
ping Board... é o mesmo patrimônio
do paiz de que ella 6 írisütuição ÓE-
fiçiall...

A' vista do exposto, e que vai com»
provado pelos documentos annexos, fica
e eu-pera a supplicante que, ,1. esla
aos respectivos autos, se servirá vossa
excellencia de tornar sem nenhum ei',-
feito a intimaçâo que mandou fir/.er li
siippl'can.te, negando, assim, a verifi-
cação impetrada polo supp_cad,Q — r.
defeiiiiientc),." 

'

Fallencia ]»f«nteneíiTO & C.
Attendendo ao que requereu í.ydio

Gonçalves Pereira, negociante esla-
belecldo á rua Benedicto Hippolyto
n. 52, credor de Montenegro &- C„
desta praça, por uma íiola pfomlsso-
ria do valor de 1:680$; vencida e não
paga, o juiz da 2* vara civel, por sen-
ten.çà de hontom, decretou'a fallon-
cia dossa ultima firma, designando
o dia 22 de janeiro próximo paru 11
1* assembléa de-credores o mandan-
do intimar os fallidos tt apresenta-
rem a lista dos seus maiores credo-
res no prazo de'24 horas, sob pena
dc prisão, para ser feita a escolha do
syndico.

Arehivainciito! de inquérito
. O procurador criminal da Itepubli-

ca,. Dr. Carlos Costa, rpquereu hon-
tem o arçiiivamento do inquérito po-
licial em que! C acçusado o indivíduo
Álvaro Nogueira, empregado da Cir-
má A. L. Neves &. C., ,de Haver dado
uma cédula falsa- de 500? ao Banco
Hollandez, .num pagamento que fora
effectuar. • ¦

Ficou apurado,, no inquérito, quo
Nogueira, recebera a cédula de seun
patrões e que.estes não agiram üo
má fé. -.

Um inquérito deílcienle
Afim de melhor esclarecer o facto

relativo â queixa dada no 26° distri-
cto policial r>or Trajahó L. Pereira,
contra" João Antônio Alves ou Ardi,
conhecido pelo vulgo ,de "João Tur-
cõ", o 'procurador criminal da Repu-
blica-. Dl*.' Carlos Costa,* reilUerou qiift
os autos respectivos bülxem èe"i" ili'-
legada'auxiliar; para;'que seja toma-
do o depoimento dé diias testeniu-
nhas. -'

Queriam cqiUparui' um dcpnrtumen.
to oíriclal americano a um estabe-
lecimento commercial. %._ ¦

Pelos advogados Dr. Justo de Mo-

raes .e-Herbert Moses.foi hontem apre,-
sentado em juizo a segunte^petiçaq::

"Exmo. Sr. Dr. juiz da 4» vara«cir

CASAS PARA FIWOCIONARIOS
MUNIOIPAES, PARA ESCOLAS E
PARA AGENCIAS DA PREFEI-
TURA.
O iConseHio Municipal approvou hon-

tem, definitivamente, a resolução que au-
toma o Sr. prefeito a contratar com Joao
Maria da Silva Junior a construcção de
casas para residência de funecionarios
municipaes e para-funecionamento de es-
colas e agencias, mediante as condições
que estabelece, ':.' ..y- ¦ .-

Ferros Electricos
Os únicos garantidos

LEMOS-RIO
íitanaâir ;- : Rna Uruguayana 150

m QRUHDO RANGEL
83-RUA DA ASSEMBLÉA-85

Ferfumnriss fina» e prmluctoB phar»
maccnticos.uaciouaes « estrangeiros

NAO FOI PRESO SARGENTO Ali-
GUM NA 1" REGIÃO

Ao contrario do que foi publicado
em tim matutino, hontem, ó sargento
Azamouja Martins Pereira, que serve
no quartel-general da 1» região, não

A TRANSFERENCIA DO ASYLO
S. FRANCISCO DE ASSIS

Está definitivamente marcada para os
dias 23 e 24 do corrente a transferencia
dos velhos do Asylo S.' Francisco de As-
sis, qúe passarão do antigo edificio para'
uma das alas do Instituto João Alfredo,
adaptada para esse fim. '

MAIS DESPACHANTES MUNICI-
PAES

Foram nomeados hontem para os loga-
res "dé despachantes municipaes' ps-sc*-*
nhores Octavio Babo e José -Guimarães
Corrêa.
'¦' 

_________ 
'*•'-—-•¦¦-¦-¦ 

«-•-- j

Academia dc-Commcrcio: - s. "' :.':
. Síiüo eiiamndos ímanliü, para rs provas es-
critas (lfs exames de 1» íPíçSj.tuao» os aliunnos
Inícrlplou cln: :;

Curso, gemi UlurnO -- A's 14 lioras, 4» si-
rie. pmlica jnriillco-commorcial.

0iii*80 nocturno — A's 20 lioras, preparatório:
aritlcKct.ku (-» chamada). Curso ueral: 4*

/OORTIOITE
ivia.te_*i-».l %>s*.vs», isolamento cie caiuaras

frigoríficas
Fabricas : •S._=»__CJ__<_>o RIO

JOSB' CONSTANTE & to.
Avenida Rio Branco, ^1 - HIO

sTtxxs*. S. Bento, Sà,!* - S. PAULO

vel __"diz a United States Shipping
Board — que,, a requerimento de M*.
R' Millàr, foi citíida para. exhibir 11-
vros_. afim de se proceder &. verificação
de conta prevista no .art. 1", n. K da
lein. 2.024, de 17 de dezembro de
1908. Acontece, porém, quo a suppli-
cante, pela sua natureza singular, nao
estai nem p6do estar sujeita a esta
exhibição, como, para logo se vai ver
rifipíir

Com effeito, a — United States
Shitarlng Board — como, aliás, deijde
logònndica o seu nome, nâo é uma ^Q-
ciedade commercial, e,. sim, apenas, um
depaítamento offio'al! do governo dos
Estados Unidos da America do Norte,
destinado â fiscalização, direcção ,0
jjisciplinamento da e-jquadra mei-canto
daquelle paiz, afim de systématizar a
sua navegação e minorar, dèsfarte, as
oonseqpencias da desorganização do
trafego naval, produzida pela ultima
guerra. Conseguinteniente, trata:se
de uma' instituição de caracter official,
do 

"um 
verdadeiro departamento admi-

nistrativo da retenda Republica, sen-
do os seus representantes no estran-
geiro genuínos delegados da soberania
desse paiz amigo. *^r

Essa organização nada tem que Die
possa emprestar o caracter de socie-
dade privada, seja de que espécie fôr,
porque não tem contrato, não tem es-
tatutos e a sua existência deriva dire-
cta,' só e exclusivamente, de uma lei
federal dos Estados Unidos da AnSe-
rica .do. Norte, creando o aerviço, etim.
o Cuhlio expresso da officialidade. —-

Demais, e para melhor accentuar
esse caracter de offiçialismO da insti-
tuição, ha, ainda, a circumstanciã'de
que todos os empregados desse ser-
viço, inclusive os' aeus representantes
no estrangeiro, são nomeados © éstí-_
pendiados pelo próprio governo :"dpá
Estados Unidos da Anierica do Norte.

Accresce, ainda,..que. essa situação
official está reconhecida polo Brasil,
não só pelas relações qua. a nossa ad-
ministração com. ella mantém, como,
também, pelo motivo de a exonerar,
comQ do- f«i£lo a exonera, para o seu

¦ .**--'¦'-•¦• •*- *. '•'* * .3 --.

Um larapio condemnado
Pelo juiz, da 4" vara criminal, íoi

hontem pronunciado como incurso
no art. 330, paragrapho 4-° do Código
Penal, o individ.uo João Evangelista
da Silva,*que em setembro de 1919
furtou de José Soares* Pinheiro, cm
sua residência, á.. rua Guanabara
n. 4, a quan tia de 55$, um relógio ile
ouro, medalha e corrente do mesmo
metal. ...

Impugnarão «le credito— Uma
fallencia'' 

No juizo da 2* vara civel, 110 pro-
cesso de fallencia de João Manoel
Marques, Augusto Alves & C„ inipu-
gnaram o crodito de Souza & C, «lt>
18:389$100, por julgal-o fantástico.

Julgada improcedente a impugna*
ção, a 2r Corte de Appellação, eni
grão de recurso, reformou ousa deci*
são para excluir do passivo du raasss
o credito impugnado-'.

Não' so conformando Souza & C
com essa exclusão interpuzeram re-
curso 'extraordinário para o Supre-
mo Tribunal,, allegando incompelen*
cia do juizo.

A 2" Corte de Appellação negou-
lhes esse pedido, pelo que Souza & C„
mandaram extrair carta tes te mu 11 li a-
vel para o Supremo Tribunal Fe-
deral.

Na sessão de hontem foi julgada
a carta.testemunhaycl, tendo o tribu-
nal julgado. procedente a carta para
mandar subir o recurso.

; "Habeas-corpus" para uui padeiro
Áchando-se preso ha dois dias, na

delegacia do 22° districto, sem nota
de culpa ou mandado judiciário,
Cândido Soares do Nascimento, em-
pregado de uma padaria em Bom-
suecesso, requereu, por seu advoga-
do Dr. Simas Enéas. uma ordem do
"habeas-corpus", allegando a iHi-ga-
lidade da prisão.

O juiz determinou que fossem im-
mediatamente solicitadas informa-
ções das autoridades daquelle distri-
cto, sobre o motivo da prisão do pa-
ciente.

Mandado dc prisão contra um f»'"
lido

qonçalves Serra & C, negociantes
estabelecidos á rua do Rosário, nesta
capital, requereram ao juiz da 2' va-
ra civel que Sam Midlin, negociante
cuja fallencia a seu requerimento t«"
decretada, prestasse declaraç»1-'1*
acerca de 700:000$ de mercadorias
ocultas.

Intimado para hontem, não coni-
pareceu pelo que. o juiz respectivo
mandou expedir mandado de pnsao
contra o fallido. - .

Foro fluminense — Mocdciros falsos
denunciados

O Dr. Peáro de Sá, procurador da
Republica no Estado do Rio, offere-
eeu denuncia, hontem, ao juiz federai
Dr.- Leon Roussouliéres, contra os m-
divlduos Sebastião Madeira e Jo*-"-*
Baptista Braga.

Os dois, conforme inquérito mun-
dado abrir pela policia de Campo-.
foram presos em flagrante, quanui
tentavam introduzir moeda falsa, »•*
circulação. .

vários •ypuí. para chá e ohimarrão. CA*-*»'»
BIST unica aípèclálista no artigo.- ««>'
Sete dn Setembro m. '•ITI.
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CASOS _
Sempre a mulher

,-> «ARREPIADO" MORTO A TI-
BOS XA TRAÇA TIUADKXTES

Geriam 22 horas, quando a gran-
dc massa popular que, habitualmun-
te aos snbliados, estaciona na praça
Tiradentes, aguardando a vez de in-
.-rossar num dos theatros ali situa-'
dos ou esperando o bonde de regres-
«.o a casa, foi surprehendida eom a
i-cquencia o cinco estampidos, por
arma de fogo.

Desde logo locomoveram-se todos
Mn demanda do local, afim de co-
«hor informes que os pusessem ao
-errei* do que se passava,

Era de tristeza e de horror o espe-
•taculo que se descortinava aos olhos
íuriosos de quantos queriam saber o
ine havia.

Aquella hora adiantada da noite,
,m que muitas energias humanas
ãroouravam descanso,- preferindo ou-
tros a distração do theatro ou do ci-
nemn dois homens e uma mulher se

desgraçavam, da maneira a" mais
trágica.

ESENTES DE NAT&L.
"\7-i-si-te "V. "EQx. sa.

,-A? F»/%UL

lhão de policia -militar o reconheceu,
prendendo-o.' •*; "¦

O larão virou bicho, sendo a custo
subjugado e condnzido .1 delegacia do.
23° districto, a cuja xadrez foi reco-
lhido.

João Evangelista reside na estrada
de Camboata. '< _ .

 ¦ a iu» a m
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quo «s(ã vendendo toitos os seus artigos com enormes abatimentos

brasileiro, de
rua do Senado

MARAVILHOSAS EXPOSIÇÕES DE

AlítlGOS D i*; NOVIDADK próprios para presentes de Kestas
Vestidos leves, Tecidos Finos, Sedas,

Koupas de Cama e Mesa, Morins, Cretones e Atoalhados
Roupas Brancas. Meias de Seda e defAlgodão. Leques, Carteiras e

.-.,,_' Orande variedade em Vestuários para crianças a

FÍ*fI4ÍÇ'0« ASSOMBROSA MKN IK HAIIATOS

lÂRSüd E3E &. FRMNGS8C0 DE PÂUIA #. 2-(Junto aos Fenianos\

roupa, encontrada na* rua Senador Soa-
res e abandonada por um larapio quo
era persegudo pela. policia." 

';¦

Desciam a praça Tiradentes, tom

jestino á Avenida, Corivaldo de Cri-
to Rodrigues, branco,
21 annos, morador &
., 129, o empregado da casa Fran-
cisco Giffoni «t C. estabelecida â rua
Primoiro de Março n. 17, o i{ decaída
Maria Mattos, de 19 nnnos e resi-
dento A avenida Henrique Vallada-
ros li. •'(*. ; ,

Ao passarem em -frente ao th.ntro
S .Tosfi, encontraram Manoel da Cos-
tá Braga, vulgo '.•Arrepiado '; cam-
blhta, de 34 annos e residente .1 rua
ilu Lavradio lí; 34.

Desse encontro resultou uma dis-
cussão, que se degenerou om aggres-
são iiara terminar còm a morte de
''Arrepiado". Os dois homens envol-
vidos no caso, eram rivaes, pois Ma-
iia Mattos, antes de se unir a Criri-
valdo, fora amante de "Arrepiado".

Ao se encontrarem', trocarom algu-
mas palavras, mais ou -menos aspe-
ras, e coíí*ò "Arrepiado" anu*açasse
aggredir o seu rival com uma ben-
gala, Corivaldo puxou do revólver,
rio que sempre anda armado, dispa-
rando cinco tiros contra elle. Uni «os
projectls attingtu o alvo, ferindo
mortalmente "Arrepiado" na •.-(.•gião
lombar.

Alguns populares prenderam em
flagrante o assassino, oniquanto ou-
(n.s procuravam o telephone 

'para

chamar a Assistência.
Os gritos do lynchh ! lynclia ! echo-

aram no espaço; e.só devido a gran-
il.* esforço da policia, chegou o as-
sassino illeso fi deU-g««.cia. A Assisten-
cin nada precisou fazer, pois a vi-
clima jíi. era cadáver.

Ao mesmo tempo em que na dele-
Sacia do 4" districto eram arroladas
e ouvidas as testemunhas . sobre a
triste oceurrencia, outras providen-
rias eram dadas para- que ò cadáver
fosso removido para o necrotério.
Corivaldo e sua companheira Maria

Mattos declararam, na delegacia,
que "Arrepiado*' ha muito tempo os
vinha. ¦ per^giiindo e que, por ess«:
motivo, varias vezes procuraram a
policia, íi eujas autorièades apresen-
taram queixa, ¦' *' '.

Um do.s projoelis attingiu, na na-
dogn direita, Eduardo Vianna, de 3G
annos, brasileiro, e residente na es-
tação de Itamby, no Kstado do Kio
do Janeiro.

Koriir. ouvidas pelas autoridade!)
locaes as testemunhas: JosC* Luiz
Cordeiro, oicripturario du policia;
felippe Silva, operário, morador íi
rua Sonador Pompeu n. 270; Joa-
quim Alves de Oliveira,..'negociante,
residente .1 rua Uruguay n. 139, e
Ai.tonio lloledo Veiga, negodanto
om Duas Barras, Estado fo Rio, on-
de ê juiz de paz em exercício!

Pelo guarda civil n. Íi2£i, foi preso
o indivíduo Josí* Amorim Barbosa,
morador á. rua Nabuco de Freitas
n. 15S, que durante a conducção do
assassino para a delegacia, gritava
insistentemente, lynoha.! lyncha !, o
procurava se apoderar do. preso.

 mx. <tm<SEl~X*-aH.

Larápios
Quando planejavam um assalto a

uma casa na Muda da Tijuca, foram
surprehendldos pelo agente Macario oa
conhecidos larápios José de Figueiredo
e Francisco Santos, sem profissão nem
residência nenhum delles.

Autoados, foram ambos, trancafiados
no xadrez.—«— -^ • am mam

Ia morrendo afogado

NA PRAIA DE COPACABANA
Aquella hora da manha.,ás 6 horas

e 45 minutos, havia grande afflucn-
cia de banhistas 

' 
nas immediaçõee

do posto n. 4,. da praia de Copaca-
bana. A animação e.ra grande, pois,
quasi todos se atiravam ao mar e
nadavam, apostando para.ver quem
chegava primeiro a determinado
pçnto. Súbito, o enthusiasmo ces-
sou: um dos ba-nhistac estava em pe-
rigo. Os soccorro,? não se fizeram
esperar e promiita.mente os empre-
gados daquelle posto nadavam pro-
ximo da victima. Esta veiu para- a
praia, onde, momentos depois, che-
gaya a Assistência, já solicitada para
medical-a. '

Verifiçou-se, então, tratar-se do
estudante Everardo Lncroix da Mot-
ta,Bacellar, branco, de IS annos,
brasileiro e residente" íl í-úa. Almi-
ranto Gonçalves n. 15. Como Eve-
rardo tivesse bebido muita agua, o
medico da Assistência, só duas ho-
ras depois de grande lueta, conse-
guiu que elle recuperasse os senti-
dos. Em seguida, Everardo foi con-
duzido, na ambulância, para sua re-
sidencia, onde ficou èm tratamento.

Á policia do 30° districto foi scien-
tifiçada do oecorrido e esteve no
local.

Og empregados do posto que sal-
varam Everardo chamam-se Anto-
nio Daniel da Silva, Mucio de Al-
meida o Romualdo Theodoro. da
Silva. ','.'

O motorista, verificando ter com-
tnettldo o desastre, deu maior veio-
cidade ao automóvel e fugiu.

A menor fói. medica.dã na Assis-
tencia, "dos ferimentos que recebeu
nas regiões temporal direita c ocei-
pitai.

mjft' m> a bí

Provocou e apanhou
O estivador Ezequiel Silva, mora-

dor na ilha do Governador, e. metti-
do a, valente e constantemente pro-
move desordens naquella ilha.

Hontem, Ezequiel começou a pro-
vocar um grupo' de rapazes, e, po«r
cese motivo, apanhou umas bengala-
das, saindo ferido nas regiõss ocei-
pitai, parietãl direita o maxilar in-
ferior o escoriações no dorso do bra-
ço esquerdo. .

Ezequiel veiu para a cidade, tendo
recebido curativos na Assistência. .

A policia do 28° districto registrou
o facto.

mm amam * —. ¦

Depois de medicado pela Assisten-
cia, Santiago deu entrada- na Santa
Casa. .

A policia do 22° districto teve co-
nhecimento do facto.

Navalhadas
Por motivos futeis, hontem, ít noi-

te, na. rua Guanabara* em Madureira,
Ermelindo Manoel da Silva.'aggrcdiu
a navalhadas seu desaffecto, Jos." An-
tonio da Rocha, ferindo-o na- região
molar e no qneixo. - '. : *

A policia do 23° districto prendeu o
aggressor ,e a Assistência soccorròi*
a victima.

m t. im< mm

Queimada com thereben-
tina

A Assistência soecorreu honiem, n«v
rua Lopes Ferraz ri. 31, a. Elisa Pra-
do do Castro, de 28 annos, casada, do-
mestiça, ali reslíente, por apresentar
queimaduras de 1°, 2" o 3° gríios, ge-
neralizadas e produzidas por essen-
cia de therebentina.

A policia do 10° districto ignora o
caso. .

mt a mt i» ¦¦

FIXOS E MAR
A oleo cru semi-Diesel

TIOS

Sempre os automóveis »
O automóvel n. 850i dirigido pelo

motorista Franklin Isodro Pereira,
quando passava hontem em dispara-
da pela rua Senador Euzebio, atrape-
lou o pintor Joaquim Ferreira, portu-
guez, .de 20 annos, solteiro e morador
naquella rua n. 10S.

. O motorista culpado do desastre foi
preso em flagrante, e a victima de-
pois de medica-da na Assistência foi
recolhida A sua residência.

Dois sorveteiros..
tados

esquen-

Oue sobrinho.
Yive'i durante tempos com seu tio,

Luiz Vieira da Costa, na casinha nu-
mero !>l, da. i ua da Passagem; na
Villa Proletária, o joven Armando
Vieira da Çoç^a, que iVall.i se mudou
h.i .pouco**- dias, '., '. j L . '-,.-i

Montem', b Armando'sabendo qué ó
sou tio estava ausento, foi á referida
casa o arrombou-a.

()s visinhõa; porem, deram o alar-
ma o o Armando foi preso o levado á
delegacia do 23" districto, para cxpll-
car as suas intenções.¦ ¦wiq-xm>**<Mpii«.

Entre dois bondes
O maritimo "Manojl Jorge Henri-

quo Junior, de 45 annos, casado e mo-
rador á rua Brito Teixeira n*. 11,
viajando no èatrllio de um bonde, na
rn,-. Primeiro de Março, esquina da
rua Visconde de Iti*.bnrahy, foi ini-
prensado por, um outro bonde, quo ali
fazia a curva.

Bastante machucado na cabeça, foi
o Manoel soçcorridq p.oia Assistência,,
o removido para 

'a Santa'' Casa'._
A p.-üi-ia do 1° districto registrou o

caso! '• ' . ¦,'¦'¦¦
 «c^yooa»' '—-.

Conseqüências de uin vei
Jho crinie ? k-v l

A's autoridades dn 3" districto, foi
pedir garantias, hontein, o Sr. SebasT
liãn Paes Leme de Abreu, por estar
ameaçado de morto pnr Sylvio de
oliveira Souza, morador á rua Copa-
o.: l.a na n, 969, o filho d.j finado co-
ronel Oliveira e Souza, ha tempos as-
rn: sina .lo na Avenida Rio .Branco,
peln maestro Paes Leme.

Foram tomadas as providencias
necessárias.

Acabavam com os lalhe-
res

Aceusados de haverem furíado 41
facas, II garfoá, 3G colheres, mna con-
'ilin o varias colherlnhas para caí.>,
foram mandados apresentai* íls autori-
dades .lo 23" districto, pelo coniman-
dante do 1" regmomo de .".rtilhoria,
iiqúarteiadò na Villa Militar, os íara-
pio* Paulo Silva e Antônio Francisco
da Silva.

Parto dasses talheres furtados
fuiuelle regimento foi apprehendido
paio 

'nvosiiga.lor do districto, na
casa ii. 124 da Estrada Real de S.mta
Cruz, no Realengo, onde funeciona
unia casa eommereial da firma A. .1.
Comes.

A respeito proseguem as dilinencius.

Caiu do bonde
Hontem, íi tarde, quando viajava

no estribo de'um bonde da linha
Villa Isabel-Engenho Novo, sob o
n. 532, caiu ao solo Manoel Duarte,
empregado da. Light, de 45 annos,
portuguez e morador íi rua. Amélia
Garcia n. 4. Duarte foi levado para
a Assistência, sendo ahi medicado
em dua.s feridas contusas, na região
superciliar direita o parietãl do
mesmo lado, al6m de outros peque-
nos ferimentos. Emv seguida, reti-
rou-se liara sua residência.

Não houve prisão visto ter a po-
licia do 14" districto apurado a ca-
sualidade do facto.

. .-«8Kt-<«a>^IBri

Unia menor atropelada
por: automóvel

A menor Elza, filha, do Antônio
Joaquim Pereira, residente íi rua
Rufino de Almeida, n. 3S, casa 1, foi
atropelada, liontem, por um auto-
movei, naquella rua.

Quasi matou a criança
O automóvel :n.! 3.134, ao passar,

A lorde,' pela .avenida Salvador de
Sá, numa. desabrida velocidade, a«tro-
pe'.ou o menor de 8 annos Jorge Fer-
reira,. pardo, filho de Cândido Fer-
reira, n:orador A rua Santa Maria
n. 37.

, A victima, em estado grave, foi
mandada para a Santa -Casn, depois
de soceorrida pela Assistência.

O -motorista logrou fugir.
A policia do 0" districto registrou

o caso.
— i o «aii m u.

Victima de um aulomovel
O automóvel n. 1.431. atropelou

hentem á tarde, na, rua Frei Caiifl-
.ea, o italiano JosC FeMppe, de.59 an-
nos, casado e morador á rua da Mi-
íe rlcordia' n. -157. ., '-. .''

Como sempre, o motorista conce-
guiu fugir í«v T.ctivjdRde dos nosso.-*
policiaes, apezar da. delegacia, do 12"
districto . ter tido conhecimento do
facto.

A victima foi medicada na Assis-
tencia e depois recolhida -x Santa
Casa.

^ » rzst-% tm.

Ladrão fardado
O conhecido ladrão João Evangelis-

ta, fardado de sub-officíal da armada,
viajava em. uni trem da linha auxiliar,
hontein, A noite, quando o soldado
n. 102, da 4* companhia do 3° bata-

A cantarolar trovas suggestivas,
para despertar a attenção da fregue-
zia, percorriam as ruas de Botafogo
os sorveteiros Joaquim Campanha e
Octavio Ferreira Leite, este morador
a rua Oliveira Fausto n. 5 e aquelle
residente A rua D. Polyxena n. 104.

Officiaes do mesmo officio, forço-
samento eram rivaes, e cada um dei-
les procurava tirar a freguezia do
outro.

•Hontem, A noite, os dois sorvetei-
ros encontraram-se na rua D. Poly-
xona, onde discutiram, chegando a
esquentarem os ânimos.

Em dado momento, cambonas o
sorveteiras foram atiradas ao lado,
engalfinhando-se os dois.

Da lueta resultou sair Octavio fo-

•**y-**g«*«g*?^^

Falleceu a bordo do"Orita"
Hontem, pela- madrugada, falleceu

a bordo do "Orita"', o. meiior de 14
mezes Narciso. Celestino Gonzalez,
que seguia com .sua família para o
süf. A "causa mortis" attestada pelo
medico de bordo, é interltc aguda.
Levado o facto ao conhecimento do
inspector Miranda, da .policia m.-iriti-
ma, foi o cadáver da. infeliz criança
removido para o necrotério da po-
licia. .
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Peçam informações aos
Agentes Geraes:

Estab. MESTRE IBLATtiM. A.
RUA DO PASSEIO 48|54

IFêio de Janeiro
¦ -u

Saudando çs nossos fregiie/cs c aniluos, petii festa <lo NATAL c
pela feliz entrada do ANNO NO VO, a*I5ialiiiin ollen-cc-lhcs umn SE-
ÍUE EXTRA <lc

som prejuízo da SERIE XXV, íi uc continua om visor.
A presente ferie extra conttiija a vlff<«'ar, parn todu u cerveja VI-

litilga salda dti falirlca, do dia 22 dc dczciiibró dc 1Ü20 n 0 dc ju-
uclro dc .1021.

m preialos são os sâgyinios

Caiu ua fossa
Estava de serviço na madrugada

de hontem, na estação de Bon;.sô-
cceeso, o portuguez Joaquim Santia-
go, de 44 annos, e rondante da Es-
trada de Ferro Leopoldina.

Santiago quando exercia aquella
funeção, caiu dentro de uma fossa
ali existente e fracturou um braço,
recebendo aiiida escoriações ..pelo
corpo.. -"' •' '" .'" - ''" ¦ ¦••:-'

1 prêmio do 2008000. .
1O0S0OO..

10 Õ0.SOOO. .
25 20$0OO. .
50 lOf'000..

.00 5ÇÓ00.. .
1.000 2$000..

B 1.101 prêmios, num total de.

¦ .'¦¦¦

r

2(>0$000
SOOSOOO
500!?000
7íoo$ooo
r.oo-iiooo
5{I0$ÔÔ.Ò

S:000$000

5:00!)$000

rido por uma navalhada rio pulso es-
querdo.

A policia do 7° districto acurtiu a
tempo de prender o aggressor, fa-
zendo medicar pela Assistência a vi-
ctima.

O pagamento é feito nn só'l e dn cfunpanlilii.
Os nosgòa amigos e aprecia dores cia cerveja 

"Fldàlgii 
çoiicorrcni,

ao niesmo (ciiipo, neste período, a DfA.S SERIES DE PRÊMIOS, no
valor total dc

j «iiii
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coras
i

EXAMINEM A8 CAPSUL&S

OE REIS 1
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GÃSA GOUWEíã
Incontestavelmente, a que melhor

sortimento tem em artigos para- as
festas-«io Natal e Anno Bom. Impor-
tação directa. As melhores conservas,
os melhores vinhos e as melhores
frutas — PINA, GOUVEIA & O.
Run Sete dc SclembWi n. 58A, canto

da ru» Saclict

A vict ima do Victoria
José Leite e Norberto Victoria, em-

pregados em uma, casa commercial
no largo'do Rosário n. 32, desavlo-
ram-se hontem, pór questões de, tra-
balho, chegando a discutir calorosa-
monte. Em meio da contenda, Vi-
ctoria brandiu o cacete e desancou
Jose Leite, fazondó-lhe uma. brecha
na cabeça. • •

Foi. a victoria do Victoria, victoria
quo teve duração ephemera, porque
depressa appareceu a policia do 3°
districto, prendendo-o eni flagrante.
'" JosC» Leite, quo conta 51 annos, é
caçado o portuguez, depois de medi-
rado pela Assistência, recolheu-se á
sua residência, A rua Dr. Rodrigues
dos Santos, n. 74. ..

Na Assistência
Receberam soecorros 'médicos no

posto central de Assistência, hontem,
as seguintes pessoas:

Alberto Ferreira das Neves, de 9
annos, operário, morador á nia Ba-
rão de S. Felix, ferido no pé, na rua
onde reside;

Alberto Luiz Pereira, de 2.7 an-
nos, operário, morador á rua Dr. Cur-
mo Netto n. 1-89, colhido por uma
serra na rua Barão de'S. Felix-n. 24;:

Antônio Pereira Caldas, opera-
rio, de 30 annos, morador A rua do
Riachuelo n. 3*36, colhido por uma
serra circular, na rua Vasco da
Gama; . •- -.„-..--.-

Arnaldo Gonçalves de Oliveira-
do 18 annos, operário, residente na,
Penha, apanhado par um ferro, nal
rua' General Pedra; '¦:.-,

Nelson de Souza, de 2.3 annos,
residente A praia de S. Christovão.
n. _1S0, ferido ppr um lacre, na Uo-:
partição Geral dos Telegraphos. - ;.'

smn

DE DESCONTO, NÃO E' NEGO 310 »
Comprem na CASA YORK, quo

offereco mai? vantagens na GRA!*!-
DE LIQUIDAÇÃO" POR MOTIVO DE
OBRAS.
Camisariae roupas de cama e mesa
22 e 24 Rua da Assembléa

Esquina da Rua do Carmo

Esbarro desastrado
O fiscal de vehiculos n. 41, Abe-*

lardo José Caetano, de 25 annos, ca-
siido e residente á rua Paula Britai
n. Iti. correndo em sua niotocycleta^
pelo boulevard Vinte e Oito de Se--
tembro', esbarrou. desastradament«9
em um monte de pedra, resultando
cair e fracturar à base'do cranep.'- |

Soecorrido pela Assistência, foi
removido, em estado gravissimo.parai
a Santa Casa.

A policia do 10" districto tomoti
conhecimento do caso. :. .

-¦'i.
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THEATROS DA EMPREZA PASCHOAL SEGRETO joào segreto
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Gnindi! Cnni|)«inliiii Nucional de Ôpei-ei.nè 6' Mi'H)dfiirias (iteuci* ¦ do tlioutro Ch it-clet, d.e? fnris),
— Diirccã*. iipíislíca <Jò EDUARDO VIEIRA — Rcgeuie d«i ore'c*tiM PAULIinO SA-

CRAMKNTO. ^^ ^--^-f-Á^

¦f—•& Pccretarlos de Estado, senadores, deputados, conselheiros, homens dc -lettras, doutores e as familias
i'*" mniH iiíiportantes do Rio de Janeiro, para "matar" uma saudade longínqua e sempiterna, tem ido

ao S. PEDRO assistir ás representações d'A CAPITAL FEDKRAL, de Artliui* Azevedo c Nlcolliio Milu-no.

A lmi-lctn do siiijdosQ t\"«crip'()i" liuiuiinlicitsc nunca teve n Í3Ú*ií"ituosidadQ dit moiiliigem que agora llie
(ícu a EMPREZA PASCKQAL .SEíiRKTO!:! .' .

MATINÉE

A' iioite-7 3l*i:OÍ)3i4

vil J. JL Jl •XjL aJs FEDERAL
m

Lar desfeito
Pela delegacia do 9" districto fo; en-

cerrado o Inquérito a propósito da ten-
(ativa de assassinato oceprrida ha dias
na iu:'. liarão de Petropolis, em que
Alberto Russo tentou matar, a tiros
de revólver, o seduetor de sua mulher.

os auto-., convenientemente relata-
dos. foram envado.í ao juiz da 5* pre-
toria criminal.

-wj-o-cn»-»»-!»

De quem será a trouxa ?
Pelo ciente investigador, do.,17". di-

strieto fui., etitrégue hoiitem áo-' coirir
missàfiò ali «le serviço uma trouxa de

O Sr. Mario Nunes, critico iló "Jornal do Brasil", assim se externou sobre a-estréa da actriz Lais
.V f'Vi : "...ali se colhem impr.esisões^muitô boas, como a que nos cai sa, por exemplo, a Sra. Lais Arêda.
.T,'«. s** póde affirmar o appar.-ciincnlo, no nosso meio, de uma nova estrilla de opereta. A' formosura e A voz,
ki.v?.«i'.ns qui* .iá tivemos occasião de elogiar,, juntam-se agora a evidencia, de decidida, habilidade theàtral,
séiit •••'•-• que r.aotriz cheia de incorifceões ha pouco ainda foi material duetil nas mãos do ensaiador, muito
piogiwü*.!. A -1,01.1 ú um papel cheio de difflculilades. A Sra. Lais Arêda as venceu com apparente despre-
ncoiipn.ão. A scena primeira, a da seducç3o:j;lç Euzebio, foi conduzida com talento e verdade. Não temos,
pois, que rcftirr.ittr o juizo que aqui éxpeiuleniòs uma vez: a formosa actriz patrícia, se o quizer, alcançará
logar dê gr.inde destaque no nosso theatro dc opereta, para o qual possue magníficas qualidades."

A iiiipit.ii.-a. por unanimidade rtc suas er.Üe-.is, priiphcliisou uni centenário de i*ciM*cscuta«,-5cs paru a
peca (ío mnlor dos nbssos tlioattologos!

<D>"ZJTT'EuO& SUGGESSOS :

CuiiiiMiiliia Nacional fiiniliiilii oml «Ie julho---DiriM-ção nr1i>t. «*a do I«li)K0 NINES
lirgeiilo da orchiiKtiii, BKNIO E50SSUKINUA

HOJE" TBES SESSÕES --HOJE
A'S«iy« GRANDIOSA 8VBA"TIP**»3±E A'sei,S

A's •> 3/4, 8 3'á c 10 l/S «::»-- A> <9 3/4, 8 3/4 e 10 l/S

Representações da l>i*.leti em tres acto-, de «f. .Miiand»., música dn Piupíhq Sa*ramento

O PUOPlSSOll ZACIIAIIIAS, inter,.r t-do no l'I.STO 1*11.110 -f.i** rir á plntéa de maneira a m-iii «lenabiida I
CÂNDIDA l.l':\l., im LOLÜTA, ustrãiiliíi **e tnuej.i do vísõjs p ^tic«is e oooe romanii«siiH', seusliilisala e tnoanta

á as.-.itt«-n*ia. . ';:." ¦-;" .'"*"'.-,
lis 8 hittntiis, troya.i. res populares no grimle rep crtono, alcf.iiç. ni "bis» parn s.*us uuniei" s, toda» at nuitei,

eínífiiidij ai mais nsttiisitas «liaimlns*) ciipirail

À PKÇA jyAS E^AIVIIT^IAÍS !
O MAIOR SUCCESSO DO FIM DO ANNO!

___________.,. _ —-m.-—m.-r—.-T—i tv*t/"""V * «asa .dos ni}st«*rli>s (.liinus)- Colheita <!<» ,:-rm

0^.P^ILj03 0-03VEES

-—: Euzebio..¦¦¦'¦.. ^;~ .•'- ..
Figaeii e lo ,. ..... '¦'.,
Lourenço  ,. »
Duqainha.. ..
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ARÍHÜR DE OLIVEIRA
MANOEL DÜRÃES
VICENTE CELESTINO
PROCOPIO FERREIRA

^u^rmlSm****^'*** ' /*^VW*/VWW AA

-A GAPSTAL WM

Cüuipauhia de Dramas e Cnmcdiüs, dirigiria pelo aci.or ¦'FRANCISCO MARZÜLLO,
da qual fi.z pirtc EMMA DE SOUZA

y^ivvvvwr>^^y«*w

HOJE ¦»-¦—' A'8 7»/4-© 9 34 ----- HOJE
33TLT-A.SS sessões XiXJ^^S

O desopilame vandeville era l.rrs actos di Kcroul e Barre, traduzido por Cândido. Costa, da,
S. B'. dos A. Theatraes

A'S 2 1/2 Grandiosa xn.-atixi.ee A'S 2 1/2 *

mr
EVA e CLOTILDK  .......... K3IMA DK SOUZA

Os scenarios do «° acd», suJ>metti<los a nina verdadeira metamor.

phosc, iiprcscntsini aspectos variados e des-ilu-iibrantes.

S«* l^l-fA N< "is<'0 MAl-ÍSCiJI^O, no protagonista, traa: a

platéa em constante hilaridade.

Aituiiilifi. cm iiiiiiinco i* ii noite -- Q Homem dLo Gaz.

Eiri'' < nk .!•¦- —- A' í'<'USí<) (b\ Nicntil, cc media tjó ¦ Aibcrt * Deodato.

^l^gÊÍ WÊíÉMÊÊ-P:' ^W^Ê^^M f£l&&x?iirt?
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FOOTBALU
i Campeonato de 1920

' OS JOGOS DE HOJE
PRIMEIRA DIVISÃO

Fluminense X Flamengo
Effectua-se, finalmente, Jioje, no

magestoso stadium do Iri-campeão
da cidade, á rua Guanabara, o gran-
de match do campeonato da cidade,
entre os terceiros, segundos e .primei-
ros quadros do veterano club local,
com os do C. R. Flamengo, campeão
do corrente anno.

O match, que é esperado com an-
cio dado no meio sportivo e social,
seríl lindo e bem disputado, dado o
(preparo do cada quadro disputante,
qúe vai para o campo da lueta dis-
.posto a vender bem caro a sua der-
rota.

O team do Fluminense jogara som
os backs Chico Netto d .Moreira, que
serão substituídos pelos full-bueks
Vidal o Otholo, os vencedores do
imatch-returno do anno passado, pelo
score de 4X0.

O quadro do Flamengo jogará sem
o back Ruy Burgos, que será substi-
tuido por Ruy Santiago.

A assistoncia será colossal e select.a
c os jogos começarão -âs 9 $lk\ 14 1)2
e 16 li'i4 horas, servindo de juizes os
Srs. Álvaro Ramos -Nogueira Junior,
do Exiles A. A.; Elvlro de Souza Ri-
lheiro, do Hellenico A. C e Ary de
Azevedo Franco, do Bangu A. C. Re-
iprcsentárá a Liga o Sr. Oldemar
Murtinho, do Botafogo F. C.

Os teams do.Fluminense assim cs-
tão escalados; -. ...

Primeiro team: Oei-iil — Vidal o
Otholo — Lais, Sylvio e Fortes —
Muno. Zezé, Welfare, Machado ê'
Btieelii.

Segupdo team: Affonso — Moacy.r-
o Hugo — Furo, Honorio e Junqueira
— Adamastor, Coelho, Lemos, Quei-
roz e Moura Costa.

Reservas: Sailes, Oliveira e Motta
Mala,

Terceiro quadro: Jullieri — Luiz
Silllcs e Rabello — A. R.Wlga, Julio,
e George Netto — Carlos Augusto.
João I Coelho, H. Braga; Cavalcanti
è £! Carvalho.

Reservas: Marino, Liberal, Luiz
Almeida, Guaranys, Plinio e Sou-
telit).

A commissão de sports do Flumi-
nons- escalou os jogadores supra,
cujo comparecimento solicita á sede
social, ás seguintes horas:

Jogadores do 3" quadro — ,A's
8 1'2 horas , •

Jogadores do 2" quaffro — A's
13 l.i2 horas ;

Jogadores do 1" quadro — A's-15
horas ;

O Flamengo apresentará a sua pri-meira equipe assim constituída :
Kuntz — A. Netto e Ribas -— Dino,
Sisson e Rodrigo — Waldemar, Can-
dipta, Sydney, Junqueira e João de
Deus.

O ingresso no .stadium
A entrada dos sócios do Pltiniinen-

se sorá feita pelo portão da rua AI-
varo Chaves,. mediante a apresenta--ção do recibo do mez corrente- Sen-
dó-llie .permittido trazer em'': Siía
coni panhia, gratuitamente, somente
duas senhoras da familia, isto. de
accordo com as disposições do regi-
mento interno, -que preceituam en-
temler-se por família do associado amãi, esposa, filhas e irmãs solteira.1*.

A' ciiada rua ha uma bilheteria
destinada ás familias dos sócios.

O ingresso dc- 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 não poderãooecupar as cadeiras das arehibanca-
das, devendo permanecer no local
que lhes ê reservado. • ¦

Os preços das entradas sãn os se-
guintes: cadeira numeradas, 5$; ar-
chlbancadas, 2$, e geral, 1*000.

Villa Isabel x Andarahy—Mo cam-
po situado no Jardim Zoológico, me-
dirão forças novamente hoje os ter-
celrus, segundos e primeiros quadros(las sociedades acima.

Dada a collocação dos clubs con-
tenrjores, iia respectiva tabela, omatch fcerfi sensacional é movimen-
tadissimo.

Os quadros apresentar-se-hão tom-
pletos. e vão para o campo dispostos
a vender caro a sua derrota.

Para este encontro o conselho dl-
Visional designou ns seguintes arbi-
tios: terceiros quadros, Oswaldo deAlmeida, do Fluminense F. C; se-
gundos, Achilles Pederneiras, do C.R. Vasco da Gama, o primeiros, Juní-
cy Nazareth de Araujo, do S. C.
Mackenzle. Representante, Manoel
Kodrigues de Souza, do S. C. Man-
gueira.

—A commissão de desportos * doVilla Isabel pedo o comparecimento
dos jogadores abaixo, no campo do
club, para Jogarem o match officiul
marcado, ás 9 horas: Victor, <M; Si-
queira, Martins. Syiius; Proseiliatio,
Ayrton, Carlucio. Waldemar, Eduar-
do, Cyro, Murillo, Manduca, Alfredo,
Saquarema, Vianna, Martlnez, Gallo.
Bacharel. Nelson e João; fts 1» horas:
Santos Mello, Orlando, Sá Pinto, ,T.
Bento, Renato, Cid II, Alio; Breves,
Edgard, Othon, Sarmento e J. Perci-
ra; ás ln horas: Carlindo. Jobel, José,
NenVesiò, Olivio, Buhicu. Alzemiro.
Cid I.Cecy I, Julinho, Cecy II c Brau-
lio.

—A directoria do Villa Isabel F.C,
no sentido de evitar qualquer mani-
foütnção hostil contra os clubs liti-
gantes, tomou as mais enérgicas pro-
Videncias, afim de quo a ordem não
seja alterada.

O policiamento será feito pela 2"
delegacia auxiliar, sendo bllò dosem-
penhiido por praças de policia de in--fanteria e cavallaria, grande numero
de agentes, além do reforço do 18°
districto.

Independente, porém, foram no-
meadas diversas commissões que agi-
rão immediatamente contra qualquer
perturbador* da ordem, mesmo- queseja necessário empregar us medidas
mais extremas para cestabelebel-a.
. —A entrada dos sócios d<> Villa
Isabel no campo será. dada com a
apresentação do recibo de dezembro
(n. 12). podendo cada associado fa-
zer-sc- acompanhar de duas pessoasde sua fimilla (senhoras ou criun-
ças).

Para attender os associados em
atrazo, o cobrador estará no portão
do Jardim, desde ás 8 horas.

S. Clirlstovão x Anierlcu —-Realiza-
se hoje, no campo da rua Figueira de
Mello, o match de campeonato, entre
os terceiros, segundos e primeiros
quadrou do.s clubs supra.

O jogo promette ser interessante e
bem renhido, dado o preparo dos qua-dros combatentes.

Servirão dc juizes os Srs. terceiros
quadros Flavio de .Almeida, do Pai-
meifns A. C; segundos, Eduardo Ma-
gàlhâes ,do Andarahy A. C. c primei- .
ros, Oswaldo de Almeida, do Flumi- \
nciíec F. c. Representante; Dr. A.
Souto C;isluc;iiiní>, do S. C. Mangueira, jOs toams, ejilrd modificação de ul- :
tima hora, serão os seguintes: '

S. Christovão: Carnaval, Reynaldo,
Rubens, Coutinho, Epaminondas, Le-
xis, Evandro, Renato, Luiz,' (?) e
Iracy.

America: Arlindo, Perez, Barata,
Nebulosa, Miranda, Avellar, Cyro.Ed-
gard, Olivio, Paulo Vianna e Aran-
tes.'

2" DIVISÃO
Carioca x Vasco dá Gania

No bello e pittoresco campo da es-
tradã D. Castorina, no Jardim Bota-
nico, será. realizado hoje a maior pu-
gna do actual campeonato da' 2» di-
visão da Liga Metropolitana. Encon-
trar-se-hão as adextradas equipes
dos çlu'bs Carioca e Vasco da Gama,
incontestavelmente as mais honioge-
neás e fortes que possue a Metropoli-
tana em sua divisão intermediária.
E tanto assim é que a equipo alvl-
rubra é a campeã e a alvi-negra a se-
gunda collocada na tabela. Além de
possuírem os dois quadros elementos
de grande vale-, como Nelson, Pa-
lhares, Nieomedes, Negrito, Raul,
Surica, Jovelino, Henrique, Moacyr,
Gradlm, etc, ambas estão em apura-
do estado de trenó.

Esse encontro vem despertando
uni Interesse como até então não íoi
verificado em torneios anteriores.

O Jogo paru o Carioca é um match
de honra, pois a equipe rubra dese-
ja confirmar a sua 'brilhante victoria,
conquistada sobre o seu adversário,
no canipo do Fluminense.

Por sua vez o Vasco da Gama pro-
curará inipodir que o sou contendor
consiga o fim que tem em mira, para
tirar a "révanche" que tão justanien-
te deseja. •

Será. uma Iuc.ta gigantesca, como a
que verificámos no bello stadium do
Fluminense, no dia em que se c-nfren-
taram duas mesmas equipes, o não
erramos se dissermos que agora mais
cloque nunca tem ella predicados
para considerada como uma das mais
brilhantes do corrente anno.

A rivalidade que existe entre os
dois clubs, que movem na-Liga Me-
tropolitana uma questão de vida e
de morte, o desejo dos partidários
dos clubs Makenzie e Americano peladerrota da equipe vascaina, para a
obtenção do 2" logar para os seus
clubs o o grande numero de torcidas
que possuo'a equipe do Club da Cruz
de Malta levam-nos a crer que a ,pra-
ça de sports do sympathico campeão
(lc 1913-, 1916, 1919 e 1920 será pe-
quena para conter o grande numero
de sportsmen interessados nesse
match.

Não é só o encofitro de l00 teams
que desperta grande interesse. O jogocie 2"" teams tem 'para o Club da Cruz
de Malta, grande responsabilidade.
Caso a equipe de Godoy derrote o
quadro do Carioca, o Club de Roga-
tas Vasco da Gama levantará o cam-
.peonato de 2" quadros. No caso con-
trario, isto é, se sair victoriosa a o |;i-
pe do Carioca o campeonato perten-
cera ao novel o valoroso Hellenico
A. C. ...

DiJflcilmente o Carioca poderá
perder a .partida de 2"" teams, pois
aue o seu quarirO. apresentar-si>-ha
liem mais forte que o seu adversário,
devido a inclusão de optimos elenién-
tos que ainda-o anno .passado figura-,

..ram com grande brilho na equipe
principal do campeão do Torneio
Initium. São jogadores ., do grandes
recursos e quç/se preparara ín espe-
cialniente para 'esse encontro.;O Con--
sefho Divisional t-sculou para repre-
sental-o junto ao match o sportsman
José Gomes de Souza filho, repre-
sentante do River. O match de l"
teams será dirigido .pelo acatado au-

.bitxo of.ticial Cai-los Santos, do S. C.
Mangueira. Para o jogo de 2" teams
foi designado o sportsman Pedro
Paulo de Lima o Castro, do S. C.
Brasil, e um dos mais competentes
juizes da Liga,

Os qundros
1°° teams:
Carioca: Raul; Waldecar e Surica;

Moacyr, Jovelino e Horacio; Mario,
Gradirn, Dutra, Henrique e Fernan-
des.

Vasco: Nelson; C. Cruz e Palamo-
ne; Palhai-es, Lamego e Barreira;
Leão, Antonieo, Medinu, Nico e Nc-
grito.

S"' teams:
Carioca: Moacyr; Barata c Rossi;

Alberto, Moreira'o Bernardo; Mauro,
Telaseo, Marcellino, Christovão ' e
Santiago.

Vasco: Cavallier; Van Erven e Al
cino; Djalma, Dino e Borges; Poder-
neiras, Netto, Carlos, Adão e Godoy.

Resoluções da directoria do Cario-
ca — Pará o importante encontro de
hoje com-o C. Tt. Vasco da Gama a
directoria do Carioca F. C. tornou ás
seguintes resoluções:

Nomear as seguintes commissões:
Direcção geral — Álvaro Maes

Barbosa, Joviniano de Paula c Á.
Santos.

Archibancadas. lado esquerda —
Manoel Ruiz .Martins, Anlonio Chica-
rino, Thomaz Aguiar, Manoel Santos,
Leoa Cietton, Manoel Correia c Es-
tevês Silgueira.

Archibancadas. lado direito, priva-
tivo dos sócios — Salvador Malagris-
se, A. Profiec, Israel Coutinho c An-
tonio Skibim.

Bilheteria — Domingos Capitoni e
Francisco Vianna.

Serviço medico — Dr. Henrique
Sn Britto.

Vestiário — 1'aulo Canongia.
Vestiário, jogadores do Vasco —

Moacyr Cravo e Vicente Chicarino.
Geraes — O policiamento das ge-

raes será feito por polici.-iK secretas e
soldados du brigada policial.

A directoria do Carioca F, C. com-
man loa aos assistentes que, devido
ao entendimento que teve com o
Dr. Armando Vidal; delo-gado auxi-
liar, o campo será devidamente po-
liciudo por agentes secretas e praças
da brigada e que todo aquelle que in-
sultar jogadores ou juizes ou provo-
car distúrbios será immediatamente
entregue k policia. A directoria pede
aos jogadores escalados o compareci-
mento na sédc do club, ás ia horas
em ponto,, quer os jogadores do 1"
como do 2" team.

Aviso ans sócios — A entrada dos
sócios será mediai-íe a apresentação
do recibo do corrente mez, que tem
o n. 12.
LIGA SUBURBANA DE FOOT-BALL

(Sn-b-Liga da Metropolitana)
Pcdregiilho x Brasil
Eclulr - ItiiK-titiclo
União x Dramático

Sul-America x Modesto

Ou fios jogos de hoje
S. C. Sampaio i S. C. Rio Crletèt—¦

Realiza-se hoje um match amistoso!
entre as 1", 2" e 11" equipes dos jclubs acima, pedindo o captain do |P-. C. Sampaio o comiparecinienio dos;
jogadores abaixo escalados:

1° team: Santos; Virgílio e Bran-
dão; Oldeiiiar, Mario o Antonieo;
Joaquim; Alexandre, Babá, Zeno e
Marinho.

2" team: João; Machado o Nelson;

Saturnino, Sebastião e Antonio;
Abrantes, Daniel, Rodrigues, Bran-
dão e Me dina.

- 3'° team: Luizf Pedro e Geraldo;
Daniel, Otto e Pedreira, Maciel, Bo-
tafogo, Arnaldo, Arnôr e Lúcio..- '-.'

Para esto encontro o.capitaln do
Rio Crieket pe^lc o comparocimento
dos seguintes jogadores ás.lioras re-
gulamentares:: 1° team: Ferreira; Faustino e
Ferreira; Bahia, Luiz -e Benjamin;
Osmar, Bcllarmifio, Rolla, Jornalei-
ro o Rébtólinoj

2" team: Domingos; Adonitio e.
José; Branco, Raphael o Niculano;
Manoel, Eduardo, Lixa, Honorio e
China. . . ¦-.,•' :. .'..,.' .

3° team: Carlos; Ma%oel 3° e'Lata;
Oscar, Prefeitura e Bangu';; SHVn,
Thomé; -Àyrés,T Cláudio o Bfgorria.

Novidade F. "C. x Paris F. C. —
No çampú, do- primeiro realiza-se
hoje o jogo entre estes clubs.

.São estos os teams do Novidaíe:
1°: Bezerra; Julio o Nicanor; A.

Pinto, Gomes e Neves; Virada, Fer-
reira, Maia, Padua e Irineu.

2o: Jorge; Zézé e Nelson; Chico,
Arnaldo e Mario; Oswaldo, Pereira,
Patrício, Iraci e Pequenino.

8": Thomaz; Coelho e Rato; Bento,
Chiquinho o Waldemar; Manoclsl-
nho, Barroso, Carlos, Oswaldo 2" e
Cascadura^

Reservas: Heitor, Esquerdinha,
Hessor, Oscar e Zico,

S.C. S. José x Barata F. C. —
Realiza-se hoje o match amistoso
dos 2°° e 1°° teams no campo do pri-
meiro, o o director sportivo .do Bara-
ta, 'pede o comparecimento dos se-
guintes teams:¦ Io: Botão; Nelson e Ildefonso; Oli-
veira. Ignaeio e Manduca; Bichinho,
Bettinho, Eiglycedio, Antonio e An-
nibal.

2" Bonifácio; Pacome e Abelardo;
Jayme, Vicente e Miguel; Darcy,
Caniboi-é, Nabor, Fornalha o Cam-
poá.

Reservas: Olympio, Eugênio, Bar-
reira e Alfredo.

Ciintagnllò F. C. x Vüla Guarany
F. <-. — Realiza-se ho.ie o esperado
encontro das equipes dos -clubs aci-
nia, no. ground do primeiro,, sito .na
parada Lucas, Estrada do Ferro
Leopoldina.

O kick-0'ff dos 3o" teams, será da-
do ás 12 horas em ponto.

O ea-ptain do Cantagallo pode o
comparecimento dos jogadores es-
calados.

Vaidoso x Triângulo Botafogo —
Realiza-so hoje, no campo do pri-
meiro, á rua Maeabú,, em Honorio
Gurgel, um match amistoso entre a3
equipes dessas duas agremiações
sportivas.

Campeonato Paulista
O SENSACIONAL ENCONTRO PA-

, LESTRA x PAULISTANO — O
CORRESPONDENTE ESPECIAL
DE "O PAIZ". :

Em S. Paulo, realiza-sehoje, o jogo
mais formidável que ha memória na
sua historia sportiva.' . O veterano Club Athletico Paulis-
tano, disputará o desempate do cam-
peonato, com o pujante 

' Palestra-
Ita-lia.

Muitos factores conhecidissimos, e
quu desnecessário se torna enumerai-
os, concorrem para qut; os jogos entre
esses dois clubs, constituam embates
sensaclonaes, interessando a todos
quo conhecem sport.

O jogo de hoje, porém, reveste-se
de uma importância especial, por de-
cidir o campeonato do corrente anno,
que está empatado.

Nada autoriza prover-se a victoria
para esso ou aquolle dos disputantes.
Ambos dispõem de optimo conjunto,
em que são numerosos os elementos
de grande destaque. O preparo de um
e outro tambem 6 apuradlssimo. A
lueta será formidável, é tudo. quanto
ha de positivamente certo.

Até hontem, a Associação Paulista
não tinha conseguido juiz para esse
encontro, o que constitue um sympto-
ma muito significativo do quanto elle
empolga a opinião do mundo sportivo
do S. Paulo. Outro facto caracteristi-
co é ter a Associação augmentado o
preço das entradas, o que é sem pre-
cedentes.

Os dois team terão a seguinte or-
ganização:

Paulistano: Arnaldo; Guarany e
Carlito; Sérgio, Zito • e Mariano;
Agnello, Guariba, Arthur, Cassiano e
C. Leão.

Palestra: Primo; Bianco e Oscar;
Bertolini, Picagli e Fabbi; Caetano,
Ministro, Heitor, Imperato I, Impera-
to II. " . .

'Para bem informarmos os nossos
leitores, enviamos a S. Paulo o nosso
companheiro Carlos Nery Stelling,
que nos enviará, por telephone, findo
o jogo, .informes detalhados do seu
desenrolar. Assim, terão os leitores de"O Paiz" a narração exacta e porme-norizada do grande embate entre o
Palestra e o Paulistano.

!

acima chamados, afim do escalar os
teams definitivos.

Caixa D*agua F. C. x Reinado dc
Silva F. C.—Encontram-se hoje em
match-amistoso esses clubs. O dire-
ctor sportivo do Caixa pede o compa-
recimento dos jogadores abaixo esca-
lados:

A SOCIEDADE ELEGANTE
i convidada • visitar *
GUANABARA na sua

. nova • luxuosa Instai-
lação para vir como,
sem pagar exageros,

lhe 6 possível vestir-se
com os mesmos

finíssimos tecidos»
com a mesma dlstlncç8o
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-.O director sportivo do Vaidoso cs-
calou os seguintes teams:

t° — Sizenandò, A;' Rocha, M.
Cunha, Jarbas, Adalberto, A. Maia,
Guilherme e Manivela.

2'" — Samuel, Viriato, Jucá; Hilde-
brando. Américo, Serafim, Edmun-
do, Ozorio', Laláo, Joaquim e Al-
berto.

3" _ Joãozinho. Pedro, Cavunhu-
que, üuruciicíi, Russo, Antenor, Or-
lando, Romão, Cauby, Murillo n
Chico.

Guanabara F. C. x .Te-iniú F. C. —
A convite do Jequiá F. C, seguirá
hoje pára a ilha do Governador, o
1" teum do Guanabara F.C, onde
vai disputar um match amistoso com
o club local. . .

O dii-cctor sportivo do Guanabara
pede o comparecimento dos jogado-
res abaixo escalados, ás 10 1|2 horas,
na sédc social:

Ferreira, Orlando, Albertino, Tar-
giuo. Vieira, N. Couto. Tavares, Moa-
cyr, Zázâ, Maneco e Gilberto..

Reservas: Benedicto, R. Rego, Dl-
niz e Ferreira, II.

A. C. Ln/.o-Brasilclro i Municipal
F. C. — Realiza-so hoje um miitch
aroistoro entro as equipes dos clubs
acima, no ground do segundo, na
praça Santo Christo.

O dirictor sportivo ôo Luzo-Brnsí-
leiro pede o comparecimento de to-
dos os jogadores, ás horas regula-
mentares.

Jardim F. C. x Indiano F. O. —
Realiza-se hoje, no ground do pri-
meiro, este encontro amistoso. A
commissão de sports do Jardim pede
o comparecimento dos players abai-
xç, ás 12 horas, na sédc:

Thomaz Fiz, Álvaro P. da Costa,
Ricardo Costa, Octavio Ferraz. Zoro-
astro Freitas. Antenor dos Santos,
Admar Prazeres, Sebastião do Putro-
cinto, Sylvio da Costa, Sylvio Fer-
nandes, Annibal Ramos de Assis,
Horacio Lima, Alfredo Abrantes.Eu-
genio Lima, Manoel Pinto. Egydio
de Souza, Didimo S. do Andréa, Vi-
ctiirino Baldi, Galileu Alves, Isaltino
Ribas, João Beato, Paulo C. de Oli-
veira, Joaquim Gonçalves, Francisco
Ribeiro, Antonio C. Ferradelro, Ar-
thur de Lima, Jorge Cabral, Basilio
Carriz, Victor Martins, Octavio Fer-
reira de Souztl,- Carlos Oonies de
Moura. Affonso Ccsar da Silva, Ono-
tro C. Lemos, José das Neves, Anto-
nio Ariza, Manoel Fortuna e João
Cubroirn.

Reservas: todos os associados qui-
tes.

A commissão de sports solicita o
comparecimento Uc todos os players

3* team (ás 11 horas): Assombroso-,
Sábio, Sabido, Portuguez, Fandango,
Escova, Natural, Rosa. Armação, Ge-
raldo e Zézé. : *

2* team (ús 13 horas): Rosa, Sue,
Debaixo. Ignaeio, Favella, Chubeiro,
José, M. Saiutouriqui, Ary, José e Mi-
neiro.

Io team (ás 15 horas): Linão. Chi-
quinho, Waldemar, Antonlco.L: Ro<=a,
Jorge, Çandinho, Ary, Tatacio, Mário
e Rolla.

Marciana x Atlântico — Realiza-se
hoje. no campo do Atlântico o match
entre os clubs acima. -.-

O-s teams do Marciana estão assim
organizados: l .-

1' team: João, Olavo, Cicy, Avelino,
Mattos, Oscar, Serafim, Guilherme,
Orlando, Baliza e Nerval.

2" team: Domingos, Marino, Ed-
gard, Dermeval, Cantilho, Rubem,
B<«nto, Julio, João Reynaldo e Gal-
lego.

Victoria F. C. x Inlmnniense F. C.—
Realizu-se hoje um match amistoso
entre as equipes desteç dois clubs, no
canipo dó segundo, sito no Caminho
dos Pillares n. 207.' Inhaúma:

Para este encontro o captain geral
do Victoria solicita o comparecimen-
tò dos jogadores a baixo'na sede so-
ciai ás li, 11 e 12 horas, respectiva-
mente.

1" team: Antônio, Chico, Sebastião,
Ramipho, Leocadio, Oscar, A. Sá.
Nico, Anísio e Moniz.

2o toam: Mendonça, Bianco, Mario,
Oliveira, Anthero, Costu, Vieira, Os-
waldo, Arlindo, Antoninho e Carlos.

3* team: Argemiro, Octavio, Mario,
Faustino, Felinto, Augusto', Edgar,
João, Olegario, Leopoldo e Joaquim.

Fenlui F. C. x Itararé F. C. — Rea-
lizu-se hoje, ho campo do primeiro,
este jogo, e a comniissão de sport do
primeiro escalou os seguintes teams:

1*' team: Elpidio, Walter, Pullem,
Apolinario.Vonturu, Belisario do Sou-
za. Rogerii. Nicanor; Ublrájára, M.
Esteves e Gentil. .;.-.i-

2° team: Elpidio, Funkc (Captain),
Silva. J. Cardoso, Octacilio II, Clau-
dionor. Nestor, Galdino, Álvaro, Con-
tes e Esteves.'ò° team: João, J. Braga; Theodóml-
ro, Avelino, .1. Gardoso, Agostinho,
Coelho, Américo, S. Waldemar, Ma-
rio e Jucá.

Mignon F. C. .x S. C. Boljifogo —
Realiza-se hoje, no campo do primei-ro, um match amistoso entre os-pri-
meiros o segundos teams dos clubs
acima moncionados.

O director sportivo do Botafogo
pede o comparecimento dos jogadores
abaixo escalados ao meio dia, na sede
social.

1° team: Luiz, Oscar, Lazoskt, Os-
waldo, Bernabé, Machado, Jayme,
Augusto, Arnaldo, Antenor e Antonl-
nho. •

2° team: Alves, Allemão, Ariosbal-
do, Jorge, Adolpho, Raphael, Vicente,
lsidro, Simas, Eduardo e Mario.

Reservas: Todos os jogadores do 3o
team.

Commercial X A. Oriente — Rea-
liza-se hoje um match amistoso en-
tro as equipes dos clubs acima, sondo
os teams do Commercial os seguin-
tes :

Primeiro : Saul — Milton e An-
tonio — Capolluta, Arthur e Meudo
—Ilido, Danton, Quidinho, Glycerio e
Demetrio.

Segundo : Jucá — Vaidosa e Ro-
que — Álvaro, Sebastião o Irineu —
Edgard, Eugênio, Dino, Carlos o Pro-
copio.

Mundial F. C. X Laranjeiras F. C.
Realiza-se hoje uiii match amis-

toso entre as bem tronadas equipes
dos dois clubs acima, no campo do
.primeiro, sito á estrada Braz de Pin-
na, na estação do mesmo nome, sen-
do -que os jogos começarão ás 14 e
16 1|4 horas, respectivamente. O di-
rector sportivo do Mundial pede o
comparecimento -dos teams abaixo
escalados:

Primeiro: Ilhêo —Teixeira o Raul
Roberto, Jangada e Leiteiro —

La-wantor, Bahia, Canhoto, Cão e Ml-
quimba.

Segundo: Benjamin —- Jucá e Ahi-
sio — Luiz, Costa e João — José,
Glycerio, Milton, Raphael c Mattos.

A. A. dos Empregados Municipaes
X Africano F. C. '— Realiza-"" 'yifv
o encontro entre os' dois clubs acima,
no campo do primeiro, á rua do En-
gonho do Dentro. • .

Õ captain geral do primeiro pede
o comparecimento'de todos os ioe-ri-
dores .abaixo escalados, ás 12 horas
em ponto:

Primeiro team: J. Oliveira — Cid
e j. Listioa —- Sylveslre. Alamin e
Barbosa — Eurico, Coníovil, Fran-
cisco e Ivo.

Segundo toam: A. Moniz — Ana-
cleto e ,T. Rodrigues — Vargas. Au-
rino e 'Homero — R. Jorio, Pedro,
Rufu, João B. e Mario.

Terceiro téam': A. Belmonte —'R:
Sllvá' e -P. Rodrigues — Rangel, Ga-
ribaídt e Táhcredo— Quincas, Roffé,
Gustavo,' JPellp-pe e" Miranda.

Reservas: Severino, Victor, Ante-
nor, Thomaz, Lindolpho', ,T. Pereira e
César.

Amapá F. C. X S. ,Ç. Universal—
Realiza-so hoje um match amistoso'.'
entre, a» éauipes aos clubs acima.

A commissão de sports do Amapá
ipede o comparecimento dos jogado-
res abaixo escalados: ' '

.-Primeiro team: Chagas — Carlos c
.Eduardo — Abilio. Mario o Jarbus —
Floriano, João,' Marino, Henrique e
Valoi-y, ' •

Segundo teain: Antonieo — Córin-
tiio c Gastão ;—. Diilimb.' Valraò e
Dárló ^Alberto', Costa; Macedo, Er-
nknl e Rodoval."'Térdelro: team: Lasro — Pedro:e
Lemos—Cypriano, Odorlco e Sam-
paio — Valle. Paiva, Oliveira,' Ar-
mando o Ferreira,

Reservas: BemtCvi, Nathnlino, Le-
«riiy.ro, Reynaldo, Rubens, Mozart e
Miguel. :-

Ribeira F. C. X Sete de Setembro
F. C. — Realiza-se hoie o encontro
dos quadros dos clu;bs supra, no cam-
po do primeiro, sendo''escalados ;os
seguintes téámsdo Rlheiràr - •-••'-

Primeiro: Tirinlio '-i- porto éjerò-
nvmo —' Ferreira, Rnul o Metíeíeri—•-'
Murillo, Rodrigues, Sebastião; -Rocha
e 'Mindoca, .-

Segundo: Couto —Virgilio e ".Tucá
—'.' Bahiano, Pio e Lopes" '—; -Russo,
José, Alborto,1 Camarão-e'Walter.'

Terceiro: Dorvalino — Theodoro e
Tirinho.— Francisco Guerra- Mica e
Augusto— AUÍemiro,' Coimbra, Guio-
mar, Ayde e^Luiz. • •• •;•

S. C. Cruzeiro x'Dramático F-.i C—
Realiza-se hoje o encontro entre

estes clubs. O director do Cruzeiro
escalou Os seguintes teams:- -¦

Io — Domingos, Eduardo, Canho-.
to, Potassa, Garcia, Carlindo, Boro-
ró, Zico; liemos.- Mario e Vicente.

21— João, Ubaldo, Cypriano, iNo-
gueira, Durval, Campi, Sebastião
Silva, Zéca, Bendengõ, Ary e Wal-
demar.- -,- ;.{.- . t. >,; ; „k- 3«-— Laudelino; Antônio Ferreira,
Waldemar, .Servulo, Batatinha, Ar->
lindo, Rio, Sérgio, Vadinho; J. Ma-
ria e Eurico.

Reservas: Silvino, Armando, Do-
doca e todos os jogadores não es|a-
lados. • -;

S. O. União-x Pedicgiillio F. C.
Reali»a-se hoje., no campo do Dra-
matico. no Realengo, o match entre
os clubs acima, em. disputa do. cam-
peonato dá Liga Suburbana de Foot-
Bali. O captain do primeiro -pede o
comparecimento dos jogadores e re-
servas abaixo designados, na sede, ás
horas regulamentares, e em campo,
ás horas designadas:

3* toam, fis 11,30 — Leocadio.
Ary, Nono, Canlão, Benedicto, Chi-
co, Nilo, Sailes, Macedonio, Caturri-
ta e Helleno.

2° team, âs 13,30 — Porfirio, Izf-
dro. Morin.o, Trinta, Nathalirio, Vil-
lalba, Detiizart, Guarany, Tudinhó,
Noca e Pedro.

.1° toam. fis 15 horas — Edmundo,
Balbino, Dica, Barroso, Nepomueeno
Dins, Humberto, Virgilio, Odilon
Chico e Tito.

Reservas: Loli. Lobão, Firmino,
Henrique o Josfi Pedro.

Belisario Penna F. C. x Berlim
F. C. — Para o match,amistoso en-tre estes dois clubs, a. realizar-se ho-
jo, no campo do primeiro, ó directorvsportivo do Belisario Penna escalouos seguintes jogadores:

1° team -- Oscai-, Rezende, LopesVictor, Octero, Adelino, Alberto. Ju-venal, Samuel, Thomé e Gallo.
2# téam — Tamarindo* Esteves,Antonio, Ordelino, Mangueira Ba-mos, Oscar; Miguel, Julio. Venaneioo Nelson. ' ..
3* team — Tufi. Marimbondo, Nu-bertmo, Álvaro, Eduardo, Anta Izi-dro, Pereira, Basilio, Zézé o Vicente

Notas do dia
CONCURSO DE PALPITES IM AS-SOCIAÇÃO DK CUROMSTAS DE-SPORTIVOS. ...

Têm hoje os leitores, nas linhas
que publicamos abaixo,; do relatório
do Dr. Afranio Costa," chefe da nos-
sa delegação de tiro que concorreu
ás olympiádas do Antuérpia, a mais
categórica affirmação do quanto
honrosas foram as victorias que lá
obtivemos.

Muito já se tem escripto, quanto
ás falhas de organização da 7* olym-
piada; nunca é demais, no em tanto,
detalhar essas faljias; pois servem
para encarecer o papel que ahi re-
presentámos.

Por outro lado, da ventilação des-
ses senões resultam ensinamentos
que deveremos aproveitar, Já quan-
do tocar a nõs -promover certameris
de vulto, já quando tivermos que a
elles concorrer.
DIVERSAS ORGANIZAÇÕES NAS

OLYMPIÁDAS DE TIRO AO
ALVO.

Instalações — Chegados a Be-
verloo, proparel-me para, desle logo,
obtei" as Indispensáveis informações
sobre alojamentos, alimentação, e.v
erclcios ( tudo mais quanto necessa-
rio se tornava a um bom preparo de
atiradores.

O rigor excessivo transparecido
das ordenanças do programma, o to-
mor do desconhecido, que tanto af-
fugira a commissão, inquletava-me
profundamente desde o nosso em-
barque, pelo accumulo da responsa-
biiidade que via pesar sobre mim,
como chefe quo fôra daquella è ca-
pitão que era do conjunto oiympico.
Estava, pois, impaciente em verifi-
car immediata e exactamente o des-
envolvimento e a orientação das re-
gras que deviam presidir ao grande
concurso. E afigurava-se-mo o tem-
po insufficiente para aprender en-
srnamentos novos, já no manejo das
armas, já na technica dos concursos.

A desillusão, porém, não se fez os-
perar; a curiosidade que me levara
a observar, em seus mínimos deta-
lhes, a organização do maior dos
campeonatos do mundo, fez-me che-
gar a conclusões inteiramente diypr-
sas das que cu julgava poder obter.

Beverloo, o local escolhido para arealização das provas do tiro ao alvo,
é o campo de instrifcção e manobras
do exercito belga II! Como facilmen-
te -sc deprehende, era.a consecução
do fim visado, pelo "comitê";,' incom-
pativel com a própria natureza edestino do campo.

- Completamente aberto, é eíle umainimensá planície arenosa, que se es-
tende d'uli por quarenta kilometros.
até ás fronteiras da Hollanda. No lo-
gar destinado fis provas, nem um
abrigo,, nem uma arvore,, onde,, nos¦intorvalcs,' se pudesse descansar.

Fúi então, que comecei a percebero sarcasmo da obscuridade do pro-gramma o a ironia da sua severidade,
ao dizer: "as provas serão realizadasem campo aberto" !!!...

Isto que eu observara ao chegarem um relancear de olhos, logo apõáse tornou muito mais interessante,
quando me entendi com a direcção docomitê» e soube que nada, absoluta-mente nada, era fornecido aos atira-dores para o sen entralb.emento; ai-vos, supporfos; munição, obreiàs, ban-deiraa. etc., etc, cada um quo os ar-ranjasse, com os elementos que dis=puzesse, naquelle ermo !...Felizmente, para nós,'"ainda eu me

J. Cfnmlío Correta'
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lembrara do levar o que por niuiloa
fora julgado supérfluo.

E como nüo houvesse mercadores,
nem ao menos trincheiras, eramo:'
nós obrigados a nos róVezãrmds'junte
aos alvos, expondo á vida a cada ia-
stante, e perturbando o compahheirr
quo atirava, na inquietação constantí
que tal situaçõo lho inspirava.

A isto devo ainda ãecrescentar a
alimentação insufficténto', ruim, e a
quasi impossibilidade em obter outra
melhor, por falta de meios de tran-
sportos.

Emquanto isso so dava em relação
a todos os atirãiió/es; os americanos,
na sua previdência typica, possuiani
automóveis, motocycles, barracas
óculos de alcance, impermeáveis, t-;,.'
tafetus, creados, cozinheiro.-), eiiifiiu,
tudo quanto exigia a man ulen ção e ;i
adaptação dos seus sportimien fia
cilympiadas.

¦ A sua muis que merecida victoria,
foi devida principalmente aò não de-
crescimo. das suas médias. Oa resul-
tados obtidos em Bevorioo, forain, se-
gundo elles próprios, quasi idênticos
aos dô sua preparação, nu,America.

Tratando-se de campeõiés do mun-
do /para a maioria dus qiíaos o esta-
lão communi de valor e preparo era
insignificante, ficaram assim os ame-
rieanos collocados em situação do
incontestável vantagem.

Este conjunto de circiiinstíiiu-hn
sorve simultaneamente para compro-
var o desenvolvimento technico pra-tico dos americanos o a extrnortlimi-
ria e significativa importância das
victorias brasileiras.

Exercieios prévios — No dia imme-
diato ao da chegada, seiente quo j.1estava da carência absoluta de mate-
rfoil para oxercicio, iirocurando oca-
pitão barão De Smetts, ãffável o gc-n-til officiul do 24" regimento dê infan-
teria, de.llè consegui um soldado, parafazor sete toscos supportes para alvos.

A's 8 da manhã, sem á menor
orientação sobre o loca-l onde uos (le-
veríamos instalar, entregues uiik-.-i-
mente á minha iniciativa de captain,
partimos pura o campo sob uma chu-
va persistente e oopiosii. ,-\ tres ícllo-
metros do distancia, marchando a pé,por falta de qualquer vehiculo quenos transportasse, poi- um caminho
arenoso, carregados de armas, cava-
lotes; alvos, munições, cte.t etc, dona-ramos com a êqúipe portugueza. Co-mo a -instalação ficara u0 nosso arbi-
trio, instuilamo-nos a seu lado.

O tampo entrara em aliiança ccvi-tra OS: atiradores, um vento frio ocortante, obrigava, de/quando om veza interromper o tiro, para aquecer-mos-as mãos, esfregando uma de en-contro a. outra. E como não houvesse
abrigos, ali ficámos ;ité uma hora datarde, expotos fis intempéries; fi essahora viemos almoçar no -acantoim-
monto, para voltar ao campo fia ir,•lioras, o lá ficarmos até a boca danoite. ,

E assim continuamos com a maiorregularidade os exercidos, diária-mente, uté a realização das provasNão posso deixar de mencionarcom orgulho,! a admiração causadads demais equipes, peja persistênciae força 'de. vontade dos atiradores bru-sileiros, "que nem nm só dia" deixa-ram de atirar o seu eSerctclo com-Pleto; ,nao só afastando do canino";.'"..nie.S.mrt "as t.ílrde3 l,e so e 31 dê
3

julho, em que a chuva era tal, que asprovas .officiaes' foram interrompidas.
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FOOT-

(Sub-Llga da-Moti-opolitaiiíi.»
Coma Ilu» dlvistoiiHl—Ein sua re-

união de sexta-feira, o conselho rc-
solveu:

a) Aceitar o pedido de demissão
do Hr. Mario Leandro da Costa do
membro" da co-mmis.no de, fõot-ball
e K"cr»t-irio do cons»Iho;

b) Eleger.o Sr. João Ferreira Lei-
te secretario do conselho;

c) Tomar conhecimento do officio
dc Eclair F. C, fazendo entrega
dos pontos ao C. A. do Riachuelo;

d) Encarregar o secretario do cou-
folho da revisão das KUmmulus a ee-
rem julgádasj

e) Marcar as reuniões do coiiEclho
para as terças-feiras, ás 21 horas,
com 15 minutos de- tolerância.

Conselho sujicrloe—Reunião ordi-
narla, 2* convocação, terça-feira, ás
21 horas.

Ordem do dia: filiarão des clubs
Dois de Junho F. C.Ageiitino !•'. C,
Oariu F. c.e Paris F. C, e re
curso do IVdregulho F. C

Assombléa K-crs»I—Quinta-feira, 23
do corrente, fig 21 hora.s.

Pedidos dc filiação—Art. 55- -São
condições pura a filiação:

a) Ter estatutos mandando obsei-
va.r.as'leis da Liga o approva do.s po-
sterioimen.te pelo conselho eiipérior;

b) Ter directoria idone-ai devendo
constar do refluerime.nto de filiação
a indicação de residência, profissão
e local em que a exercem os dire-
ctores;

. e)Possuir a&de social e um campo
de font-ball.ou local apropriudb i,
pratica do ou troa desportos, manti-
do por conta própria e de aeeordo
com as exigências dns respectivo»
codlíjos e rpjvi.itynientos:

H) Renieiler um di-.-ü-nb.) do uni-
forme- e piivilhão adf.pt.iAii'4. sujei-
tàtido-ss ii inodifíca.I-03 sc a «ini fof
exigido;

c) [Juvt-r depositado na thcsoura«
ria da Liga a Importância de 150$,
valor da jóia exigida, a qual será
restituida no caso de não sor conce-
dida a filiação.

Coinml.s-tão de syiidloiuie.hi — Se-
gunda-feira, fis "20 horas, reunião or-
õiharia. -•

Conipiipoclmciiito—São chamados 4
presença da comiiiiaião de syndican-
cia, segunda-feira, lis 20 horu;i. os
senhores abaixo mencionados: Joã»
J^ranclsco Àieial, Oscar Ferreira
Leite, Thomé Cardoso Borges^ Jay-
m» Rocha e Antouio Rodrigues.

j^r^ifirtfeu.^-,,,^.,^ ^
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LAWMp-TENNIS
CAMPEONATO DA LIGA ?S

Fluminense confirma a sua supremacia
no tennis, conquistando Verrion Hayne,
A. Lage, R. Rocha Miranda, Mrs. K. Ro-
fosson, e L Bartholomeu, respectiva-
mente as provas de "simples e duplas",
para homens, e "duplas mixtas" do cam-
peanato de 1920.

Das provas deste campeonato rea-
Hzadas esse anno, a mais importan-
te' e aquella que transcorreu com
maior enthusiasmo, foi a do ."sim-
pies", para homens, reunindo os

niais afamádòs tennistas actuaes do
Kio, assim como sejam Hayrfe, La-
ge, Pernambu/d, Peterson, Sidney,
Bartholomeu,,
rison.

Rocha Miranda e Har-

" lí^lÍf«__HS' '""'•'

'•''^wBfc-"¦•''•'; '-A :•••¦¦•
"''¦"¦ S^ljpsSiíf ' : J';-: :J::-.'J:'

'.-¦" : jflfíÍ|Í|5;5

Vcrnon Hayne, campeilo dc 1820

encontrando séria resistência em La-
ge, vencendo-o om semi-final, por
6-4, 7-9 e 6-3.

A'prova de "duplas" deu logar a
varias surprezas. Assim, no 1* turno,
a dupla tricolor, constituída «por Bar-
tholomeu-Colmbra, succumbe íacü-
mente, e sem. offerecer grande resls-
tenoia, diante da dupla rubro-negra,
formada, por Sldney-Peterson, que
saem victoriosos pelo significativo
score -de 8-6 «e 6-1; no 2* turno, coa-
tinúa a marcha victoriosa da repre-
sentação flamenga, que vence 

"W. 
O-.,

«I. Kohlnson-A. Hayne, do Flumlnen-
ise. A outra surpreza se' dft, na semi-
final, onde se •encontram Sidney-Pe-
terson e Harrlman-Haney. A vietoria
coube a esta ultima, do'tricolor, ape-

> sar de ser relativamente mais fraca
do que a sua antagonista, e, «pelo

, score de 3-6, 6-4 o 6-2, depois íe
« uma lueta emocionante, em que so-
1 bresaiu o esplendido tennlsta Harri-

man.
A final confrontou as duplas flu-

minenses Harriman-Hanoy e Lage-
R. Miranda. Esta -ultima, què havia
chegado ft final por W. O., sai fa-
cilmente victoriosa, por 6-1, 6-2. e
6-3, conquistando, assim, o honroso
titulo dc campeã do Rio de Janeiro.

A ultima prova "duplarmixtas",
apenas reuniu tres duplas e foi ga-
nha facilmente por Mrs. K. Rqbin-.
son-L. Bartholomeu, tambem. do tri-.
color. Encontram e vencemi nó 1"
turno e sem grandes difficuldades, a
dupla rubro-negra,. Mine.. João Buar-
que-Sidney Pullen, pelo score. de
6-3, 3-6 e 6-2. Na final, novamente
é victoriosa a representação tricolor,
pelo significativo score de 6-3, 6-4 è

Esta prova ê magnificamente con-
qulstada por Hayne, que suecessiva-
monto encontra e vence; Bartholo-
meu, no 2" turno, por.6-1, 3-6 e 6-4; | 6-2, eliminando a dupla do Botafogo,
no .1°, Peterson, por 6-1, 3-6 c 9-7; na
semi-final, Couto, por 6-1 e 6-1, e
ou final, Sidney, por 6-1, 3-6, 2-6,
0-2 e 6-D; por sua vez, este ultimo,
representante rubro-negro, havia fa-
cilmente ganho os seus turnos, sô

constituída de Mme. Carlos Leal-Jó-
sé Couto. ^ '

Vemos Assim que, ainda esto anno,
o Fluminense, pxcellentemente re-
presentado nessas tres ;provas,' logrou
vencel-as brilhantemente.

TORNEIOS INTERNOS

Botafogo F. O. — O director do
campeonato interno dfl foot-ball pede
o comparecimento dos representan-
(es dos teams que disputam o cam-
peonato, na quinta-feira, 23 do cor.-
rente, fts 20 horas, na sede do club,
afim de upprovarem os jogos do re-
ferido campeonato, que ainda se
acham dependendo de approvação.

Sendo esta a ultima convocação, a
sessão se realizará com qualquer nu-
mero.

Carioca F. O.—Juvenil x Esponja
—Realiza-se hoje, ãs 9 haras, no
campo da estrada D. Castorina, o
esperado encontro de campeonato
interno do Caroica F. C, entre- os
teams Esponja x Juvenil. Esse
match vem despertando grande in-
teresse, pois que delle depende a
collocação final dps teams qtie conr
c.un-em ao'campeonato. O jogo aerú
arbitrado pelo. sportsman Manoel
Bellsariu dos Santos, esta.ndo os qua-
dros Kssim formados:

Juvenil—Luiz, Toninho, Couto, Fi-
gueiredo, China, Peres, Pio, Jayme,
Bonltinho, Nicolino e Colombo.

Rsponja—Emilio, Peres, Álvaro,
T.aert. Pedro, Fernãndea. Barachio,
Arlindo, Bernairdo, Antonio e Èd-
gard. ;

TRíVININGS
S. O. Pimenta <lc Mello — Reali-

za-se hoje rigoroso training en-
tre as prineipaes equipes deste club
e us teams internos do Helenico A.
Club.

A directoria do S. C. Pimenta de
Mello procurará d'ora avante treinar
seus quadros com clubs fortes, como
o Hellenico, visando preparal-os
para o próximo campeonato da Al-
Iiança Municipal Carioca.

líiis o.s teams do Pimenta de Mello:
Primeiro: Paulo — Brasil e Licio

Santos, Clod.iro e Victorio — Jor-
ge. Nelson I, Luiz, Nelson II e Ju-
quita.

Segundo: Sosthenes — Francisco
Alves e Guanabara. — Marques,
Thomaz e David — Alberto, Silva,
Pedro I, Fortunato e Pedro. II,

Rfservas: Waldemàr,' Moreno e
LlIÍ7..

Infantil: Ramiro ¦— Joaquim e. Af-
fonso —. Graciano, Domingos I e
Delphino — 'Waldomar, Armando,
Domingos II, Francisco e Nodes.

Eis os quadros do Hellenico:
Infantil: Tlninho —: Dourado e

Villela — Jacintho, Rumos e Ròrell
Maneco, Adhemar, Uzeda, Almiv

e Goulart-.
Juvenil: Jarbas — Renato I e Re-

nato II — Decio, Longo e Dourado
Bi'rico, Nicolino, Dongo, Mario e

Vhinlio.
As eom missões de sports commu-

íút-nm que os jogos serão Iniciados
fti S horas, entre os Infantis.

Cm/, do MnltjjjA. C. — A com-
missão de sports roga a todos os jo-
gadores dos respectivos Io, _" c 3?
teams o seu comparecimento, ho.ie,
para treinarem com ' 

os teamú
do Brasileiro A. C, no campo do
Confiança A. C.

O 1° toam é o seguinte:
Ferreira — Pedro e Zazá — Palm,

Iluileiie.io e Godofredo — Nicanor,
Moaeyr, Braz, Paulista. eBigode.

AVISOS

Club Rcpatuus Vasco-da Guiua —
Realizando-se hoje o grande jogo
cem o Ca.rioca. F. C, no campo da
estrada D. Castorina, a directoria-.
do Vasco avisa aos seus associados' e
jogadores que haverá dois bondes e«s-
peciaes, para eese fim saindo o pri-
meiro ás 12 horas, e o segundo, ás
13 horas, para a conducção dos me*-
mos. O (lir.ector sportivo pede o
comparecimento dos jogadores abai-
3o escalados», na sede social, fts 11 e
12 horas, respectivamente, 2° e Io
teams: . .'I* toam—Cavalier, Van Erven, Al-
clno. Djalma, Dino, Bo.rgea.Pedernei-
ras, Netto, Carlos, Adão e Godoy.

líeèervas: Heitor, Sebastião, Ame-
«rico, Albertino e Motta.

Io team—Nelson, Cruz. Palamone,
Palhures, Lamego, Barreira, Leão,
Antonico. «Medina. Nico e Negrito.

Spuru- A. O.—Kealizando-,se hoje
o encontro amistoso com o Íris F. C,
no campo da praia do Russell, o di-
rector sportivo pedo. por nosso, in-
tçrmedlo, o comparecimento pontua.1
de todos os jogadores exalados e
respectivas rwervàs, na .s6de. tendo
o 2o team fts 13 e o t" ás 11 horas

ASSEMBLEAS E REUNIÕES
Aiiií-rlca F. O. — O presidente con-

vi-la ns meios quite- para sc reuni-

cutirem o relatório da actual directo-
ria e procederem ft eleição da nova
directoria para o anno d» 1921.

S. C. Mangueira —• O presidente
pede o comparecimento dos sócios &
assembléa geral, hoje. ãs 201|2
horas, para eleição da directoria para
1921.

Lupa F. C. — O presidente con-
vida todos os sócios quites para com-
parecerem, amanhã, fts 20 horaá, 

'ft.

assembléa geral. 
' 

,
Ordem do dia: prestação de conta»;

eleição da nova directoria para 1921
e interesses sociaes.

A. A. do VUla Isabel — Realizan-
do-se amanhã, segunda-feira, de ac-
cordo conti o» estatutos em vigor, as
eleições geraes pára a directoria que
deverft dirigir esta associação duràn-
te o próximo anno de 1921, estão
convidados • pelo presidente para
comparecer neste dia, fts 20 H&rás,'ná
sede social, todos- os associados qui-
tes. '

Frontin F. O. — O' vice-presidente
em exercido convida, oo sócios' em
gozo dos seus direitos, para compa-
recerem na sede, terça-feira, 21 do
corrente, á rua D. Mathilde n. ia,
Fabrica das Chitas, para eleição da
nova directoria para 1921.

Vllla Guarany F. C. — O presiden-
te convida os directores e associados
para se reunirem em assembléa gorai,
no dia 24 do corrente:

a) Eleição de nova directoria; b)
Interesses geraes; c) Preparativos
para o. baile do dia 31 do corrente.

Hollos A. O.—O presidente ped» o
comparecimento dos directores,quar>
ta-fetra, na nova sede, á rua Gon-
çalves n. 9, Catumby, afim de tra-
tarem de ássumptos referentes ao
próximo festival de 2G do corrente.

C. R. do Flamengo—O presidente
convida os socioB para se reunirem
em assembléa geral extraordinária,
amanhã, 20 do corrente, ás 20 horas,
para deliberarem sobre a modifica-
ção do emblema social.

America F. O.—O presidente con-
vida os sócios quites para se reuni-
rem em assembléa geral, quinta-féi-
ra, 23 do corrente, fts 20 horas, para
discutirem o relatório da actual di-
rectoria e procederem á eleição da
nova directoria para o anno de 1921.

A. A. do Villa Innliel—Assembléa.
geral—1* convocação — Realizando-
se amanhã, 20 do corrente, de ac-
cordo com os estatutos em vigor, as
eleiç8es geraes para a directoria que
deverá dirigir essa associação, du-
«ranto o próximo anno de 1921, es-
tão convidados para comparecerem,
nesse dia, ás 20 horas, ft sede social,
todos os associados quites.

N. B.—Ag eleições serão levadas
a effeito nesse dia, impreterivelmen-
te, com qualquer .numero de pre-
sença.

C. R. Vasco da Gama—Realiza-se
amanhã, fts 20 horas, a 3* convoca-
ção da assembléa geral ordinária,
para a nova directoria o conselho
fiscal.

O art. 34 dos estatutos diz o 
"se

guinte: "A primeira assembléa ge-
ral ordinária se realizará de Io a 15
de dezembro e terft por objectivo a
eleição da nova directoria e conselho
fiscal". Para este fim, a directoria
chama a attenção de todos os vas-
cuinos quites.

Lapa F. Ç.—São convidados todes
os sócios qiutes para comparecerem,
amanha, !i« 20 horas, ft assembléa
geral. Ordem do dia: prestação de
contas: eleição da nova directoria
para 1921, e interesses geraes.

Mangueira F. C—Realiza-se no
dia 22 do corrente, ás 20 horas, a
assembléa geral para. a eleição da
nova directoria o interesses geraes.

Varias noticias
A "Vida Sportiva*', de hontem —

Circulou hontem mais um numero
da apreciada revista sportiva "Vida
Sportiva", que está um primor.

Na sua t-o-ia representa uma pha-
se do jogo On-inthians x Palmeiras.

No seu i«-xt«), b leitor encontrará
quatro i>:Uriíiàs do sensacional jogo
do C. A- Paulistano x Palestra Italia.

Traz o Seguinte summario: "Vida
Mundana", . cariocas e paulistas;
Dia do Aviador; Campeonato Cario-
ci dn Basclcet-Báll com os jogos Flu-
minense x Flamengo e America x
Flamengo; Campeonato Argentino
dc Rugby; o jogo do Paulistano Jx
Puúisíra; "Raid" pedestre, do Petro-
jiolir.-Rio; Campeonato Carioca; o
jogo Fluminense x Mangueira; Cum-
peonato Carioca. do Water-Polr.;
Pout-Ball no Maranhão; Box. etc

O campeão mundial (lo Cr.', loncn-
rem em assembléa .geral, no dia 2ü té Guilherme Paraense visita hoje, ã
do corrente, ás 20 horas, para dis- «oltc, o C. R. Flamengo — Aíim d»

agradecer âs homenagens que lhe fo-
ram endereçadas por •.occasifto .dá
conquista do titulo dê campeão Je o
título de- sòclo-honorário, que'oglò-
ríòsó"'campeão*9e terrafíè uíar d-con-
ferUí/irft lioje,* á noite," ft siédé do^èlo-
rloso Club de Regatas do Flamengo,
o valoroso campeão mundial tenente
Guilherme Paraense, S. S. se fará
acompanhar do nosso collega Ceza-
rino Cezar. ¦

Para ser seu Introductor junto ft
solemne ceremonia foi convidado o
illustre sportman Dr.' Álvaro-Zamith.
vulto de maior destaque/.nas nossas
vastas rodas spor ti vas.

« Grando reunião 
' especial' nia sédc

da Liga Suburbana «de Fóot-ball —
Haverá amanhã, ás 20 horas, impor-
tanto reunião especial na sede da
Liga Suburbana de Foot-ball,, «para
ultimar os preparativas da. .festa
sportiva, que serft levada a effeito no
próximo domingo, 26 do corrente, em
homenagem ao seu illustre presiden-
te tenente Guilherme Paraense,
campeão mundial de tiro.
¦ A directoria da Liga solicita por
nosso intermédio a presença de todos
os, directores dos clubs filiados, afim
Be poderem organizar cora a maxi-
ma urgência o programma do impor-
tante festival. . •

Um anniversario no S. C. Bio de
Janeiro ¦ Passa hoje & data do an-.
niversario natalicio do sportsman
Manoel Avellar (Mineiro), player do
1* quadro do S. C. Rio de Janeiro.

O Rio A. O. no.festival do Jeqnlá
F. C. r!— Ségairá hoje, na barca das
12 horas, para a Ilha do Governador,
a embaixada sportiva do Rio A. C,
que, a convite do Jequlft- F. C, vai
tomar parte no festival que este
club fará realizar em homenagem ao
seu 1" thesoureiro. . .

A commissão de sports pede, por
nosso intermédio, o comparecimento
dos jogadores .abaixo «escalados, ãs
11 horas, na sfjle:

Jacaré, Aviador, Navarro, Igna-
cio, Cantuaria, Pedro, Djalma, Tava-
res, Waldyr; Anisio e Carvalho.

Reservas: João e Abreu.:
O grande festival do Lapa, domin-

go próximo —- Realiza-se no proxi-
mo domingo, no campo do S. C. Rio
de Janeiro, â rua Moraes e Silva, o
grande festival desportivo, promovi-
do pela directoria do Lapa. F. C.

Tomarão parte neste festival os
clubs Magno, Alvear, Bloco Preto e
Branco, Villegaignon e o promotor
da festa.. .... \

Aos vencedores caberão, como pre-
mios, ricas e. custosas taças, «achan-
do-se as mesmas expostas'& rúa da
Assembléa n. 92.

A commissão de sports do Lapa
vai offerecer no dia de Natal, em sua
sede, uni chocolate aos jogadores. do
qlub.

O festival do Rio A. O. — Organi-
zado por esse club, realizar-se-ha np
próximo domingo, a grande festa
sportiva, no campo do Cajuense.

O programma organizado pela
commissão é o seguinte: ,

- 1* prova— Constituição z Rio
A. O.'"

2* prova —.Avenida z S. Paulo
A; C-. .. ; [ ..,,.;; . .-' ;.'- .

,. 3* prova — Municipal x Nacional.
4* prova — Cajuense x 25.de No-

vembro. , .- •• ..«•
5â prova rr- Manguinhos. x Rio

A. C,
. Esta ultima prova serft em disputa
dá. linda" taça. "Associação,' de. ..Cliro-'
nistas .Desportivos".

Na casa Clark estft exposta a taça
que a commissão offerecerá, ao club
que mais ingressos /passar.

H. Valladarcs x S. O. Cantuaria —
Fis os teams- do H, Valladares para
o jogo com ò.S. C. Cantuaria: .

f 1* *— Annibal, Adelson,, Menezes,
Caruso, Preciliano,. Ernani, Arrlgo,
Brenno, Ferraz, Affonso e Cabral., j

Reservas: ,,,Luiz,, Marques- «.«Pas-
choal. ' . . - "•.'

., 2» —< Ismael, Álvaro; Caribe,' Ca-
talão,- Moura, Dede, Sandoval, Frei-
tas, Xavier, Tito e Mocy. :•.

• 3' ;— Miguel, Luiz, João,. Jacob,
Stefano, Lima, Gallo, Stefano, Paula,
Cereja e Benjamin.

O sportsman Edgard Vianna não
tem e nem citefia partidos no S. O.
Muckcnzie — Escrevem-nos:

"Sr. redactor sportivo de "O Paiz"
— Deparando com a local do vosso
conceituado jornal, so.b. a .epigraphe
acima, om que se pretende envolver
om questOes partidárias o meu mo-
desto n«ome, embora.Ironicamente.in-
vocado como "chefe de roúparia**,
justo me será, explicar o quo. se ha
passado referentemonte ao caso. ;•¦..

. O Sr. Edgard Lobo Vianna andava
do grupo em grupo de associados, não
cabalando. Votos, mas. sim. mostrando
uma chapa, por elle organizada, em
que o nome do nosso distineto conso-
cio Dr. Braga «Mello se achava &
.frente.

Ora, quem conhece as "trlcas" e
"trues" partidários, comprehende
perfeitamente o valor dessa insinua-
ção; não havia cabala propriamente
dita, mas se procurava dessa fôrma
adquirir adeptos para o félto. .

E so não logrou conseguir o seu
"desideratum", que no caso era a ca-
bala franca, foi porque o Dr. Braga
Mello, que. merece, incontestavelmen-
te, muito,'quer pelos seus. dotes na-
tUKtos, quer pelos seus dotes intellc-
ctuaes, a "leaderança" da club, não
pôde, por motivos que lhe são parti-
cuilares. aceitar essa árdua tarefa.

D'ahi a declaração do Sr. Edgard !
Terminando,.devo. dizer-vos que,

entretanto, votarel.em. qualquer cha-
pa quo me- seja apresentada, não o
fazendo-, todavia, âiquoUa em -qua fi-
gure "almofadinhas"... sem compe-
tencia para ser "chefe de rouparlas",
cargo este que não poderá ser oecupa-
do por qualquer mackenzista, em' vis-
ta do mesmo «ser trabalhoso.;Somente
um mackenzista-rubro pôde oecupar
tal cargo, c mais ninguém.

Muito grato pela publicação- desta,
subscreve o amigo —j Ângelo do
Abreu."

Um nnnivcr.e.irlo no Vietoria F. O.
~ Passa hoje o anniversario natali-
cio do 

"conhecido 
sportsman Mário

Alvini. excellente player. do 3° team
do Vietoria V. C, campeão pela Liga
A. A. Engenho'Velho, deste anno, e
iipsocladò do Gremió Recreativo da.
Mocidade.

A lai.si "Imprensa Brasileira" será
(llspiilitda em janeiro 

'-- Realiza-se
finalmente'nó próximo dia Io do ja-
neiro o desempate *i taçi -'Impi-en-
sa Brasileiia". Instituída peia dtr-cto-
ria do Brasileiro A. C. ii.'ii-;« ser dispu-
tada entro os leains do M-.Titítiinlios
e do Cociho Netto A. C. res;iecliva-
montp.

Segundo Instruei-iles íln directoria
do club instituído!- do 

'trophéo, "os

coiivbatc-ntes estão de communl. ac-
cordo, procurando um referee com-
potente para arbitrar tão" importante
encontro.
, A nova sód>* do Hellos A. C. —
Acaba de s^ bistalili* ,:'i ruii Gonçalves
n. 9. o querido e sympathico rubro-
negro de Catumby, onde fts associa-
dos encontrarão tilmímêraq «listra-
ções, e par.-i onde deve ser dirigida,
toda a corresnondenoia.'

O pluver" Sissor» Oisiuitai-á n bi^ii
"Ttuprrnsn Brahilclru" •— Kst.iniOfi
seguramente informados de. quo o
granile player A. M. Sisson. poderoso
ee:it>-r-lialf brasileiro. Formflrft na
é«i'tlpe (Io tricolor íiubtirliaiio, oue
enfrentará o glorioso C(»-lho Noi to
A. ('..'no desempate da taça "Im-
pi;eiis:i P.rrisil.ir.i".

<l niiitcli MiinitMldlios x Bi'ii.«-il<-ii'o
- <• encontro Manguinhos x Brasi- 1.facto". qu<

lei-., qui lia filas noticiámos seria . 1->r- I,«tu'0«

mesmo mez. Houve, pois, equivoco da
secretaria do grèhilo do Amorim.

O f«estlval-,8p<>rtlvp do Argentino
F. C. ¦—Priá,irioyidO; Jpor este club e
em homenagem-fts 

'famílias 
cariocas

e aos incansáveis «players do Argenti-
no, reallza-se hoje, um grande feeti-
vai sportivo.

O programma desta festa está as-
sim organizado: .

1* prova, «ás 11 horas, dedicada ao
«Sr. J. Teixeira; match de foot-ball
infantil Argentino F^ C. x, Infantil
Paris Fl C; prêmio,' uma. surpresa;'
juiz. Serafim «eis, do Frontin F. C...

! 2* prova, fts 12 1|3- horas, dedicada
& .Liga Suburbana de ,Foot--Ball; Del
Castillo x Anchieta, em. disputa de
rica taça; juiz, Francisco Gama, do
Argentino F.rC. rj,

3* prova, fts 13,45, dedicada ao dou-
tor Raul Barroso; sensacional match
de revanche entre as adestrados équi-
pes do «Magno F. C. x Brasil F. C. em
disputa de bella e rica taça; juiz, José
Mendes, do Cascadura F. C.' 

4* prova, fts 15- horas, dedicada ao
Sr; Antônio «Simões;., grande match
entre as «Squipes dos clubs Argentino
F. C. x S. C. Tupy, em disputado' de
rica e valiosa taça,. offerecida por
aquelle capitalista de Caseadura; juiz,
Antonio Guimarães, do Bangú A. C.

5» prova, as 16 1|2 horas, em home-
nagem ao Dr. Vicente de Paula Pira-
gibe; sensacional match entre as
equipes do Mauá F. C. x Bloco Bran-
co e Preto ;este match é esperado
com grande anciedade nas rodas
sportlvas suburbanas, por não ter o
Mauá podido comparecer ao campo
do Modesto, no domingo ,5, para en-
frentar a equipe do Bloco Branco e
Preto. Actuara esta importante pro-
Va o sportsman Américo Pastor, do
Bangú A. C. Abrilhantara, este festi-
vai a banda de musica da brigada po-
licial. A commissão pede o compare-
cimento daa equipes meia «hora antes
ao horário acima mencionado.

O Avenida F. O., na festa do Onde
Elles Estão — Tendo este club de
tomar parte no festival acima, a reali-
zar-se no campo do Cruz. de Malta aa
16 horas, o captaln pede o compareci-
mento dos jogadores abaixo, na sede
social, fts 14 horas.

Ralefa, «Bianco,. Nlcolfto,. «.Raul, Jo-
nathas, Rubens, Victor, Leão, Tava-
res, Plzane, Dionysio, Tenteia,. Ameri-
eo, Espirro,. Sebastião e todos os joga-
dores, afim de organizar o team que
mais uma vez vai dar satisfação ao
publico de que rapazes é formado O
team ouvi-rubro, dá rua Acre.

Uma «carta do sportman Ccllo de
Barros a directorl» do Manguinhos
p. O. — Os directores do Manguinhos
F. C. acabam de receber do (fistlncto
e conhecido sportman Sr. Cello de
Barros a seguinte carta: "Rio de Ja-
neiro, í de dezembro de 19f2t0« — Se--
ivhores directores do Manguinhos
F. C. —Cordiaes saudações—Accuso
o recebimento do officio em que ti-
vestes a gentileza de me communicar'
que a assembléa geral dessa distineta
associação, num gesto de rara gentl-
leza, reBOlveu conceder-me o honroso
titulo de presidente honorário do
Manguinhos F. C.

Agradecendo, profundamente des-
vanecido, ao digno corpo social dessa
valorosa instituição a honra imiriere-
eida que me outorgou, «hypothéco-
lhe, ao mesmo tempo, a maior som-
ma de esforços que puder despender:
em proveito do progresso moral e
material do (Manguinhos F. C.* Aproveito a , opportunidade para
apresentar os (protestos- de . minha
alta estima e mut distineta conside-
ração — Cello de Barros." 

' 
| \

Um novo chib sportivo — Com a
denominaoüo de S. C,\INem Fumaça,,
acaba de ser fundado, péios rapazes
moradores na Aldeia Campista, novo
club sportivo, ouja pratica principal
serft o foot-ball.

«Na sua primeira reunião de as-
sembléa «geral, realizada no dia 30
de .novembro «próximo passado, foi
eleita, paira dirigir os destinos desse
novel club, a seguinte directoria:

Presidente, José Cândido da Silva;
thesoureiro, Aristides Sanupaio; ' se-
çretario, Eugênio, Olegario da Costa;
cobrador, Sebastião'-'Faria, e director
sportivo, Alceu Paulo da Silva.

Ainda- a nota de ii. Xisto —
"Sr. redactor — Costumo ouvir di-
zer qúe não existem partidários mais
"convencidos" do que os- do- Flumi-
nense. O convencimento .dos.- 

"almo-
fadinhas", dos :"fitinhaa"j é.apregoa-
do por todas ás fôrmas. Os campeo-
natos do Fluminense ? Não valem
nada. Foram ganhos com o apito dos
juizes, respondem. Os players tricô-
tores ? Uns fundões... ! E' só o que
se ouve dizer na roda dos despeita-
dos: De maneira que elles, oa nossos
detractores, os alvi-negros, os rubro-
negros e alvl-rubros é que são os me-
Ihores, os verdadeiros campeOes.
D- - Xisto, um cnthusiasta pelo club
campeão de mar e terra, por um ma-
tutino, jft proclama o insuecesso do
tricolor no jogo de hoje, no match
com o Flamengo. O Interessante é
que toda. essa "convicção" surge de-
pois de suspensa pela Liga a pare-
lha de fulte-backs «do 'Fluminense.

Antes disto o. que se reclamava, era
a entrega dos. pontos, temendo uma
derrota retumbante, o canhão, as
serpentinas, -o gozo excessivo...
D. Xisto tem o direito de pensar li-
vremente, podendo por isso mesmo
achar que o Flamengo é o campeão
do mundo, que o Fluminense o é só
da-"vaidade e do orgulho'*,. mas já
não tem. o de considerar "convenci-

dos" os partidários do tricolor. Nós
nos convencemos de coisas' reaes,
palpáveis, como por exemplo: que o
Fluminense ê o primeiro- club • da--
America do Sul. E' um convenci-
mento justo, legitimo. Estamos con-
vencidos de que o Flamengo teve
"sorte" neste campeonato o não fa-
zemos nenhuma Injustiça ao "inven-
clvet". O Fluminense não pretende
ser campeão toda a vida, mas teria
sido ainda este anno sc a sua equipe
não se tivesse apresentado desfalca-
da em alguns matehes de responsa-
bilidade.

Nôs.tivemos azar. O Flamengo te-
ve sorte. Tanta sorte, quo neste cam-
peonato, por eircumstancias lamen-
taveis, não se encontrou em campo
com b grande Chico Netto, alma da
defesa tricolor; sorte tamanha, que
conseguiu empatar com o Palmeiras,,
quando o modesto club da Quinta
jogou para vencer e venceu de facto,
vendo-se prejudicado pelo referee. O
Fluminense perdeu para o Flamen-
go e o Botafogo uma vez neste cam-
peonato, por motivos de todos conhe-
cidos, e pela differença minímu. de
um goal. Mas abateu clubs os quaes
o Flamengo apenas logrou empatar.
Não convéiu- portanto, falar eni. su-
premacias... Quanto ao joíío de ho-
je, ciij.t vietoria rubro-negra se
quer descontar com antecedência,
nós trlcolorer. achamos quo a coisa
não vai ser lão fácil... O Flumlnen-
sc é um pouco teimoso,; obstinado,
costuma não .."respeitar as cara-:" o
ise entrar cm campo com aquella dis-
posição que Ia/. o«deses>iioro dos seus
inimigos, foi um dia a convicção do
D. Xir.to... K noto-se que estamos
desfalcados-, sem o concurso do gran*:
de Chico Netto. Mas a teima é u dia-
bo... l> Flamengo vai ho gramado
para ganhar o match. Nós não gos-
íamos de perdei- em nosia cata, to-
mos "oi"-ulhosos", "vaidoitis" o o
Fluminense desafiado nus seus brios
c na sua liunfa é um perigo.....' H'
bom uão gozar-noj com anteceden-
cia. I,(-!ii!jt(-m-.'e Uos -1 :: 0 e du que
disse na vespíia ara "rubrO-ncsfo '.'.•

-¦ «v/" y a ji ¦ ¦mili mmipiii ii i jjiiü

J '" ' ' WJÊ
¦ -.' J..ra

0 Seu AcolchoamentoAssegura
Inteira Protecção

Maior média dé velocidade e
campo mais vasto de actividade
são apenas uma porção das van-
tagens proporcionadas aos auto
caminhões pelos pneumaticos de
corda Goodyear.

Estes pneumaticos proporcionam
o acolchoamento necessário para
evitar uma depreciação ruinosa.
A efficiencia de sua tracção é
maior do que a neccessaria para
assegurar progresso sobre as
peores estradas.

Somente os pneumaticos de
corda para caminhões podem as-
segurar-lhe inteira protecção
para as suas cargas. Esta é de-
vida ao acerescimo de acolcho*
amento.

Diminuem ao minimo a necessi-
dade de freqüentes reparações
e, no transporte de cargas fra-

géis, tornain-se quasi indispen-
saveis.

The Goodyear Tire & Rubber Company of South American

•V: i,
Rio de Janeiro, Avenida Itio Branco 249-251

S.Uitilo, Avenida S. Joíío 74
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WAT-l^POLfl-lOWIRe
isroTAS

WATER-POLO
OS JOGOS DE HOJE

. Sob bs auspiciós da Federação Bru.-.
sllejra;das;Socie'dades dó. Remb, reàlif;
iam-se hoje, na enseada de Botafdgo,!
.«mitwmtoCao .pavilhão, de regatas, os

dois _jegu;lntc3.'.çnçontro3 de 'campeo-

nato: . ,,. ,' .,x.,.,....

Guanabaru x -Boqueirão

Entre «os- 'segundos 
,.e; primeiros

teams; ás 15 e 15 1(2 horas, respecti-
vãmente. 
"Juiz, 

tenente Pedro Santos, do Club
do Nataqao e Regatas.

Guanabara;
1* team:

Lopes ^. ...
Irinetr—. Fontinell»

Fi-iesé '"'.
Galvão — Leite.— Serpa

¦2o team:
Rubem ¦ "'•'*

•Welliscli — Quincas
Bebéto

Mendes — Allemão— Odoijnn

Boqueirão:
1* téam:

Gobita
' Dudú — Cnstello 2"

.Orlando-

Jorge — Castello 1*.— Nelson

. 2- team:
• . j Fortes

Dragoneir — Oliveira
.... Antonico

Sanches — Antune3 — Fòrriaiidèj
-Niita«cSo _ Vasco-

Entre os segundos e primeiros
teams, íis 1G e 16 1|2 horas, respecli-
vãmente.

Jui*. Sr. Edgard Leite Ribeiro, üo
Club de Regatas Gv-iiabara. ¦

Natação:
V teain:

Jlángangíi... . ....
Vieira'— I"odio

Cliocdl.ite J
Princeza —' Crttpo — AVicle

2° team: • «•
¦Satyrõ '

João — wüts ?•;
Rinn*:

Chicry — Floriano — Luciano
Vasco: ' -<

1» tcam:

effectuado tio próximo dia 2.1 dè ja-
neiro, será levado a effeito em 16 do

dc ftJrhlà' alguma
ri.TMHiã•:¦*. O.- '-fif.

sã" li-rriveiü !.,
DIM1A«"

üil AL.UOFA-

' 
ÍU beiro ¦ • . , -

Hercules — Coió
vi ¦•' .Provenráno

fíálvador — PaciiMiciii — Victorino
2o toauv: .

Mario
ÁiTas — P.i-ito

Nunes
João — P. Hilva — Waldemàr

Altci'«(,'iio das regras

Para conhecimento doi interessados,
|..rua;uos publico i\,\v-. v conselho dest.-i
f-filcrinâo, c.i nw fetniiSo r«_olvcu .-p-
provar «A? scjininícs alieva.-õcs r.:..* rígrítt
dc wjfef-polo, a vigorarem na temporada
(.^...: aniiü:

A regra un» passará a ser :-.ssim redi-
gída:

DO DIA
i — Bola — A bola deve ser redonda

e completamente cheia. Como circumfe-
rencia terá, no minimo om,68 (diâmetro
oiii,2i) e, no máximo, om,7t (diâmetro
om,2*). Deve ser impermeável, sem laço
exterior, não apresentando qualquer cos-
tura de couro ou saliência. E' necessário
que ii sua superficie seja isenta dc gor-
dura ou substancia graxea.

A regra quatro terá a seguinte reda-
cção:

4 — Extensão do campo —_0 compri-
mento do campo do jogo não pódc ser
superior a 27 metros, nem inferior a 17
metros. A largura terá no minimo nove
metros, e 110 máximo 18 melros, sendo
constante em toda a extensão do campo
do jogo. Os goals serão colocados oin.jto
das extremidades da piscina ou de qual-
quer outro obstáculo'. Alem das linhas
que limitam o campo, deverão ser mar-
cadas as seguintes, todas ellas parallelas
ás linhas do goal: a linha do centro, que
divide o campo ein duas • partes iguács;
uma a -íij/is, e outra a dois de cada tíoal,
sendo qüe a dé -jtn.fií marcará a- área
dt 'penalidades.' Todas essas linhas, .que
são imaginárias, serão simplesmente' assi-
(inaladas por balisas ou marçaá n;:s bor-
(Ias da piscina. Ouando o jojio não fór
em piscina, poder-sc-hão determinar tp
limites do campo por inein de um cordão
que irá de halisa a balisa.

A' regra oito accrcscijile-sc. no final,
mais' o seguinte:
' "Não é necessário .pie o ju-z apue para
imt* sc rcihit-ie„o jogo. depoir, da liiarCt-
çâo de 

'unia 
pe«.i.-it:.'Jade, excepto paia o'

penalty.
A regra nove terá o acerescimo do se-

guinte paragrapho:
¦' P.;r.-.«,"-ai.ho único — Clirononietrista

— O chruaometrUía faz uso de um chro-
nomelro e ilííitili apito. Xoiitica o nreio
tér.ipõ c o fim do jogo por iiu\o do api-
to. i eftc signa! deverá ssr imniediala-
mente attendido pelo arbitro e pelns jo-
gadores. 

"
• A regra u ficará assim redigida.:

"11 — Capitães — Os capitães são
membros .letivos de seus respectivos qu.;- ,
dros. Elles se põem dc accordo sabre- os
det...!hes preliminares do joijo e tiram os
c:i:i:;>.o.-, á sorte, lim çãsp de contestação
eiiííe ns capitães, o arbitro resolve a
.'íllCSt!i:>.

• ¦ ;-.! 12 ficará assim redigida:
"u .-•— Começo do jogo — Os jogado-

res se collocam na agua sobre a linha do
seu respectivo-goal. O arbitro se colloca,
sobre a margem, a igual distmciã dos
dois goals, e, depois de certificar-se, pelos
capitães, que estão pronipuis, dá o apito
da partida, lançando, após, a bola na
agua; no centro do campo.

Um goal nâo pôde ser valido sem ter
sido .1 bola manejada por dois jogadores,
da mesma étpiipc ou não, devendo o ju-
gador que a arremessar em goal estar na
melado do campo adversário. O jogador
que arremessar a bola sem observar o
determinado neste ariign, será punido com
Ulii guliK.- livre, que «deverá ucr tirado pelo
goal-kceper. " .. .-

A' regra 13 accrescénte-sc:"Sc. ao sisnaljilo apíío. annunciando
o meio ti-mpo en o final do jogo. .'1 bola
não tiver passado inteiraiiisntc a linha
do goal. o goal não ssra u-.arcaclo.'

L'111 goal pódc tambem str feito com a

çabeva ou com o pé.
A regra 14. ;;liiic:i /, f:-.-:.'.á sii:-plcs-

ii.er.ie aüim redigida:
"Altura f) Manter a bola submersa."
A nota da nièsm.-i regia pastará a ter

a scr"ir.tc redacção:

Mota — Drihbb.r a bola ou bater uella
. com os bii.çci e ltvantal-a uão é tesu-

ral-a1! mWcpiiduzil-a levantada, mantcl-a .
em baixo d'aj{üa ou prendel-a sobre- ou
sol) a agua com a mão é segural-a; drib-
blara bola até o goal é permittido. I<aii-
çar voluntariamente agua no. rosto de um
adversário é considerado como falta.

fia regra 15 a alínea / ficará assim re-
digida:

Alínea /) tomar posição a menos de
dois metros do goal adversário. . .

Accrcscente-se, 110 final da mesma re
gra, mais o seguinte:

A falta voluntária da alinea o será sem-
pre punida com. a immediata retirada
òVagua do infractor.

A regra. 16 será assim redigida:
16 — Golpes livres — A penalidade de«

cada falta é um golpe livre concedido ao,
campo adversário, do logar em que a falta.
foi ¦ cóntmcttida. Um jogador ao ti-
rar um! golpe livre, antes de passar a bola,
pódc. elle mesmo, segural-a, uma vez

que cila seja atirada a maisde um metro
dc distancia. Um ponto não é marcado»
de um golpe livre, sendo quando a bola,:
tiver sido tocada por ufli outro jogador,
pelo menos, com excepção dò'goal-ke>>
per.

N«a: regra 17 pns-ar a lér-sc ;*m,6s e
não quatro járdásj quando diz que:

*• Um jogador, em detrimento do qual
uiim falta fôr • ,Miieitida, a menos dc
"quatro jardas... 

" ,
N.-i regra 20. 

"o 
primeiro periodo pas-

sara a ser assim redigida:
20 — Golpes dc goal e de canto ¦— '

Tudo jogador qíie lançar a bola além da
sun' própria linha de goal. concederá um

r->ipe livre de cinto (corner) ao'quadro
aJversario. golpes este que será jogado»
do canto <!a linha di:'dois metros mais

próximo do logar em qüe a falta tiver
sido. coiinfléttidii.

Accrcscente-se á regra 22 ir.ais ò se-

guinte:
Um jogador, deixando a agua durante

o jogo. sem autorização do arbitro, ou-,
recusando-se a entrar em jogo á suajir-
dem , será considerado como indisciplina-
do e enviado aos poderes competente»

para a respectiva punição.

O juiz. tio encontro (iuuiuibai-a x Bo»
queira»

O juiz para o grande encontro de

lioje, entre o C.uanabara e Boqueirão
do' «Passeio, em virtude da. esj.iu.s*
apresentada pelo Sr. Pedro Santos,
deverá ser nomeado hoje, ã tarde, 110

pavilhão- de regatas, pelo preaidente
Sá dirigente náutica.

Alcides Patva no C. R. Bo(iuclrfio do
Passeio

O Club de Regatas Boqueirão do
Passeio, em officio dirigido fi Federa-

ção Brasileira do Kemo, acaba de pe-
tíir transferencia de registro do excel-
lente water-pola-player Alcides Bar-
ros de Paiva, do S. Christovâo, para.
o -seu quadro social

Ao que estamos informados, Alei-
dos irá oecupar conti o-médio do tcanv

principal dos garrafas, passando Or-
laudo para center-forward, Castello
l" para a extrema esquerda, c Nelson,

para o 2° quadro.
Com estas modifiençaos, a repre-

sentação do querido' club "garrafa",

augmenturá. ainda.mais a. efficacia do,
scu ataquo. toi-naiido-se assim, o mais

poderoso..-niversario ao titulo de cam-

peão da cidade.

üm aviso da Fodcraçüo «os diiliu
filiados

A Federação Brasileira do Remo,

I»clo sen prostflriiite. cliania a attei-

Cão (bu* clubs seus filiados; qüe não
. será iiermittido u ingresso de jogado-

i res mi pavilhão («entra.!, em trajes (io
li*. 11)10.

'¦41

ji

A secção sporliva conlinúa
«ii 12' j[-niV_uÍH
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SECÇÃO CQMMERCIAL
Rio, 19 de dezembro de 1920.

Âs cotações do café
O Centro do Comniercio de Café desi-

gnou para avaliar os preços desse produ-
cto na semana entrante uma commissão
composta das firmas Ornstein & C,
Francisco Sattamini & ' C. e' Figueira
& C, que terão como supplentes Castro
Silva & C, Marinho Pinto & C. e Monuc-
rat Lutterbach £.-C.

Mercado monetário
CAMBIO E BOLSA

rtlovíiiieíito do cambio
Fosse porque cessou a procura que tem

«guiado imensa, fosse porque tendia a
restabelecer-se a confiança, hontem, ti-
vemos o mercado cm boas condições de
estabilidade. Com effeito, os tomadores
estiveram retirados è os bancos mostra-
vam-se interessados em adquirir dinheiro,
iahi resultando alguma alta'~nas taxas.

Na abertura foram declarados os pre-
;os de 9 3I4 c 9 718 d., com dinheiro a 10
cara o particular, mas, ainda cedo, con-
staram alguns negócios a 10 i|'3*2 e
10 i|i6 d., contra letras a 10 1 jÜ c
10 3116 d.

A' tarde, porém, e por ultimo, regula-
va para o bancário a taxa apenas clc
10 d., sem firmeza, contra o particular a
10 i|i6 e 10 i|S d., sem letras.

Constou o movimento de cambio, dc
letras bancarias de 9 314. a 10 i|i6 d., ban-
carias, e dc 10 a 10 3(16 d., particular,
sendo o valor official da libra esterlina
de 24.^000.

Tabelas officiaes
a 00 d\t.

tioatlrcs 0 T|S
1'liri-i Í*'I3 **K!2.

3 (J|ir.
Lóudrcs (I 1|2 » :.|8
Purls $120 $*!-l()
linlin $250 *27.-|
rgrtugnl .. ...'.. .. $700 f330
Allciiiiinhn ¥10(1 Çli.-i
Sul3su l$(imi 1?170
Nlivu Yurk (içil.".» 11 . 7? 150
llo-pii 11I111 Çtl-lt) Í?IIS0
Jnpili 8?580 11 8?O20
Suécia ÍÇIOO 11 15470
Noruega ljlllO lí-UOÕ
lltillilliilu 21--2UÍ) 1. 2?2Ü0
S.vriii 5124 ¥427
Jlòlglóu $450 $475
Dliiamurcn l?t2i)
Aiistrlu • ¥02S

Hobro taxa -.

Café, por franco $120
Rio d-i Prata :

Buenos Aires (ouro) .',$1)00 s fiÇqr.O
Mem (irapél) .'. .. -Jtilliil a 2Í520
Montevidéo C$470 a C$000

•Praças vista
Por cnbogrnmmn t

Londres D 11-1 a 9 7J16
Paris $4.12 ft $135
Nova York .. .. .. 7$l>50 a 7$210
Itullu .......... $252
Siris ,. $4«s

Banco do Brasil
Praçai : 00 d|i\ (, 3 d|i>.

Londres !) K.jlij e n 5|S
1'i.rls $4L'5 * $430
Itallu íi*-,*)
rortilgal $780
Nova Yurk 7f 050
njsi.itnl.li $|)f,o
lluenos Aires 2$.r.00
Muntovldío ....... 6$!i«)0

Vahs-auro :
Sue 1$000, ouro ... 8$375

Câmara Syndieal
a 00 dias á vista

Londres .. ..*.. .. Jl i)l|(|4 e » Ü5|(J4
'"«ri» $+24 • • $420Itallu í**54
P.òrtugnl J7H7
Nova Yorli  7-foji
Mnnteviilít 5Ç,"iici
lluenos Aires (papel). 2?t(iõ
l.k-ui, onr-i 5$.i'jri
Hespanha $040
Suissa ifm.s
Hamburgo $101
J:i|iiii> 3Sã«l!í
Bélgica j'ir,i
lliilliinila 2Í22.I
Syria. . . . "ilüi
ral esti nn í-lü-i

Taxas extremas
Casa inntrl/, 9 7LS a 10
Bancaria D'-7|S a 10 1!:12

Diversas:
, Docas da- Bahia . 80$000 75*000
Doeas de Santoa 400$000 *100$000
Ditas nomiuaos 400J00Ü
Loterias. . . . .*. 14$000 . 12*000
Mèlli. no Maranhão..;..;. C1$0Ú0
Terras . . ..'.,.* 14$500 13$000

Debentures:
America Fabril. . . .... ;202$000 200*000
Alliança .' *— -2005000
Melliurls. no -Maranhão.... 05$00O 55*000
Antarctica 1'a.illstu. . ... 200*500
Bom Pastor . .- 204$000 200$000
Cervejaria Brahma . 203*000
Confiança . . . 200$000 —
Corcovado. . . 200*000 1905000
Docas da Bahia...,'...... 14ll$000 134Ç0.10
Docas de Santos 201*000 1O9J000
ifeperanva 20'.'50()0 200$t-Jí>
Edificador». 3,05*000 —
fiai Lus.-. . .- ro2*noo io.s$ooc
Inilustrinl Campista 205*000 200$000
Magéense 170$000 15O?Ü00
Progresso Industrial . .. 2011*11(10 . —
Merendo. 208*000 2O7$000
Maiiiifúctora l!i.l$ui)0 185*1)00
Melh.'cm Pernambuco 150$000. —
Santo Aleixo. , '. 180$000 1IJ0$000

, paragrapho i° do art. 633, da Nova Con-
solidação das Leis das Alfândegas."

— Amanhã, 20 do corrente, serão
vendidos ao meio dia na guarda-moria da
Alfândega as seguintes mercadorias ap-
prehendidas como contrabando: ip durias
de sabonetes de -Reuter, sete peças de fita
de seda, um corte de cambraia, bijputeria
de, cobre (anéis), vibràdores electricos,
canivetes, voile de algodão estampado,
uma câmara de ar para automóvel e pen-
tes de. celluloide, '

Rendas fiseaes
RECEBEDORÍA DE MINAS

GERAES
Arrccada-silo do dia 18 17 :.M3$000
Do 1- a 18 ;. 305 :$43$000
Km igual periodo do ann opas-
sado 330 ;150$õü0

Semana dc 10 a 2.1 de dezembro dc 1019.
Modlflcnçilo une soffreu a pauta 11a parte re-

lntlva uos gêneros abaixo inencioniidos:
ÒnfC, kilo. .  $780
Toucinho  25500
1'nlvillio  $400
Assucar branca  $700
Assucar mascavo  15-180
-Milho. . . ..'  $280
Assuênr refinado.  $800
Feijão  $400
Curo graniiiin  3*000

Caiihenho commercial
Coin o capita! de 15:000$, estabelece-

ram-sc nesta praça, sob a firma Vieira,
Pinto & Ç„ os Srs: Symphronio dc Maga-
lhães, Dr. I.afayctte Vieira ' e Orestes
Jayme de Souza Pinto, para explorar o
commercio de perfuniarias.Com o commercio dc sabão, tendo
o capital de loiõoolf, estabeleceu-se o
Sr. José de Freitas.

Com o capital dc 4 :ooo$, para ex-
piorar o commercio de pharmacia, esta-
beleeeram-se, sob a razão social de J.
Maia & Saptos, os Srs. Domingos Maia c
João Ribeiro Sampaio de Andrade.

Está estabelecido com o capital dc
20:000$, para explorar o comniercio dc
viveres, o Sr. Ignacio Joaquim, da: Costa.¦— Com .0 capital de 15:000$, estabe-
leceu-se cm nossa praça, com.o comnier-
cio de fazendas o Sr. Abrahão Francisco.

—Tendo o capital de 5:000$, estabele-
ceu-sc com o commercio de ferragens o
Sr. José Joaquim Duarte. .

ASSE.UBMJAS GERAES
Estão convocadas as seguintes: -
Diaib;
A Equilativa, em a" convocação, ás 13

horas, para assumptos importantes.
Dia 21 :
S. A. Auto-Expresso, ás 12 horns,

para resignação da directoria c eleição dc
substitutos. -

—Companhia Luz Stearica, ás 13 ho-
ras, para tratar do empréstimo.

Dia 23:
Companhia Industrial Fluminense, ás

13 horas, para reforma dos estatutos.
—Companhia Industrial c Propaganda,

ás 14 horas, para um empréstimo e ciei-
ções.

Dia 26: -
Trajano de Medeiros & C, ás 13 horas

para prestação de contas e eleições.
Dia 27:
Calçados Pneiimaticum, ás 14 lioras,

para eleição da directoria.
.Dia 30:
Tecidos .Santa Rosa, ás 14 horas, para

alteração dos estatutos c eleição da dire-
ctoria.

—'E. F. S. Paulo-Rio Grande, ás 14 ho-
ras, para prestação de contas c eleições.

VALORES DIVEllSOS
O.s soberanos

Ussns moeda» rógiiluraiii, limitem, flrnie.i, eo-tnudo-se nus bnin-u*. 11 :iu?5l)0, cnm comprado-
res a i*sm_. preço e vendedores 11 8i.**.sinl.

Os valos-ouro
d lliiiicu do llrUMl fiiiiieclii os vnles-nuro Srnz?o de 3$37.-i, papel, por 1$ ouro. sendo 11 mo*din d.i dollar n.-i semana anterior de G$ÍS0.••_v( *'KllM)OS PÚBLICOS.; .
Talvez ponjiia o dia fosse mais pe-

queno, uma vez que os s:.*'jliadbs são meio
feriados, os negócios tambem foram mais
reduzidos.

Com effeito, as operações em apólices
geraes foram restrictas, tendo pouco ne-
gociadas as populares c sendo de pequenointeresse o movimento das municipaes.

Todos esses papeis continuaram fra-
cos, mas regulavam todos os outros eni
peiures condições porque não eraju pro-curados.

Tivemos, pois, um dia de Bolsa dos
mais fracos, rtulo como se vê adiante,
nas vendas c offertas.

VENDAS DA BOLSA
-ipolicés geraes:

Diversas emissões, 1020, port., 7, 10,
-'•"'. 80 ..  Sl.-.íoim

J'!1'»!. 3 •• •*  H17í«>íli>
. EsiliitòíVcs:

Iti..,, ile Í0li$, -I iiju, 5 .... 
'.".

í.lcni, *l, ."., lli' Muiilôtifliòs:
Kmi|i. 1IIIHI, |iort., 210
lili-in,* 1014, port.. ti,".
I'li*iii, .11.17, port;, 20, 20, HO ..

Aecõés:
// nu ou k

Ilrasil, 10. ÍS, 23 250$O0Ó
ii'õrliigiiíz, port., .".u 24õ$0ü0

Dfliciilnros :
JUúcni do Siiiilos, 25 2i)(ií»i)i)

i>jwí:gõks da bolsa
Vendedor Comprador

97Í5IIU
llSiüOIÍ

11J7S500
17ll$.-,UJ
niíiiii.)

3017. jíorl1020,' por. . '. ..
(*IHIh'I;H

 830$000 84331)00
 8!i:í*')ui) Sl-Ujll-lll

. _. -r SIOJÍIJOII
Àilolicçs mu 11 lei pães:

J001, ,1 --|", jiort. ..... 
' 

— 23(;*>'iuo
J)ÍttH Iioii.iiiillivu.t 2.... . ,1
Klili.'* lIM.-il, |».rt
Kiil|i. 1-ni-i. nom., (; l-jn,
Kinp. UUI, port.. li .,;o.
J:*üi-. 1017*, port': « -|.. .
Kliiièrii.v, 1» suriu
Ciiilipus

Apólices estaciones:
Esin.1.1 do nio, *i -i*. :..
Ditiis ilu ."ini.y. v, olo . . ,
Jllini*. 1 :!llll)$, 5 

'¦>]-.. 
. ..

Aceõcs:
/lanços :

Ilrasil
Còiíniierrfnl
Cnntiitorchi
f;.*i'dlto Itenl Iiitcriiailonul.
I/ivcitir::
atvrrnarll
3*urtíipiftíZ

;*. .;.* 7'.<*.--w.i-:
Aincrii n l*;ibrii. . ,
Allíaf.ea'. .'
C.n.r:;::;,*.!. . . .'
O.:. ..*.*,.I..
Mt:n ii fartura
IiuíuSíirinl ('ainpiKtn
l^:iiifi'-lo Petroinjiis
Múcfeuso ;;
Ftugtvsm
lV;nt}H*)iÍ.;iiia

Tiiirnlé l.iiiii.lil:;! . ."].
C. (/.-• Seguros '.

Uri.ii
Mliiorra

HntritÚftH de funi :
Mina* (:-.¦ _>., Joroiivmo. . .
V|.*torin ii Minas; 
Sui Mineira. 

lSi!?ll0i) I7:'.s..)ii
•— IMi-fi:!:.

177ÍHOO lTiiS...l:i
I7lf mui I7i;?."ii)ii
SáíllOU S75ÍIIIÍ.

20U500U itiü$Ouo

US$.1110 08$000
. 455$ÓII0
S75$0U«

24S$000
-- l'82$'IUü

is:ifiiim
ISOJIH.ú

ÍKIÇOOO
2I1.151ÍIÍU

•.'.".-'$'ieil 2I5$UÍI0

300JOQÒ 2:)l$-l!li)
2l'iS:i.)i) 22ll*j>I'IÜ
21»?tll)() 21U?!IIÍ0
ntlfflUi) ).:.".*...1..1
2..-}!lllll l.-iO$ill.l|
22'I$IW0 —
lUlifUlIO —
loiutiim ir.ii$ooo
207$ÔilO 20C$*.IDO
27ü$OOÓ
" - "iVilltM

350$000 —

si-fimi —
O.IÍOOO —

80$000 7SS5l.llr.i$ooo
005000 Oí.if.i'1.)

Notas da Alfândega
A thesoufaria dcslá rcparlição arre-

cadou hontem 357 :R(íjÍ 130. scnJO.réis
_'i).S :n 11 $268 ein ouro e iSÜ:95o$S6j em
papel.

De 1 a ii', do correnie importou a ren-
da em 5.63(1 :o_',;$i7o, c em igual periodo
do .-111111) passado eni 4.571 :473$723, lia-
vendo uma differença para mais em 10-0
de 1.064 :5-l9$4*l7* ""—lísla inspectoria submelteti á consi-
dcVae/io; superior -,o ,re;|i',erinicnto-- ;\e,ou)-.
pánhado dn''respectivo fprpccsso; no* qir;l
Northon ..^le2•'lw & Ç., Ltd., agenles da
Companhia Liverpool Brasil and River
Plate Sleamèrs soliciiam. a noàieãçãp dc
Oscar Ccsar B-.irla:iini|UÍ,. para despaçhiin-
le aduaneiro especial.

—Tambem á consideração do mesmo
Sr. ministro foi sübníct.lido o processo,
com a respectiva amostra, no qual \V.
Fricderichs recorre da decisão desta in-
specloria, proferida de n-Joòrdp eom o pa-
recer unanime da comniissão dc tarifa,
mandando classificar como lanternas sim.
pies para navio, a mercadoria que o ve-
corrente despachou pclá nota dc imporia-
ção ii. 5.61J. de junho do corrente anno.
como olirr.i não classificadas de ferro
batido; pintado.—Ainda á consideração do Sr. minis-
tro da fazenda, o inspector sul.metteu o
processo referente ao p:tpe! importado ejn
1917 pela revista ./ Semana, cuja appHca-
ção não foi conv.rOvada' -até a presente
data. 

'
—Fei submettido à cousidera.ção supe-

rior. o rçqíieriincntò da The .Brasilian
ífeat C".,'Ltd. (Frigoríficos dc Mendes),
solicitando isenção dc direitos para. diver-
sos materiaes que recebeu'pelo vapor in-
,.,-iez Saint Palficli, entrado neste porto 110
dia 28 de setembro próximo findo.

—.Deviihmente iiifçijniiiüò.-s esta iaspe-
ctoria rçsti.ltiiu á directoria da receita ;m-
blica o processo em 11'uc c iiilere-ishd-.i ,1
Companlra de Mineração The Ouro Pre-
lo (iold Miil.es of fir;,s:l I.td., estatieíeci-
da 110 Estado dc Minas Cenas.

-•!'"..ram baixadas hontein'-as seguintes
portarias :' " O inspector reeoniii:,ein!.'i ao .chefe da,
Ia secção i|tie faça informar se da respe-
e-.i\.-! lista de.passagcire.i-.dn vapor Zcclan-
!':t, c'.'iis'.a o nonte' de D:*;' Raul Rezendaiu

e, bem a;.:ini. se o mesmo trazia baja^eni,
quantos v.í.iiiks. liíaícr.s, iiiiincros c ru-
Iros caracteristicos;"" O inspector, tendo observado que as
coininuniciiçües. sobre iipprelicnsSes não
cbeilccein ás prescripções Ju plírtaria rm
mero 106. de 27 dc ágOplQ ultimo, lem pur
IliUitp rçccjiiliiiciidado a .observância d..
mesma portaria, abaixo franscrjpía :" Portaria 11. .06 —* O inspector tendo
em vista, reijularizar os processos de np-
pichcnsáo jiur còíítraliãndo.tòriiàndò u..:.*'
rápido o sen preparo, hdriiíüh'iz':índo-òs
equi os preceitos regulayientarès'; détct:
:..ir..i :

1". lojíú que for effecltnda qualquer:i|ipteheiis.io. deve ser a mesma iiinnedia-
tamente conintunicnJa a esta ihsjiecíó-
ria ;

2". essa comnuinieaeão. que será tão mi-
nuciosa (juaulo possivel, deverá declarar
ci dia, hora e local da iqiprelieiisão, o nu-
mero 'u signaes earacte.risticos dos volti-
mes appreliendidos. se o conduetor Ou
conduetores íoram detidos ou não, e. nes
te ultimo caso porque motivo, Se houve
Ursieinunlias prescaçiács on informante**!,
o noiiie do aU.-c|)iaj: ou ai:xi!i.::c*s . á .is
sigliaturn do apprehcnsor ou appreliiihh
res :

3", apresentada essa communicação no
gabinete, devem immedi.ita*ncnte coti-pa
recer o apprehcnsor e auxiliares pára
prestarem as. suas declarações, afim de
que o_ termo de apprehensáo seja lavrado
com inteira observância do disposto no

Centros diversos
O CAFE'

Encontrámos o mercado desse piodücto
hontem, mais uma vez, em excellentes
condições de firmeza e já agora impul-
sionado para a alta, tanto-pela procura
que era maior, como pela attitude da
Bolsa de Nova York, que passou a
manobrar e:i sentido mais favorável. As-
sini foi que o nosso mercado accusou re-
gulares_ embarques e entradas, com ven-
dás maiores para o consumo e para expor-
tação. Em vista disso, melhorou o typo 7,
que subiu a u$6oo por arroba, tendo
sido feitos os negócios em escala desen-
volvida. Registraram-se na abertura ven-
das de 46.656 saccos e no correr do dia
de 1.428, no total de 6.084, contra
5.200 de véspera.

Deixámos o mercado em boas condi-
ções de firmeza, mas sem alteração apre-
ciavel.

Em Santos, entníram 35.629 saccas,
foram embarcadas 21.000 e sairam
5.550, sendo o deposito de 3.025.455
saccas.

Cotou-se o typo 4 a 9$ e o 7 a 7$200
por 10 kilos, tendo passado por Jundiahy,
hontem, 45.000 saccas.

— Em Nova York a Bolsa accusou no
fechamento anterior uma alta de 19 a 20
pontos nas opções e na abertura de hon-
tem de 3 a ,5 pontos.

Movimento do cafó
.0 moTlmcnto çstntistico do mercado honteni

foi o BPRulnte;
E.ilradíw:

Estrada de Ferro Central dó Brnsil 1.281
lustrada de Ferro Leopoldina. . .. 8.889Via marítima —

Total
Desde ò dia Io do eòfrontó!
Média
Desde o dia 1" de julho. ,
MCiüa.

r.mbarquct-, *'

Kstailofl Unidos
Knr»i'ii
Kio ú"í Trata .,
CnliotiiKÔni .'.-.'..... ..
Pacifico. . . ....... ,i.,,
Cabo ., ,. .

Totnl
Dc.-de o dia 1" do corrente.
Desde o dln l°.do julho. ...
Stofk no mercado .. 

Cotações por arroba:
T.vpo'4 . . . ,' . ,
Tipo 5 . . 
Typo (I . . 
Tyjiij 
T.v|io 8 . 
Tjpo 

- 9.070
• 134.381

¦ ' 7.005
1.420.570

8.500

8.317
1.000

' ' 
." 100' 455

9.872
108.053

1.101.120
50-1.001

12$S00 '
125*1011
12$.lll0
110(100
n$ioo
io$oiio

Paula scniannl, $700 por kiiogramma.
Operações a prazo

O mercado de café a termo funccionou
ainda hontem sem animação, nias, em-
bora sc considerasse paralysado, melhorou
de preços.

Eram. pois, de firmeza as suas condi-
ções. mas esteve sem procura. •

Os negócios fechados a prazo, na Boi-
sa, foram de 11.000 saccas apenas, tendo
regulado 110 fechamento as seguintes
opções:

itezes; Vend. Comp.
Dezembro  11700 11$000
Janeiro .'  11$850 11Ç7R0
Fevereiro .'  12$1II0 12$00i)
Mn rço. ," : 12S300 Ü-'$Í!(I0
Abril. .  12SI00 12$800
Maio  V-Wfil 1-'?.'100

O ALGODÃO
¦Funccionou o mercado de algodão hon-

tem sensivelmente fraco, com os preços
ainda cm altitude dè baixa.

Esteve, porem, sem alteração aprecia-
vel, com uin movimento regular de en-
ijregas.

O movimento do mercado foi' ó sc-
gtiiiue: .... .....*

Entradas: Fardos
K. I'auln
iVrinniilMico ,jqo
Niitnl. . •';•...; .._

rfiniliyba —
(Vn.fi. . , '. t.
MiininlliVo'.'. '..' 

.. ,. .. .. ,. .*.'' ' '•
Purú —

CRUZ & LEIS
Commissões, consignações

o conta própria
Saccos vasioe, aovoa e usados,

para oafé e cereaes, aniageos, al-
godão e barbantes.
Caixa Postal 665 End. Telegr. VAIRAO

9 Rua Municipal 9
Proccdetictaa

Kto do Praia:
Patos e mantas .. .
Puras mantas ,-. .,

iíio Grande:
Patos o mantas.. .,
Puras mantas .. .,

if inda. Qcraes:
Conforme a qualldada

Jftio

2$100 a 2$300

1$800 a 2$200
1$800 a 2»200

1$700 a 2$200

Preços correntes
Agnas mineraes:

Caxambú'. •
Lambary. ,
SnliitariB .
Cninbiiuulra.

S Fouronco. . .
Aguardente:

•••••••••••••••••
• •?••

i/alfa
87}000 o 38$«0u
32$000 a
31$000 a
S2}000 a
3Ü$000 a

34*000
86(000
84*000
82(000

tem sitio)
De Campos ,, ,, ,De raraty. . . '.
De Angra ,. ,, .. ,

Álcool:
De 40 grilos ,
Do 88 grilos ., ,. ,. ..
De 38 gráos ... ., ,. .,

Alfnía:

Nacional ,, ,, ., ,, ,,
Arroz:

Brilhado da 1»
Rrlll.a.lo do 2« ........
Kspcclnl ,. ., ., ,. .,;
Superior .. ,.
lloni
Itegular  .
liranco .. .; .,'.,.; ,
Rájado do norte' .. .. .';
M.i-• siriit. . , , 
Snnga . 

Ilaealháo: • ¦

Diversas marcas .... ,im*.n. mela caixa ,
iviii-iin.. . , , ....,,,',,

Banha:

P.. Alegre, lata de 20 kilos
Idem, de. 2 kilos
Idem. ite l« lilii, .. .
Ij.Ki.nn luta. du 

'20 
kilos

Itajahy,. lata de 20 kilos'Itajahy, .lula -lu lt. «ilot.
(dem. laia -lc i Ullna .,

> df -20 klloa. ... 
Mineira o Paulista, lata

de 2 kilos. . ........

Batatas! . .

Mineiro c Paulista .. ..
Kio Grando .. .". .. ,;Francézas ,. .. ,. ,,- ,

• Breu: ¦

Amerienuo, claro .. ,.'• .
Iden. "..-nm. . . .,,,,,

Cüiíento:

480 Utrot

190$000 a 200$000
280*1.00 a 2411*000
210$000 a 2SO$000

25O$O0O a 200$000
220$000 a 230$O0O
190$00O a 200$000

lim kilo
$300 a $380

«O fclloi
48$000 52$000
43*01.0 *. 45SII00
40$000 48$000
¦ll$000 43$000
30$000 38$000
82*000 34$000
38$O00 40$000
20*000 28$000
22*000 25$U(io
10$000 20$000

"il-ro

120$000 a 130$000
— a '65*000

10U500Ü a 105*000

* Om kilo . ¦

1$950 . 2$000
1$900 1ÍÜ50
líl.lili 1*1150
1Í7S0 l$liiiu
1$000 2$000' 
1 $1.1.0 2KO.il
1*1150 2ín.'i0
l*»0O'a l$H,-.0

• t • • •
¦ ••¦** '

Marca Dora. .
Mnn*a Atlas. .
Outras marcas

Farcllo dc trigo:
Dos moinhos nacionaes

Farinha dc mandioca:

j Porto Alegre, esji!.j}ial
lin-.i.i llllll . ,'. .1 kJV.*
Ideai, c.itrefina ..'lÍ..
fdcni, peneirada .. M. ~-
Idem, grossa .. .'ffi ,;.
Laguna, peneirada .."
Idem, grossa ...... ....'{ 

Feijão:

Preto, superior . .* ..
Idem, regular
iti? foi-v*, Torto Aínjrtt ,
Miinlc-lga .. .. .'.' ,,
liiixofre (00 kilos) .
Br;! nco .; ,.¦..-,. .,
Amoudoliu .... ,, ,,
1'ni.iiiiii.
illlhlHllílft ;
Oii',is .|i:u|idiides . .,

Fumo:

1$050 a 2$000

tilo

Nominal
Nominal

Barricai
40$000 a 441000
40$Ó00-a
40$000 a

44 $000
44$000

5$000 a C$200

j. 'JVifll pi - i. ¦. '

IV-ido õ ütit 1" do corrunte.
Hsliliis. 
DesilQ o ilin 1" do lorreiit*.*

Cútuçõcs:
Qualidades:

Sertões. . 
l»-. sürlcs
1'iinllstli
Medi.ai.i*

2.-iíiina
ii:i$pOo
J.*s»::lllll
20$000

'•."¦'¦•'.'••'.. 
. .-'ítfo

.... 10.1 lli
7Ü-.I

.... lO.CNS
 25.322

Por 10 ).Í/£U
2ii$u:)0
24$ll'.ll)
2|I$9I10
2l$5IIO

O ASSUCAH
Funccionou eíse íiicrcado, hontem, em

melhores condições clc! isiabilidr.de, ,:.prc-
sentando tetideiictiís p";'fra siil.ir,' mas o
disponível era vplu:iiòs*õ e a procura paranovos neyocios conliuuava moderada. cSt
tando o mercado as;im ainda em diffi-
culdades.

O movimento do mercado foi o se-
guinle:

iV/htifnfi

for 43 Mios
14$000 a 

' 
14$300

i:i$ooo 
"a

I2$ooii'a
J1$(I0I) u

9.Ç300 a
105000 a

!)$:ioo a

18$300
12*4110
1111300
9$000

11*100
0*500

Por 00 M/o»
24$000 1 2S$000
1S?000 a'' 
22SIII-II i|
40S.ini) a
24$000' a
ISíüOU a
3:ií.K.l» ti
IKÍiiiltl n
lMlIliO a
1isnuo fl

20ÍOOO
:riS.ii|l0

•12Í000
27*000
2*1*000*
8r.$j0"oo
2I!$IHI0
17*1100
21J000

('í::iií'w;. . t 
'.,-..;...

Minas ..*...'...
Alífgíiiis ¦.,
rcriiiiiiiliiii it.. . , .. .
Kiinlu Cutli.it-iim 
JSOrgliiiii ;. . : . .....

'. Tol.-.l .;.' iV-.V
Dcsdlf O cli-fl 3" du Íjji;/,.
Saulus. 
ÜÚHiIè '-• di.i i" (J*i ini-2..

siiiel::
'•%' •• tírnm/'jiiá
JO.ii irii-plelíei

Sacros..
. 0.557

Km corda ---' Esveeliil ..
Idem, bom ,
Mem, bnixo , ,.
I Kjj ííj>,jh :'.. • V f^.;-"- ;'-f

llio Crendo, amarelo, 1«.,
Iilein. 2» 
Cniiiiiium. de 1' ; . , ,.lileui, do 2» . . . ......• iiliía — Kspcclnl ... .,
Itnliln — .Superior
Iloin. . '*. . .,

ICcrozcue:

Americano . . , ...,,,..
Lntlrllhos:

.Nacionaes
He iVrniiilea ,,
Ks(rnn*uifirofi ., ,» •• ' «•

Manteiga:

De Jllnns o K. do Rio ..
S. Cii!liarina(5 o 10 kilos)

; Milho:

Amarelo .. *., ,','.,;. ;.
srt-V.iuiid.*. ...'...;..*..

Pm l;ilc
2*000 a
IKOOO a
1S000 a

2?200
l*8i'0
i*ioa

Pm 15 -tl/n»
2U'$'0(iíl a 28*000
22*noo a
21*11110 n
lMiilll. a
IIUSiiiiii n
2ssi.no a
20$II00 n

2-1 $000
23*000
20*11(11)
411*11110
31*000
22$0llfl

" 
o 5-,r

87.1170
7.112

71.102

1112 1112
127.858

T.-tul  820:02(1
Reyul.irain Cs Sfjjtífiilca pie.,os:
Qtwlltlaihs: K-r t.uug.

llraiiep  ... $j«ii
:t" torlu  

. I.Uvii, .2" juclii  í;,|Jo n *5iaiii
I)rillU-;:ill-: -- _
Ain cn. min  íi.sti :, f,*,|in
-M:im'i.v.i ...'...-.... ¦ if.in.í *if ' *;i*j(f

IAR1.V!.!.\ DK TltlOO
O nicrcíulu lit^.si protiuctú Íh;i.l;üiiou

1íoiiI;*i'.i liiiíie, iiias não itécusáraiu os
prv.\us íio.a íilt.V.

Ua preços lu:;itn os sc^tiiutts:
Poi 11 /.ii.i.j

1».llllll lldiul...  47*1.00 ii I75.".(lll'_'• ininlliliide  ¦liisiiuo a 40*500
:.- .piállilnde  ir.Siiuu u 45$3l'l0
Scii.ulif.U  *!7íí!tl0 a 17$JUd

CEIÍIOAKS MOIDOS
Hs.;es prodiiçl.os d::s nossas moagens

re;:u!a\a::i em condições estáveis, com
iei:deiici:.s favoráveis, mas ainda inalle-
rados.
Cotações: p0r 50 Ailon

1'iiIiã niliiioso. -.... 2350Ò0
Fuli.í p.itiiflchvcl, 17$ n . . ..-  ISJOOO
l-'ub.1 pnniliriivol. ...*..;. l-iJOIIO
Kulnl c-pi. ini ' 14JIH1I)
l''ul.S ..111,1.111'n.  ' ÍL'$ilt.l)
Árariita .- • .. Kj^oOO
Kubii ile .irr.ix  8S$000

O,,',!.* tjatyros: kthi.
ti.-.-.liii.a  líi.lii
i'iriiíji fiim stitiij

Madeii-a dc lei:
¦,Í:êilí'o: ,; ! . ... ,,,,.,
1'i-roliu brnncu.' . ,
f>Utr:i«* .|l:illli],'i.||.e* ,,

Oleo:
Ui- lihhuva:

Hn. barril bruto ,
Klll llllO ;

li- c.1rnçó' de slgi.dilo:

NacliiuoJ „,
K-lriii.iHri*. .. ... ,, ..

Folvl.liio:
hi* .Mu...** it  8. PnJIo.
De. I'nrti. Ali-Krc
Ue .Iiiiii*. Caiiuirina .. ..

. lMiiIio'1 - •

Aliierji-iili»'. ... ;. i
llvzina pj-í (inzlii, eoue. .
SJiíiTri; .'.'....
Iiii I'i.raii.1 l» .iimli.iiide .
Idem. do "í* •nifitidiido ...

riio.-ylioios:

Muivii illho  '..

Outras marcas
Frcsiuilos:

Pm caixa
25$000 a 20*000

Multo quadrado
7$.i00 a ir.$ooo

21SU.10 a 20*1100
3S$II00 a 40*000

Um kilo
4*500 a 4*000
3*200 a 4$40O

.., '12 Vlln*.
18$Õ00 á. 20*000
J7-$5Hü a 18*1100.
17$500 a 18*000.

tletro mt
¦r-'r- *..' "SII$CIUÒ

i-'*Wii ' ' 
2flrt*0O«

170*000' 1-11111*1100

2*000 a
2*000 a

2*800
2*800

Sito
1*200 a 1*400
2*000 a 2*800

*:15U a
$350 a
$300 s

(400
$100
$409

f'o> Dí*• 
í;o(i

320*000
2*i.oti

Sülili
(830

liV.-i.lii s- íãilll

O XAUQ1ÜI2
O mercado de cár,*íò; secca funccionou

hontein inalterado c firme.
Durante a semana entraram 2.65.1 f;|r-

dos. com 238/8(19 kilos: sairam 3:654,
com. 3J.S.860, c existem em deposito
7.500 fardos, com 675.000 kilos.

Os preços foram os seguintes: . .

Nacii.niii
EytrtVngeiru ,,

Queijos:

Miim*
Puluiyrn (caixa) 

Sal:

Do nui ic. itroíso.. ,, ,,
U.ni'.. 
I).. Cshn |."rln. tr..psn...
I«|C|I|;- liloili. Htrildfl
K«í|f-n»ii;t'irn. . . ...;,.

Sebo:.

i>o K tí rande <* fronteira
Do .\;:H:oi..nu. ii inr*|. .
lm K... 1- pisin . . .

Tapiiic.a:

l>o diversas procedências..
'IVlI^is:

h rnu> «•/>.• 
Vn'ain'nnt^ ,

Toucinho:

Poi lato
74$000
74*000

Silo
4$8QO a .1*200

10*500 a 13*000

Om
IÍU1.0 11 3$800

100*000 n 105(000

10 kilo*
11*500

Nominal
0*11110 s 7*000

, 
'- 

.N.i.ulnal
tiljnip* . 18*001-

Om iiii
4*300

Dc rumei ro.

r..--...
Niimi.m.

f.n- l! -n '

$100 a $600

1:2>-.} 1 i-iwj
Slltlllino ij .JSOÍ-..-00

um kilo
liálHi a IÍ40I.•2*OÜO_a -2$5C0

Vinho: *¦-•-

D.i Rio Granas. . • ,mt
Estrangeiro, rirgem .."..
Idem, verde , . ......
Coliares . . 

Vcrmouth:

Italiano.* ••;. •• •¦ *\
Francez  ,.
Pertiiguc» (P, C.).,...

Vinagre:

Branco «.• •* •• •• ••
Tln*t# ¦* •• «* #•' •• ••

for ísrrfl
70(000 c 85(000

700*000 • 750*000
«5.1*000 a 700*000

750*000 a 800*000

- Oatsa
t8$00O a 60$000

78$000 a 82$000
48(000 1 62(000

Pitta
050(000 a 700(000
650(000» 100(000

TELEGRAMMAS COMMERCIAES
(Sfgundo despachos telegraphos doa nossos cor.c-Epondcntcs csiieeiaes)

MERCADOS i MONETÁRIOS

OS PRODUGTOS E OS TÍTULOS BRAS1LEIR03 NO
ESTRANGEIRO

. Noticias marítimas
. . . MOVIMENTO DO rOKTO

' Vapores entrados
De Santos, nac. Fidelense, carga «á

Companhia S. João da Barra;
. De Nova York e esc, amer. Rusliville,
carga à E.. Johnston & C.;

De- New-Port" News, ing. r Duneris,
cãígà a Cory Brotíièrs & C.; ¦

De Santos, nac. Lucania, carga a A.
Marques;

De Porto Alegre e esc, nac. Itapacy,
carga a Lage Irmãos;

Do Havre c ésc, trancei Lutetia, car-
ga a G. Coatalem.

NOTA — O Lutetia pediu visita espe-
ciai para as 2 horas de hoje.

Vapores saldos
Para Buenos Aires e esc, inglez Eri-

ttier, americano Ainerican-Star;
Para Pelotas e esc, nac Itaperuna;
Para Maoáo e esc, nac Itapuhy;
Para Buenos Aires e esc, dinamarquez

Delagoa;'
Para Nova York e esc, amer. Lake

Floville;
Para Baltiniore, amer. Santa Rosalia;
Para Buenos Aires e esc, jap. 7'oííi-

Afará; . .¦¦ Para Para e esc, nac. Tagttary.
Vapores esperados

I.lverpool, llronto 10
Liverpool, .ltaul*.'. ¦ . 19
Marselha o cscs.,* Córdoba 10
Liverpool c esc., triunfa 10
Porto» do sul, Florianópolis .. ..* .. .. 19
Portos do ruI, fl, i'uu/0 20
Partos-do sul, ltuy llarbosa 20
Portos do. sul, Anna. . 20
lluenos Aires o cscs., Francesca 20
Ilntiiios Aires oscs., Mendonça 21
lluenos Airei. o eses., Demerara. ,, 21
1)110008* Aires, Uuron 21
Portos do norle, i-.ir.i 21
lluenos Aires e esc., Lima 22
(liicujs Aires c.cscs.-, .Avon ..22
Portos do norte, lliihia 22
Uyeriiool o cscs., Valparaiso .; ** il-
Antuerplu e csc*-., .Pays de Waes ,. .. 22
Xov:t York, Camocns .. . ¦".. .. ¦ .. .. 211
Poria» do sul, lleticvcntc.-,-.,.,...-.;. 23
1'orto». do snl, Dina, . '.'.)
Itio* Grande do Sul, Tennyson, . 24
Jilvorpool u e*sÈs.*i Sócrates 2(i
lluenos Aires o cscs.,' Sierra Venlnna..., 417
lluenos Aires o eses:, Oclrln. .......;. 28
Nova Yorkj- Moticro. . ...,....; L';S
Xovu .York 'a cscs., Aídan .. ,'.',. ..'... 2ít
Liverpool o'eses., Phiúlas .. .... •..'.. 31
Sou tlia n.ptnu-c esesi, lliyltland Pridc, ... 31•Havre a eses., *Somd,rií.; . .....i*. ..í-..;. 31
_". •¦ ¦" Vapores a sair • X- :
Portos do sul, ltabcni. . 10
lluenos Aires o csc. Lutetia...;,....,.. 10
Buenos 'Aires c ese., Gordoba 20
Buenos Aires o ese., Arlanza 20
Portos do norte, Araeuly. £0
AmenjO é eses., ltapaey '..' 20
Trieste a eses., Francesca. . Ut
Santos oieses.", Philadelphia. 21
Liverpool o cscs., Demnara 21
Marselha o cscs'., ílehdozà 21
Recife e cscs., 

'.4lii..'i'C..íc 
Jue.egmty .... 22

Leixões o'Hninli.ircôi Orocnloít. 22
Soutliniiiptoii e uses.. Arou 2^
Xova l'orl> c csc Uuron. 22
Hffifo a cscs., itapuea. . , '. .22

Caravellas e cscs., AQuiqui 22
Portos do sul, Cupívary . . ....: 23
Succia o . esc, .Lima 23
ttlo du Prata, Valparaiso .. .',. '23
Portos do .sul, Jlaylba ..-..- 23
Hl.enos Ajíca ci ejvs.T 1'aüt do". Waos .. .. Sil
IiiK.inn o-dscs',' ylH.itt,*.:'. .'. 24
Portos do norte, João Al/rcdo 25
Nova York o esca., llyron, . 25
Tortos do sul, PyrinKiH. . 2(í
Clilnocllll e eses., Piauhy 27
Liiguun c oscs., Dina. . . 27
Iliinléos à isca,, Slerrii Ventana 28,
Stoi'kolino u cscs., müdria 28
Mi.utcvidOo e ew^., Servulo Dourado. ,. 30
lluenos Aires e ces., Uiyhland Pride. 81
Itio du Prata, Sainani 31

¦•Informações diversas

Movimento do cáes do
porto

Acham-se atracados ao cáes do porto,
em serviço de carga e descarga dc mer-
cadórias, os vapores e embarcações sc-
guintes:
j Eiiiharcações .div.ersas, •' armazémr ;, ;'._._': ''Vapor"inglez"'Wêst Nõlíis, 

''armazém

n. 2. . s ¦
Chatas diversas coin carregamento do

Liáin, armazém n. 2.
Vapor americano Robin Goodfellow,

descarregando carvão, armazém n. 3.
: 'Chatas diversas,' com carregamento do
Jlberidan (armazem mixto 2), armazém
n. 13?- ' .

(Chatas diversas^ com carregamento do
West Nosska (arínazem mixto 4), arma-
zem n. * 3. •

Chatas diversas, com carregamento do
¦Rio de la Plata (armazém mixto n. 8), ar-
nlazèm n. 4. 

".'/. '-. «• ;"Vapor nacional :Viciaria, i-cabotagem,
afmazem'4. " "* v

"Chatas diversas com carregamento do
Denis (armazém mixto 2), armazém n. 4.

Chatas diversas, com carregamento do
Lockport, armazem 11. 5. •
; -Chalas diversas* cóm carregamento do'A::'V. de'Joyeiise, armazém ni 5.

Chatas diversas com carregamento do
Trevier, descarregando cimento no' arma-
?am ni*'3 (àrmázem inixlb 8), armazem
n,<6-. ;
: .'Chutas .diversas,, cpiii cárregamefJto do
Rio dc Janeiro (Armazém mixto 8), ar-
mazem n. 7. ..

Chatas diversas com carregamento do
Lord Ormo-nd, descarregando cevada no
armazem n. 3 (armazem mixto 4), ar-
mazem n. 7.

Chatas diversas, recebendo minério, ar-
mazem n. 8.

Chatas diversas, com carregamento do
Ango (armazém mixto 8), armazém n. 9.

Hiate nacional Pliaroux, cabotagem,
armazem n. 9.

Vapor inglez Diola, recebendo carga,
pateo 10. .

("haf,;i5"divcrsas, com carregamento do
Pancrns, armazém n. irj.

Çliaias diversas, com carregamento do
Bonheur, armazém n,,io.

Vapor italiano San Giuseppe, descarre-
gando trigo, palco 11.

- Chatas diversas com carregamento do
Hime,.armazém n. 11.' Vapor americano Ttthde, descarfegan-
do trigo, pateo 13.

Chatas diversas com carregamento do
Tabor (armazém mixto 2),'armazém nu-
mero 15.

Chatas diversas, com carregamento do
Xcrcscapa (armazem mixto 8), armazem
n. 16.

Chulas diversas com carregamento do
Orita, armazem n. 18.

Superintendência
do Abastecimento

".Stocks" dos principaes gi-nfròs exis*
terites nos trapiches do ftl.j vlt* .l.iü-.iru.na' manhã ile íiõriténiií

Arroz, .j.i 7,-S «iecós.: feijão. 3j.3'í's":
farinha de trigp, :i .-.; 1 * farililía t\h niaii"-
dioca. 51.143; assuc.ir ('). **.>,j;<„; b:.-
nha-, 11,127 caixas; aigodâo, j....*;:.. lar*
dos:. e xa.i|iie, 7 ;oo.

(*)'üos 321.2S9 saccos de .-ijsuc-.r,
262635 saccos eram dc assucar branco,
3^-683* saccos dc assucar m.isc.nmo.
13:271 de assucar mascavo e 7.700 de as-
sucar não especificado . . .-<

TELEGRAMMA FINANCIAIi

Descontos: .
Hoje Ant. 11)1»

Em Londres, 3 metes :.
011|1G 0 11|10 5 t^S

"Em Nova York, 3 mezes :
* .8' '8 4 3|18

Cambio sobre Londres:
•Nova York (t. telü.) por dollars, lllir*. I

.3.53.12 . 3.50.25 3.84.00
Nova York (â vista) d'.llars por libra :

3.52.37 3.49.50 3.83.25
Paris li vista) francos por libra :

58.03 68.98 42.30
Lisboa 15 vista) pence por ...il íi-i»;

Ü 15|10 0 5|S 20 3|4
Undrid (á vista) pesetiis por libra :

20.1)0 2(1.75 10.37
Gcnovn (fi vista) liras por libra "•.

98.75 09.75 49.15
-> CAFE'

SANTOS, 18 — O mercado de café dlspont-
vel fechou inalterado.

Ilojti Ant. 1019
Tjiw 4. .-. . .... 0J000 9*000 13$500
Typo  7$200 7$ilOO 11*$000

SANTOS 18 — O niorcndii de eufi* para a
cntrpKa a ternio nliriu cstav.-l, e se.11 uiovlu.cn-
to nas respectivas cõtnçõcg. No fechamento, Ãs
13 horas, forani cotíulos os Regnlntes pre>:os de
con.prn.liiies, se.ido us vendas totnes dn* din
escassas: . .¦ . t: * * * •' .- Nova base

lioje
Dezembro 9$075
Janelro|. . ",,....'.... 9?125
Fevereiro. . . 0$.-l5(i
Marco 'JftidO
Maio —

Vendas . x 8.000
iliilerior

Dezembro. . . .'*' íl$()25
Janeiro. , . . ;**.•", Õ$100
Fevereiro. . . , fl$:i(10
Mari,o; . . Iljcuil

Vendas  10.000
J'ara liquidacãc

Uolo Aut. :*1919
Dezi-inbro  8$200 8$200 12(225
Janeiro  — —¦' —
Fiiverolro — —¦' —
Marco  BS0OO 0$000 11$225
Mulo  9$000' nÇOOO 10f725

Vendas. . ..... Nada Xada 81$000
, SANTOS, 18 — • E.' o seguinte o luoyiniento
estatístico de café lioje, com os respectivos
confrontos '•.'.-.'¦.'•

llojo . Ant. 1919
Entradas :

41."402 35.020 12.009
, Embarques

¦! . 20.000 21.000 ío.ooo
Despachadas :

15.000 27.000 23.000
Saldas:

Nll 5.550 85.000
Existência . .

. 3.080.917 3.025.455 4.035.313

NOVA YOItK, 18 Nu Bolsu official, dc
CnfC e Assucar viKor.iian. lioje,, fiiiiltlmaliora,
ns scKiiiutes cotueões. dt eufúú/íénno, repre-
sentando cents por libra :* ' 'i* JIo)e
Entrega em mnrQo 0.87
KntrcKii *etíi inalo 7.52
Entrega em'Julho. 7.54
Entregueniscleinl.ro. . 7.70
ou .seja uma nltn de 2 n| S'pontos, sóbi-c os
preços anteriores, .pie foram os seguintes.
- ' Anterior
Eutrega em março  0.82
Entrega 0111 mulo. . . . .* ,,... 7.11)
Eul régii ciii' Jullio. .  7. Bi
Entrega ,e.n setõniliro*. . .  7.74
Na 11.es.na dnla do 11.1110 passado reglslrnrain-
se as seguintes cotações :

, Ximo passadoEntrega em manjo  15.09
Entrega cm maio ', 15,sn
Eul regu em Julho  15.45
Entrega cm setembro  15.29

UIO DE JANKIltO--.il — li-oi o seguinte o
movimento estatístico dos princlpae-i mercados
dc enfé, durante 11 seiiiám. lmjé finda:

.Kio Santos liMa
Kx. mtxx 11 de (l*wpiiibro:>

535.01.10 21090.00.) 30°000
Entradas da sctnumi: -

¦«.'.000 201.1)).) 4.009
Snldas parn ns UM. IU.:

30.000 181.111) \,*i]
Saldas para a Eiir>'fph:

• '. 
. 3.000 O.ÜOü 2,009

Snidas, par nutri.*!, destinos:
3.(100 NU xíi

Existência lioje:
CÜ3.1S00 3.0l'.7.U'J 1 31.000

IIKSIIMÒ

Ex. geral .10 Ilrasil, em 11. dc
dezembro 3.503.000

Entradas BÇ.rii?i da ecimiun nm.íino
Suldiis geraes da sei. una 22M.(lun
•Existência gorai, lioje 3.001.000

O AI.OODAO
NOVA YOItK, 18 — O mercado d-.- ulgoilão

pnrn .1 entrcg.i a prazo encei.oa*>e Imje cm
condições iiçeesslvúl};, rogl^trnÍHlu-sa ns seguiu-
tes valores, ijue represoutfiin cenls pnr lil.ra:

Hoje .-ln/. l-iisi
Algodão "Amerienuo"

entrega em Janeiro 13.43 15.72 30.'JO
Algodilo " A mei'] cimo "

entrega em mulo . 15.40 15.Cl 32.S0
Ou seja unia balxii de 20 u 20 puni*... dcsile

o fecha mento anleriiii'.

PKUNAMIircO, ÍS — O iiiereado dc nlgoiliii)
ucsli. praçn esteve hoje ao melo dia c.-l.ivel.

A cotação da l'1 soríò foi por 13 kilos:
Hoje 2S$000
Anterior 2SÍ000
Anno passii.lo .*.' '¦'*S$000

• As entradas foram:
Hoje 1.000
Anterior 20»
Anno passado .. ;. —

Ou seja pura n safra:
Hoje .".0.700
Anterior 29.100
Anno passado "7.S0O

Sendo n exlslcncin deste producto eslclilaila
em:
Hoje R OOO
Anterior .... .. •••"• •• 7.00»
Ann.) piisiiiulo .. .. .. .. ,',-', ... ¦¦ 50.000

. A ultima crporlni/nó de nlgodão conhecida fl
nenhuma.

O-ASSUCAR
pEitNAjini;!'.), 13

cotações. 'QÍÍiçiiièa • du •
kilos:

e 1"1'zinas superior
llr.ni.*.) erlstul ...
Denifrurag
;t:'' sorte .. .. ,, .
Somcmis .'. .. .. .'
Urutus seccos .. ..

l*?,lmis súiicriõr c i*
Hiiiiu*o cristal .. .
boiíierarãs
3« sorte .. .. .*. .
Sohièiio.s , . ¦'.". .. .
Uriltos soecos ... ..

Uzinas superior o 1"
liranco cristal ., .
Í»eniernra3 ,» ., .
.1" sorle .. .. ;, ,
Someno-i .. .... ,
lím tos seccos .. ,\

— Sio ns HÇflUÍliíes ns
iNsuenf, hoje, por IS

,'.'. Holt
1 l$40l)
S»700

fiem cotnçflô
Kí 000
7 $.11)0
¦1?200

.Inferior
HS200
SÍ700

Rem cnlaeló
s$000
7$(100

...; *i?200

.lliliiv ;>u.i.iado
13Í500
12*700

Sem éotuçílo
UÍ00O

!!$*ll)i)
.'•;'. ... 7Í*100

As entradas foram: *

íldje ..' -;. '/.'.'. 
.. .... .

Ai.torjor  .. ...
Anno passado .,.,,.., ,

Ou seja parn a sofra:
Hoje
Anterior
Anuo plissado 

".. .. .. .. .
Sendo a «Intenda deste produclo calculada

em:
Hoje .- -112.200
Anterior .. :i:..i.200
Anuo passado 195.000

• A ultima exportação de assucar cónliõclda é
nenhum...

1-1.000
lll. 000
11.1)00

1.143.30O
1.121...IDO

70j.000

Movimento commercial
XOS ESTADOS

SANTOS, 18 (Á. Ai) — O mercado
do cambio desta cidade abriu com a co-
tação seguinte: á vista, g >|S, e a.rr iU.

*, SANTOS. i8;-(*Av íA';) ;— O mercado,
dd café! desta cidade* hoje- abriu' com asv
seguintes colações: typo 4, 95775 e typo
7, 7$975* " ,

Nesta base forani negociadas 7.000
saccas. .

CORITIBA, 17 (A. A.) _ Retardado
— O movimento dc hoje da caixa do
Thcsouro do Estado foi .de afio :g83$364,
apresentando um saldo 11a importância de
243 :i i8$4<J9.

O governo do Estado recolheu á
delegacia fiscal a quola de 25 :ooo$, em
favor da prophylaxia rural.

BAHIA, 17 (A. A.) — Retardado —
O mercado de cambio abriu hoje firme,
sacando os bancos a 10 i[8.

O dollar custou 7$ 100 c a libra 2($303.
O mercado de cacáo esteve paraly-sado. sendo os diversos typos cotados a

S?500, 9$5oo e io$soo, sem negócios. '•
' — A Alfândega arrecadou 80:751^446
e *a directoria de rendas 145 :4'64$7g2.

BELÉM, 18 (A. A.) — O mercado de
borraciia. devido a causas já conhecidas;
continua completamente paralysado. .

O producto, r.ão obstante- isso,- tem
mantido o preço de dias atraz, isto é,
tem sido cotado a i$goo.

SANTOS. 18 (A. A.) — O mercado
de cambio fechou hoje a 9 7|S á vista e
10 1|S a 90 dias.

Francos: minimo, $415, e máximo,
$4-20; vendas: 5.238.211.

Liras: $205. .
. — O café. 110 fechamento do mercado,

obteve as seguintes cotações: para o typo
4. 9$075, e para o typo 7, 7Ç975.

Foram vendidas 8^000 saccas, havendo
na praça um "stock" de 2.953.278.

SANTOS, .18 (A. A.) _ A situação
desta praça é angustiosa.

Ha completo retrahimento de dinheiro,
não havendo o menor negocio com o cam-
bio a 10 d., o dollar a 6$Soo e a libra
a 30$100.

A situação do commercio é asphyxian-
te, paralysando-sc completamente o mo-
vimento da praça e, se o governo não cui-
dar seriamente dessa melindrosa situação,
muitas casas importantes requererão fal-
lencia e outras fecharão suas portas, pornão poderem solver seus compromissos.

Os corretores do café c do cambio cs-
tão desanimados, notando-se uma verda-
deira e geral consternação.

NO ESTRANGEIRO
MONTEVIDEO. iS (A. A.) — O

mercado de cambio nesta capital abriu
hoje com a cotação de 11.70 para os sa-
quês :'. vista.

NOVA YORK, 18 (U. P.) — Mrr-
cado de cambio: libras esterlinas, 351;francos, 595; liras, 346. e marcos. 

'117.'
NOVA YORK, iS (i;. P.) —.0 mer-

Culo -le eufé esteve firme hoje.
As cotações forain: março, 6S6; maio,•/.-;; julho. 753, c sclembro. 775.
CHICAGO, 18 (U. P.) — Mercado de

cereaes — Trigo: O mercado abriu com
as seguintes cotações: dezembro, 171;
março, ifiíi 1I4.

Milho: Dezembro, 69 3I4; maio, 72 1I4;
julho, 72 i|g.
.BUENOS-AIRES; 18 (A. A.) — Na

abertura do cambio a colação foi de
1S.94 francos belgas, para um p-so onro.

BUENOS AlRl-S. 18. (A. A.) — Na
abertura do'mercado obtiveram lis sc-
18,30 pesos;, o milho a 9,25; o lir.i.o a
17; a lã cnlr: 3,50 c 9, segundo os ty-
pos.' tC^íòut^ftflKOT^-íf/^tVtl^fitf??* • -1* :"-¦
giliiilís' 

"còíaijõcs': ò"'trigo" foi-co:::'.'lo i

COÜÜESO
srglllO"Estu i*..'pnríii,*5o cxpcllril malas |i:ioà

tes piiijiietcj .

Hoje:

Cordiibn, pnra ulo da Prata, receliciul» ob»
Jectos para realslrnr ulé fu 12 lioríis, iniprcssm
nte 5-* 13 o «artus alêís 14. .

Itubirtt, liara Sujjtof, Pliriiiill,* S. l^ninclsco e
IUo Grande do Siil, rec-licmlo impressos alé Sn
0 horas, curtas ató fis .0 1|2, com porte duplo
alé as n. •*,;

Lutetia, para o Kio da Prata, re ¦cbendo lm-
pre.*..os ntí ns 9 lioras, o cnrtiis puru o eite-
rior ali us 10.

Itanrliurlaii Pr.lncc, parn Victorln, Pari,
Trindade o "N.iva írirlt, recebendo Impics-oi ali
as 4 horas..r.irt.is inn. i.iinlerlnr ntí as 4 1|2,
Idciii Idem. eiiiu pnrl'! duplo ulí ns 5,.e curtas
pnrn o exterior ali ns,5.*

Aiiinnliã '

Prai)i;i!teií, pnra Ijis rnlmas, Alniorin. XapO-
les 0 Triesti.*', recebl-.iil.i Impressos nté ns 12-ho»
ras, iol.jectíis 

' 
para registrar uté as 11, e caf

tas panio exterior ulé ns 13. "
Hapacy, pnrn Ilhéus, llnliin o Arncnju', re-

eebcnilo impressos alé as 12, objectos para re-
gistrai* até ns 11,. carlas paça o Inferior até
ns 12 12 e idem idem, com porle duplo nt*
ns 13. -

AVISOS MARÍTIMOS

SKOGLANDS tlllJB
O VAPOR NORÜF.GUIÍZ

Gl fi |;|

carrcg.irá neste porto em
meados do mez de Dezem-
bro, para

LEIXÕES E VIGO
Para cargas e mais informa-
çõo, cora a

SKOGLANDS LINJB

T€LEP. ÜGRTE 127 ç».
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ItRÍ.VTOUIO DA; DIRECTORLA; A* 
SÉãV APRESENTADO A» ASSEM-
BLÉA GERAL ORDINÁRIA CON-
VOCADÃ PARA O DIA 17 DE
DEZEMBRO DE 1020.

sí-s. accionistas: jj 
-|| 

j^-j .
Cumprindo o que (determinam a

lei das sociedades anonymas e os es-
tatutos dessa companhia, trazemos
no vosso conhecimento os actos pra-
ticados pela directoria, desde a data
(ia ultima assembléa géml'"átG. hoje,
sujeitando ao vosso exame e delibe-
ração as contas relativas ao exerci-
cio" dc 1919, bem como o piirecer dp
conselho fiscal.» • • •"•'.-

j.',' com viva satisfação que, antes
rte tudo, vos communicamos ter 3ido,
finalmente, assignado e publicado o
decreto legislativo n. 4.116, de 31 de
agosto deste anno, ficando, fissim,.
approvado o contrato que, de accor-
do com o decreto n. 9.293, de 3 de
janeiro de 1920', celebrara esta com-
panhia com o governo federal, a 18
desse mesmo mez « anno.

Igualmente, pelo decreto n. 13.951,
de 31 de dezembro'de 1919, o gover-
no approvou as cláusulas para a re-
visão e consolidação dos contratos
relativos á concessão das obras de
melhoramentos do porto da .Bahia,
tendo sido assignado'¦' o respectivo
cor.trató em 20 de março do corren-.
te» anno e publicado no "Diário Of-
fioial", a 25 do mesmo mez. .

Com effeito, submettido esse con-
trato, por força de lei, ao Tribunal
dc. Contas, em 26 do mesrrno mez,
foi-lhe recusadOj em sessão do 8 de
abril do corrente ànnò, ó registro ne-
cessario para a' sua efficacia é vali-
dade.

As razões que serviram para essa
recusa, tendo sido, porém, examina-
das c aceitas pclo governo, foi redi-
gido um termo rectificativor em vir-
tude do qual, a 16 de-outubro ulti-
nio, pelo decreto n. 14.417, um novo
contrato foi assignado a -3 de no-;
ve-nbro e publicado no 'i-Diario Of-
llcial" de 6 do mesmo mez. Nestas
condições, foi remettido o «ontrat.
em 10 de novembro, ao Tribunal ne
Contas que, sem mais objecções,
mandou registral-o em sessão de 22
do mesmo mez. Dcsfarte, após quàsi
tres annos de esforços ' e trabalhos,
serão regularizados devidamente • os
anteriores contratos e consolidada e.
situação da companhia com os po-
deres publicos.

Nas diversas vezes, em que *. df-
rectoria teve dc discutir as cláusulas
dn revisão e do termo rectifieativó
desse contrato, esteve presente d ei*,-
genheiro-chefe da companhia, dou-
lor Frederico Ferreira ü/onte3, cha-
mado para isso da Bahia, e que•prestou os esclarecimentos necessa-
rios fl, boa e justa interpretarão' que

-¦'»¦* *i,
dévla ser dada Ss respeetivfler». clau-
sula'á. •' ' ¦" ***"*•• "•'*••

Por uma triste associn.-Vo de 'léas,
« .directoria não pôde deixa*;,de.-.-re-r-
gistrar, neste documento, o seu pro-
f^ndo pesar pela fallecimonto-do en-
genheiro-Edgard Gordilb-D que, coni'
á sua- reconhecida competência', mui-!
to auxiliou p trabalho da revisão ç)t s
cláusulas do projecto de contratòj
anteriormente elaborado pelos couh
tores Alfredo Lisboa, Leandro Costa
e Frederico Pontes, e subrraettid-j â
consideração do governo; projecto
este modificado pelo Dr. Afranio de
Mello Franco, -quando ministro- dá
viação', e de novo revisto'pèló;n'ctual
ministro, Dr. José Pires do Kio, re-:'sultando de todas essas revisões o
contrato ora em vigor. ¦

Não 
"pôde, 

tambem, deixar a dire-
ctoria de registrar, com profundo pe-
sar, o fallecimento do ex-presidente
e fundador da companhia o com-
mendador Augusto' José Ferreira.

A directoria já tomou ts necessa-:
rias providencias para a exe?uçâo do
contrato' ,e vai tratar da revisão da
tabela de preços, que se impõe como
evidente necessidade, rá vista da ete-
vação dos 'preços actuaes dos. mate-'
riaes e augmento sempre crescente
dos salários. '

A construcção do cáes, de 1.0 me-
tros, vai proseguir; solicitam a -at-
tenção da directoria paia issív,'afi
vantagens rcaes que. elle deve prestar
ú navegação e ao comniercio.- .

Um trecho deste caes está prompto;
e tem- permittido, por varias, vezes,'
a atracação dc-diversos vapores.''

O presidente da companhia, i,a
eua curta passagem pela Europa,
firmou um-termo ádditivo ao crjitra-
to anterior, feito com a Sociétê. de!
Constructiòn, no sentido de. sorwn
concluídas, no menor prazo possivel,
as obras constantes da primeira se-
cção, e- da montagem dos armazéns
ns.--B e 10, este ultimo, já em via-
gem, chegará brevemente ,á.Ba/ia,
c servirá . para inflámmaveis. Ó de
n. 9 aoaba de chegarão porto da Ba-
hia,, para ser montado.

O armazém anteriormente con-
struido para inflámmaveis, e que' 
deixou do ser aceito ; pela fiscaliza-
ção, pela sua proximidade' á parte
habitada da cidade, foi alugado por
3:000$ mensaes á Conrpahhin Brasi-
leira Exportadora, com a devida!
aceitação da commissão fiscal. A;
Companhia Exportadora pediu;..énx
julho do corrente anno, a! reducção
desse aluguel para 2:0OO$OO0. .-•-'•

A Doca do 'Mercado já está con-
cluida, faltando apenas a dragagem
da bacia, o a desolbstrucção do canal-
de aceesso, as, quaes ainda não ter-
minaram.,' devídò'ao grande trabalho
que exige a demolição do velho caes
do Arsenal cie Marinha. ¦ ¦ ¦¦ •'

Est&-rfêendqí4uigmentada, at ülumi-"liação -da- facHá do caes eni trafego,
bem como já estão concluídos pavi-
Hiões-para "instalações.-sanitárias.-'.- '•

Sõ devido a se achar o caes con-
stahtemente oceuçado, ainda njlo^fo-
ram,tomadas todas as juntas dos bio-
ccjs.,; que-deixani. .escrapívç .. .'Uastante
¦té^rá». i rXi-ln. "'',!!i4i;! .'-.-,-u-.'- -
¦'-Infelizmente, ainda não-se fez''a,

liga'çãO'das: linhas da- rede ferrovia-!
ria, da Bahia, com as do'caes, o ique
é indispensável,

Prosegue .; a desapropriação,"dos
predloS. necessários.(b çonàtrucçãò da
avenida Jequitaia. A 

"companhia' 
des-

pendeüi«çom indemnizações,' até ago-.
ra,,somma. superior a 300 contos de
.r«?»9,'.e providencia! sobre.os melhora-
mentos de -que carecem os terrenos
adquiridos": -""" •¦•••••¦-••*-¦ -*--

Depende da solução do governo a
instalação ' 

(Té.-pharoes 'haa .extremi-
dades dos quebra-mares, asslgnalan-
do as entradas dos canaes da bacia
abrigada do porto.

Foram importados, e se acham em
serviço, mais tres guindastes electri-
cos de ^pórtico, com capacidade para
tres toneladas. : : ...

O relatório do' ongénheirp-chéfo da-
companhia', -que" está á vossa dispo-
sição e podeis consultar, forneço! to-
dos os clemèntrta" prãra bem se eo-
nhecer, avaliar e julgar.da execução
e :a-ndamelíto dos trabalhos.

Todos oh pagamentos, quer' ASo*
ciét«5 de •Constructlón du Port de
Bahia, quei» aos debenturistas e for-
necedores desta companhia, estão em!
dia. / >-.-—ri..

O porto foi friiqnentaQó,' de 1" de
janeiro a 30 de novembro do corrente
anno, -por 2..11.8 embarcações, sendo
966 vapores e,.1.15:2! -velemos, e de! 1».
cte janeiroa 31 do dezembro de.l9Í9,:
poi» 1.61,4 embarcações,'sendo 1/044
veleiros ,e 770. vapores.

A renda arrecadada em 19.19 foi de.
3.718:911$79.0, e nos 11 mezes, jade-
corridos deste anno de 3.638:944$820.

. . Com surpresa, viu esta companhia
o Supremo. Tribunal Federal rejeitar:
os embargos que oppoz á decisão
dada sobre-a admissão de acções das
sociedades anonyrnas á cotação offi-
ciai. .Nada "niais 

que fazer judicial-'-mente. A decisão do poder judicial,'
no caso, não aífecta a existência da'companhia, nem os direitos que tem
ella eos seus accionistas.' .

A companhia .mantém a..melhor-
harmonia'coni os ípodàres,públicos 

"e;

eom os. seus banqueiros. - • *¦—.•¦ .'. De conformidade com os ;.artlgps;
XIII e XX 

"dos 
estatutos, deveis '.pro-

,ceder A eleição da directoria, cujo
¦mandato acaba-de findar; e a dos
membros do conselho fiscal e sup-
plentes. . . . .'

., Ém virtude do -que dispõe o artigo
28 do decreto n. 5.350, de 6 de junho
de 1905,. e a cláusula 3* do decreto

n. Ii4.41í7,*j|de' ^..de outubro fipdo,
completou & compartlíiá' a caução dé
100 contos.de réis, em apólices da
divida publica federal no Thesourb
Nacional, para garantia do seu con-
trato com o governo. ...

Todos ps encarregados- da co'mpa-i
nhia' çoTitlnuam a - corresponder á!
confiança- rrelles depositada.

Por oceasião da reunião da assem-:
bléa geral,.. i ser-vos-hão -prestados,
quaesquer outros esclarecimentos, o
informações que exigiídes."
.,. Rio de daneiro,-30. de. novembro d,e

- : -"!?T.Ss7 ' »-.•»?•.'.; -." . if,

ígp—^Pcdro A.Nol*6pp P,,fln CinAft,
Jircsldente.

PAEiECER 3PO CONSELHO FISCAL
•O conselho fiscal dà'' Companhia

CbSsiónavià' das' Docas dP Porto 'da

Baliia -exalnlnòu, cohVo lhe cumpria,
as" contas e lialanço - dn' cóniipaiíhia,
fechado em 31 de dezembro de Í919,
achando na mais perfeita ordem to-
dos os lançamentos, pelo <iue' G- de
parecer cjue sejam'taes contas c ba-
lanço approvados pela asseiriblêa.''

No longo e minucioso relatório

que' a.directoria apresenta acharão
os Srs. accionistas, devidamente' tra-
tados, todos os -pontos de interesse
para a companhia, convindo, com-
tudo, salientar a satisfação que expe-
rirmenta o conselho fiscal, por ver,,
felizmente, terminado o periodo do
incerteza cm que se {ichava a com-
.panhia, em relação aos seus contra-
tos com o govorno, com a publicação
do decreto n. 14.417, de 16 de outu-
bro passado, já registrado-.pelo Tri-
bunal de Contas.

¦ Esse auspicioso facto vem fazer

com que a companhia possa empre-
heniler, desde já, as obras' que fal-
tam ainda concluir para completar
o sou programma de trabalhos, com
grande vantagem para o desenvolvi-
mento crescente do porto da Bahia.

Esses factos mostram, com bas-
tanto nitidez, que temos toda a razão
para confiar no futuro que está re-
sérvadò á nossa companhia.

Rio de Janeiro, 4 de dezenibro do
1920 —.Francisco do Rego Burros
Figueiredo .— Américo Ludolf—Gas-
tão Vieira do Araujo.

BALANÇO CERAL ÉM SJÍ DE DÉBEMBRO DE 1920

ACTIVO

Concessão, estudos, bene e direitos. . ... ' .... .','.. .
Obras do Porto, com.plementares,'"desapropriações, etc.
Material do inicio das clbras. . . ..;.... .' . . . ;
Serviço de juros. ....,..,. 

'. '. 
..... ,

Ônus das emissões. .......... ..-.,,,,
So-ciété de Conatruetion du Port dè Bahia, c]adianta»

mernto s-|materia. ,.'....;. '...'.'.' i.',
•Banque .Etienne M.itller & C, clfundos, . . . ,' . .:' ."
Caisse Com. et Ind. de Paris, c'especial dé cpiipons. .,' .
Caisse Com. et Ind. Paris, c|prov. eoupons, i*.seriei ..
Société Civile dés Obligataieés, cldep.. . . . . . . . .
Caisse Com, et Ind. Paris; c!dep. annuidá. 

'. 
, . . .' .'

Bouilloux Lafont, Freres & C„ cidep. annuidá». . . , .
Boulton Brothers & C, dep. annuids". 

'. 
; . . .'. . ,

Debentures da 2* serie'èin-carteira^- '.. . . . . . . . '.
Bpúlton Brpfhérs & C,"ó|dep. annuid.s • ••'
London & Brasiiian Bank, Londres, c|derp ..' ..v»'
Britiah Bank-of-South-America, Tjondreej c|dep.. .' . 

'.

Representante em Paria . ....  ,
Imperial Foreing Corp. .....,,,

-London & Brasilian Bank, .Rio, c]ord.. ...... ,.:
Banco Nacional Ultrairarino,- c|ord». . . 

'. 
. . '.' . .'

¦Crédit Foncier du Brésil, clord;, ': -.  .
Banco do Bra«íil, c|op.. . . '.' 

, ; -, ', 
. . ." . . 

'.',-

Crédit 'Foncier du Brésil, ci.i*)rov. eoupons, 2* serie. '. .
Titulos pertencentes á Companhia.  , . •
Apólices da Divida.. Publica. ;. ;. . . . .... .^ %"...
Caixa. ;...;...;......,.'. i .'¦';- . .
Governo Federal, cljuros a receber. . . '. . . .' .' ; .
Caução da directoria j.
Deposito ito Thesouro Nacional. ; i . , . . , .. ...
Construcção da Avenida da .Tequitaio. .... 

• Demolição da Avenida da Jequitaia
Moveis e utensílios. . . . . •;'...
Sò'ciété de-Conatruction du Port de Bahia, ci obrigações,

da 2* serie. ..... , .'•.* ,',
.Garantia de contrato. .....,:....
Custeio do Porto ¦. . (., 

',

Custeio .do trapiche Querino. . . , .',. 
: Despezas geraes na Europa. . . ,',,'-. ¦.', ', '. 

X. '. 
. 

"r

Despezas geraes. , ..' » ', . . 
Honorários e ordenados.  . 
Alugueis
Diversas contas. ,

102'50-
2

•16
.16

OOC:
•297:
8.00:
.116:
,6.42:

898:
366:

¦ í-84:
.260.:
124:

.498:
9fl3:
6+6i
.814:

16:
,1:
9:" 
5:'"44:
i:'61:

C:
2:

,• 21
1.710-

57
5

C98
:i60

• ^58
216
•73
34

PASSIVO

000S000
12*9$995
oóoiooo
442$063
355f793

0«í$860
015$400
813$4'7õ
847*542

:969$7-3<5
784$*-101

: 6604189
:805r*8U:
:«4*6|448
: 4-64Í520!
:.539-$a50
:753*S74j
:»64íi)9í
:414»683
:5288'l)80
:610$400
:527Í170
:447$638
:859|081.
:446<528.
:152$000
693$631

:352$676
:0'00í000.
:00U$()O«
:850r$2-87
:17'5$726
:.S01-$604.

Capital  4 ; ... 100.000
Re.mnnecentes da avaliação de heiis'. 2.000:
13mpres.tiiro po.r obrigações, 1» serie'. ... . . . . . 59.619:
Empréstimo por obrigações, 2* serie'. . . . -. . . . ag.85o
Caísse Com. et Ind. de.. Paris, clfundos.' .' '.- ."•,'.. .... liSOí
Société de Conatruetion du Port de Bahia, c',empreitada. «S.69:
Juros do*s eoupons ns., 2, 3, 4 e 5. 2* serie. ..... 3«I6
Société deConstructioii du Port de -Bahia,c|adiantamento 478
Depcaito da directoria.' . ............. 160:
Apólices depositadas. . 58
Debentures da 2* serie depositadas. ......... . 2.762
Juros-a receber. -698
Beneficios da conslrucção do Porto. ........ •'• 1.7.2*8
Beneficias da construcção' da Avenida. .- 7
Renda do Porto. 19.157
Renda do trapiche Querino. ............ *- 620
Deposito 2", Xixi. ................ .- 16
Alugueis e dEinohções „ 7
Ar.reudan.ento do trapiche -Querino. . . . . . .-. -64
Serviços especiaes. ................ 84
l.etríus a pagar -. 2.681
J.ucoh do obrigações 179
Diversas conta» devedoras 91

iSS';.!)22rr*530:
2.430 >0$00tf
7.220:96i8$87'i

320:52-8*380;
496:565*985

1.616:32.6$874
3.<W2:47'»i$'876
158:117$700
S77:2C9$10'5

218.12.8:742*530

00*0*000
000*000
628*185
914*000
971*512
895*741
895*741
192J1Í6
000*000
0«0r$0<v0
0OC$O08
352*676:
723*264
645*258
32-8*225
388*310
:058*400
:L>98*000
:000*)000
:468*400
:000*000
115*07.9
:506*B8G

' ¦ . ¦-. 
'' :"-,. 

!»"'. • ¦• ... 218.128:7-12*530

S. E. ou -E. Rio de. Janeiro, 24 ds janeiro de 1920 — redro A, Nolasco P. da Cunha, .presidente — Vlctoi» cie Castro, guarda-livros.

Liverpool Drasil and Hiver Piâte Steamers

LINHA LAMPORT & HOLT
;Q.;?AQUETE

HERSGHEL
Sairá no dia 22 do corrente, para

t3at,e paquete foi euprpssamente construído para fcran9por.tf*r,
de passageiros de 3Í classe, enà camarotes com duas, quatroe sei9 catuas.
freço da passagem de terceira classe rZ/m£ii$OQO,

incluindo o imposto
Para passagens e mais informações, tratar com 09 agentes

Norton Megaw &C. L.
RUA DA SAÜDÈ 29 ~ P R AÇA M AMA

TELEPHONES—Passagens: Norte 6671—.Carga: Norte 47

WILHELMSEN LINE
Linha regular de cargueiros Noruegueses

MilMEWYORK
*)^VVVVVVVV>tV«A»V>A)H

r The Booth Steamship Co.
., BRASIL. - »AM *SILTEt.C3-rO

Estes paquetes recebem somente pa«»rngeirü«j' do l? classe.

O PAQUETE 1NÜLEZraneras
sairá para ANTUÉRPIA, ROTTERDAM

e HAMBURGO, uo fim de dezembro
Aoeitando cargn para outros portos, com baldèoçüo.

Pur» carga», trata-se oom o corretor da Companhia, Sr. Luiz Campe*, &
rua Visconde de lubuuma n. 84.

\í Para passagens e mais iafurmações, cum us agentes

Wilson Sons & Co. Ltd
3*7 AVENIDA RIO e

1'olaphunes; IVurle «30» o 1310

RANÇO 37

«ill
Carregará na 1? qui hzehá de Jji>,»;eiro

THKfiELÜl
Carregará na 3" quinzena de Janeiro

TROUBADOR
Carregará na li quinzena de l^cvereiro

JETHOÜ
Carreg*ará naüíf quinzena de Fevereiro

a 11
65, AVENIDA RIO BRANCO, 65

Co. Ill
Telephone Norte 240

RELIGIÃO

*§

LLOYD BRASILEIRO
PRAÇA SERVULO DOURADO

_ I3xktx*e Ouvidor «a Rosário

XJNHA DO NORTE

O PAQUETE

JOÃO ALFREDO
• Sairá, no dia 25 do corrento para
Jlanáos, às 10 horas, escalajido em:,'

Victoria, 2G de dezembro.
Baliia, 28 Ae dezembro.
Maceió, 29 de dezembro.-' ' 

f.
Kocife, 30 de dezembro.
Cabedello", 31 a© dezembro
Natal, Io do Janeiro.
Ceará, 2 de janeiro. r-
Tutoya, 3 de janeiro.
Maranhão, 4 de janeiro.:
Pará, 6 de janeiro.
Santarém, 7 de janeiro.»-'
Óbidos, 9 dn janeiro.
Parintins, 9 de janejrá», i ;.
Itacoatiara, 10 de janeiro.» 

'
-Manaos, 11 de janeirç, 

'%

MNHA DO SUL

O PAQUETE

II
Sairá no dia 30 do corrente, raa 10

horaa, para MONTEVIDÉO,. esca-
lando om.

Santos, 31 de dezembro.- ¦
Paranaguá, 1" de-janeiro.
Antonloa, 1? de janeiro.
S. Francisco, 2 de janeiro*.
Itajahy, 3 de janeiro.
Florianopolie, 4 de janeiro.-
Rio Orando, 5 de janeiro. .
Montevidéo, 7 de janeiro,

•ow^-JAV^T q-e t'uelram ^ a bordo dos paque.es, levar ou re«.«ber passageiros, deverão solicitar cartOee a« ingreflB0 M ^^ do ^

CATHGLICISMO
1» DE DEZEMBRO—Santos do dia:

Santos Theòüno o BaslUauo, mar-
tyres; S. Gvaclimo, bispo c eonfea-
Hor-i-Esiiectaçüo iio Parto da San-
Mr-Mlma Virgem ou Nossi Senhora
do Parto (tambem conhecida sob
a invocação dc Nossa Senhora
do O')
Celebra hoje a igreja »a festa da

Espectaçrao do Parto da Santíssima
Virgem, isto é, festa da Espeotação
ou Esperança (festurm expectatio-
nis.) Dizem os historiadorea que,
"desde que o Anão a-nnunciou â. Ma-
ria de Nazareth quo ella conceberia
por obra e graça do Espirito Santo,
ficou o inundo a esperar e na espe-
ctação do nascimento .do- Salvador".

O titulo de Nossa Senhora do O*
veiu na lithurgia -da igreja, que, dio.
dia <3e hontem até a vigilla .do- Na-
tal, faz cantar sempre .no officio "Aa
antiphonas O'", assim chamadas por
começarem por essa letra.

As invocações, do accordo .com a
tradição, a serem feitas' ao Messias
a vir, são aa sete seguintes: "O Sa-
pientia"; "O Adonai"; "O Radlx
Jeuse"; "O Clovis David"; . «O.

Oriens"; "O Rex Geutium"; "O Em-
manuel".

Dominsa IV do Advento
"Epístola.' (Theeeatlr, c. -. III)r--Ir-

mãos: Nós vos rogamos pela vinda
¦áe Nosso Senhor -Jesus Christo, e
pela nossa reunião com elle, quo não
vos inovais facilmente do vosso sen-
timento, nem voa perturbeis,. nem
por palavra, nem por. epistola. como
por nõs escripta, comp se o -')». do
•Senhor já. esteja, perto. Ninguém
vos iliuda em alguma .maneira; por-
que nãe virá até que não venha pri-
•meiro a apostasia, e se manifeste o
homem de peccado, o filho de per-
(ilyão; o qual «e -oppBe, -e ts© levanta
eobre tudo o que ee chama Deu», ou

como Deus se adora; de sorte qne
no templo de Deus se assente, fa-
zendo-se parecer Deus. Não vob
lembrais que, estando eu ainda com-
vosco, vos dizia estas coisas? E ago-
ra bem» sarbeis o qne o retemi para
que a seu tempo se manifeste. Por-
que já o mysterio de iniqüidade ae
eatá obrando: «somente ò que agora
o retém, o reterá até que desappa-
.reça. E então será manifestado
aquelle iníquo, que o Senhor Jesus
matará com o sopro da sua boca, e
destruirá -com o resplendor da ema
vida".

AS FESTAS DE HCME
Irmandade de Nossa Senhora «Io

Amparo, em Oascadnra
A festa da padroeira Nossa Ser

nhora do Amparo obedecerá ao ee-
guinte programma:- A's 11. horas, missa solemne, sen-
do lelebrante o padre João Delgado,
capelão -da irmandade, acolytado
por mais dois sacerdotes.

A tribuna sagrada serã «ocupada
pelo padre Carlos de Oliveira Man-
so, vigário da matriz de S. Luiz
Gonzaga.

A's 19 horas, terá começo a ladal-
nha, seguindo-se os festejos exter-
nos, que oonstarão de leilão de pren-
das,* tombola; barraquinha de sortes,
Illuminaçâo e musica.

Nossa Senhora dos Navegantes
Terá logar hoje a festa de Nossa

Senhora dos Navegantes, ino templo.
da Veneravel Irmandade de Santa
Lmzia.

O programma é o seguinte:
A'a 11 Horas,» missa, sendo ceie-

brante' o conego' Climèrío Correia de
Macedo.

Ao Evangelblo, subirá ã tribuna
sagrada o conego Benedicto Mari-
nho, vigário de S. José».

A orchestra e massa coral, com-
poeta de elementos doCentro Musi-
cal do Rio de Janeiro, sob a regen-
cia do professor João Raymundo Ro-
drigues, obedecerão ao programma
abaixo:

Ouvertura "Marcha nupcial", de
Mendelsohn; missa "Nossa Senhora
Maria Auxiliadora do Cardeal", do
maestro CagHero. Giovanni* "Gra-

dual", do maestro 'Montano; "Ave
Maria"'de Srhumann; "Credo", dô;
maestro Luiggi Rok«í.

Ao;offertorio, a "Ave Maria", da'
professora . Maria .Montanap "San-;
ctus^.^Benedictus" e "Agnus Dei",i
do maestro LiU3ggi'-Rossi." •- :-.--. •

Diversas-'" ; <-¦ -¦''¦•'.•¦¦•i ¦ .• '¦

Na matriz do Engenho' Novo âerá
encerrado hoje o retiro que o conse-
lho da Sociedade S. Vicente- pro-!
moveu.

A's 8 horas, haverá missa -com;
communhão geral e pregação pelo
eó-riego Rezende. -

—Na capela das Madres -Conce-
pcionletas, á rua S. Francisco Xu-,
vier, terá logar hoje a festa de Nos-
sa Sanhora» do Parto. ¦ '-•
•i A's -7 1|2 horas, haverá, .mlasa de,
Pio ;X,» C$Hi communhão geral''"'dás'
jrpéiíln^, ;é.' ás 10 horasi criqevpfi-;'rriéhto: 

íló!:"triduo, com. ias solemnidai-l
dCs' habifctiaes. ""';-;

—!Terá logaiv, hoje,. •. na ilha do
Bom Jesus, a festa de primeira com-
munhão, havendo, ás 10 horas, mis-
sa cantada; ás 14 lioras, renovação
das promessas de baptlsmo, e ás 16
horas, se effectuará um leilão de lin-
das prendas, em beneficio do vene-
rando santuário do Senhor Bom Je-.
sus.

Uma banda de musica tocará aç
leilão, havendo conducção gratuita
na Intendencia-da Guerra, ás .9, ,?..3
é 15 horas. '.-..;. ¦' •

—A «ova administração da Vene-:
ravel Irmandade de Nossa Senhora
do Rosário e S. Bertfcdicto dqs'. Ho'-!
mens de Côr é a seguinte: .r- .•-.';

Juiz de Nossa Senhora, Firmino
Carolino da .Cunha; juiz dè'S. Be-
nedicto, Alfredo Barbosa' fianipaló;
escrivão, João Dias dos Reis; the-
soureiro, Manoel Ignacio dé Araujo;
procurador geral, Evaristo José da
Silva; procurador da caridade, Gui-
lherme Augusto de Andrade Lima;
juíza de Nossa -Senhora, Martinha
Francisca'de Carvalho; juíza de São
Benedicto, Henriqueta Antonia de
Almeida; mesarios: conego Olympio
de Castro, Manoel Frontino, Julio
da Costa, Eduardo dos Reis Rolstz,
Luiz Figueiredo Romero, Amynthas
Affonso BénevenutOy Cypriario Abe-
dê, Clelnente Ferreira dos Santos,
Josué Lopes dá Silva, Octavio José
dos Prazeres, João' Antônio Heitor,
Joaquim João Borges e José Ferrei-
ira da Costa; regente do culto, Ro-
mão José da Silva; capelistas, Poly-
cargo Antonio Joaquim, Roberto
Francisco de Figueiredo, Justlniaho
Felippe Correia, João Ignacio.. de
Araujo, Olympio João Teixeira,- Ar-
.thur José Lopes da Silva e Píocoplo
Manoel Abedê, e outros, e zeladoras
e juizes por devoção.

CULTO EVANGÉLICO
Igreja Methodista do Cattete.

Haverá, ás 9 horas, escola domini-
cau, e ás 10 horas, culto, e pregação do
Evangelho, òecupando a tribuna o se-
minarista Agostinho. Perestrellp de
Carvalhosa.

Ã's 19 1|2 horas haverá culto, fa-
zehdo ò sermão 6 Revmo. Dr. Henri-
que Lima da Costa, pastor da igreja,
que falará sobre o thema: "Conver-
são de Paulo". Todos são convidados.'igreja 

Baptista á rna Ypiranga *—»
Haverá hoje* estado dás" escrlpturas,
estudando-se o assumpto: "Jesus ali-
menta as multidões", ás 10 1|2 horas,
e ás 11 1|2, pregará sobre o assumpto
"Jesus, o pão verdadeiro", um dos
diacanos da igreja. A's 19 1|2 horas
haverá pregação do Santo Evange-
lho, falando por essa oceasião o
conhecido diacono Ernesto Torres.
Quer numa; como noutra . reunião,;
cantar-sõ^-hâo hymnos 'sacros, acom-
panhados ds j órgão. Para estas re-
uniões convidam-se todas as pessoas,
sendo íranoa a entrada.

Igreja Baptista cm Bomsuccesso.
Na casa de oração dessa igreja, &

estrada da Penha n. 775, hoje, ás 11
horas, haverá o estudo bíblico, ba-
sèando-se sobre "Jesus alimenta as
multidões", qüe se acha em Ma-
thous 14. O professor J. Souza Mar-
ques oecupará o púlpito ao meio-dia,
pregando um sermão especial. A's
•19;30. culto de .louvor e pregação do
Evangelho, cujo sermão versará, so-
bre "Pesado na balança divina", que
se acha exarado em Daniel, cap. 5.' A's quartas-feiras, ás 19,30, re-
união de oração e estudo bíblico,
sendo a entrada franqueada a todos.
"Examinai as Escripturas e conhe-
cerels a Verdade, e esta vos Uber-
taro

Igreja Baptista cm LaranjClrus.
Nessa igreja, á rua Ypiranga n. 59,

haverá hoje, ás 10,30, escola domini-
cal, o'ás 11,30, pregação, falando co-
nhecido orador. A's ¦ 19,30, oecupará
o púlpito um conhecido orador sacro,
falando sobre a "Salvação por Jesus
ChrlstO".

Quarta-feira, pregação, ás 19,30.
i Essa igreja so prepara activamen-r
te para a grande solemnidade no pro-
ximo dia de Natal de Jesus, o Sal-
vador.

*'0 Baptistu Federai".
Em breves dias appareçerá mais

um 'numero desso jornal, órgão das
igrejas baptistaa nesta capital. A re-
fevi.da folha trará desenvolvida noti-
cia sobre a grande convenç&o baptis-
t, a realizar-se nos primeiros dias de
janejrf). prpximo.

O rou redactor, professor J. Souza
Marquei-, não tem poupado es/orços
para que esso jornal esteja na altura
de' supprir a necessidade que temos
do uma optima imprensa evangélica.

"O Chvistão Baptista".
Acaba do chegar das plagas lusita-

nas, o órgão bapiista portugue, tra-
zendo optimos artigos de religião e
vasto noticiário. O numero, duplo traz
o seguinto summario: Procrastinação;
Ócio egoistico; Portugal evangélico
caminhando; União e dever; Christão
baptista; A vida; Factos e commen-
tarios; Noticiário vasto; Convenção
Baptista Portugueza; Os nossos hos-
•podes; O grande mal; Inveja; Espe-
rança; Qual-será a resposta; Infeliz
campanlia; Factos e commentarios;
Noticias da província; O grande semi-
nàrio .baptista portuguez; A primeira
convenção portugueza; Semana do
oração e etc.

Pregação no ar livre.
Hoje,, as igrejas evangélicas baptis-

tas farão, em diversas praças publi-
cas, pregações do Evangelho de Je-
sus, como salvador da humanidade.

União da Mocidade da Igreja Ba-
ptista, no Meyer.

Hoje, ás. 18 .horas haverá, no salão
dessa igròja, á rua Dias da Cru?! nu-
mero 185, o seguinte programma, ex-
ecutado pela mocidade:

I)'"Culto devocional", Arvila Fal-
cão; II) "Hymno 445", (cantado),
por Albertina Silva; III) "A primeira
travessia do continente africano",'por
Alzira Falcão; IV) "Psalmo 93", (ro-
citado), por Jorge Bastos; jV) PA
verdade", (conto), por Maria Cavai-
canti; VI) "Biographia de Esther",
por Enoy Medeiros; VII) Uma illus-
tração", pelo presidento da União;
.VIII) "Hymno 41", pola congregação,'
e IX) Encerramento.-

ESPIRITISMO .
A Federação Espirita Brasileira, â

avenida Passos n. 66, fará hoje mais
lima sessão dominical com entra-
da.franca, ás 14.30; assim como o Nu-
cleo Amor â Verdade, á rua Olheira
Andrade n. 26, Encantado, ás 20 ho-
ras; o Centro Antonio de Padua, á rua
Senador Pompeu. n. 162, e a União
Espirita Riopedrense, á rua Maria
Teixeira n. 31, 0#waMo Cru?.

Na Federação Espirita do. Estado
do Rio, á rua Coronel Gomes Ma-
chado.nl 140, em Nitheroy, falará o.
denodado campeão do espiritismo se-
nhor Ignacio Bittencourt, começando
a sessão, que ê publica, ás 20 horas em
ponto.

No Centro Espirita Fé, Esperan-
ça e Caridade fará' hoje uma confe-
renda espiritualista o tenente Albino
Monteiro, sobro a "Nova Revelação",
livro que Conan Doyle, ó grande li-
terato inglez, recentemente converti-
do & doutrina espirita, acaba de ciar
á luz da publicidade, excellentemente
vertido pára o vernáculo, pelq senhor
Guillon Ribeiro, actual presidente da
Federação Espirita Brasileira.'

• Seguirão os que quizerem assistir
a essa conferência no' trem de 11 ho-
ráa e 37 minutos, podendo regressar
no de 16 1|2 horas.

Entrada franca.

THEÒSOPHIA
Hoje, as 9 1|2 horas, fará a Loja

Theoapphica Pythagoras, a. rua Cam-
pos Salles n. 74, a sua costumeira ses-
são de estudos, sob a orientação de seu
presidente, Dr. Juvenal Mesquita,
funecionário dp Ministério do Exte-
rior. O estudo versará sobre.a Tbeo-
sophia á luz da sciência e suas rela-
ções com «•. vida pratica..

| Amanhã, á sessão theosopliica será,
realizada na Loja Orpheu, sob a pre-
sidencia do Dr. Aòel Wakleck, desen-
volvendo elle a TÍieosoplilá sob o pou-
to' de' vista artístico.' Quarta-feira falará na Loja Pcrse-
verança,'á'rua Sachet n. 39, 2° andar,
o Dr. Olavo Meirelles de Mesquita'so-
bre as "Idéas theosophleas", sendo
franca a entrada. * ";"!'¦^- Real:za-se hoje mais uma 

''Aob
apreciadas reuniões que um grupo do
tlieosophistas promove ás 17 horas, jiç»
rua Sachet n. 39, 2" andar.

Além dos .escolhidos e selectos tre-
clrjos .de muâica, que serão executados
por ..notáveis artistas, haverá unia
payte literária versando sobro o se*,
gnlnte thema — "As religiões do pas'*
sado — As religiões do presente —; A'religião do futuro". .,

.CONCURSO DE ROBUSTEZ \
Na próxima terça-feira, dia 21 dò cor-

rente, rcunir-se-lia, pela ultima vez, ás
íi horas, no Patronato de Menores, á
ruã Carvalho de Sá 11. 14, a comniissão
incumbida do julgamento das crianças
candidatas aos prêmios da Prefeitura,

Pede-se o comparecimento das criam
ças. ¦....-. s

BRIGADA POLICIAL *
Sòrvlco par.i linjo:
Sjiiiorl.n».Af. clln ,\ gtínriilçSo— Copltflõ Soares,

, Officlnl. de <tia no q-nirtel-geurAI- — 1» te*111'llto KctlMH-u»..
Offlclal, dt! dia .10 eorpo de serviços niixilU*

res —• 1» tenente Madureira.
Medira de dia, 24 liora» — 2o tcheute lio*

noi-.irln P. Llclnio.
Medico de dia. 12 horaa — Capltilo Rezende,
1'linrniaeeiitlco do dia — 2o tenente Aguiar.
Interno de din — 2" tenente honorário Y*m>

riiiign.
Auilllnr do offieial de dia lio qunrtcl-ge*neral — Sargento Kainiinio.
lliisica de promiiUdSo, das 0 ts 11 lioras — A

fnnfníra do regimento do cãvallaria o dns 11 ís
22, a Landa do \« luttiilliün.

O 1° IintalLRo fornece um Inferior rara ron-
da, um inferior as 8 horas, na atmlstenci*. do
pessonl rpara rondur o 2» districto. a promptl*«IHo do incêndio, 10 praças para prevenção, »
policiamento, os demais serviços ji determinados
o o niais que for pedido,

O 2° hatalhüo fornece 10 praças paln pre-vci.çiio, o policiamento, os demais serviços Jidctur.nlnados e. o mais que fOr pedido.
O S» batalhão fornece nm Inferior para.*:ond»

um eornetolro parn ordens fi assistência do nes*
soai, 10 praças pnra o prado do Derby-Club) 19
praças para prevençüo, o pollelanienlo, os dt»
mtijs serviços jfi determinado», e o mnis que Ml
pedido.

0 4» batalhão fornece um Inferior para rrtmd*,
as promptldões permanentes e de soecorros; 10
praças para prevenção, o policiamento, os de* .
mais serviço» JA determinados e o mais que fOr
pedido.

O regimento de cnvallnrln fornece 10 prrft»<ías para a promptidâo .permanente, uni Infe»
rior pnra ronda, 10 praças (montadas) para' •
prado do Derby-Club, a guarda do qnnrtel-gonc-
ral, o policiamento, os moios serviços deteruil»
nados c o mais que fOr pedido.

O corpo dc serviços auxiliares fornece un)
bombeiro e um mecânico de dia. os serviços JI
determinados e o mais que for pedido.

A companhia de metralhadoras fornece os ser»
viços JA determinados, o o mais que fír pedido.

A seeçflo do electricidade fornece um electri»
cista de dia; .,- • ¦

Prado Derby-Club — 2o tenente Alclblades.
Ronda com o superior de dia — 1° tenente

rBelleropuonto.
Guardas,. Aniórtirtrnçüo — 2o tenente Porto-

careero, Moeda, 1" tenente Telles e Thesouro,
1° tenente Lopes de Azevedo.

1'romptldHo — No rglmcnto de cnvullarla, 1*
tenente Meira Lima e no quartel-general, 1»
tenente Coelho.

Dia» nos corpos — No 1° l-atalhão, 2° tenente
Affonso; no 2°., capltilo Barbosa; no 3°, capitão
Diniz; no 4", capltilo Barbosa Lima; no regi-
mento dc eavall.."!n, capitão Marlinl; no quar*
tel da. Saude, 3" tenente Confucio, e uo quartel
do Andaraht, 8} tenente Piquet. .

Úniforme/l^dtakl).
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OBITUARIO
DIA 18

ítfAtrTERIO DE S. FRANCISCO XAVIEIt '

Manoel da Rosa Mello, Hospital dc S. 8c
bastião; Eulalia, filha de Maria Josg Pero*
ne, rua Catumby u. 103;' Nelson,' filho dc Zo*
ronstro de Almeida, rua do Mattoso rn. 119:
Alfredo, filho de Manoel Soares da Silva, ma
Barreiros n. 1R2; Isauro da Silva, nia Coro-
nel Soares n. 2; Henrique França, necrotério
municipal; Rmllia, filha do Kmllla Ferreira
Dias, rua General Pedra n. 109; Carolina Nu*
nes de Almeida, rua da Harmonia n. E8; ,1u*
racy, filho de Gabriel Nascmcnto, tua Vseon*
do de Nitheroy a. 270. ,

CEMITÉRIO DA PENITENCIA
Bernardino Xavier Ferreira Sobrinho, lio'**

pilai da ordem. •
CEMITÉRIO DE 8. JOÃO BAPTISTA

Carmen Moreira da Silvn, necrotério da po*
lida; Joio Pinto Daniel, rua BarSo de Guará*
tina n. 17; Maria Ursnllna Qelmado Monte, rua
do Aqueducto n. 003; José Basilio, Benefi*
cencia Portugueza; Pedro da Silva, travessa
Casslano n. 23; Sjrah Cabral, rua Andrade
Pertence n. 40.

CEMITÉRIO DO CARMO
Antonio Pinto Ufinilsa. nia dos Ce-weir»*)

n. 31. \^ r. i

¦Jl
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íWater-PoIo-Rowing
NOTASDO DIA'

Torneio interno «lo C. R. Boqueirão
do Passeio

Em continuação. íi disputa da taça
¦Carlos Villas Boas",' realiza hoje,

a directoria do C. R. Boqueirão, nas
aguás de Santa Luzia, os seguintes
encontros do torneio interno:

"Gazeta" x "Imparcial" —- A's 7
horas."O Paiz" x "A Pátria" — A's 7 1|2
•horas.

"Jornal do Brasil" x "Correio da
Manhã1' — A's 8 horas.

Os quadros estão assim organiza-
dos:

"O Imparciiil" — Jesus Rodriguez',
SAristides Sanehcs, Iíomulo Alessán-
dro, Carlos Lara, Carlos GerriiahoJ
Prlbúl, Antônio Rosai Alves; Vicente
Machado Junior, Jacob Lcapeh o
Felisberto Jorge Moreira."Correio da Manhã" — Arnaldo
Sanches, Augusto Sarmento, 

' 
Aleixo

JBogdanoff, Álvaro Mattos] -Manoel
D. Campos, F. G. Menlté, Alberto
Dias Teixeira, • Alcides Sdnché-s' é
,\Valdemar Borges Azoveclo.'"A Pátria" — Álvaro «íe O.' -Mene-
Zes, Álvaro de Oliveira, Mario Ales-
eandro, Carlos P. Braga, Armandç
Madeira, Manoel V. Pilho," Frnn-
cisco C. Bricio, Octavlo Lima' e' Jpsij
li. Dias.

"O Paiz*" — Luiz D.' Fernandes,
Henrique P. Braga, Raphael Stjaipa-
to Sobrinho, Armando Martins, ga-ínuol Witizkowsk, Castor' Rodrigues,
C. A. D. Canseco, Carlos Oliveira
Junior e AU .rto Gonçalves Puga."Gazeta do Noticias" — Raul de
Freitas, Augusto Almeida Sobrinho,
Rogério Mello, Carlos Marques, Arls-
toteles Silva, João Antônio Mathois eFrancisco Irineu Brhardt."Jornal do Brasil" — Armando
Santos, Anselmo Vaz Junior, Jaymedo Barros, Lourenço 'JM: de Queiroz,Alberto Nogueira, Alberto Sarmento
Cláudio Barata Ribeiro, Alberto
Martins e Joaquim Freire Oliveira.
•TORNEIO INTERNO DO INTERN\-

CIONAL
A directoria do Club Intornacional

de Regatas, fará realizar, entro os
eeus associados ,os seguintes encon-
tros de torneio:"Ciumento" x "Yo.'anda" — A's 7
toras."Cir" x "Néa" — A's 7 l|2 horas."Bellita" x-"Nelta" — A's 8 horns."Ciumento"—Mwsafir, Braga, Eva-
risto, Calvente (cap), Carreira, Cy-a-o, Bacalháo, R. Agenor, Lopes Soa-•res e Mario Gallo.

"Cir" '—• 
Santinhos, Magalhães,

Fontão, Fonseca (cap.), Adolpho, Ge-
rardin II, Ferreira, R. "Eduardo, Be-
ça e Antônio Barbosa da Silva."Bellita" — Çarbosa, Eloy, Brito.
Henrique (cap.), Schlarnarella, Arau-
jo, Calvo, R. José Guedes e Pedro
Salgueiro.

"Neltu" — Arerio, Chuchu, Jayme,
Armindo, (cap.), Maciota, Campista,
Cicero, RJ Antônio, José da Costa e
Antônio Carlos Fernandes.

Côrcs dcst.lncUv.-is dos tennis in- .
scrlptos

São as seguintes as cores distineti-
vas dos teams concurrente ao cam-
peonato:"Ciumento" — Amarelo. i"N«lta" — Vermelho."Bellita" — Azul pavão."Yolanda" —• Rosa vivo."Cir" — Verde.«Néa" — Sulferlno.

ROWBNG

"Néa" — Cesario Veiga, Moura,
Carden, Miguel (cap.), Salvador, Ge-
rardin I, Maricota, R. Albetro Va-
lente e Nestor Valentim."Yoilanda" — Mario Veiga, Souza
Gamberone, Rogério (cap,), Álvaro
Policia, Germano, R. Murillo Lopes
c Aerisio San fos.

UMA DEMISSÃO NA DIRECTORIA
DA CONFEDERAÇÃO

. Sabemos de fonte fidedigna, que o
distineto sportsman Sr. Lamartine Pi-
nheiro Alves, com a eleição ha pouco
verificada para o cargo de presidente
do Club de Natação e >Regatas, S. S.
attendendo que,, a presidência do Na-
tação tem a exigir o máximo de seus
esforços,. vai solicitar demissão do
cargo do.thesoureiro da Confederação
Brasileira de Desportos.

.0 . integro "jagunço", no caso de
levar avante o seu propósito, abrirá
na directoria da entidade desportiva
brasileira, uma lacuna difficil de pre-
enchimento .

O Sr. Lamartine, que desde a fun-
dação dn. Confederação.vem occupan-
do aquelle cargo, o qual exige de si
grandes sacrificios.de saude, o quo se
verificou com a realização do Cam-
peonato Sul-Americano, pelo seu ca-
racter tornoü-se uma figura sympa-
thica e verdadeiramente estimado de
todos que com elle têm privado.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DO
REÍMO

Em sessão ordinária, reune-se de-
pois de amanhã, terça-feira, 2il do
corrente, fis 20 l|2 horas, o conselho
«la Federação Brasileira do Remo.
CLUB DE REGATAS BOQUEIRÃO

DO PASSEIO
Assemblêa geral—O Sr. presidente

convida os associados quites para se
reunirem em assemblêa geral ordina-
ria, hoje, 10. do corrente, fis 14 ho-
ras.

Ordem do dia: leitura do relatório
da directoria, eleição da commissãv)
de exame de contas e interesses so»
ciaes .

CLUB DE REGATAS VASCO DA
GAMA

Ultima convocuçno — O presidente
convida os sócios quites a tomarem
parte na assemblêa geral ordinária,
que será realizada amanhã, fis 20 ho-
ras, de accordo com o artigo 34 dos
estatutos e seus paragraphos.

Clássico "Dr. José Calmon" —
2.000 metros.— 5;000$000. — Ga-
rimpeiro, Lyrio, João Ninguem.JPrin-
cipe, Atroz, Era, Mysteriosa, Jarda,
Camutanga, Loulou, Maroto, Apollo,
Luctador e Indayá. .-. ,.- :.*.. ......

Clássico "Ferreira Lage" — 2.000
metros —- 5:O00$O0O'— Loish*, Prin-
ce Nat e Miau. - , ..-.-'..-.

Grande prêmio "Importação" —
(Prova official) — 1.750 metros —
10:000$000 — Turbulento, Mirzador,
Tucuman, Vinitlus, Medor, Eclipse e
Moonstone.

"Internacional" — 1.450 metros—
2:000í000 — Papoula, Kiosk, Wil-
son,.. Darro, Boockles, Lacina, Velas-
quez e Guapo,"Animação" — 1.600 metros —
2:00.0?000 — Prattlement, Ioçhlto,
Marius, Estoril e Alto."Henrique Possollo" — 1.450 me-tros — 2:000$000 .— Aventureiro,
JLais, Camutanga, Pierrot, Aeroplano
c Luminária.

"Experiência" — 1.200 metros —-
2:000$000 — Paradoxo, Machiavel,
Bravata e Synapismo. •

"Conde de Herzberg" — 1.450 me-'tros— 2:000$000 — Beduino, Li-
quette, Beduina, Amaná, Atroz eEsbelta. .'"Guanabara"—- 1.750 metros —»
2:500*000 -—.Atrevido, Ipojuca, Ar'-
gentina, Alpha,- Ltró, - Guarany eTempestade. ..- - ¦•.-. -. - ,

VARIAS NOTÍCIAS .
Em nome da Cominissãò Central

dos Criadores do. Cavailo Puro-San-
gue, e afim do-conseguir da Estrada
de Ferro Central do Brasil, um*, meio
de transporte para os animaes^ qüese destinam a S. Paulo e que fucilite
a esses não só segurança, como maiscommodidade, esteve hontom em
conferência, com o Dr. Assis Ribei-ro, director daquella ¦ via> férrea o
Dr. Linneu de Paula Machado, pre-sidente da referida commissão.- ••Recebido gentilmente pelo Dr. As-sis Ribeiro, que demonstrou o ma-orempenho em resolver em definitivo
esse assumpto, o Dr. Linneu de Pau-la Machado communicou ao directorda Central as constantes reclama-
çoes que tem recebido de vários pro-pnetarios, os quaes se queixam nãosomente do modo pelo qual é feitoo embarque, mas tambem do estadodos carros, que se encontram-cfti
péssimas condições, e do tempo queeva agora ,a viagem, pois que otransporto não hiais é feito pelo

O Dr. Assis Ribeiro scientificouentão, ao Dr. Linneu ao Paula Ma-chado, que a estrada vai provlden-ciar para a Immediata acquisicão decarros modernos..:oue noss.nm ¦ «=*h-..
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•O fiscal ,ios loterias, do governo do UnlSo,
Mtrnoã Cii.miit: 1-tnto — Oídlreétor usslKtenl,*,
ilr: Antonia Olijiitbo, vlcê-nrosldcnfe ¦— O es-
cri filo,. Firmino ile Cantuaria.

SECÇÃO LIVRE

LOTES-E^E^S

¦LOTEM DO ESTADO DES. PAULO
Itesuiiio dos prêmios da 1.132» extraeçilo, 20»

loteria do plano n. 47, realizada cm 17 dedezembro de 1920.
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1?000.
O fiscal do governo, Dr. Amazonas Tinto —

Os concessionários, J. Azevedo & V. — A au-turldade policial, Dr. A. t\ Rasa.

ESPECIAES

ATHLETISMO
O campeonato de sports da Liga Metropolitana

r.

As eliminatórias de hontem
Quanto para lastimar ê a falta de

Interesse, que desperta nos nossos
meios sportivos, os sports «ithleti-
cos.

'Hontem, no campo do C. R. do
Flamengo, foram disputadas as eli-
mlnatoriàJs Ao certamen athletico,
<iue a Liga promove para o próximodia 25.

¦Essas eliminatórias fomm um"fiasco" completo.
A maioria, dos concurrentes Inseri-

ptos não. se apresentaram, a «ponto
de não se terem effectuado ae eli-
minatorias dos pareôs de 200 e 400
.metros.

A propaganda em prol do athletis-
mo è uma campanha que se impõe,
por muitos miotivos;

Nesta, nota sobrei o, que foi a eli-•minatoria de hontem, não ca-be uma
longa exposição e, por isso, limita-
irío-noe a lembrar que, por decisão
do conselho olympico internacional,
cabe-nos promover em li)22 uma
íesta olympica sul-americana,

A continuar o descaso, em os nos-
bos centros sportivos, pelos sports
athletieos, que "papelão" será o nos-
so, nesse grande meeting ?

A amostra de hontem 6 de desillu-
•dir os mais optimLsUis.•Mas, o que mais doe é a certeza•que todos têm, com fundamentadas
razões, de sermos capazes dê muito
em qualquer das modalidades de
athletismo.

A Liga .Metropolitana é muito cul-
pada do estado de indifferença em
que caiu o athletismo; ella é quem
«Teve estimular a eu-i pratica, e e
muito pouco uma festa athletica de
anno em anno, depois de terminada

. e temporada de foo.t-ball, quando o
calor não mais. convida A. praticade exercícios de grande -movimenta-
ção. •

Ha variadas .soluções capazes de
intere»var os nossos rapazes na pra-•tica dos êports athletieos. Afigura-
ee-nos, como uma das mais interes-
isan.tés, a exigência por parte da Me-
tropolitana, de que os clubs a ella
filiados fossem abrigados a realizar,
ipelo menos, iima vez por anno, uma
íesta athletica entre os seue associa-
dos.

A Liga presidiria a esses festivnes,
controlando e dando- cunho official
lãs "performances" verificadas.

Ha, apnas, um anno para o nosso
preparo athletico, E nós Iremos com-
petir .com paizes, como o Uruguay,
a Argentina, o Chile, etc, <iue ha
muito cuidam do athletismo com o
máximo carinho.

»NTós, que seremos os promotores do
(primeiro grande certamen interna-
cionai] sul-americano, não devemos
figurar em um terceiro õoi quarto•plano. E, salvo uma reaoqã^ imme-
diata, 6 esse, na melhor das hypothe-
ees, o papel que nos esta reservado.

Jã houve tempoe em que oe cul-
tores do athletismo eram entre nôs
numercsi.*>aimos. Existem, embom
«om caracter official, "períorman-
cesv que noa igualam aos melhores
athletas do mundo. Ora, isso que os
rapazes de quinze annos atraz fizeram, os de hoje tam,bem o poderiamfazer. E\ apenas, uma questão de es-•timulo o nada mais. As festas an-
nuaes da Liga, quasi se pôde dizer,
são muito pelo contrario. Nada si-
gnificam e nada estimulam.. E a ra-zão e simples. Ha falta de reclame e
eão realizados mima época iníprò-•pria.

(Organizem os programmas comantecedência, dS publicidade e
tudo que so relacione com o festi-
va?, premeiem vistosa e custosamen-
to os vencedores, registrem official-
mente os tempos obtidos, estabele-
cendo uma tabela do records, mar-
quem uma data ncw mezes de frio o
verão i-.amn .voltará a apparecer ex-

•poentes em todos os ranros do athle-
tismo.

¦E' um trabalho fácil e que ,trará
resultados magníficos.

¦Na eliminatória de hontem, apenas
as seguintes provas foram realiza-
das, verificando-se os seguintes re-
sultadoé:
100 metros rasos — Primeira elimi-
natoria — Primeiro logar, Octavio
Braga (Fluminense), 11" 3|5; segun-
do logar, Im.berê (Flamengo), 11 se-
gundos e 4|5.

•Segunda eliminatória — Primeiro
logar, Ulysses Malagutti (Flamengo),•1'1" 3Í5; segundo logar, Humberto
Malagutti (Flamengo), 11" 4|5.

1j10 metros ;barreiras — Primeira
eliminatória — Ismario Cruz (Man-
gueira), 18" 4|5.

Segunda eliminatória — JDino G.
Bueno (Flamengo), 21" 2|5.

Não so realizaram as eliminatórias
de 200i e 400 por não ter compare-
cido a maioria dos concurentes; as-
sim, essas provas serão disputadas
pelos concurrentes que constam da
seguinte nota official fc-rnecida pela
Liga.
LIGA METROPOLITANA DE DES-

PORTOS TERRESRES
(NOTA OFFICIAL)

Campeonato de athletismo—Resulta-
«lo dns provas eliminatórias

100 metros — 1- eliminatória —
Vencedores: Octavio Pereira Braga
o Ibere Goulart.

2' eliminatória — Vencedores: —
Ulysses Malagutl de Souza e Hum-
berto Malagutl de Souza.

200 metros — Agulnaldo Simas,
M. M. Paula-Ramoe, Américo 'de
Araujo, André Luiz Richard, Octavio
P. Braga, Ulysses. M. de Souza,
Humberto M. de Souza e Iberé
Goulart. .

400 metros—Octavio Queiroz, João
C. dg Sá, Telemaco Simas, Renato
Santos, James Woodward e Humber-
to M. de Souza.

110 metres — Barreiras — 1" eli-
minatoria — Vencedores: Ismario
Cruz e Rufino de Almeida.

2' eliminatória — Vencedores: Di-
no Galvão Bueno o Mario S. de
Souza.

Commissão de contas—De ordem
do presidente, convido os membros
da commissão de contas para se re-
unirem em sessão, 21 do corrente ás
10 horas.

Secretaria, 18 de dezembro de
1020—V. Antônio Apollaro.

TURF
A CORRIDA DE HOJE, NO DERBY

CLUB
Promette alcançar grande brilhan-

tismo a reunião annunciada parahoje, no hlppodromo de Itamaraty,
a ultima corrida dessa sociedade na
presente temporada, quando serádisputado o grande prêmio "Encer-
ramento", que marca mais um en-contro entre os valorosos cavallos
Miau o Ramaiero, que dispensam
sensível vantagem de peso a Lolsire Melrose, que cortíellès-irão medirforças. s!-'r-

Para essa festa aão os seguintes osnossos palpites: . 
' ' ~"

Aventureiro e Príncipe
Mysteriosa é Loulou.
Turbulento e Va-tout
Kitchner e Estoril
Noel e Marius
Descrente e Dieufort
Miau e JRamalero
Júbilo e Apollo.

Azares: Atyra, Maunoury, MedUr,
Iochito, Místico, Melrose, Caricato eCravina.

JOCKEY OLUB
O programma para a corrida dedomingo próximo, ficou pela seguin-te forma organizado;

ernos,- que possam satlsfazer todas as necessidades dessetransporte. ¦ ¦ -
Em conversa tambem com o dou-tor Ismael de Souza, engenheiro daestrada, esse assegurou ao presidenteda Commissão dos Criadores, que detal maneira augmentou o trafego daestrada, que os trens L P 1, jf p io R P 1 não podem comportar" ocarro de animaes: pelo excesso decarga, mas prometteu ao Dr. PaulaMachado que, em estudos, está a organizaçfio do trem. N i? 3, que nãosi desafogará 0 serviço, como per°hiittirá que os animaes sejam trans-portados como até então so fazia— Afim de examinar alguns ani-maes da ultima ...importação Couti-nho, chegou hontem de S. Paulo o'estimado turfmane criador, coronelJuliano Martins de Almeida.

SPOKT1VOS ÜA
COMPANHIA NACIÜNAI

DE TABACOS
SOB OS AUSPÍCIOS ült 'O P4IZ*<>A GAZICTA DK NOTICIAS» "O

^.:?,'{C;,A*V' 
"A 1H.1 IJNÀ- FOUTKOS DOS ISSTAWOS.

Clgarruí. iu. (Tre* n„ll5 misturas)U»l<'ii.Mn» 55 (Mistura nm,) •
Ooli>ii*t>tiia oe • «!ííp«)rul laiailo)sFliuiiliienee (Mlsturií fina),'PImÜikis U (Mistura finn).PlnUnos 88 ((ii,K»ral lavado)tíu«u:lios 20 (Misturo nmi)Gaúçlios :ao (Cupornl Inrudn).Criiyaeiiicr (Km «H.tns de 100).Luxo (Finíssima mlstiini)
MllriISl.; (Mi-Hir: ¦•¦..„.: ,*

MÉDICOS

mim
DA COMPANHIA NACIONALDE TABACOScouFoosr
---- TOitJYUIO m: lOOTBAM.

DA COMPANHIA NACIONALDE TABACOS
COUjPOIT

• - - « TODA Cl» l»IJ II Ul; ATAS

Vencendo-se.ho dia 31 do corren-
te, o prazo- paa-a o encerramento des-te concurso, a gerencia da Compa-nhia Nacional de Tabacos, por nos-so intermédio, chama a. attenção dosdirigentes dos nossos grêmios des-
portivos para o que estabelece-o re-
gulamento. qu0 rege o referido con-curso, e pede que, dentro do prazolegal, enviem á sua s6de, ã rua Ma-rochal Floriano Peixoto n. 124, osseus pedidos de inscripção, para 

'não
ficarem prt-judk-ados na apuraçãofinal, que st realizará no dia 20 dejaneiro de 1921.

Dr. Guedes de Mello — Moléstias
de olhos, ouvidos, nariz e garganta.
Das 3 ãs 5 horas p. m. Consultas â
rua S. José n. 51, Io andar. Tele-
phonu 5.SCS, Central,' Residência:
rua Dezenove de Fevereiro n. 135,
Botafogo. Telephone Sul 1.9S0.

Dr. Tamborim Guimarães — Mo-
lestlaâ internas em geral e especial-
monte moléstias das crianças. Rua
Uruguayana n. -21; residência, rua
de -S.- Christovão n.- 570; telephone,
40 C.

Dr. Ubaldo Veiga—Clinico e espe-
cialista em sypliills, doenças vene-
reas e das vias urinarias. .Cons.: Jft.
Sete de Setembro ir. 81, das 3 ás ã.
Tel. C. 808..¦¦ Altos, dã drogaria A.Carvalho & C.» -- ¦ -

Dr. Hilário de Gouveia; das uni-
versidades de Paris e Hoidelberg,
professor do clinica das doenças dos
olhos, ouvidos, nariz e garganta, na
Faculdade de Medicina desta capital,
consultas diárias, das 14 ás 16 horas,
á rua S.- José n. 24.

Dr. Hiunl-çno dc'JMeIIo—Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho»
ras e vias urinarias'. Cons.: S. José
81. Das 13 ás 15 horas, ás segun-
das, quartas e sextas-feiras. Res.:
24 de Maio 35. Tel. V. G105.

ANALYSES DE URINAS, ETC.
Ccsar Dlogo, chimico analysta.

Rua da Quitanda n. 15, esquina da.
de Assemblêa. .,.-., ..-

DENTISTAS
Dr. Octavio Eurlco Alvnro — Ci-

rurgião-dentistar^bla Faculdade de
Medicina do Riof membro do varia.1
associações scientWicasy~fundador, da
clinica dentaria SMUÍ5 .'íloSpitar ' db
Nossa Senhora das. Dores, da Mise-ricordia,- etc. ralação eiectrica.
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapi-
dos e garantidos, com hora marca-
da. Consultório ç residência; rua
Vinte a Quatro de MaióínJ 74. TeL

^DyOGJiVDOS
Dr. Rantiplio Bocayuvu Cuiilia —

Escriptorio, rua do Rosário n. 65.
Telíphone n. 4.342, Norte.

Dr. Rubens Maxinilaiio Figueiredo,
advogado—Commercial, civel e cri-
minai — Rosário, 157, Io andar—Tei.
5.738 Norte—Das 10 ás 13 e das ls
ás 17.

Dr. Honorio Coimbra—Civel, com-
mercial o oriminalí' adianta'¦• custas.
Praça Tiradentes S7, tel. 1.440 Cen-
trai .;.'.•-

HOTÉIS E RESTAURANTES
Hotel Avenida *-2 o maior, e maisimportante do Brasil ¦— Avenida RioBranco—Magníficas accommodações

a preços módicos. Ascensores ele-ctricos.

#0 REGIMEN BAS PROTELAÇÕES
Forçada a emittir, ante-hontem, o

seu parecer sobre a exploração das lo-
terias no território nacional, a com-
missão de finanças da Câmara assu-
miu uma attitude do dübiedado que
não se comprehende nem se justifica.

J Posta em debate a questão, o senhor
Antônio Carlos opinou, bem avisado,
pela concurrencia publica immediata.
Commod'sta e simplificador, o senhor
Celso Bayma aconselhava a providen-
cia da inércia: a Companhia de Lote-
rias Nncionaes, detentora actual do
privilegio, offerece, no seu . entender,
todas as vantagens desejáveis, convin-
do, portanto, prorogar o contrato vi-
gente, assegurando-lhe os direitos que
já desfruta.

Equilibrando esses dois pareceres,
appareceu, então, o do Sr. Josino do
Araujo, o qual consiste, apenas, em
uma protelação: o vadiamento, por
mais um anno, do contrato com a
Companhia, abrJndo-se, nesse Interre-
gnò, concurrencia para io' privilegio,
o qual começará em 1922, cOtri o con-
currente quo melhores vantagens of-
ferecer. JE foi esse alvitre o que, entre
toilos, prevaleceu. -

A' primeira vista, parece que a com-
missão «íe finanças deVe ser louyacia
pela sua prudência, pela sua condueta
salomonica de . que deu :provas nesse
caso. Contemporizar não 6, porém, re-
solver. Adiar, deixar* para amanhã, o
quo hoje se pôde fazer, pôde ser muito
commodo, mas não 6, positivamente,
muito correcto. Os problemas da ad-
ministrução, submettidos á opinião do
Congresso, cOrrtistituen., todos, materJa
de solução immediata'. E a>sua trans-
formação em bolas de foot-ball, ati-
radas sempre para diante, representa,
positivamente, uma "camouflage"'le-
gislativa. que deve ser conclemnada e
quo vai tendo, entretanto, dia a «lia, na
Câmara dos Deputados, maior numero
de segu'tlores.

A commissão devia, ou concordar

com a .prorogação do contrato da
actual companhia, ou submetter a ex-
ploração do serviço ao regimen da
concurrencia publica: devia adoptar,\
desde jájf'uma dessas soluções; mas,-
proroghr-o referido contrato por mais
um anno,'Je, depois, sujeitar a compa-
nhia qué a isso se submette, em bene-
ficio da assistência publica e do The-
souro, a concorrer, com outras, sem
nenhuma preferencia para obter a
concessãb' das loterias, além de pouco
sábio, 6," sem duvida, clamorosamente
injusto. ••;

(De_"OrImparcial", de 18-12-20.)
O CONTRATO DAS LOTERIAS

A resolução da commissão de finan-
ças dã- Gamara, prorogando por mais
um arino :o contrato das loterias, e
promettendo organizar liesle periodo
a.s bases da concurrencia publica para
a concessão desse contrato, não é de
todo acertada, porque retarda àpena9 a
solução do um problema quo já de
agora tantas ambições tem suscitado.
Reconhecida a impossibilidade de sup-
primir-se-tal instituição,' e que seria
o ideal,' pela falta que as suas contri-
buições, Iriam fazer, ás .casas pias de
benefi cèricJa, cabe áo Congresso deci-
dlr, de', üma vez, a • maneira' da sua
exploração, sendo justo que ò actual
contratante, pelo bom' desempenho l116
lho dá,:continue na posse do sèu cori-,
trato. 

'< "-¦ j 
< "t -...--,.' • " •-.

A concurrencia publica parece na-
scer do: escrúpulo a0 legislador na de-
feza de maiores proventos para a Na-
ção. Tal prbeessor ppréín, érívôlveumá
deslealdade para com o actual contra-
tante, por isso que as bases da sua
proposta, estando conhecidas, será fa-
cil aos seus competidores apresentar
vantagens sobre elie; -

Multo mais logco seria que o Con-
gresso, a que está affecta a questão,
ponha nella um ponto final, sem mais
este .retardamento, que em nada ser-
virá aos interesses públicos em jogo.

(Da "Tribuna", de 17-12-20.)

De accordo com os estatutos nãopoderão fazer parte da áiéemblea
geral, nem votar ou ser votado narimembro da assemblêa deliberativa
ou para qualquer cargo do consèlKn!administrativo, os associados que fòrem funecionarios da associacvo oudelia estiverem recebendo retribui
ção por serviços prestados, bem co!mo os menores e as associadas dom-sionistas. " ¦-.. ..

VICTOR RODRIGUES JUNIOR•-Io secretariosecretario

FALTAM 12 DIAS

As pessoas que desejarem entrai-
para a Associaijão dos Empregados
no Commercio do Rio de Janeiro dc-vem entregar aa suas propostas jífpois a isenção de jóia sõ vitròrnra
até 31 do corrento.

Diploma. . ,
Mensalidade.

C$000
WOO

FU^EgRES
D. Joanna D. Victorio do

Oliveira Coutinhot Aureliano da S . e Oliveira
Coutinho, Joanna A. de Oli-
veira Coutinho (ausente),Adol-
pho V. .dc Oliveira Coutinho esenhora, Sophia Salles de oiu

veira Coutinho e filhos - (ausenles)
Alberto de Oliveira Coutinho, SQ.nhora e filhoa (ausentes), e Aure-
liano de Oliveira Coutinho Netto,
senhora e filhos (ausentes), fazem
celebrar missa em suffragio da ai-hia de sua Inolvldavel mãi, sogra
avó © bisavó, D. JOANNA DELPHI-
NA VICTORIO DE OLIVEIRA'
COUTINHO,. ná;.matriz da dandela-
ri, altar-mór,, amanhã, segunda-fei-
ra, 20 do-corrente, ás 10 horas, 30»
:dia de seu fallecimento, e 'mui agra-
decem ás pessoas que assistirem ao
acto religioso.

Dr, Francisco José
Cruz Camarão

da

ASSOCUÇÂO DOS EMPREGADOS NO COMMERCIO DO RIO DE
JAN1CIRO

FUNÍDADA EM 1880, PRÉDIOS PRÓPRIOS A' AVENIDA RIO BR\NCO118 B 1.20, -E GONÇALA'ES DIAS, .10

EstatJst.lc-1 «1«)« «llveiv-os .wirylço,,, „,-ostados aos sims .associados pela Alicia-
Sv«^ t \""'ee!"10^ 

,U' Con»»^»> do Rio de Jivncho, V j:™0 a*uov«.Mnbro do ooiTente anno

Commemorando o 6o anni-
versario' do fallecimento de seu
marido, DR. FRANCISCO ,70-
SE* DA CRUZ CAMARÃO, sua
viuva manda celebrar missa no

altar-mór da igreja de S. Francisco
de Paula, amanhã, segunda-feira, 20
do corrente, âg 10 horas.

1
Luiz Queiroz dc

t
'-•'¦C-;

' SUBSÍDIOS PECUNIÁRIOS

BeneficenciasV- . .
Auxílios de viagem. .
Funeraes. . : .
Medicamento^.. . .'
Pensões por ihv:.:lidez.
Pensões a faOT.illás. .
Pensões remidas. .

4:140$000
780$000

7:5 0 2 $ *10 0
45:G.39?700

7:.2.S2.$7C0
32:9319900

4:2775900

lfl.2:554$G60

SERVIÇO CLINICO

Adopho do Alvim Menge,
Adcliiin «le Queiroz Monge, LU
via «lc Queti\>7, Mengo, Eliulnjfj
do >Iello c Alvim Mengo, Ado-
Una Soai-os Ribeiro «lc Quelroj*.

Maria. 5Iucliailo «Ie Qu«iii'oz (aiiscri-
te), Ironc de Alvim Mengo e demais
parenjes «;omiiiuuicsim a d«)loi>osa
nova «lo falleeLiiiento do seu adorado
fillio, neto c sobtíhlib LUIZ QUEI-
ROZ DE ALVIM MKNGE, e os con-
vidam liara nsslíklrcjíi ao seu cuier*
ramento, que tciú logar, lioje, do-
mingo, 19 «lo convhte; ás 9 horns»
saindo o feretro «la ladeira da (ilo-
riu n. 124, para o etrmiterio dc São
João Baptista.
—¦¦ii ¦iiiiibi
D. Maria Augusta de Brilto

Pereira

00mxút-3^. Af oclaoão-. Dr. Jorge Pinto, 2.700i; Dr. Francisco Silveira,fi. 368 ;.Dr. Gerson. Lins, 1.345;Dr. Ramiiro Magalhães 3 O-O-i- Dr

?co 
1,T,^taJ2.,..DÍ- 

E!.lâT.?e VasçoncelloÃ-, 3.922; Dr. Soares Pereira.
v58:,,D!'- »f (1utu'd° Rabello, 4.345; Dr. Ajusto Pauflino 10 0.91- Dr

j . Annibai .Pel-eira, :13.878; Dr. -Brandão Filho, 1.341 br Henrioue-Lacombe, 3.759; Dr. Chapot Prevoet. 1-85. Total, 61MHl'cOnsulus
V!.-:ltas a «lomicllio — Dr. Augusto Paulino. 46

mo 
ü-TÍan,°,3CarneÍr0' 127= ** Aramis AntônioÍrpS\4P8erDra'vat:more Magalhães, 117; Dr. Odorico Antunes, 248; Dr AmeHcÕBa-Ptista (subúrbios), 139; Dr. Baptista, Pereira (Nitherov> ioi. t>?Brandão Filho, 22, Total, 1.472 visitas y)' ¦ !'

CIRURGIA ¦ J' -. -.¦!:'¦¦? ,fe-;rv^ -¦'¦¦:¦ ¦-.

Opera<j«*ÍCs — Dr. Augusto Paulino, 98;Dr . Annibai Pereira lin- rir nrár,dão Filho, 14; Dr. Henrjftue *u|?n|^|S^9^^|^ Blan"

Ouiuiivos, - Diurnos, 11.991; nocturnos, 6.50-4. Total, 18.495 curativos.

—^2iSSÈtfíSíãí?0,Í2' 3-75; D/- AnnibaI Pei'eira' 3-0IC8; Dr.Hiandao Piüio, 2.914; Dr. Henrique La.combe, 8.932. Total

1 • Falleceu no dia 17 do cor*
rente, na Casa de Saude Cris-
sluma, D. MARIA AUGUSTA
DE BRITTO PEREIRA, viuva
do capitão-tenente Arthur do

Britto Pereira. A sua morte foi .de-
vida á uremia consecutiva a anesthe-
sia pelo ether, dias após de ter sof-
frido unia intervenção cirúrgica, v

DECLARAÇÕES

injecQões. 2-7.289

Vaccinaçíjcs^-- Na sede, 20; Dr. Baptista Pereira (Nitheroy) 311- m- nuc•rico Antunes, 41. Total, 372 vacci*-"""— 
™ • ?" J11' Dl- On0*

AVISOS
LOTERIA DA CAPITAL FEDERAL

nesnmo dos prêmio» da loteria da Capital

PUEMIOS SOnVEADÚS
315M (S. Tanlo o Capital) . .. r,00:00n»000
laini -100To'00t0Q«*'¦""  5U:00U|000

3 niEMIOS DE 10:000:000?
51778 lOOriO 83B02'

10 PItEMIOS DE 5:000$000.
+M7S 51055
10278 . . 

• 
fiijas

25 PREMIOS DE 2:500$000
47008 .28710
231)4 4-1052
47517 403;t7
45440 20493

0472 10500
60 PItEMIOS DE

ARCniTECTURA E CONSTRU-
CÇ«5ES

Antônio Jimnuzzl & C, sociedade
em commandita, por acções, com
serraria o carpintaria a vapor; depo-
sito de madeiras, de ferro duplo T.,mármores, mosaicos de,luxo, de ma-deira, ladrilho, cerâmica e azulejos,etc: encarregam-se da construcção
de edifícios públicos e prédios paraparticulares, por empreitada ou ad-ministração. •

Escriptorio technico: Avenida RioBranco n. 144, telephone 773, Cen-trai, e telephone particular, do ge-rente, 774 Central.
Tiram plantas o dão orçamento

para quaesquer obras.
Escriptorio commercial- e depósi-to; praia de Botafogo n.: 20 i (morro

1339 
a' tolol>n<mo' Beira Mar,

inações.

BAOTERIOLOGIA

Dr.
tricôs, 1,

Carlos Rohr, reacoõos de Wassermann,
450. 207; exames bacteriolo-

. Dr. Soares de Meirelles, 5.242- Drda Cunha, 5.152; Dr. Vizeu ,do AbreuDr. Leite Gomes, 1,427. Total, 23.203

ODONTOLOGIA

Claudino de Mello, 3.030; Dr Maya3.587; Dr. Calazane Filho, 4.765;consultas.

ASSISTÊNCIA; JUDICIARIA

COMPANHIA NACIONAL DE SE.
GURO >lJUTUO CONTRA FOGO .;

08, nuí da Qiütiindla, 08
Não se tendo realizado, por falta

de numero legal-, a assemblêa geral
ordinária, convocada para hoje, no-
vãmente convidamos os Srs. asso-
ciados liara se reunirem, ás 13 horas
do dia. 29 do corrente, no escripto-
rio supra indicado, afim de elege-
rem o conselho de administração, o
gerente e a conimiásão de exame de
contas para o triennio de 1921-1923.
Nos termos dos arts. 12 e 13 dos
nossos cstatutos.a assemblêa funecio-
nará com qualciuer numero quecompareça;, e não se admittirão vo-
tos por procurador.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro
de 1920—DR. JOSÉ' DE OLIV13I-
RA COELHO, direstor—-II. C. LEÃO
TEIXEIRA, gerente.

lçÍSatS^JVa4t!^g C0"SU"tas <=—'-s 158. cíveis 229

Receitas aviadas,
oa consu
2fl:478$700,

PHARMAOIA
sitasi aviadas, 16.467; .fórmulas evpedldas 21 fi<"t* a*^Horlos. 12:770*500, receitas a%^f ^s^^rSf pag^

2219
243ÕÚ

3500.1
65851)
1818-S
42017
5838

3014
4BS43

69014
28127;
13310
10211
41402

14557
29901

J7140
6110$
7277
1107

S1234

187SS
10014
23S35
3072!)
28207
61)41)9
22Ü33
1821)4•3S5
6381

132(14
H310

14975
774S

1031)2
3716U
608U5
230U3
4042U
1K021
44002
22*431
16106
7128

22353
1901)4
11000
64801
40775

1:0OOt000
0680 42700 17523

BS597 4773 121)05
30203 58255 14717

1104 51005 1271)3 '
61327 3991 49270
1S35S. 9543 20971
65457 67331) 171181

6337 175011 12314 '
12582 22715 «109
35241 23847 22317

49IIU0 03-ji
4DIÍ20 502

100 PKE.MIOS DE COOfOOO
11733 «1803 11SC8
3442 2II0S8 «2377
«570 3'H!'J0 1781,3•13328 8608

¦ 1S2* 6G55S.
44371 11764
«223 58.128
2132 6200.-I

63484 6391)
496» 49391
8473 49093

68H09 211)48
4532 64232

13017 16417
2507Ü 12470
2.103 40S30

54883 40111

50100

21307
29407
54»im
11844
13978
456Í4
12011)
161)22
68970
68120
2(1050
23838
48S09
23591

6628
607215
2033

26709
43188
36718
32782
43829
60612
20262
22317
69353

12567
6514
4163

29496
22181
11334
61714
21021)
61907
5U949
21687
20701)
31210
003!)

18DS2
3547U
10220

LOTERIAS
Casa Guimarães—Agencia do lote-terias — Rua do Rosário n. 71. esqui-na do becco das Cancelas,

FRUTAS E GELO
Ferreira Irmão & C. —• Rua Pri-meiro de Março n. t. -

FLORES E PLANTAS
Hortulnula — Casa fundada em 1»de janeiro de 1885 — Telephone nu-mero 1.3.52, Norte—E. CARNEIRO

LEÃO & C, suecessores de Fickroff
Carneiro Leão & C. Rua dò Ouvidor
n. 77 — Chácara, rua Santa Alexan-
drina h. 134, Rio Comprido — Se-mentes novas. de hortaliças, flores
e agricultura — Plantas de ornamen
to, fruteiras, roseiras, etc. Objectos
para todos os misteres de jardlna-
gem. Gaiolas, chãs da índia RamLars, Mineiro e Paulista. Alimento
para canários, pó da Pérsia, etc.
Cestas, ramos e coroas de flores na*
turaes, feitos com apurado gosto.

DIVERSOS
Livros do leitura, de Vianna, Ko-pke, Puiggari-Barreto, Arnaldo Bar.'

.JJ^^t. Abilio Mac. Epamjnondas . •»
Felisberto de Carvalho, Ferreira daliosa, Galhardo, Hilário Sabino oCosta c Cunha e outros autores: naLivraria Francisco Alves, rua do Ou.vidor n. 166, Rio de Janeiro—Rua
de S. Bento n. 65. S. Pàulo--Rua da

BIBUOTHECA

retlr^^^mrtr^^,^^^6^^001 "™^°. "-0-75; Hvro,

CAIXA DE PECÚLIOS
Mutuários inscriptos, 67; pecúlios pa,gos, 14 (70:000$000),

MATRICULA SOCIAL
Sócios admittidos, 2.265; eocias admittidas, 76. Total, 2.341,

VICTOR RODRIGUES JUNIOR,

 Io secretario.

ASSOCIAÇÃO DOS MESTRES PIN-
TORES E ESTUCADORES

Rua dc S. Pedro n. 200
Sessão da directoria e conselho1,•segunda-feira, 20 ,do corrente —

FRANCISCO OLIVEIRA E SOUZA,
secretario.

ANNUNCIOS
OFFERECE-SE um rapaz corn ai-

guma pratica de escriptorio. Respos-
ta, por favor, a Paulista. Rua Theo-doro da Silva n. 1. Aldeia Campista.

OFFERECE-SE t^m bom caixeiro,
para hotel ou botequim'. Informa-se
com o Sr. João Ignaclo, rua dos Ar-cos n. 60.

Bahia , „„„ -íua da1.065, Bello Horizonte
>,Ai'V,>4V>**^^WWVl^V^VVW*<r*«

OTIS U JIK1.UU.. KLE.
VAHOKM) .MUNÜO

MIDDLETOWN CIA. DE CARROS
**«J. r.lióO-IJnd. teltr-.RAOSTAiXl)

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COSIMEROIO DO RIO DEJANEIRO

Itcmbramos quo amanhã...
.. .terí! logar a eleição dos 100 mem-
bros da assemblêa deliberativa da
Associação dos Empregados nu
Commercio. ...

O pleito terã logar no saguão doedifieio da Avenida Rio Branco 118lniciando-se fie 11 e terminando ãs20 horas. ...
i Sõ poderão votar os socioa quites.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO DE
JANEIRO

(Fundada em 1880) .
Edilldoe próprios: á Avcnltla Rio

Branco 118 e 120 e Gonçalves Dias40

. ELEIÇÃOJDA ASSEMBLÊA- JDE-.
LIBER ATI VA'

t Em, obediência aò que «Mstatu© oart. 54 dos estatutos,.convido-- to-dos os. Sra. consocios «íuites para aaasembiéa geral, a ser realizadaamanha, afim do elegerem os cemaocios sem graduação, que, com oegraduados, formarão a assemblêadeliberativa, que funecionara duran-te o biennio de 1921-1922. /

A assemblêa se instalara ãs 31 ho-ras forrnando-se a, quatro mesas
2 ^T-,*™ 

funccion**--ao até às
iJZ- ' l10ra,e.m ««e se iniciará aapuração ao pleito.

VICTOR RODRIGUES JUNIOR
_^ _1° secretario '

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREG*inns
?A°N^riERcro 4>™™™

Assemblêa geral
¦ E' condição indispensável para fa-
^;*,nhirte 

da -^«-n-blôa eeral .de
te com a associação, visto o re-cibo «lo mez ou o certificado de qui-o titulo eleitoral

OFFERECE-SE um cozinheiro;
escrever para João Alves; rua doaArcos n. 60. Pôde ir para fóra.

OFFERECE-SE um bom arruma-dor de quartos; dá informações, como Sr. João Ignacio da Silva, rua dosArcos n. 60. •

OfFKREOE-SE um casal compratica de pensão, o marido paracopeiro e a mulher para arrumadei-ra; rua do Cattete n. 107; conduetaafiançada. Telephone Beira Mar1251.

taçao representar
do sócio.

OFFERECE-SE uma moça paracasa de pequ».!a familia, para arru-madeira; ladeira do Castro n. 68.
OFFJEí.ECE-se uma senhora dameia idade, p„ra um auial ee. i fl-inos ou para '.amar conta de crian-C : & rua Marcilio Dias n. 8.
OFFERECE-SE um perfeito cozi-nheiro, limpo e afiançado, para for-no, fogão, massas fluas o doces, parahotel, pensão nobre ou familia dotratamento. Tel. 1820 N.

* ^5^ÃOPAULO*,
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

ínôde en< São f.«iiltt
2. Rua da Quitanda

3»000:0O0$0O0
Siiccursai no Ri» de Janeiro
137,2a Avenida Rio Branco

Tolep. Central *i423
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SfáyFcl 1
IJ O CARRO UNIVERSAL 11
lll dlatlT08 

°* *effÜÍh^S CttTt0*"!>Má entrega immü- II

Double-Phaeton eom partida  4:970*000 lll
Voiturette com partida  4-77O.Ju.O-0 IIChassis Caminhão do uma tonelada.. 

'...', 
4:"--'O.$00() Illli

Chassis poqut-no som. partida ', 'i:->70íí)i>n lll

Ila AGENCIA 

FORD III
[ j| SECÇÃO DE AUTOMOA I0IS 

"-«.' II

IJU ''•'- AVENIDA RIO BRANCO, 13 II
jj|| Telophone, Norte, n. 5.087 li I

i!i| SECÇAO BF. PEÇAS fjifl
il AM, RUA. DA CONSTITUIÇÃO, 47 '- lll
ÍI Telephone, Central, n. G.lfli! fjíl

|pi'^£S5!S9S9BS9!^BRataKiHHHBhaH 1

vA'^; respeitáveis

OPEORTUNIDADE UNICA PARA
NATAIj ........

Vendem-se, a varejo,- beHissimos
brinquedos, como .grandes, /automo-

;vçis„ trens, animaes, carr.os.. de as--sento, cavallos,'etc, a .preços de fa-
ibrica, altamente '¦ rôdúzldósi ,ria rúá
iViscoride.de Itaborahy n,.-47, Io an-
dar.. : ' -.

. . TO Uêfr MODERN atiártmènt bes£
jlocatiòn nlcèly fümlsheâ* 9 róoms, 2'batha hot and cold tmter. On 2-Vears
leais.e to desirable people. .No small

jChi.ldresn i:80»| monthly. Àpply
Cui-tis,.' Mâllet-Prévóst '&' 'Coit, 'rua
General Câmara- 06'. •

13

r km ES
. O "KUDSON PEQUEUO"

SES"

'jtmmi-

/fífl'*JM

banco jmí iwmmm r| emiio vmwal
SociediMlo Anonyma fundada- em t.M;S

Capital realizado ¦¦'. .- . Ks. 1.(MHW)íM)$<MMr

l'ii/. todas a& transa cites &im«nrias.
Kniitte siKju^s xotou todis as ciAiito* do mundo, ás moUiorestaxas üo dia;
IJocoUü dinheiro em deposito, pça.iido as wsiiiwies taxas(* 7» em conta ceneittty de moTiiuento; >•¦" •

(».'.%. idem com arisò prévio (te 80 dias;
8 % em letras a prazo de seis mezes;

10 % em letras a prazo do um anuo.

kSão *eus correspftnilante.s dírectos:
IKANÇA: Credit (oimttevcial de Fnuicu;
INtiliATHHHÍAr üwim itmik Corporation; " U-
HSIAÜ0S INHMíH: ítfoo Hquitalde Éimià Company;
tOHTWUL :} ^tr^^ f - ,'Í.(.1. m. fernmdes Guimarães & ().
HKSPANHA: Iímie» líspunlior ile Cretlite;
AI,I,i:MV\UA: Wirection der Discuiitu Gtawlsriiufl;
AlSTItlA: Am;lt> anil Anstimn Biiiüfe .

I

«ORARIA GUiLüME TEU
7!)»ISiisd« 0n\Hliir-79

ANTIGO 4,T
l) nica l fui ii rar ia diplomada
.io. Uib du Janoiro, uo ttruail 4 «m pai*.-
,4t(rnii|;uiru.

iiSJittrt;-!

E55EX:
MOTOR 

"

. CARSvy.
':', tf i! S"í't £ti 

'¦

Construa=se a estrada Rio-S. Paulo

-¦ A'rArrmri ¦.¦>.-.-¦:*>< ¦¦.-• •

k ^JzãÊÊr&< ¦ -mmmM-tiK

DOUKI.i: PH.\i:i()\, 3 LOUAHKS, 4 ciMvunos
1'i-cços eom rodas <lo raiiilelru. ........ »:700$000

1% iiiigii-ilavei i)ei'l<-i<,-à<>. conforto « ilurithilidade <l» "K S SE V
to.fii-.ii-am-nw o «üirro mais popular e de biníim* neeltaçào.'

Sociçdad*! Imluslrial c tle. Aulomovris il«tm Hctiro.

Ave/iida lüti'llraiioú, 170—Centrai Õ469
Endi reco telcgrapliieu: ltiglitauto?

RIO DE .IJIKRIKO

Ki ^tÊmmTmwtSSmm mwmmmmJlSmmmmi lmmmmmmm ttHH Hl^- ^B

Kl ^^^ ^H ¦ HV K|^^^-^^^R' ' 'm\\ ¦ ^^K BA "•••¦.-

I PAU CEBft §

171 EIO BEAICO171
lim trento ao Jlotel Aveaida

RIO DE JANEIRO
ü

OIiTJOHKCE-SE uma criada para
cozinhar, dando do sua pessoa boa
fiani-a, para cnsa ide tratamento; or-
denado, dè' 60? para cima. Ruia do
Kiaehuclo n. 78,. casa 17.'

orFKKKCE-SK uma cozinheiríi
do trivial, com uma filha de. 10 an-
nos, não faz questão de fazer mais
algum serviço; pnrn ser pfpòura.da na
r-uu das Laranjeiras ri. 140, casa 2.

orriOUKCK-SR uma senhora de
idade para dama de companhia, ou
pura tomar conta de uma casa dè um
Viuvo; trata-se na rua Real Grande-
s-.a n. 252, travessa dns Mangueiras
n. '1, com D. .Tosepliina Zorelo.

OI-W.RKCE-SK unia senhora de
idade para serviços: leves; rua .Eva-
risto da Veiga n. -17, telephone
5310, com D. Maria. ¦

OFI.'KUECE-SJE unia boa lavadei.-
ra e eiigonyiiadeira: trata-sb â rua
Carvalho de Sá n 00. ,

. yEXIME.H-SE.. por l« contos deréis, dois prcdiori no bairro de Ca-tumhy, rpiult-iido 200$ mensaes; paratratai-, dirijam-se ã rua Barãu deBom Retiro n. 9; nao se aceitam
intermediários.

• VENDEM-SE ternos de casimirafina, dn paletó sacco e fraque, smo-king e' casaca,' &' 4G$, 55$, 00$. 05$e la0$, e vestidos finos a ;iã$ 55$ e95$. Liciuidação. Rua Evaristo daVeiga n. Cil o S. Luiz Gonzaga nu-mero 132.

COMl»nAM-SK roupas usadas dchomem, senhora, cama o mesa o ta-petes; pagam-se mais 30 o'o do quooutras casas. Rua Kvaristo'da VeigÜn. 09, e rua S. Luiz Gonzaga nu-mero 182.

Oi-'l.'l-:UECE-SE uma moça com
pratica de ama secca o honesta, para
casa do fnmilla; travessa 1'epe ri; 3-1,
Botafogo.

OFEKREÇE-SE uma senhora para
cozinhar em uma pequena pensão;
cartas neste Jornal, coiii as iniclaes
C. C.

OEEI-iRECE-SE uma' senhora ' de
idade para casa de familia ou pensão,
para ajudar no serviço doméstico;
não dorrne no alguel; rua Evaristo da
Veiga n. 47.

OKFKRECE-SE um homem de 30
«mios, sabendo lêr e escrever,' para
qualquer serviço, sem ordenado cs-
tlpulado; prefere ir para um dos' Es-
tados centraes, mediante passagem;
quem precisar, escreva para .loão A.
de Souza. Rua dos Arcos 00, Rio.

or!'ERECE-SE um menino de 12
annos, que sa' e lêr c escrever, para
qualquer serviço;- prefere-se Cattete;
íi rua Bento Lisboa n. 121, CattetS.

DIVERSOS
.\l.lTGA-SE o espaçoso predio da

rua Conde de Bomfim n, 598. As
chaves estão -no n. 576.

1'RECISA-SE comprar tima casa
pura'regulai- familia, não se fazendo
questão de rua. porém, não muito
afiliado do centro da cidade; infor-
niaçfíes, rua Benedictinos n. 30, eo-brado.

ROUPAS, penhores, compram-se
as cautelas; paga-se bem. Rua Eva-nstq da Veiga n. 09, tinturaria.

COMPUAM-KE roupas usadas dehomem, pngu-so bem; attendem-se :•chanitidos peio toiephònò Centra'.

Escola Royal
.Uactylogi-aplila com arte e . perfe!-

ÇM>i só na . EsiL-ola Royul,:' Avenida
ilíio Bi-aiicuji; -lãlvlViãndar; ^e 'Ar-
chiiiri Cordeiro h. 192. -'

•¦*•%¦ VV WVW

Crianças anêmicas,
lymphaticas,

rachiticas
. - Çuram-se com. JUGLADí-
01 NO, saboroso xarope iodo-
f.busphavado, super-ioi- ao oieO
cle baotiliiíto e ás fiimiisõos. Ue-
ceittulo cliariamente pelas su-
raulades médicas.

Hihi hiiirwro de %\-ço, 17

iffiÃO DI PENH0RE5JLEILÃ0 DE PENHORES
b*29úeteBW»*im i! fjASA iNTiES =
pasa a-l»ei«al Em22deDezeraÍirò(lel920

(FiiikIikIii ein 1018) •_ „: ^AAL1
m m mimi._.w . Fünáada em' 1807 ."J. LIBERAL . .,;58 Rua Luiz de Camões 00 HBliry & APIIiantlO

Faz leilão das cautela-s vencidas, U A, . f, I J N JR
podendo os Srs. mutuários refor- 4fl K|lg. [M fll íAMM. 47
ma.l-a» ou resgatal-as até a hora do ™ ¦*"" ¦"** W •¦¦•¦¦l lí
começar o leilão. "' ., .....

l-a/i-ia leil;ti> <li>s pcnboreo ven-
nidMM e a vis»iu aos Sm. umlitàriiis
que |Hid«i» refor in »r ou resgatar
»*i sitas cautelas até a vcuacra do
leilão. ¦'¦,{¦

COMPnAM-SE moveis upadoa.mo-
bilarios oompletoi ou avulsos, qual-
quer (luantid.ide, iiianos, loti(;as, ma-chinas de costura e cofrc.s de tono;.
paga:m-se bem; negocio decidido com
brevidade; fi rua Visconde de ftaúna
157, Tel. l^D7-Norte.

í) maior amigo da lavoura
Forinlctda Paschoal.' Escriptorio.iu:
Buenos Aires U'0. sobrado. ;

KÍ:
A'KNDE-SE, em leilão,- ifo dia 21do corrente, um prodio .com. -cinco

(imirti)K, sala grande e niais depen-
deucíau, com grande pomar, em ter-reno de mais de 3.000 metros qua-(lindos; ,1 rua Miguel Ângelo n. Ü7Õ,ilityer. bonde de CaciiHiiib.v. Pôdeser visto desde já, com a-,perniissao
do Sr. Inquilino. Mata informações
<-»ni o leiloeiro Paládio, á rua. SãoJcsú.

UM QUE FALA A MUITO»
Var8em Urande de Rezende, lisudo do K,0„ s dc setembro de 19.9.

, Illmo. Sr. Dr. Williams. ..... .. ... ';-. ,.v
. SchcníctadyrN. Y. E. U. A." • :

Amigo e senhor n"
E' com muito prazer que lhe envio esta carl.i »!w ¦• ir, - v S nisinceros agradecimentos por haver ficado curado-com as.vossa». Pilulas Ro
Estando meu irmão gravemente enlermo duranie uni anno usou o ,,,«„,.oreparado, e como elle ficou curado, da sua anemia chloro^c m, S 11 ,íer o niesmt) ^ratamenlo.' pois sorfria de oi,™-, I 

aconselhou li,
na Sendo que comecei ! «lelborar ${ ^£ ^™Tm?&Z"&Zrt poderia atinhmr a elas est, melhor,. Sègui.emão romnndo-.s drL.e pou^•nais de tres mezes, e sinto-me hoje co-i-pl*»'-—— - rondo uuran,f P°uu

Queira, pois, aceíiar a prfeenYe e ,„ 0itra|.a. se desejar, 
"a 

queni quizer.
'-. ..--.. . i'in .

ij .
¦iii IPV IWiWVifV I

V< intANcos—a loção juve... M«WBM|IBpMpWw B lira i^flfl •• 3 S *
qua.- será tamem! 8" maravilha; fflBtfyuflIMiBitüMminlT^ra IvS/S^tíKl u fi M *Gonçalves Dias n. 09 (Drogaria IBtllDH^Í9 ¦ vÊm^mTWT " J n a
A. Costeira & C.). i *m^B ^JjJ^gjJj^jHBP ||2^SMBk- O 3 M.

fTÍíI»TfWHAME I IWÊ lill

M?JI DEPUR* I àf%fcCl I ^a": ¦'-"'
IÍ pp« 

fortalece | _C8AI0E BEP8RÍTÜQ K UI6DE
2¦-! »=^fc;r, PHAftnnA "—-^- ¦¦• - --•¦ ¦ •-" m
S 'Tí U^S^" MlWínIW Mk (II r ilinO nara (lima - b»uu dt uk->.i

1 S r, )-~r-7r.- fl 9^ IJI rflljyQ n:iru t..rrai <aias .-praleleira-

|§ L|f:t£. .......,,... : ^ ; v" .casa segura
^fes» UHI UII1LMH I

El '
^M Ernesto Soozs

1 I BBBONCHITE s
flfl bifudM. 4iikM«
H flTiWmUit fiiiMtf
^ I CUIUTIINI \

^MI W« I «MB I

Encerador |

Pilulas Rosadas do Ur. WilhaiÍTt tin'ri ... „ „
nimlo-recomnlenduvel usal-as dS de Q.tó ÜÜ^^^^T^1 Infl"^' ".e^p-Milinl;,). fOf, .v„hmdc .5;.rain,.fio. febres gástricas etc' •
^tilsZZ^" 

"° M,ad0 dC <0B^™""»' des«yandp,C^^* ,'

Vende-se etn tod.-.s as droéafts CTiirVrm.-ici.-ii. .A-,•.: s-h ¦ í- ->.«?-:¦:.•-'-, -r I

í: u*

OLHAI PARA BAIXO e verificai o estado âe
vossas botinas, se precisais substituil-as lembrai-
vos. que as casas CLARK est&o vendendo a
PREÇOS REDUZIDOS.

1 Últimos dias da GRANDE TOM ANNUAL!!!

Ogâ,ÇJISAS
«0 OuYtdor, 105 4» Carioca, 38 O Uruguayana, 33 O

^ Camerino, 176 ^ Estacio de Sá, 60 ^
[;; 4> Visconde do Rio Branco, 461 (Nitheroy) 4»

Natal e
Anno Bom

-yiyii^ywwvvwwii*

PARAÍSO das
CRIANÇAS

Sortimento completo do
artigos para crianças,

próprios para as festas

;..:••-: de'

Hatote Atino Bom
Enxovaes para recém-

nascidos e baptizados

R. 7 Setembro 134
Jelep. C Ii3t'¦¦1 TRio de Janeiro

Calafetação e enceramento em as-
eoalhos: Antenor Corrêa, Cl Avenida
Passos n. 88, loja. Telephono Nor-
te 5830.

: Fabrica de Moveis; <tetVimé

RUA SETE 0E SETEMBRO. 84 |

jMa**W9a*iiaaMaB*ui«wi í

I EXCITAÇÕES NERVOSAS (PflltB», ENXAQUECAS. lttapÚHlk, mí
TÍÉ-liaEÍI». FAtnTAÇUES. * H

ICOHVOL8ÕE» DA8 CIUANÇA8 E TODU I
AS MOLÉSTIAS REHVOSAS

ALI.IVIADAS ¦ OURADAS |*|0 .

TRÍ8ROÍV1URETO
dc A.GLGON

Jj- Bispóiualtenitel, insUiitaneaiuiaili! solutel 9
\ no nwmeuto du tomai o u'um ib|uido qualquer 1
j (infaíio de üli», ago» «ssucarad», etc.) *
j Dosagtmtnoti.conaer cação OtíteftnUtaS

IPturmMi»doO'OIOON,l,H.Co4-HéNiiJl'AMs|*¦ imMhh Miumultt^ "

&mYTiQllM%mV
O Rei dos Sabonetes

Guifry-Rso.
Chapelaria

Uma casa comniercial precisa de
um chefe'para -eecqao-de chapéos,
porém, pussoii competente e com re-
ferericias.' Ot-de-nado fixo: e percen-
tagem sobre as vendas.

Cartas a P. A. C, nesta redacção.

Guarda-livros
Casa importadora, de grande mo»

Vlmérito, necessita' âd ' tim compe-
tente, aetivo e sério; -situaçSo de fu-
turo.-'Referencias extéidae. Offertas
no escriptorio desta folha.

W9 »*W***»

^__ 11.

Biryclotas Ingleztls, iilllmos motlclus «lc íris», para li<inx-ii.s
Ça scnliwrus e «-riunt-as. •-': ¦ '"' -*¦.••''' ¦' "*
f-j Ai-ccsmii-M cmgcral. .'
r | Peçnni propostas si CASA HAR!.Kl''

RICARDO SILVA A
Rua tílt»"C3á**ete n. 1QQ

iciu in: j;\^i:ii.o
lâãÊ&ÈmWafflammMTZJiüli*^-.,. . . ...^¦i-*oa»Mfca!SBaÊíffi

SELLOS DE CORREIO
Preçoj sem compete»d» ,

C«t«Hi Crttjs i fr»!
- Rchusim pira eKoltui

POULAIN FRÉRES
44, Kgjj (te Hsnlwwge — PARIS

Ferros electricos
IiEMOS-RIO

Os nnicoa garantidos -

- Vendem-se nos casas dò .electrici-
dfl.de'e fen-agéu'9.

P'àl>rjca, rua do Senado n.-312.

Cera para assoalho
-.A 4$, agua-raz a 2$»00, oleo s
Iii00 e alvaiade a 1$800, na rua
Ue S. Pedro n. 180. Tel.¦-X. 4810. •

Trocam-se jóias
Compram-se, vendem-sc ^ niuieer-

tani-sc. na joalheria A Tui-malina,
rua Oi-ugúflyàha n. iii, Tel. Norte
311S.

Cirurgião-dentista
I José Gonçalves transferiu Eeu-con-
sultorio' dentário para o largo dit Ca-
ri.oeá 6. '¦ 

"':;

Dinheiro
EMPRÉSTIMO,, sobre po"nhores do

jóias, moveis o tudo que represente
valor. Avenida ' Passos n. 29 A, ao
lado do Thesouro Nacional. Telcpho-
ne, Norte 61)22.

I**m***mw%mwm\*6*imémmm%1*mm>*%^

CAFETRIRA
BRA2If^IRA

PATENTE N.
0«8"; suos

«arei registrada ;

|'N
! (i

Álvaro dc Castro Oaivallio
KIO Ull 1 ANlilRO

QUALQUER
ferragista intelligente
dirá a V. Ex. que esta é

A MELHOR MACHINA
para fazer o melhor café

Ei 3 MINUTOS

Ui I \m ÜM»
PAUKlOAi.

,. .... „ JIP,
TELEPHüfiE VILLA 1347

RIO DE JANEIRO

- 4 Chiearas N. 2 - 8 Chiei as A' Valida 601 ÍOÚSi Si
- 6 Chiearas : H. 3 — 12 Chiearas ±

H. 4-16 Chiearas PSLTIQ

---?

Vi

-: '--i

II

¦<!..

¦*,m

..¦:¦.. 

":• 

,.-..-..-. A.'-
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EM T6DAS
ÂS ESTAÇÕES

,,-., -, Cuidai na defeza, na seguridade
Iffdas vossas VIAS RESPIRATÓRIAS

PEÇAM AS y

'ASTILHi
Antlsttpticas, Balsamlcas; BslImaíantBS e Tóníctv

Para FOÜTIF.CAB vosso Peito
°R0TEGER vos.?) Larynge, vossos Bronchios

e vossos Pulmões
COMBATER todas as doenças das Vias respiratórias

N» Cidade como üo Campei tende-m «empre a mae>.
Procui*»l-ai ImediaUmente. mai rn_u6al enerRlcamente

.» pastilha, qu** «o» selam oferecidas avuiío pot tWuo»
centavo» Silo sempre Imltaç-Ct,
So tereis a curte*» de possuir.

as Verdadeiras Pastilhas VitLDi.
Comprando-»»

Eül CiÜXâS

JOH ONOt» VhI

ilFilll DI «IM Fm
^WWWWWS^V*t^W***^W*'"*^^^*^^*^^^^^^^^^'^^^rt^^^^^^^r

Extraccõea publicas eob a ris-.allzi-.sao do governo federal, ás 2 1+2 horas,
o aos sabbados ás 3 beiras, na rua Visconde do Itaborany, 45

VVS**VV'**'**-"*-N*'***********>^

\ manhã
359 - 72*

20:0008000 20:0©p$000
Por 2$400, em terços Por 1$600, em meios

Quarta-feira, 22 do corrente
2!)7 —-150?

«VN^*^^*V*'^^VS^V*VVVVVV*'<^^^^^'***^^A^^A****>**^A^AA*»

Sabbado, 8 de janeiro de 1921
A.'S 3 HORAS DA TARDE

BOCEJO!

Tor8$í)00 em décimos
Os pedidos de bilhetes do interior devem vir acompanhados de mnls

700 réis, para porte do correio e dirigidos, nos agentes geraes: «AZA-
RETH & a, RUA DO OUVLDOR Ni 1)4. Caixa n. 817. Erni. teleg. U..SVEI,,
e na casa F. GUIMARÃES;, "im do ROSÁRIO n. 71, esquina do Becco
das ..'anet.lliis, Caixa do Con'eio n. 1.273.

morte não
clew© nmi-als inspirar fei*-9
roí* Bi©s af teclados ** deITIOAS

À cura do Arthritis.no
A cura da Arterio-Esclerose
A cura dos Rfiauinatísmos
A cura da Gotta, Eczema e Herpes
A cura de Colicas Bepaticas o Kephriticas
A cura de Cystites e Catarrhos da Bexiga

Sempre que os organismos aílectádos
por estas doenças sejam susceptíveis de
restabelecimento, obtêm a CUi.A RADl-
CAL i_ Ci>MPLii'i A usando o mais pode-
roso eliminado!* do ácido urico, o

f A IAM PADA ||1 i

11 Mftt5É5l5TEÍ|T_LEAMAI5 ECONOMICRT ffl I
I MM-t 111101E BRIIHANTE ^jf- j

I 
""*' 

) «i
1*

(SOLUÇÃO ASSLCAKADA)
REME13I0 OE 8ABGR DOCE E DIURETICO SUAVE

O.ua das doenças dos Rins, Lfexiga,
Uictlira e ifisraclô

^WMMi^^V^/sMM*^

Nenhuma toxidez
O Pipératol
O Pipératol
O Pipératol
O Pipératol,

f-enliisma conira indicação
elimina r.ijii.iuiiienu- u uciel.. urioo,

UKATOS e OXAI-ATOS
limpa oi UliNS, u 1'*1UAÜÜ ¦_ as Alt-

Tl('Ul.Ai;ÒKS
AMAC1A AS AK'1'liUlAS E EVITA A'

U.UI_SII)AÜI£
.cuilu um medi.uinaiiu em lórin.. Iiejmdu,
uni cu rnuiijiial, mio cnt-in ._ bièiirljouiíto

ele subo, ima is ucielus oitrioo o ÇarLariijui eum ejiii- sâu leitos
todoi üs griinuludu.* i|uo sn elesüuaiii i euru ilo ariliritistiu.-, noa
quaot a dosagem 6 sempre duvidosa.

No .PlKÉkâi'OL a matéria -ictivn aclm-sr perfeitamente
dlssolvulu, sauelu, poi isso, o rejntsjlj. ni.ua beu 4y.iia'_*. F eu'»
railv. pois que el.i vida au USTUMÁtlO, AUS UliNS, AO CO-
KAÇAO li AO CliUISBlíO.

Fórmula üo Pipératol:
UltOlHUlU.NA . ,
lííPliKÁí.ÍNA  \ .,„.,
AClDU IJK.NZOICO li O-S BENZO ATOS. J '.'''

tJailii colher ,1o
cuntúiii 0,00

HivtiMiioi \ r,
EXl.l.AOlO DI. 1'lCW  / '"'V*
ISXTl.ACTO llli ABACATMliO  "v l""Ja

u misljrn e
1 e. . e. do
extrnciu.

A associação ilcstes piincipios »et tia ile uni»
lóriiia muilo mais cfltaay. ili*. eiue «..uia mn dos com-

poncntes tomados separadamente.

Pipératol
Pipératol
Pipératol
Pipératol
Pipératol
Pipératol

dis._lv_ .. ucido. urico cum. :. água
quente dissolve .' ussuoar.
loriiniidu uoiila a urina fl um escallento
ilif-solveiue dos pbusphatus,
nos ousou do cathiin*'; vesical aetú» comi.
au.ilgoiico u aotipásmudiuo.
6 bonetioü para a dueuçá dus RINS,
F1UADU, COliAÇAO e o CE1.EHUO.
DA' VIDA ao COUAÇAO d ás AB-'1'EUIAS.

é o unico remedio poderoso nara a cura
do iri liri. i .mu.

Venda em todas as pharmacias e drogarias v"
Deposito: GRANADO & C.

¦ 0 máximo expoente da Industria de I :':
TRACTQ^ES 00 ÉÍÜI

FORÇA
DURABILIDADE

FACILIDADE DE MANOBRAS
SIMPLICIDADE DE CONSTRUCÇAO

¦i

UEií* **4_._ra*t ¦ larjm-, .-mi i ni .i ,.. Jyr- -
____-^L__SW____!;fe^_fBS=*^P;lS^^^_ÃJ síur^SL^ *71^*>«.

Wfmfís J)B*T'M'l'WJM---S^B^™**f^j*y^1^^

_ *-**mttÍLf>'&*£?Z£^^

êÇo-**:*. ¦j^^T*-^^K_tfS^*^ 
yll^ uiKK^ .;V^i!aB^__5_^*^!7£^^__. J$lmrtS ^^'*X'>%^^»"''filU^"''> tf- ^''^=^M^r^B^t^^^EISi^^^'^m^>jE4jr^

meZT^^^JtíKrmtjS^SS^mfm V* vl^S. /^^H' x£í\ aW /lVm\

¦¦

Estes tractores reúnem em si, o que até aqui tem; sido
descoberto de mais útil pei os mais af amados engenheiros
norte-americanos; fabricados pela FOfóg> MOTOR COM-
PANY, os mesmos fabricantes dos reputados automóveis
FORD. Para maiores explicações sobre os mesmos tràcto-
res, arados, etc, dirigir-se á

Clieguel
"CS-zlíJ ¦¦•:.- *l.-V ¦'

' 
kv^ ¦ ¦

»F;;-.-'V^-*

floAr qnas-1 assim:

_____i_ri_Bft_______>.

^^^mn^9mmmJkmmW

SoDrifl nornvelmente elos* polinòes: mas gradas uo Xarope Peitoral __ Ai,:. .
irão e ,Ial«hy preparado polo'|i!i.iiuiiiceiitio llonr.rtu du Prado, o uiais pci<i«
togii remédio ouiitr» tosses, br.jnoliiias, istbma, ruuquidi\c e euqueliiche,

ConisesviJl flear as@iua t

^VIL_.30_S3-Ê<.|SÍ0 & C.!A LT,
# AVENIDA $\® BRANCO 43 "

D_A

•&.%-;!*•• .f>-*^.

Telephone, Norte 50S7
^',.í-'_*-

IMBMCIDAIUE — BEIDUCnAUD

!H-^*!i:"1J?Jff-S;!:J.--:J;'!j!J':!;J:.y'!'!'!:J:-'''r''^-:':'|

s ,*»>IMl <m~nmli

¦ ¦>-:¦¦ 
|'.'...:." 

* " ".'.'.". "" i.i.i..f»fc .

•':¦:¦*'•'.'rr-^"7-T*?'!: I-V ' j' ¦ 'l,t* *¦*•*•¦ '¦'•¦:rr;*Hi-j**>l'y**'-*«*i*:*'*l;

1 "!¦ .. .;,—^.yim^m^m^m^ym^
* -. *'¦. 

.-;-J>-í.'::J':--.-: ¦?:¦¦¦¦¦ 1.1 _i_jiJSiJ::;';::.; .'.J:-_'..!1.:_'_!I:J-*-
,.'¦'¦.. .____SÍigSÍ_!J:Í;Í:;:;i;:;i___:£:•:•-' ¦ -t ' •¦* - .¥%^SiK*"#!ru

¦¦"'^àr-'. %,* - -ffiSJSSK*1* **\. '•*• .i'i1'l8{!llliliiJ!i!il!lilgil*JJlM mm

ÍS.. _JÍ'':-.^P*c' \^ ^1íra^^'rP''';!!fo'Í3

» KiT____i__i5_fHi 11
JJi k\l/^HÉw Km
L^WPM^^Ê^m^M Mm

/,'¦ ''i'l Ví^X \ V^fev %H&_R_â_r9fi____K_» ¦' _(í */_>'_i_a.'ii_Íi

^Ceiieral ESectric (8 H.) 3

Generut

jí ;* 
¦•¦;}. >' --••

de Janeiro - 8. Paulo

previne a sua fre-

guezia que já tem

em "stock" os mò-

tòrestypo:
KT-5,7;./?

e 15 H. *

Gompletameiite curado e ooníto
HOJNOKIO DO JURADO - Vidro JÍ$UOO

Ü1 ieo. depositários. Araujo Froitaei AC — Kua dos Ourivas, 88 —S. Peetru, 100

I A MELHOR MACHINA DE COSTURA,
POLIDAMENTE CONSTRUÍDA

..... «JfM** *•<•,«
''•!-ív*-*yi í^ ¦

<>''''''''^:HH____B____»^;''<*^ /v**^*^vna^««***"*^^ *5-<_____-P*"Bk_ "-à >
^B_Bfem*#\^''. A' venda nas principaes íi
HÉKly*;::;<;i • casas importadoras í

¦BMIt' C^ 
do Brasil íi

^||r':'|f ; i Hexagon Sewing Une í

JSE**-^.' AVEIA IÔTbÍICO 119 j
^S^^^*? ./ RIO DE j_A._sr__.iiao i.

!W*M«9^^^-i3^^

LOTERIA DO RIO GRANDE DO SUL
UNICA QUI. Dl ST!.] BUE "-75 u/n EM PL.EMIOS' ^

LOTERIA DO NATAL
Sexta-teira, 24 de dezembro de 1920

1.000:0008000
Por 300$000, em vigésimos 15$000

tfo^íim 12 milhares

5-"-J3T_

CASA FIIO ORAIVSDE
AüliMCI i Dl'. lvU'l'l';iUAí> — Atloiide u qu itijuer judicio d*, bitüi-tos ele

titerias- Í'__lU.ÍtóA & U01.1.UÜS— Caixa poatal u. 169 — Rua Saoliel 30-
tf lí) Uli JANKIÜO. '

1
ALEXANDRE

0 MAIS PODEROSO TÔNICO DOS CABELLOS!
Extingue a caspa om tres (lia*.. Os calmllos bianco»* ficam

pretos. Não queima, uão itiauclia a pelle.A JUV..NTLIM. dá viijor, inociilaile e cresci mento aos
cabellos. Kvltai*'.iniitaçõii-, pedindo sempre

JUVENTUDE ALEXANDRE
Preço, 38000; poio correio, 5j?i>00. iSas boas

peiluniiirijis _* vi romarias

sito CASA ALEXANDRE- Rua do Ouvidor 148

ij '¦"¦¦'!; AUTO-CAMINHÕES H

WÈ M. HILPERT & O? ||
WÊn hio de j_A.jiNrji5_in*c> W?m

^^j -Ftvxa cia*. _í5_lf£tn.caLeer,£\, OO. Caixa 20_2<3 ^^

ÇflSfl^tQURfl' TT

FABRICA DE MALAS E OBJECTOS DE IÍÍME
de vime e
tapeça-
ria.

i.. 39 para
Pocker

i. 12 para
Daccarat

para ciuia a
baixo do latfáa,
para f jrrar ialu<>
a piatel.iia-i, Pátios Foot-balls e

mais artigos
oara sports

de pellucia»
capaebos e
passadelras. BOLSAS e artigos

para colle*
giaes.

r: Segura Campos & G.
84, RM SETE DE SETEMBRO, 84

íi-iiu*. Avtiiuhi o ^onyuivos uma/

¦¦¦¦'-.»-' ¦_¦'.;.. .;*.
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CASA GUIMAMÉSIÉ
O PAIZ-DOMINGO. 19 DE DEZEMBRO DE 1920 15

^-L-vO T E R I A 3
As sortes liontem-vendidas por esta Feliz agencia

Booioqofobo (1/S "tallixe-te xx. S1559*^:5o:ooo«ooo ,. n.se4ol)!lo:ooo(k)oo (Etllbete m.. BiTTSi "4

a&A,

w8£*BÍ 
"•* -'ia *-.

*'A*-'-!^m
¦¦¦" ' v

iVada mnis é preciso para que unia casa de 1 torias se r coramendo á ma client le. C-sa G uin.nriíea i)0S;n- induuí.a-
veinieuie o coudão da felicidade. .Contam-se pur-tiezenss ot frega ze-i que no di-cnrso deste íuiiq têm didò 'èuiitempVr.doa com
bortos líMiides vendidos do ba cão déiia aifiga a acredita Ia hgenci. de lutorii.s. £ '-'¦"AA '

Por anto, qnem aiiid* não lere a Ternura de. (irar um premio oa kteri-i, tem na Cn-a Guiiíiarães itW&f» «beita para.»fei iciilatl-'. "VV S
líuinettein-so bilhetcn pura o iu erLr nas melh.-roa condições -íl* -'•„.,- -T

Podidos a ... ||g v-f .-"'

F. GUIMARÃES
RUA DO ROSÁRIO 71, canto do beco das Cancellas— Caixa 1373

im

A mais bella e humanitária creação^do Jiossa
secuio é sem duvida o m,'*£&&&!,

i/m a tmm A P i: ni A I
'¦: j?yòb. y^V ''í-'-!"^ •*'•" -:¦; %íTônico dos nervos!

Tônico dos músculos!
Tônico do coração!

Am^-^m-m. Tônico do cérebro!
* .- .-¦¦- * i * -'¦ •' :**¦''. '- ! ¦'*¦¦..' ¦'':¦''

O Pynnmogehol ó Indi sponsavcl à iodos os Indivíduos cujo trabalho produz a fadiga cerebral,
taes como: literatos, jornulls tai*.' pudre.s. professores, empregados públicos, estudantes e guarda-livros.

*****m*S**VS*>***S**S*i**l>*srm+a*i*^*+m**i+t*S*m*\

O DYNAMOGENOL é rfe resultados surprchendentes, nos seguintes casos:.

lÜBERCULOSt
ANEMIA
CHLORO-ANEMIA
FLORES BRANCAS
FADIGA CEREBRAL
HYSTERISMO
NERVOSO

VERTIGENS
BRONCHITES CHRONICAS
AGENE8IA
paudez :^.'m-:m- '

INSOMNIA
PALUDISMO
PERDAS SEMINAES

CONVALESCENÇA
MAGREZA
DORES DE CABEÇA
FALTA DE APETITE
FRAQUEZA GERAI: V
SUORES NOCTURNOS
MA'DIGESTÃO, EtC.

ybá^sèásásàj

DYNAMOGENOL
Nestas c noutros moles tias, o DYNAJtfOGENOIj ú tle uni cff elto seguro e rápido; uu IMPOTEKí"-

CIA; ao 3" e 4" vidro, o doca te obtém a cura. -,.;.*

As pafturientes riao devem .nunca deixar do tomar o Dynum.o'R-em>l.duranto a gestação d apôs a
"delivrance", pois, assim, con seguem filhos robustos e ter afcunda'n:-c|a do leite r.lcü em .phosprtiatos, gra-,
(;as a esta inigualável preparação. Um só viflrqíslo Dynnriiogenol representa-pára a senhora aúe am'á-;
menta mais vantagens que uma duxia de garrafas de'Agua Ingleza... . í . ;...;..,..,,.•,,,, ' £ij fjf m%A%

VENDE-SE EIVI TODO O MUNDO!
Deposito: RUA SETE ^É^^I^^ÍQ^fèJ^^!ãg

a /vVVVVV*,^W^^V(/VVVWWWVSr>rVV*AVWVVVW\rVNrVVirV>^^

#** -o.K:.:), 
#<*£¦

:S:oA.

iife S":Ai -¦

lfl

<> -:jfff . t • ¦-*,

!P

i^aoiikr-jè^à^ -O-Ec sescs-tjjfios dei -vida.
* 

v* 
'¦" "-• ;' .

Er**CJI>a"r3IA."DA: .èsive. íst-js

Vi^W^V^-^S^^S/VN^A

.*.'.;Seguros fim vigor:V
Activo total à%.....«¦/•;' ¦ ¦ ... . ¦ ¦ ¦ • *>i
Reservas .... • . ... > -
Sinistros pagos, até 30 de Novembro do 1920
Apólices liquidadas, até 30 de Novembro deí92Ú
Lucros distribuídos aos segurados» até 30 da

$Ú< ~" -Novembro de 1920 -.V. ÍV-.« - Cm

<>20.aoa:OQ0$090
47.560:392$ 517
42.496:918 $751
39.110:607$348
27.091:656$601

B.682 lAI-

'AHiSt

A SUL AMERICA possue actualmente 15,000 Apólices da Divida
Publica federal do valor nominal <^ RslíiOÒOSÓOÒ cada uma escriptu-
radas em seus livros a 868$953 p&r apólice, alem de outros Titulos e
Valores de primeira ordem.

,,p açtivrp ;Vda SUt AMERICA produziu no éxeracio financeiro
Sliiel^Stta^çb uítimò a renda dé 7,233 to/o o que é miiis
umi .prova deV sua solidez. ,
%íula.üiQ*t"e'de:Í^a'n*»|lia lem o deyer, e li^fln^*^
-:^Ç^0p^^^e^j^itítts a maneira mais» convenicn<,e <lo «garantir o seu lar.

TOTAL PAGO ^ SE^RApOS E SEUS BENEFICIÁRIOS ATE' 30 DE NOVEMBRO DE 1920

*V^VWIr>^rV«AA

RICHÀRD WHICHELLO &

TAX ••"-vi-

SÉDE SOCIAL: Rua do Ouvidor, ||Í^|l|i DE JANEtRO
SOCCURSAES:%íip Paiíl»^ ftecitej àãiiiâ t) Portp Alegre

AGENCIA S AGENTE^ EM TODO O BRASHU

WAAAAAAAAAAAA^ **-*^>u*i>>A^AA^A^A^^SAAA^A^A^^AA^M»^A^-'_, «ft

m"'-- 
•'•' . ,, _ ., -1— "7-.—. '.. ""¦ ' - .^^— ¦¦ '  ' -a ¦¦"- ~ ' ' ""

ElSTOENHEmOS E IMPOETÁDOIIES ; 
"'

C3-JFtA.l\TIDES STOCK DE
Machinas e Materiaes para Industrias, Officinas, Estradas de | f

Fer/o, Motores a Vapor, J{erozem, Caldeiras, etc,
-.:, ESPECIALISTAS EM ELECTR-JC10ADE ^ÇJ

fornecedores de Óleos, Correias, Motoi-és Maritimos, Algodão
em Rama, Accessorios para Fabricas, Aniliiias, Drogas para

Industrias, Machinas para Serrarias, OarpinÉarias, La-
vaiideiias e"Àpparelhos para Lacticinios

LOCOMOVEIS BOMBAS
FERRAGENS E FAZENDAS POR ATACADO

ENDEREÇO TELEaRAPHICO - W 111 O H lú JL L O

MATRIZ.-«M VOEmkRÇO ttZ 
^calxa 'BBomtmxm't^mT^mMaa^m 

— K|0 DE JANEIRO
SUCCURSAL -AVENIDA RtO BRANCO 35 )
_.. IA_0 S. PAULO JNiaTtt -JM.WIB '' BAHIA

FILIAES : 
— 

Rna José Bonifácio 18 | Hast dos Andiadas 48Í-A, 489 | Cães Miguel taluii.n »2-l?

\ÍA R E JiS T- A
COMPANHIA DE^pGUROS TERRESTRES E MARÍTIMOS

FUNDADA £M 18*87 "i -
G»i>i*»* • • • ...... l.OOO:6O0$O0O

¥E0E ESTE AUTOMÓVEL

ÜKPOSITO AO TI1KSOIKO FEUEHA1. S<H.:<MM»$<MM»

Autori?ad» « funecionar por carta palente lu»eri|iln jia_Suiiariutaú<leiicl:i ile Sugiiro!
crrKátrea e ilariiiinoa, Uu accoido com o deoroto iu 1.-7U, du líl de Je'.eúil»o Ja.lDUI.

•É5E*K3*XjnE«.Ã í -
Prédios, estabelic íncnto.i coimuutuiuc->, labneai, o .emas, movei-* o tutlo que coimitte"
uui >aiores terresire.?: auciui ri*,-c<A -jobr*; ca*.co3 dó ifiiílunvivíií}?..morcailoriit*. u outros
eilèiLo-i do ooiuuieicio liiarituno o Uuviai, liom como ,<mor^a pitra iidiuiiuitrar, uo
Dislriulo federal, bciis allie.o? ile 'iuali|uc nâltireüi, mulusivu o.)l)ir»n.,-.. de juroi de
mioliees e oiíiros tiiulo» de reijila, de an^tir/d-. «om pi ieiia èjiniutoâ.

V 37, ruà PrimeiroVde ^rlarçb, 3-?m IMhm 8 Mt}\

Moveis a prestações
;; :íi^éBÍ-"tí-Cii'ja Síorf- «jfufesvrndé ós
miivjBjf» Vor preyus barãtissimos e en-
trÍBR-iyr.n prlmPira enh-¦'• -^ 20 Jl*,
telephnne. Beira-Mar 3.790. rua do
Cattete ns. 7 a 9.

Moveis a prestações
JQuém quizer comprar mi-.Us ba-

rfa;!». mos. deve vlsitm a CASA
SION. 6 rua Senador Euzebio ns. 117.
li' o 111 Tpi-.iii".'- h 5í.r. Nor!?.

Moveis a prestações
¦'"Isltem o grande "stock" .de mo-

veis da Casa Siun. Kua da Carioca
n.'-39. -Entrega na 1' nrestaçuo. 20 "Io

'Teléu)H>ne.6.686 n«>ntral.

comprar
ou veiider jolas de todos os vald»
res, sem receio de ser enganado?*Vá
á Joalheria. "Valentim; á rua. Gon-
galves Dias-n. 37, telephono 994-
Central.'

% ^*^^-ü%.^>.^^^^»*^»^.^*^^'.^^^.^!% M

m

NTO IM.
Telephone -- Norte 1 0*33 <.íalxa postal 1 .OíáO

\?&* m
ir f

4,** l\£ L/W'íAmm-

-^¦-íí>v..Z'-.'

RIO DE JANEI
Importadores de todos os typos àM inaehímsníô»

Machinas para fá-bfioá^ao fi&.rm^etsa''-^--"^:'
Machinas para malharia — JVIaohlna»». -para

fabricação -d© jr^lo — Serra» automáticas
— Adaterial pai*à Bstradas «1© Fe^ro

| IMJRIiÉMÈNTOS PARA AGRICULTURA
STQCK P»ERIVlA-NipiN!TrE::

TALHAS - BÁIJ-A.HTÇA.S— "ÍORISTOS 4JSBRRAS JDE
riTA-3VEA.OA.OOS-C^XJ3^DASTEjS TRA.JSTS-

I*OI?.TA.^7"ÍJtS - MOTORES-¦** BOMBASj ETC, ETG.

ESTÔMAGO
O .'l'riiilj(c.sti»« Oua p o unico

renieilio t;i|-U' .le caiai todas tu ilouii,-
ça> ilo esiairnuo e inio-siinos, we»
corno ily->pe(.-).a. niãs. (Iiges'des, dores
do es.ioinago, «ligo^IAu*. iliiiioei», iwias,
vomiio-. <l:i |iiciilieü Kiln, orlniif-ai; ui-

{:H)iensiivel 
nn r.onvhlejeeiiya» da-, uiO

e-itia** gruv««.
UKl'»SlTAilOS4

OLIVEIRA & CRUZ
Rua da AsftcmblGa 75 - BIO

«"SKKSJHOttHCKKVC!--^^

coMrAxiiiA ue üi:«i;uos
Marítimos e Terrestres

r'UNUAl)â IÍM I&18

Deposito no f hesóuro 200:(i0fi$M0

Cípit«l..r. "' 500:000^000
: 

t Besenraj...." -431:224$Sfl5
Keceit» eu 1319....... 2.4*07:904*420

> niistri» |i»i;o» ati- ül ile Uuieemliro j
<Jo ItflU - - — 5.lÍ4<i;5ll*i«-84

.... • AtilONClAS). . ....

S. Paulo
Santa Catharina

Rio Grande do, Sifc
Hua da Quitanda 126

Euü. letagr. I -l>K."'l>Al)Ot*A -

Télephèae S«rie BS89
Cnlià «Io VuriL-l. ol>i

RIO DE JANEIRO
>\.V SN SN\V

mVSSS

gpk.
Ép2Pv

lüMIflUil

Vêáe este automóvel. Olhai bem soa marca (Garwo de Beíloc). Com isto
supprime-se tudo o que vosincommoda: Castralgla, Enterite, Dores de estômago, Di^
gestões difficeis, etc, e se faz desapparecer a prisão de ventre. ¦tv"**:

O usu do carvfn. de BcIloc em pó ou
tm |iu*itilha*i baata etiecuviiiueale i»rn
curar lüinro do algnn? diu| a-, tloenyaB
Ui- t-dUmiago, uitmuiu i;*, ma ia anli--a*. e
uí DUÜf. rebeliles a «loülquer uuiro re-
intdiu. Produz uma sonsaciio agra*
darei no uai., mago, d:i u|i|ietiu-, accc-
leru u digeiiãu e laz deHii-.-iarrCt-r u
(irisfic de ven.ire. I.' soliermiu contra v
l.eaij «o eutomago depuia das refei-
¦•oes, us caiuiiuccat pr-v nienieb de

más digeatúrs, ariotos, c toaas M nf-
fecjòea norvosus do eatomago e 4oa
intoatinoa. ' 

" *' ¦
1»» — O meio mai» srim|ilos d« t0*

mar i pó de car?âo d-e llellot-é-diluil-o
num copo de agua, jiuru ou asauca-
rada, que ne-beL-o ii vontad»*, de atua
ou mais vozes. DCne: uma ou duaa
colheres de «opa depois do cada re-
feição.

Pastilha* Belluc — Aa pessoa*

«jue t* prèferrim poderão tomar « C»r«
viiode liólloc sou a torma de Pas-
tilbaf Balloc. Üóae: uma on duas pas-
tilhM'jè(mis de eada refeiçáo e todas
os vo/.ea<)ueii dor sc manifeste. Ob--
tur-»e-hilo oa iii.--.tnOi jll.illus que com
o pó o uma cura uâo metios c-ria. ~. J' líuita -pôr ai pastilhas na boca, dei-
xal-as desmaiiohar-se o eugutir a aa-
liVá..' ,...

A\ yenda em iodai as pliaruiaoias.

..AmA^^M^iA..

Ç*L€«Sks.:-J

mm MMMt HDCIOCIH» IH «uni» I
. M .•nm i.nuat,!«.« cr vtcMi "

Xwf< ritjitafmf-Jp tone trtfnn,*'. liiiMkitKjawMiAiUtiwc
, Muni odáiaiúmi^á

Ukíu lejnit no »c sáe t->*^>watV»:'&-~m.a.

MI*m^*JUI»W)f<i*U4wu»M<

rÇ^PEÍÒ,fA&'c^,*:

tV-"*.2**)c J*T.«>Í.<

>ií? VVllí^ de Soledade Estr.do da Parahyba do Norte, 15 ris março de 1914.

1 ^Sr.'Eduardo C. Sequeira—Pelota 9—Minhas respeitosas saudações.

¦ ,'f : J2' com gra-nde contentamento que venho, perante o senhor, declarar
" 'kmsi, 

inmortante cura, que obtive com o vosso MILAGROSO Peitoral de
;.;]Anfeico Pelotenéé. Estava eu sof fren do de umá:forte tosse, à qual me Ira-,

' 
ípe.día^dê dormir, pois passava a noite tossindo. D'ahi ha pouco tempo Vi

íi,ihosyóiíiaes annuncios que davam como extineta toda tosse com o'uso de

, jéeií-pfeparado. Fui depresstj. comprei aqui, numa mercearia, um frasco ío;

^Pe^oral',, de Angico Peldteuse,. fabncaáo pôr-Editando C. SeqHeirü. Pasai-
^àum^içinco di 5 e eu estava restabe tecida daquella. tosse maldita. Ainda
'ínãõftlntia acabado o frasco e 1&. e«ta va bom.' O mesmo deu-ee com dois
.''l-rmílos. meus, que se curaram tambem rapi'amei te.

•2 vr*E?; pois, com jasto moreulmento que i-enho declarar esta importante
•^curà/.o obtive e tombem iri«ds trmãus. , '

t jfiPífdo V* fazer desta cario que melhor lhe conVier, e sou, com es-
' 
ítirilB.-V distincta consideração. Criai''©, attento e obrtaudo.

.,?>'. SILVINO ALVES DE OLIVEIRA.
*<NAA-M^^->t^«^«-^«<AArVlAM'<^Mr

Com&fròi CoWò éu ó?(aMá;"

'jVénde-se em todas as pharmacias,, drogarias e casas de commercio.

vTábrica e depósito geral: Drogaria Eduardo C. Sequeira. — PE?;
*MJT 
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BAHCQ NACIONAL ILTMUUH
S_.l)l_ 13.1 LISBOA 1'-UNHADO EA- lSGa

BANCO EMISSOR E CAIXA DE ESTAD01AS COLÔNIAS PORTUGUEZAS

Únicos agentes no Brasil e colônias portuguezas dos se-

guintes grandes bancos inglezes:

London County Westminster & Parrs
Bank, Royal Bank of Scotland

e
Colonial Bank

Contas correntes limitadas a juros
de 4 7-

(Caderneta com talão de cheques)

ctõ**

JOIAS finas, objectos ile ouro, prata
e fantasia de psto, na impor-
t3DCia~de 350$, a prestações: 

'VS-hc-VU-

de 5$000 seraanaes. a _r%_ST

Tatcnte n. 53

;-',;;.;¦' Sorteios próprio»
RUA DO OUVIDOR 143

Tclepliiiue, Norte, n. 6.280
JO.liHERIA AGUIAR

Esta casa não tem agentes nem filiaes- AVISO
Teinlo-S- offectuailo, hojo, o ultimo sorteio

d» 1? Cluly -üo eouviilailos todos os
Kxmos. Srs. sócios . pre.HttimiatRB,. que não fo-
ram sorteados neste . Club, n virem ¦ escolher
as jóia»' ou objectos «lc ouro, pratu o. íuntazia
a «lua tírin direito, att. ft importa-irla tle
3_(l$000, no "stock'' existente na joalherla
Anulai. . '

Com assignaturas de distinetas senhoras c
cavalheiros, de famílias do mais elevado des-
tanue social, que multo nos honram, os "Clubs
Aguiar" sao organizado, com 20. socios ca«la
club, sorteados cm 70 semanas,

Re-.ult.udp dns sort.eins de hoje
1<» CI-IjII—Foi sorteado o N. 130 .-.'

¦ *_«» (,'I.UII—Foi sorteado.o N. 1..1 '.'
, 3" Ct/Ull—F-l 'sorteado' o N. ¦'. '27. '•-. •• ":

4» OLUlt—Foi sorteado o N. 111.
B? Ol.Ult—Foi sortéailo o N. 111. *
Itio de Janeiro, 13 dc dezembro de 1020.

O fiscal 8o governo l)r. llotaniiah tlc Oliveira:

Beccbcm-se «sslgnnturas pnra o C° clnb.
J. PEREIRA, DE AGUIAR.

BANCO 00 RIO IE
- JM1EI10

127 Rna da Quitanda
 _.

Faz todas as opera-
ções bancarias. Recebe
üinlieiro em conta cor-
rente, dando os seguin-
tes juros :4 o/o em conta
de movimento; & olo em
conta limitada até
íO:00»>$O0O; 6r o/o em
couta de aviso prévio e
8 o/o em conta ou letra
de I *. mezes.

Fácil.th* aos depositai»*
les quaesquer tiansac-
ç es. Começa o expedi-
ente ás 10 horas o en-

**** erra ás 5 da tarde.

PREVIDENTE
Companhia dô Seguros

FUNDADA EM 1S72 
*

Rua Primeiro fle Março n. 49
1° andar—Eclificiu próprio

Capital integraliza.
do, .2.600 acções
dé 1: 00$. . . .

Reservas. . . . '.
Immoveis e ap.oll-

ces de ' sua pro-
priedade e ou-
tros valores. . .

Dep-siU no The-
souro. . . . .'...

Sinistros pagos. .
Di* ' n»1os é b nus

distribuídos. . ¦.
Scgüi-Ps marítimos e terrestres a

¦'¦'"' taxa.' n>ò'*"Sas? .

2.500:000'"'01*.
1.6..-.0-4$900

..__4:30S$700

200: *000

10.365:5. c$60õ

- -._5.:500$00ir

Directoria: JÓüò ÀIv.s Affonso
Junior. prer dente, e Josí Cari.s N--
ves GonrMga, director.

GEADA CALL1STA
Especialista no tratamento de

unhas encravadas e extracção J.e
callos; .'» rua da Quitanda .7, loja;
Tel. 2952. Norto. Residência: Viila
5188. Attende a chamados a domi*.
cilio.

A*S!^.*V*SiS^^

;. -OS CAHB,OS ]

j Mil—lll." BMÉa_-Í-aBÕÉ_B-B '¦w'wr4IW3l'' -

fi

gI

a^t3^^at_M,____

NÃO SÃO AUTOMÓVEIS COM-
MUNS; SÃO O MAIS ALTO EX-
POENTE DE L UXO, BELLEZA,
CONFORTO, TRABALHO ES-
MERADO E PERFEIÇÃO DE
MOTOR QUE O AUTOMOBI-
LíSMO MODERNO PRODUZIU

Representantes geraes para o Brasi

Cia. Transoceanica Finlandeza de Commercio Ltd.

\
**¦'

I
í

£Rua Visconde Itaborahy 47 »• andar-RIO DE JANEIROS

f^a^aÊtmmÊÊ/iamammnmmtmaemamÊÊtmimu 11 mm __"-"* a
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A* OLYMPIA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 53-TELEPHONE C. 5657

HOJE—Um novo espectaculo artistico e sensacional!—HOJE
Apresentamos da gloriosa FOX-DHLM ura mimo interpretado

pela querida estrella
GLADYS BROCKWELL

A. notável .rti.u d.._ mil éiprãísõo-, siinplosiiieuta bella e attraetiva em

MENTIRAS INNOCENTES
Cinco ucio. lüagniBcs de.eiív -.vido», .ob tun agradável enredo altamente son:

tlin.íiial.ó moralisal ; -.- -•¦'-. _ '«

No nie-ino programnia em e.utiii.*n..io, dois novo. epi_ «lios da iuteiei-tuHo-j
.«'rio de Paíhá

O PACTO INFERNAL
Cuj i interpretação pi-nicip.il ó doiompenhada pelo fam .so artista AI-NOtiD '¦

DALY, o o lebre Justiiu Ciarei, dos Mystcrios de .Vout York.

5* episódio-A _.-_l,-II.\ DAS PÉROLAS - «uns parles sen-
suei o mus. •_'¦-,

«•episódio - O AMOU 
*\ASCK">TK - Ruas partes sublimes.

AM A MIA —Um iiiograinma viiria.lis.imo — Sangue iié. latirão —
Drama iilleuiiio tni a.i. \>*ilós. SÈ1.UEIM» in.VI01,AVEl„ pr Kl.i-II*.
KKItGUt* )_. - Ciiiiso piirí s «Ia Purnuioúa. o DKNT1STA DÜNGOSO, cumodia

_ em-dois netos. ._*Í&iieiiÁiAe^^

_

T*©l©x-»tx. CS. S&&1

HOJE;> Gràíidiosa MÃTINEE'.-- A's2e4h9ras 
'§ 

HOJE |
R/vVVV¥<yW>V<14V>WVVV>VV<^yh^

2 Gomedias Zoolofiicas interpretadas paios celebres Leões da UNIVERSAL:.,;. ff- para que toda a gente ria' ^
Jornal de NOVIDADES INTERNACIONAES destacando-se os Spor*te |

da moda e o afundamento dos navios Alliados pelo celebre, corsário
allemão (<MoeWe», cinematographado pelos próprios aüernãés

r.i

_

VIIMCU
"k -À ultimo trabalho de SESSÜE KAYAKAWA,

S ò grande artista japonez que interpreta dois papeis neste grandioso Film.
•#^VS»VVVVS*iVVVVVVSiVVV»>^VS»*^^

| A' N0tTE;-*- 3 Sessões 3 — Às 7 1/2, 9 è 10 1/2 |
f Poltronas...... í$iíOO — 0 melhor programa do dia i
¦CíBííMÍSMíSiiíii'*^

;-i **—t H—¦H-I-M.l lll»-—»»»» .«ll-ll Illl—II í  i I I li» jWMtl-HIlil 
' ' '" "' ' -¦-'-

Companhia .ll.a*-i! Cliioniiilograiiliica

Apesar do suecesso enor-
me deste film lindo, pela
ultima , vez hoje pode reis
ver

GEORGES CARPENTiER
Vindo vel-o eià

bomem maraviiiso
CARPKNTII-K, o cam.pcão mun-

ijial do "box", o aviador inteniorato,
d "guntl(.*man" fino, trabalha, ^nesto'Ifilm", ao lado do
KAIRl"* BINNEY, FLOREXC1*: BIL-

I LINOS o ROBERT BAKRAT ¦
X Esplendida trimlailo' <1«; artistas
americanos.

-«•*,

i_.iiipr.zii rrt;naatari:i
liana;'-' & *-'.

Terça-feira, 21
A. 7 3[4 e 9 3i4

Prliiièif*..- rorpivj-antaçõca «Ia grari-
.Iíuí.1 '.'r.ivisia ilt! Carl. s ' lliitoiicuini,• uniu»».» ilo Mi-u_..o.. o Itego l.utrus

SE Â B0I1BÂ
ARREBENTA...

.Estréa ila (»r.*imle Ooinpí.nliiii
i\aeional «le l.evi.stas

\ maior e mais deslumbrante
monta ge m i|in» si- tem f.-ito

ent i'Sin-«rtnt-«iliis poi- s6sst.es

rilIÍÇOS DAS LOCALIDADES
Frizasn (iama.ct !d, láS; ornl-iras do

l!.'.'.;i,í;"cáduira. do • 'J.;, L'S; galuni-i,
IÍ.UU; "y-ral, 1SÜU0.

' S «iiiiilii-1'niiM—iíai-l Williams em O
AMOIi-DK UM i,\l);.AO, ''¦!:i Vila-

frajVli 
ii mai. o fjíiimic 

'tilm 
do UAÚ-

lU.VP — H.VSíUMtÁ*) — (J? «.pi.oiliu
N-i*,ci;[i*:*M .uiMii':;' 

**£*»*

.THEATROS DÁ EMPREZA jOíiE LOUREIRO

^^ , ,,. _n___. ^-mBmam^sKmea^aamamam^mm^mm i— ¦¦¦ i-in ¦ — ...... . *.—:— __-- . . . • _. 

giBiiilB -^ííjíxjW-íw.^^ '*^-^=^-**i±^^^^ J 
' - g_____g- ' ':» 

.;_?*»••¦

I » pon.o proleriilo j TiMIflü \ ^V^^í ^^Ê^^ÍÊ^MÊÊÉÊI W&^ÊÊÊÊSÍÍ-^^S^t^Ê
I 

,..as familias j | fl 1AIIU R | '* "* SIAF,A E WWtf.((SJH-^^

I

Companhia Alexandre Azevedo
VüSÍJEKAI- A',S 3 liOKAS

HOJE - A's 7 3|4 e 9 3|4 - H.
RepiTSCütaçõos da cngraçaclispima coiriedia em 3 actos, original

.de GASTÃO TOJEIRO \ ,"

A INQUILINA DE
Protagonista, APOLLONIA PINTO

Amanha — Sessões ás 7 3|4 e 9 íf. — A INQUILINA
DE BOTAFOGO.

Turçu-ffira, 21—¦ ]" ri-presen._-.tao da mi.is linda comerlia dc
0-Uivaido Vianua —A CASA DÈ TIO PE D CO. Estréa da dis-
tineta actriz -___loig-£°til nVSCelia.

tm. BILHETES Á VENDA — —

51 — Kua Wiscí.i;í.e d o-.fel.o Bs-anco
A mais popular e qu&pit$a casa && tfêversõss desta iíh^s

HOJE = : - PROORAM-MA NOVp -..¦ : ¦ -. ¦*HOJC

WI Êmm %m?*:M*M*'
CJ.

"'I

BOTAFOGO
Empolgante drama, dividido em cinco longas partes

"fl^r; ei-j •»-_e 'i*-** ;-.--r- -¦ tyr~n . Sv-tf '--*.«*.

A\MANHÂ, -.SEG A - lfi Hlsvi P5* A-sr-grande festival

I
rmt\VZ5S3BBÊEimWm\\t\\%?&
mmmmmmmBBRBSmMÈÊMmaÊÊmMnaÈÊ^aaamWÊmH^mÊNWWBmíftrK-T^*-' a^mvutwmmm^^mmtm^*..^maaa^i^mmmmmmmm^mmmmsiaam-t -»

em homenagem á Associação 33. de 'Imprensa e em benaíicio do Ketiro dos
Jornalistas. Escolhido programma dmeinatographico. Novas attracções e a

7, disputa.de dois sensacionaes torneios da**eleatvo-rbaU, um duplo e outro tri- |
; £ ¦ ii ________ »

jíplice. Luxuosa - ornamentação a flores e deslumbrante iUuminação. Duas 8
'jfbandã's de nausiça militar tocarão durante as diversões, que começarão s.

ás 5 horas da tarde -
ú ... ÀÒ ELECtRO-BALL CINEMA
jw*||^^

PALÁCIO THEATRO"
toinpriiiliiri l'l>rtiiyii«.-/.r« .iu ()|nr~

r.tás - !°>Á'i';t,M':i.'..i\-«\.ii „-"'
¦H,»;-_'Í'K

Direcçà» iimsicnl -«Io niausii-it
AOOSTIMK. I«<»UVI.IA

HOJE, Pcflultiüid^domingo HOJE
. A's 2 1/3 - VE*«ri:«AL "

, LU.TIMA da operota

\'s S .'H/-I ..... -ioíio
-A opar^ta

O
Amanliã— llcpirtfc -A 111 l.lllilt
I.M.ÍMIA.

.Hc-xti.-r.-irii, 2-1 — liíiviulíiis.i
Test iv al um lio ni una gom ;.<ts ;. r-
listas l.slcvào Ainiii-riiilc i: Lui/.a
Satanella. ' -

..lAI.MIICO rnOGIl.i.lUA

GüiiiDíiiiliM Portugueza (íe uueretas
CMMÍLDA DE OLIVEIRA

..o qitD'l*lii.»:in (iiiriu Mai-iu. Abran-•• chüs u Almeida Crui
«;ran«lü or»ili«v.;n-íi sob a «lii'«*c(;à«i' 

do mávslr» Assis rachei;.»'

HO IP ~ A'*4 2 -/!í-V»-sp.«i-al
I1VJE c ás S,à/4 «Ia noite

- A opereta «iu tres actos' 'íl 
p ciu

(ÍNliylilHilc pura o Ilio)

I.i-I...tli - Cremil.la «rOlivciiu
'1'oaiiaiu 

parte, todos os artistas
«Ia c'iini|iaiilii.i

¦VW^/^^VNIVVN N_i>*.»_%A/k*V«---->-VS'VVV>^^

/-¦¦•aiiliii— Móiiilios (|Hé cantam.
.1» .»it'-;uir--0 outro sexo.

J^^^M________f^I '®*c>,C->,c->
liilli.tcr. ri veii.lii un. bilh-írtijii.. »K,s ilioutru., it. a lü _n.ni. _in diante e no« sn l.u|>i...,l'',-nia»i(lo., á Av-ind» líij l.riúfci. 138, da. 11 :iy IV Iijips.

TMeATRO MUNICIPAL
Concessionário: W. MOCCHI — Temporada official de 1920

GÍPÃÍTâ HESPANHOLA DE GOMEOIASi
::: ERNESTO VILCHES :»

V^MWW^WW^

- DOMINGO - M
_A.*s 2t ±jSt lt_CJ3L-TI]>3"_bES.

-com a peça, em quatro actos, dos irmãos QUINTEROí

AMORES í AMQRIOS
PREÇOS PARA AS "MATI XÉ-Eá-' — Frizas e camarotes do Ia,;

40$; cámaróteá de 2a, 15$; poltronas, 10$; balcões A o B, 5$; outras!
filas, 4$, e galerias, 2$(.00.

Bilhetos íi venda na Bilhèto i*là do Theatro, das. 1»0 ás 17 horas.

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE DEZIl-.i_.1_RO — A's 8 _14 —- 2* recita ;
do assignatura, com a comedia, em tres actos, Jili ETEIINO DON;
JDAN, estupenda creação de E. Vilches. *

Os inoveis para os espectacu los desta Companhia são fornecidos
ipela acreditada casa RED-STAR .

^*5í3í3«J»v^i$í)i$íJíX«StS^^^

CINEMA PARIS
A^AAiV»AAiiVVVVV/VVVV»VVV,»í*-^^

HOJE - Termina este sensacional exito! - HOJE
/V-V,Vi/V\A*V>/VV\A»**»AVV»y*»«^^ <

MAC1STE, o plicnoinòna) íirti.stii-a.lileiii, que o nosso publico-tanto
"admira, rcapparcee no protagonista tio film de aventuras

_xhil)i(jão <lo 1° <*iiirioilio, eni seis grandes actos, repletos de inler-

¦__
ilu ill-_-_¦¦¦¦—¦! ii ¦ ni in m i im ii i im n.' i i i i ii ri iririi r i

»»k|a_g R h ^*_fli
^SgOr D U ^«

vv.vvv»^«^l»i***'vi^vvs»*vv>>yvv»i»*^A*-^^.«**,i.^^ --

•^^^*^;^^^^^^1r^__^.;l^'l ¦¦¦!! ¦—^CJW*^^-»—I -illl '^____*_W| WMül «BM_«B___KÍ^^

^mmmmmmgmmxomBsiii-fimJvumsmimtimmmmir ^EB_g__i___a3a__g_a_ã_aHÍB__a Si lll i1 Hull Wimmmm^SSmiSm^ÀEMÃ IDEAL ifilIIilIl^Wip^vvvvvvvi<rV»-v»A<*# j-»j^v>*VN<%i*v_n^**\i**>y>j*>^^ ^^ Um JL JL __H JL n

iM^É^^^^Ml. 
'•'- 

l__a^_ fxsm § A^nila^ioBraucoiea-Tel 42i8G. BlSie C0Ilir8 3 Mfllt8 I., mwoBSrTL><CZ==mmm*m ,.^ HOJE ."^^'"j^y.^.-........_ |HOJE
WÍ^^-S^yu^ãÊM hart yyy

V.,'»*"•::*.¦ í*v <». .è -- .- _- ., r.-* '-v •;}>« , _: 
' 

.. ¦ --.-:, ,
Reunindo no nosso programma duas celebridades apreciadissirnas, proporcio-

riamos o mais empolgante dos espectaculos!
¦>Av — ;:;,"% 

9.\ ;. . . ;¦:¦:.' 
'- 

..;¦
. Da famosa FOX FlLM ap reflentamos urri "fllm" da classe Kx*

trn-SiX-eial, interpretado asso mbrósameiíte pelo extraordinariir

f vr_iB-P-g-Ii-I-IpS^w jÀ -l - jc ^"^ s_B_____P___f ¦-*•'¦'•'"í'.

jHfc. vf B_Hfl ¦_______¦ __nlti__.

TO
o mais arrojado cavallèiro do mundo, tão destro Quanto o rolam-•pago, montado no seu intellis ente corcel, vence audaciosamente
toda a sorto de obstáculos e p ralica proezas, que vos" extasiarão-

gg

Cinco partes formidáveis, descnroladus através um agitadis-eimo romanee de aventuras e amor. déstaeando-se entre olttròs
duadros, UAI SALTO DO CAVAiU-O PARA U.U TREM E VICE-VERSA, NA-_.tAXI.MA VELO CIDADE, pròdlgiòsàfiicntè praticadopelo inimitável artista! ,

. .Neste mesmo programm i ap*escutamos da àcretlitudà TRlANGLK-riI-MS o mais¦luorido e completo dos seus ..rtistás, o oi*i«í.'hal

muim haet
que 6 a figura suprema, .perso nificaãora dos ousados "cow-boy»'*
do lendário Far-West, admirável no decorrer do grande dii-nut

•^rArÃ_-*^í5íV5Íí^^

esse e emoção:

EySESSTEU-jeei
Ultimas e interessantes òecurrericias imundiaesl

AL

Amauhi — KALLY SAMBUC1NI (ZA-l.A-VIE), no drama de
aventuras O BRAZE1R0, em se is empolgantes aetos, e termina o film
policial Os litãrões tio grande mundo, eom a exhibição do ullimo epi-
eodio, intitulado -1 violaria, 

¦¦

ras iiiinna escrava
Cinco intensas partes, repletas de scenas emocionantes, sobre-

saindo,, como sempre, a lncom páravol arte db cò'f.iploto; popularis-
simo o famoso William 11 art.

 .-_..-¦... "y 
y-. -.. ""1

hoje — üin esiiectu-culo em que tomam parte dois artistas
iliiurldos

MAC1STE
o lie.roo «lo músculo ilt: :u;<> usi

sua nltiiua creação.

MACISTE CON-
TRA A MORTE

Seis aclos »le sensações novas . Dois aetos dedicados, ao niiinfl.»
Film du Union Cin. ItHliiina 1 iiifantil llii-, Rir imiltn.

lr'.ia uma reprise-.sempre «lese-

jnila, que exliiblmos a pedido

UMA NOITE NJ
Í-HALL

j Àlliaítliri — lloMiArin c'" i>ülni" «m».eu- 1
li fli V¥lí di»'»>q«e remonta á |*"*•*• ¦ ¦ *"* gt.ncsis do homem. |

FOX FILM A 
V H I flL PATHE'NSWS \

HOJE üT
B*S**0SJ**I+\*SJ,

m HOJE;-
TGUVI IVII_X *«>>»'v»«~v

interpretará a producçâo mais vigorosa, mais arrebatadora ** *

CINCO ACTOS, FOX SUPIIR-STANDABD PBODUCTION ¦}
TOM MIX ê valente c generoso, meigo o cruel, enérgico c terno; gcombate, corre, Iucta e zomba dos perigos. S
m_l_C,ÍrC^Va'10 a giUuPu. P1"**» P'u*a um trem om movimento À
TOM MIX, nas suas temerosas façanhas, conta com o auxilio do »_>

seu fogoso coroei, O TONT, que ô o verdadeiro terror dos adversa- 8nos, fi

Iniciara, o programma o sempre, applaudido

ccnt.ndo as ultimas reportagens, de suecesso mundial

j.8 l*.in «11-Atiu.io sum.mo: «J. ãu»3 aero. oxtra-e.micos Sunsliine Fuj inimltá.. %"f, v.'l; Sfjtçjjas «Ia r.oea. ....
._

*.

Ainda no nir-smo programnia, cm "reprrse", GEORG-E WALSll
5 aetos — Fox-Filin. * - ',-¦ ,*r, ,-•. 

' 
i -.>'

Amán-iá — WilHani Itiis-sèli em ISSO AllIÍANJO ÈU'Vcinco aetos

em -LOLT^UAS l),\ _._.Ot_U)ADi:,.

magníficos da ÍTOX 1 _„M

, Z( M-lMi UA -O famoso William Russel uos citico neto. da comedia dn-
i 'Á ..Uítlilrl l''0t >" ' "• • "¦ ' •

[|| ISTO ARRANJO EU ...
¦ 5 r., l-i3Tc: a ._n._cio:i_l r-priae da celebr- co.ueuia

O CAJEi^È! JDO FNI5_L.IfSBEír_1^0
1,8 cinco aot.B por-.llax I.índer.
láiss

¦,

:'.'-í »»'. ¦¦*?•-. *
•-.'*.*.*-,. AJ«-,

¦ •/- s >..

->¦.¦:¦ -, .¦!*¦• •_'-'---


