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TELEGRAMMAS DA "UNITED PRESS", AGENCIA HAVAS, AGENCIA AMERICANA E DOS NOSSOS CORREMEtlTES ESPÉCIAES

AiilÉMra ¦mi ÉfelÉlliClÉl na ia ln il
Lenine prepara um vasta |f|ÍM de MtssíriaiizaçM im rapas da íàmmn. Patrograda e Mâi, vizanda a salvação econômica- da- Rússia

Gs liolshcvisías concentram mn exercito de mais ile SM080 homens na* fiessaraíiia gom o intuito de rehaverem essa região da Rumania.
ma, 10 (ü. P.) Urgente.—O rei Victor Manoel acaba de assignar o de>
creto ratificando o tratado de Bapllo entre a Itália e a Yugo Slavia

Monsenhor Dubois, arcebispo de Paris, concita o elemento íeiíiitóno a abster-se das modas e dansas ditadas pelo modernismo
O REI CONSTANTINO ENTRA TRIUMPHALMENTE EM ATHENAS

COMMUNICADO TELEGRAPHICO
de WEBB MILLBR

embaixador
inglez no Brasil

A Uniled Press enlre-
vista Sir John Tilley,
novo embaixador da
Inglaterra no Brasil.
LONDRES, 19 (U. P.) —'Sir John

Tilley, novo embaixador da Grã Bre-
lanha no Brasil,' concedeu unia inter-
vicw á Uniled Press, declarando o se-
guinte:" li' motivo de grande orgulho para
mim, o ter sido escolhido para ser o
segundo embaixador da Inglaterra no-
Brasil. O meu interesse e admiração
por esse grande paiz accentuararn-se
pelo conhecimento que.delle adqtiirf rios
Timuis que se seguiram á terminação
das hostilidades da guerra mundial.

Durante esses annos temos recebido
na Inglaterra uma serie de distinetos
hospedes brasileiros, dos quaes eu fui
amplamente informado sobre à mara-
vilhosa nação .da America do Sul.

Tive a fortuna de ser apresentado
,10 próprio presidente Epitacio Pes-
soa, ([liando elle, foi recebido na In-
glaterra com a. sua encantadora fami-
üa, pelo nosso soberano.

Tambem tive a felicidade de travar
relações com muitos officiaes da má-
rinha brasileira nue se associavam aoa
dá grande esquadra ingleza durante a
guerra c lambem muitos reprcsentan-
!es do commercio e da industria do
fíiasil...

Dc tudo quanto me foi dado apren-
der desses homens e de meus próprios
estudos, posso deduzir que o Brasil
lèm diante de st um futuro brilhante.
Sou feliz ao pensar que poderei tomar
parte nesse desenvolvimento e atten-
derci a tudo quanto me seja possivel
conseguir durante o periodo de minha
representação. 'Cuidarei com'grande
empenho de manter as boas relações
e a amisade entre a" Inglaterra e o
Brasil, em proveito reciproco das duas
nações.

WEBB MILLTR
(Correspondente especial

da United Press.)

As indemnizações
germânicas

discutindo as possibilida-
des bos pagamentos

BRUXÈyjASj 19 (U. P.) — As
conversações entro os peritos finan-
ceiros alliados c allemães, sobre as
reparações, continuaram hojo du-
í-Tinlc á manhã. O Sr. Ledoux, da
França, presidiu uma reunião, entrer
delegados allemães o francezes, rea-
lixada ao meio dia, em que foi dis-
eutida a possibilidade de serem fei-
tos os pagamentos das reparações
pela Allemanha em artigos manufa-
durados,

Lord DWbernoon, da Gra-Breta-
nha, presidiu outra reunião, em que
foi - discutido o pagamento em di-
nheiro das reparações,
NADA DE DEFINITIVO, POR EM-

QUANTO
BRUXELLAS, 19 (U. P.) — Os

representantes dos alliados á Confe-
'i ncia das Reparações, não tomaram
nenhuma resolução definitiva com
<is allemães sobre, as indemnizações,
Todos os dados o cifras apresentados
pelos allemães, relativamente á. sl-
inação econômica e financeira da
Allemanlia, estão sendo conveniente-
mente discutidos e reprovados.

Ós delegados allemães continuam
a apresentar estatísticas, no empe-
DliQ de demonstrar o estado do ab-
BOluta pobreza de seu paiz, c a im-
possibilidade de pagar grandes quan-
tias a titulo de reparações. Os allia-
dos, porfim, prestam pouca attenção
a essas manobras, e declaram quo
não se interessam em ouvir deseul-
pas, mas em factos definitivos quo
possam servir de base á discussão.

Vários representantes da Allemã-
nha referiram aos da "Entente", que
a applicação ostricta das cláusulas
flo Tratado de Versaiíles, traria con-
Seqüências desastrosas," não só para
a Allemanha, mas para toda a Euro-
pa. O.s delegados alliados realizaram
uma reunião secreta hontem, á noi-
te, afim de discutir certos pontos,
sendo eommunieado, depois da re-
união, quo os representantes da "En-
tente" pedirão aos allemães novos
esclarecimentos sobre diversos par-
ticulares;

A Lega das Nações
OS AMERICANOS E A LIGA DAS

NAÇÕES .
MARION (Ohio), 19 (U. P.) — O

senador James Reed, dc Missoivrl,
um dos inimigos inoconciliaveis do
Tratado de Versaiíles e da Liga das
Nações, teve uma conferência com q
senador Hardlng, presidente eleito
dos Estados Unidos, na residência do
mesmo senador-

Logo após essa conferência, foi
concedida uma entrevista á United
Press, na qual foi o senador Reed in-
stado para esboçar a suà actual po-
sição em face da Liga.

"A minha attitude não soffreu ai-
teraçãò, respondeu/o senador Reed.
Penso que o senador Harding que-
braria a fé que nelle deposita o povo
americano se, quando assumir a pre-
sidencia, permittir que òs Estados
Unidos entrem para á actual Liga
das Nações, porque, sem .duvida ai-
gumjj, a autovidade do governo dos
Estados Unidos seria inferior á da/
Liga, condição contra a qual os vo-
tantes da America expressamente
manifestaram sua opposição na elei-
ção presidencial, que teve lugar o
mez passado."

O sonador Reed ctoelarou tiue ain-
da nutria a crença de que o senador
Harding continua a manter 'opinião
favorável á creação de uma' nova
Associação das Nações, inteiramente
differente da actual Liga, quando
assumir a presidência da nação, no
próximo mez de março, a qual viria
apaziguar contendas internacionaes
e evitar futuros conflictos armados
enlre nações. -

O senador Harding conseguiu, du-
rante as suas conferências nesta oi?
dado, obter os pontos de vista de to-
dos os prineipaes estadistas dos Es-
tados Unidos, disse o senador Reed.
"E estou certo de quo elle ficará ha-
bilitado a resolver todas as questões
tanto internas para externas, qiian-
do tomai1 as rédeas do governo."

. O senador Reed julga impratica-
vel o projecto proposto pelo jorna-
lista coronel Harvey, que estabelece
úm "referendiim" antes da abertura
de hostilidades em caso de guerra.
A ORGANIZAÇÃO UNIVERSAL DO• TRABALHO INTELLECTUAL

¦ GENEBRA, 19 
'<Â. 

íí.) — Antes
do-encerramento dos trabalhos, a
àssemblSa geral approvou um voto
a favor da organização internacional
do trabalho intellectual.

O! PLEBISCITO DE VILNA
GENEBRA, 19 (A. H.) — Esteve

reunido hontem, á .noite, o conselho
executivo da Liga das Nações, quo
discutiu a questão entre a Polônia
e a Lithuania, e, resol veu quose pro-
seguisse na realização da consulta
aos habitantes da região de Vilna.

A commissão encarregada de pre-
parar esso plebiscito deve reunir-se
brevemente em Varsovia, e ahi as
sistirá ás negociações entaboladas
entre polacos e lithuanios, sobre os
meios por que se fará a consulta po-
pular e sobre os limites dos territo-
rios plebiscitados.

O Brasil no
estrangeiro

AGRADECIMENTOS A' HOSPITA-
LIDADE FRANCEZ A

PARIS, 18 (Retardado) (A. A.) —
O Dr. Frederico Clark, secretario da
marinha e actualmente encarregado
de negócios do Brasil, nesta Repu-
blica- na ausência do Dr. Gastão da
Cunha, presentemente bm Genebra,
agradeceu ás pripclpaes autoridades
francezas, o fraternal acolhimento
que aqui tevo a officialidade do cou-
raçado "S. Paulo", por oceasião da
sua recente visita a esta capital.

O distineto diplomata brasileiro,
esteve hontem no Ministério das'Re-
lações Exteriores, onde foi recebido
em audiência esjiecial pelo Sr. mi-
nistro, a quem apresentou os seus
agradecimentos ao gowrno francez,
manifestando o reconhecimento dos
officiaes brasileiros e a' quanto se
achava penhorado o Brasil com mais
essa prova de carinho--recebida, nas
suas relações de amisade com a
França.

O Dr. Castello Branco Clark visi-
tou tambem o chefe do gabinete a
quem externou os mesmos seiitimen-
tos, visitando depois o director do
protocollo e o chefe do.s negócios da
America a cujos altos funecionarios
expressou o mesmo agradecimento.
CONVITE OFFICIAL AO GOVER-

NO PORTUGUEZ
LISBOA, 19 (U. P.) — O Dr.,Bel-

fort Ramos convidou officialmente
o governo portuguez para tomar par-
te nas •exéquias quç serão celebradas
por oceasião da trasladação dos res-
tos mortaes dos imperadores do Bra-
sil. devendo no percurso dò prestito
formar um contingente da marinha
para prestar as devidas honras aos
ex-moharchas. ¦

O '!S. PAULO" CHEGA A LISBOA,
INDO A* BORDO O DR. BEL-

. FORT RA.MOS
LISBOA. 19 (U- P.) ¦— O coura-

çado "S. Paulo" fundeou hoje, ás 12
horaã, no Tejo.

LISBOA, 19 (U. P.) — O Dr. Bel-
fort Ramos, encarregado de nego-
cios do Brasil esteve á bordo do cou-
raçado "S. Paulo", afim de cumpri-
montar o-commandanto e officiaes
do navio. Uma comniissão da coionia
brasileira esteve ã bordo, afim flo
convidar a officialidade a. assistir ás
exéquias dos ex-imperadores. As vi-
sitas officiaes italizam-se amanhã.
O CONDE D'EU E O PRÍNCIPE

D. PEDRO DEVEM CHEGAR
HOJE, A LISBOA
LISBOA, 19 (U. P.) — Devem eho-

gar a esta capital no dia 20 do cor-
rente, sua*" alteza o conde d'Eu,
acompanhado vdo principe D. Pedro,

' quc so hospedarão no Palaoe-Hotel.

PARIS, 18 (Retardado) (À. A.)— 1
Não obstante o seu estado delicado
de saude, sua alteza o conde d'Eu,
acompanhará os restos mortaes dos
ex-imperantes, no seu transporte pa-
ra o Brasil.

>A noticia da sua próxima partida
pára Lisboa, com esse fim, causou
entre os , brasileiros aqui residentes,
optima impressão." Antes de partirem, os officiaes do
couraçado "S. Paulo", que aqui esti-
veram, acompanhados pelo Sr. Fre-
derico Clark, encarregado de nego-
cios, visitaram sua alteza, com quem
se.' demoraram em cordial palestra
sobro homem e coisas do Brasil.

O condo d'Eu pretende partir já
para Lisboa, onde tencibna tomar o
cruzador "S. Paulo", com destine á'
America, assisttndc* ãli á ceremonia
da .trasladação dos restos mortaes
dós ex-Imperadores 

"do Brasil.

As communlcações
cabogtragihicas

O PROCESSO INSTAURADO NA
ALTA CÂMARA YANKEE

WSHINGTON, 19 (U. P,)—Em
sua segunda mensagem dirigida á
commissão do, Senado, incumbida de
investigar a situaçüo cabographica
no mundo, o Sr. Newcomb Carlton,
presidente da Western Union Tele-
graph and Cable Company, dos Es-
tados Unidos, trata da contenda en-
tre o governo o a Western Union
Company, em relação á proposta do
lahçamento de um cabo libando. a
Amortcá do Norle ao Brsll.

O Sr. Carlton dliz: "No principio^
da primavera deste anno, dirigimo-:
nos ao governo dos Estados Unidos,-
pedindo licença -para lançar um ca--
bo que, travessando as águas terri-
toriaes de Miaml, na Florida., e d'ahi
at6 Barbados, 

"fosae, 
nessa locallda-

de, ligar nossa linha telegraphica
com a da Western Telegraph Com-
pany, da Grã-Bretanha, que vai até
ao Brasil.

Esta praxe estava de completo
accordo com a que sempre seguimos
para aterrar novos cabos.

Nossa proposta: foi recebida pelas
autoridades do governo, c, não tendo (
conhecimento de coisa alguma em
contrario,suppuzemos que quaesquer
outres departamentos do governo,
que' poderiam ser ouvidos a respei-
to, nada teriam a oppor, e, natural-
mente, haviam de favorecer e enca-
minhar o projecto, como um assum-
pto dependente da rotina burocra-
ticá.

Admittimos, entretanto,quo havia-
mos sido prevenidos, formalmente,
de que se tornava necessário obter-
mos a permissão do presidento da
Republica para» aterrar nosso cabo
em território dos Estados Unidos, o
que tínhamos plena certeza de' que
tal licença nos seria concedida pelo
presidente Wilson, porque nunc, na
historia dos Estados Unidos, jamais
se negou o aterramento de um cabo
a uma companhia americana.

No fim do mez de maio, fomos
convidados a nos apresentar no De-
partamento de Estado, onde se nos
falou, da maneira a mais amável
possivel, sobre os nossos projectos
sul-americanos, não se havendo,hes-
sa conferência, proferido uma fó pa-
lavra dn critica contra o nosso plano.

Nosso cabo estava quasi comple-
tado, quando communicámos ao De-
partamento de Estado que não P*-
diamos aterrar o cabo, logo qusesy-
vesse concluído, sem incorrermos em
grandes despezas, pelo facto fle só
existirem dois vapores no mundo
para. o lançamento de cabos, os
quaes tinham de executar serviços
dessa natureza durante mezes, an-
tes de que, por nossa vez, pudesse-
mos levar a termo nosso projecto.

Após estar nosos vapor carregado
com o nosos cabo, nenhuma yespos-
ta recebemos do Departamento 

' de
Estado, sobre essa nossa communi-
cação".
•-Ò Sr. Carlton, em seguida., passa

a explicar que, quando o cabo cho-
goil a Miaml, na Florida, o governo
recusou a permittir o seu aterra-
mento, ãllegando que, desde que ' ,a
linha que o nosso'cabo ia servir, po-
dia ser fiscalizada pelos inglezes, e.m
Barbados, não se podia permittir
sua entrada nos ¦ Estadog Unidos.

COMO DEPÕE O PRESIDENTE DA
WESTERN UNION . ,

WASHINGTON, 19 (U. P.)—O
Sr. Newcomb Carlton, presidente da
Western Union Telegraph and Cable
Company, dos Estados Unidos, deu
á publicidade uma serie de seis men-
sageiis que elle entregou á commis-
são do Senado, incumbida de invés-
tigar a situação cabographica fio
mundo.

Ém sua primeira mensagem, ao
tratar das communicaçõeg' cabogra-,
'phícas entre os Estados Unidos e o
Brasil, o Sr. Carlton diz:

"Em 1916, a WcsteTii Union Tí',1-
graph Company, unia corpoi-iição
americana, foi instada pelo então se-
erelario de Estado, de desenvolvi'!-
as çommunicações cabogrnphicas en-
tre os Estados Unidos e a America
do Sul.

Más, até hoje em dia, a cpmpá;
nhia ainda não possue qualquer com-
municação directa entre os Éstádós
Unidos, o Brasil e a Argentina.

Deve-te tornar lembrado quò as
conimuiiicaçõe* bkbógrapKlcás entre

COMMUNICADO TELE&R .PHICO
deRH.^HEFFIELD

1
flamengos e

id; entre]

Dentro da communida-
de bel g% a diversidade
de raç%s estabelece

*uma lucta, que, poderá,
tomar grandes pro-
porções.:
BRUXELLAS, fg.,(U. 'P.) — O

.partido flamengo acaba de adoptar
uma .resolução pela qual declara ipic_
deveria ser adojifada. em l.íand Ufflá
universidade puramente flamenga em
vez da franeeza, que lá actualmente
exisite e deveria ser fechada.

Coinmenrandb essa noticia, os jor-
naes salientam as .proporções que gra-
dualmenle vai assumindo, devido prin-
cipalmente á differença de raças e
tambem a outras circumstancias
oriundas da ultima guerra mundial, o
nioyimcnto em favor da separação ad-
ínihistrativa da Bélgica em dois ter-
ritorios, Flamengo c Wallão, que ul-
timamente chegou a proporções7 de
¦tal ordem que impedem seriamente
todo e qualquer esforço empregado
na tentativa ile._-ji3ánter' a .'Tinião n-P-
cional. ,.-'-W^- 

¦'¦:<."¦

.- Aini.pren-sã cin geral-pensa que o
governo está disposto a;. conceder a
primeira jfarte da resolução flamenga,
isto é, a que exige a creação em (land
de uma universidade genuinamente
flamenga, mas que não vê com líons
olhos a segunda parle dessa mesma
resolução, que exige o fechamento da
Universidade Franeeza, pela mami-

-tenção da qual os elementos wallões
estão se batendo com grande ardor.

A reclamação da educação flamen-
gà já existia mesmo antes da guerra
e, durante a oecupação da Bélgica, os
allemães sempre procuraram, e em

pai te conseguiram, o apoio do partido
extremista flamengo, ao qual fizeram
a concessão da Universidade. Fia-
¦menga. .,

E' crença geral que a attitude as-
sumida pelos allemães deu logar á
formação do actual partido separatis-
ta, quo subordina os assumptos nacio-
naes á primazia dos interesses fla-
mengos. ,
[' Os flamengos que se batem pela sua
independência da iuesma fôrma que'
os .Sinn Feiners da Irlanda, poderiam
ser contados a dedo, se bem oue le-
vaiíteni muita grita; o grosso d_b par-
tido apenas pede concessões muito ra-
zoaveis, taes como a igualdade das
duas-línguas nacionaes, o julgamento,
de prisioneiros flamengos por magis-
trados flamengos e a nomeaçfio_ de
funecionarios flamengos nas localida-
des flamengas cm todos os cargos pu-
blicos nas provincias flamengas.

R. H. SHEPFIELD
(Correspondente especial'. ¦ ' ¦ áa United Press.)

ps Estados Unidos é o Brasil., estão
sujeitas a um contrato celebrado
muitos annos atrás, entro a Western-
Telegraph Company, uma empreza
britanniea, e o governo <âof Brasil.
Sob esse contrato, o direito do com-
municação com as cidades costeiras
está reservado ate 1933, e, sob as
cortdições desse contrato, uma com-
panhia americana não pôde ligar
dois opntòs no Brasil ,que já se
achem etn eommunicação pela Wes-
tern Telegraph Company.

Apesar disso, a Western Union
Company, dos Estados Unidos, teria
podido lançar um cabo directo dos
Eéttíáóa Unidos ao JRlo de Janeiro e
Buenos Aires, sc o.' cambio nas con-
dições de.offerta o demanda, opera-
do durante a guerra, nio houvesse
elevado' os preços ao ponto do tor-
na materialmente impossivel o lan-
çamento dc cabo tão extenso, como
o que ora necessário para ligai- es-.-.
ses paizes.

Tendo de contra os elementos do
tempo e do custo, convencemo-nos,
após o estudo da situação, de que.
mais rápido e mellíor plaito para li-
gar o Brasil aos EãtaMos Unidos era
utilizar-nos da i-êde *da Western Te-
legraph Company,: da;,Grã-Bretanha,
para ó serviço sul-àinericaijo, lima
vez'qüe .'essa" companhia disjjunuá de
facilidades para. executar osrseiTviços
brasileiro'•' e argen.tlno, que sao ~ os
mais completos e còmpreheáiveis de
quaesquer dos sistemas sul-américa-

ag conclusões do terceiro
;reiíatorio »

washington, 19 (u. -p.")--*
s°.u t.-r.i.iro relatório á commiBsãü
¦do Seiidili), ineümbida de investigar
a ..Hua,;áo das commuiiioaçõe.s xabo-,
graphit:.-!.., o Sr. Carlton, presidente
da -.Vestem Union Telegraph and
Cable Compunf, aprenenta novos tle-
talhes' ádêrca • da projectada linlia
eabògráphioa de Miami, iia Florida,
ao Brasil. • ,*

Entro outras coisa*, elle dia o-se-

guinte: "Foi em principius de agos-
to e quatro dias depois do Departa-
mento de Estado-ter recebido nos-
sos papeis, que o nosso vapor, desti-
nado au' lançamento *do cabo, chegou
aos Estados Unidos, levando ap oo-
nheeimento da'alfândega dè New-
port News 

'a'carga 
que levava a bor-,

do, o .descarregando na secção final
do cubo que devia aterrar, e que era
sujeita- ao pagarnento de direitos.

¦ Estavmosipols, promptos para lan-
çaç p cabo, de. que ta«to carecíamos
O que a acqisição havia sido . com
tanta insistência reclamada pelos in-
teresses commerciaes o pela impren-
sa e p publico da América do Norte
e.do Sul.
:.A caminho do ponto de partida,
i/sse pacato e velho vapor, destinado
ao lançamento de um cabo, quo le-
vava a seu bordo, como um melhor
meio de communieaçõpB o melhor
entendimento entre nações, foi rc.ceT.
bido por uma esquadra .de vasos .do
guerra dos Estados Unidos, .com o
convés preparado para entrar, .em
acção, com cada um de seus homens
no seu poíto, o prompta para, a todo
transe, defender as costas da Flori-
da do aterramento de um cabo.

Assim teve inicio a histórica opa-
lida bafálha de Miamh
, Essa foi a primeira demonstração
deflnitiya que tivemos de que o go-
Y.eimo, que havia iniciado a -'linha
ca*ographiea, agora a ella so òppijví
rília. --'
,-. A pedido do secretario de Estado,

>"ò embaixador britannico ' iproeuroii
impedi o navio a proceder á tarefa
dò' lançamento, do cabo, mas, como
não tivesse a necessária autoridade
para. tal, o navio começou a lançar
o cabo fora, das aguàs-teri-itorlaejjG
em altomár. Foi quando o Sr. Col-
by, secretario de Estado, pediu que
o vapor voltasse a um, porlo ameri-
cano, até que ficasse resolvido o que
deveria ser feito.

Que o vapor estava fretado sob
contrato, que o seu frete importava
em mais de 1.000 libras esterlinas
diárias, que o vapor era urgente-
mente nceessaroi alhures, para repa-
rar estragos causados nos cabos, du-
rante a guerra, e quc o vapor esta-
va carregado com uma carga sujeita,
a avariaa, evidentemente não entrou
nas cogitações do secretario de Es-
tado, quando deu 

"suas 
ordens, pois

tinha pleno conhecimento de todos
esfes factos".
O QUE ESCREVE VERTINAX, NO

"ECHO DE PARIS", SOBRE OS
CABOS. ALLEMÃES
PARIS', 19 (A.' H. )^-;A. i>rqposito

da questão dos cabos submarinos, ai-
lemães, Pertlnax escreve no "Echo
de Paris":

"Os jornaes americanos aceusam
o governo francez de se ter manco-
mimado com o Japão para arruinar
o commercio- dos Estados Unidos.
OraV na questão da attribuiQ&o dos
antigos cabos allemães, que foram
poivriôs. apprehendidos durante a
lucta e <iue considerámos como pro-
sa de guerra, é necessário não es-
quecer que o respectivo protocolo,
dê 3 de maio de 1909, nos concedeu
a sua exploração, emquanto espera-
vamos a reunião de uma conferência
internacional.

Reivindicámos os tres' cabos se-
guintes: do Brest a Nova ¥ork,'.-de
Brest a Dakar e déMonrovia a Per-
nariíbüco, este ultimo ainda no fun-
do .mar.

O governo de Washington pediu,
primeiramente, que. j os cabos alie-
mães fossom repostos' nos seus anti-
gos percursos e pretendeu, em se-
guida, assegurar çommunicações di-
reetas com a 'Allemanha, 

por meio
de nova.5 linhas, que está prestes a
lançar, tendo ainda reclamado quc
fosse transferida p'ara oe Estados
Unidos a propriedade da linha ide
Brest a Nova York. -

Em vistas dessas reclamações,. of-
ferecêmos co-participção' na pro-
priedade das referidas linhas.A con-
cessão quo fazíamos, porórh, resúl-
tou inutii.e os-»Estados Unidos amea-
çaram de lançar ao mar os nossos
cabos, reclamando, partes fguaés em
todas as receitas 'da eqploração dos
antigos cabos allemães, assim conio
a suppressão do paragrapho segundo
do protocolo que legitima a nossa
exploração. ¦ '

Mesmo assim, ainda hos-resigna-
mõs a" aceitar a primeira proposi-
ção", •'

Os interesses
italianos

PELAS VICTLMAS DA GUERRA
ROMA, 19'(U. P.') —: Monta d. 2õo'

milhões de ilras a quantia destinada
a soecorrer os inválidos, as viúvas e
os orpliãôs-da gíierra.
GRAVES TUMULTOS ^TO PARLA-.

MENTO
: tROMA, 19 (U. P.) — Na sessão dà
manhã da Camai-a dos Deputados foi
discutida, a questão do áugmeuto dos
preços do.s gêneros. Na reunião, da
tardo o Sr. Nicola . assumiu nova-
mente a presidência da Câmara, sen-
Uo alvo, du '.'Ioquente inaftiiféstação dò
=y!iipatliia.

O Sr. Nicola pronunciou eloqüente
discurso, explicando a situação. O Sr.
Bqsolll abraçou-o o nuiiierbsos depu-
tados apertaram-lhe a mão.

• 'A Câmara passou a. discutir os
aéõntéçlmehtòs policiaes-de Lueca. O

:í PREÇOS PRÁTICOS

"Mi
"- - .1

--1

$

íuini.stro do interior, Sr. Corradini,
justificou a acção du policia. O depu-
tado Salvatori respondeu ao ministro
dizendo quo os factos foram provoca-
dos'por um grupo de malfeitores,
chefiados por officiaes vindos de
Piza.

A discussão degenerou oiii uma
troca de palavras violentas, entre li-
beraes e socialistas, segúindo-se ter-
rivel tumulto. O recinto da Câmara
converteu-se eni um campo de bata-
lha, O presidente, indignado, suspen-
deu' a sessão, lyyindando despejar as
tribunas o as galerias.' 

' '.

OS TRABALHOS DA CÂMARA
•ROMA, 19 (U. P.) 

'-r- 
Em sessão da

commissão de finanças da Cumara
dos deputados, a qúo assistiu o presi-
dentp do conselho, Sr. Giolltti, foi re-
solvido propor á Câmara que conceda
utii exercicio provisório, até que ter-
mine o periodo das discussões.

Os trabalhos dá Câmara recome-
çarãq na próxima terça-feira.

NO SENADO
ROMA, 19 (U. P.) — O Senado re-

começou os seus trabalhos. Na sessão
dé hoje falaram os Srs.-Nitti, Cassali-
ni, Crispolti, Demar, Tinio, Lissia,
Rossini o CUaffi, que se manifestaram
favoráveis ao projecto de' melhorai-
as condições dos 

'k 
pensionistas de

guerra. A lei foi approvada nóií-37.6
votos contra.sete. . :.; .
O AMPARO AOS MUTILADOS DA

GUERRA — NO PARLAMENTO—
COMÍCIO DOS INTERESSADOS.

ROMA, 19 (U. P.) — Os mutilados
da guerra realizaram hontem diver-
sas manifestações, pedindo a Imme-
diata approvaçâo, pela' Câmara dos
Deputados, fl|o proiecto dê lei au-
gmentando. as suas pensões.

• Durante a manhã ,e ao meio-dia,
os mutilados agruparam-sa em ffen-
té á_ Câmara dos Deputados, conse-
guindo quebrar um forto cordão-de
tropas e guarda.real, com o'auxilio de
suas moletás e bengalas. • ,-'

Vários deputados intervieram, as-
segurando aos:manifestahte's> que o
projecto seria" discutido na sessão dar
tarde.

Depois de-deixarem a Câmara dos
Deputados, os mutilados oecuparam,
pela' força,, vários automóveis, entre
os quaes üm pertencente á embaixada
no-rte-amerfcána e outro do Sr. Rosa-
di, sub-sécretario das bellas;-ártcs. Os
íflonos dos: carros fqrahí obrigados a
abàndoht)l-os émqüànto os mutilados
sè dirigiam ao Ministério da Guerra,
afim do fazerem nova manifestação.

. A' tarde, circulou <o- boato, entre oà
mutilados, de que, a Caniara não ha-
via discutido o projecto, dando issp
motivo q. que os interessados re re-
.unissepi immediatamente cm frente
ao' Moriteeitorio, fazendo viqlcnta
manifestação e entrando em lucta
desesperada.coin a'tropa e a guarda.

Um mutilado arrebatou o revólver
a um guarda,-fazendo, fogo sobre, elle,
attingindo-lho o peito. Depois de in-
tensa lucta,'os inválidos conseguiram
quebrar"a linlia de guardas em um

^ponto, chegando á praça do Monteei-
torio, úé onde apedrejaram u edificio
da Câmara dosJDèçutados, quebrando
os 

'vidros das jáhelaà -

. Uma commissão do delegados foi
recebida pelo deputado Luigi Gas-
paroto, qou lhe informou que o- pro-
jecto não havia sido discutido na ses- ,
são da tarde, devido ás manifestações
realizadas durante a manhã.

A APPROVAÇÂO DO PROJECTO
ROMA, 19 (U. P.) — (Urgente) —

A Gamara dos Deputados niiprovou o
projecto do lei aiigmentnndo as pen-
sões aus mutilados da guerra.

O 
'¦ "DÉFICIT" ORÇAMENTÁRIO •

ROMA, 19 (U. .P..)..— .0. primeiro,'
ministro, -Sr, Giólitti, e o Sr.' Moda, .
^inistro das finanças, estiveram pre-
sentes, hontem,' na commissão do fi- ,
nanças e dos negócios do Thesouro da
Câmara dos Deputados. t ' i

. O Sr. Meda disse que o "déficit" do
orçamento seria pouco.menos dc 14'
bilhões de liras. O;Sr. Giólitti decla-
rou quo, após á passagem do projecto
do pão o das novas medidas fiscaes,
esso "deticit" seria gradualmente re-
duzido. O primeiro ministro negou ter
intenções de convocar novas eleiçOes,
pois havia aceito a fórmula do Sr.
Luzzattii concedendo ampla autoriza,-
ção ao poder, peio- prazodesels me-
zes. .-
A CAMPANHA CONTRA OS ELE.

MENTOS EXTREMISTAS
BOLOGNA, 19 (U. P.) — A policia

deu uma busca na residência do ex-
tremista Bertini, apprehendendo 30
rifles do exercito e g.-ande qauiitida-
de do capacetes/ Etn uma discussão
coni a policia, Bertini foi brutalmen-
te tratado, c um outro radical dc no^
mo Nicolas, ferido no- honibro. Um
certo numero de 'pessoas foram doti-
das para averiguações, por se have-
rem tornado-suspeitas de coparticipa-
ção nos "complots".extremistas, ulti-
mamente descobertos pela policia.
OS ACONTECIMENTOS DE BO-

LOGNA .
ROMA, 19 (U. P.) — Chegou ,a

Bologna a cbnimlssão encarregada de
lnvesltgar sobre os acontecimento»
dessa cidade. A commissão ê compôs-
ta' dos Srs. Lavazteoni, Decápitani,
Delia Seta, Faleioni o Giufriãa.
RATIFICAÇÃO DO P.ACTO DE S.VN-

TA MARGARIDA
' TROMA, 10 (U. P.) — (Urgente) —
0!i'ei Victor-Manoel assignou esta
noito o decreto ratificando o traindo
de Rapallo. '..;'<

O,,accordo; entrar»- cin execução 15
dins depois da publiòaciío do mcsnío
nã. "Gnzcta Òfíiclal".

Após ú assignatura, o soberano te.
Icgraphou ao governador dá região
Juliana, em Veneza, felicitando, pql»
rcdciiipção dos territórios adquiridos^
cri» Virtude do tratado.

AS DECL^IRÁÇÕES^O CONDE DB
SFÓRZA ' '-

ROALtV, 18"(A.' A.) Retrdado .— O
conde de Sforza, ministro doa negócios
estrangeiros, fez hontem importantes
declarações no. Senado, na sessão da
tarde, a propósito do Tratado dè Ra-
palio. A sessão despertou, por isso, o
maior, interesse, sendo a palavra do
nvnlstro ouvida com a máxima atten-
ção pelos senadores presentes.'O 

conde ,de Sforza começou dizendo
que pretendia limitar-se a salientar
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REDUCÇÃO EM
NOSSOS AMOS BE GRANOE MODA I

Oceasião sem precedentes!
Brindes em mercadorias para todas as

compras acima tle 40$0U0
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A' BRAZILEIRA

A" FORTUNA

Ao 1.° Barateiro

Au Petit Marche

algumas das vantagens fundamentaes ^ SÍtliaÇãO 110 OHeilte
do tratado, sobre aa quaes se nao fí- *
zera completa luz, e, depois de recor- GUfOipeU
dar a época, ainda nao multo longin-
<iua em que a Italia não podia deixar
de ser inimiga da Áustria imporialista,
disse: - .••O Tratado de Rapallo tinha consa-
grado os limites dos Alpes Giulianos,
constituídos por uma linha que partia
de Brenner e ia até ao mar, e que não
podia ser mais perfeita, lí' do certo
motivo de grande júbilo para a Italia
a annexàção dos Alpes, que constituem
a razão e o symbolo da victoria ita-
liana. A admirável cadeia do monta-
nhas significa para nós a plena liber-
dade militar, isto e, it certeza absoluta
de que podemos garantir o nosso fla,p-
co. Mas com isto estamos longe do ler
olitido tudo, continua o orador. Da
guerra — e devíamos dizer simples-
mente do Tratado de Rapallo — con-
seguimos sair uma grande potehc'a,
porque estamos hoje absolutamente se-
nhores dos nossos destinos e na Eu-
ropa de amanhã poderemos agir .por
nós mesmos, seguir desassombrada-
mente o nosso caminho e trabalhar
pelo nosso bem estar —. o que quer
lizer pela paz do mundo. E isto su-
jcederá não só porque conquistamos
ds admiráveis confins assignalados
pela natureza, fazendo da Ital'a quasi-
uma Inglaterra continental, como por-
que nunca tivemos a earagem.de não
annexas. terras e populações cuja posse
teria creado o Irredentismo fis aves-
sas. Vencemos a guerra, não ha du-
vida, mas para transformar essa, espe-.
cio de nova Áustria, que se estava for-
mando sobre as margens do Adriático.

"Sentimos um grande amor pela pa-
tria e consideramos mir to bella e au-
gusta a missão que ella emprehendeu
no mundo para lançal-a em iguaes o
epliemeros suecessos."

O orador fala em seguida das obje-
cções levantadas por alguns.parlamen-

GOVERNO RUSSO RESPONSA-
RILIZA A POLÔNIA. PELA IN-
TERVENÇÃO DA LIGA DAS NA-
ÇÕES NO PLEBISCITO DE VIL-
NA.
GENEBRA, 19 (U. P.) — Consta

que o Sr. Tchitcherin. ministro das
rciuçíU.s exteriores da Rússia, enviou
nina nota â (K.ogiCção polaca .'i võn-
feiencia russo-polaca d.:> Risa, decla-'rando 

que a Russia fará responsável
a PÓJonia se o exercito internacional
ilá Liga (!;>s Na.:ões ent.-ir em VI.ná,
afim de iissu.nlr o f'ço •Uole" dessa,
cidade durante o plebiscito.

Accr&scenta essa nota .ina o gene-
ml JÍCÍJo-*.ifl, o chef» polaco "in-
dC|-..->ii;li_ní" uue agora domina il-
na, prepara-se para novo avanço na
Kussia, o. aceusa o governo da Polo-
nia de estar ajudando ZoIlgowsKI em
seu emprehendimento illegal.

O governo da Llthuania tambem
enviou uma nota ao conselho da Li-
ga das Nações, pedindo-lhe para evi-
tar qu eo general ZelIgOwski receba
reforços e su-pprimentos de V&raovia.
TEMORES PELOS PREPARATT-
• VOS BELLIOOS DOS BOLSHE-

VISTAS.
RIGA, 19 (U. P.) — Em círculos

officiaes lettões manife.3t.a-se profun-
do desagrado em presença dos prepa-
rativos militares dos bi>lshevistas, te-
mendo-se quo o soviet tonçlonti ini-
ciar uma campanha contra a Letto-
nia, em cooperação com os bolshovis-
tas do paiz.
O GENERAL RANGEI, INSPECCÍG-

NA OS REMANESCENTES DE
SEUS EXÉRCITOS.
CONSTANTINOPLA, 19 ('J. P.) —

O general Wrangel. chefo anti-bols-
hevista, partiu para Gallipoli o Le

tares segundo as quaes a Italia pode-, mos, afim de inspeccionar as suas

m

m ter obtido melhores vantagens ter-
ritoriaes, e declara a tal respeito que G
um verdadeiro titulo de gloria para a
delegação italiana o não ter querido
fazer da questão uma especulação pu-
ramente mercantil."A Italia vencedora, 'diz o conde de
Sforça, mostra-se digna do seu passa-
do e não que^r ditar leis baseadas na
violência, mas quer seguir o caminho
que lhe incVca a sorte commum dos'
povos.

O.s representantes serbo-croatas-slo-
venos fi conferencia de Rapallo reco-
nheceram espontaneamente que não se
.poderiam separar da Italia os quatro»
centos mil slavos de áquem dos Al-
pes ha séculos itallanisados, e nós, com
profunda dor, mas tambem com ó con-
solo de servir aos Interesses eternos da
pátria, renunciamos aos dreitos histo-
ricos que trthamos sobre as torras do
Adriático. Entendemos desde logo por
um accordo justo que os dois governos
devam prestar o seu apoio político e
diplomático contra os perigos que pu-
dessem surgir de uma acção contraria
aos nossos interesses, tendo em mira a
restauração do império dos Itabsbur-
gos. Deste accordo demos conhecimen-
to ao governo tcheco-slovaco, a cujo
ministro dos negócios ostrange'ros dis-
semos que aguardávamos o ensejo de
uma conferencia em Roma. No entan.
to, tudo está. prompto para a assigna-
tura dos accôrdos çommerciaes entre
os dois paizes. Ora, 6 nesta politica de
accôrdos que o tratado de Rapallo deve
ier incluído, afim de poder ser julgado
conven'entemente."

Respondendo depois aos senadores
que so manifestaram contra o trata-
do. sob a allegação de quc podia acar-
retur o esphacélamento da Yugo-
Slavia, o conde de Sforza declarou que
a constituição do estado-serbo-croata-
sloveno é a melhor e mais segura ga-
rantia da victoria italiana, porque sem
isso o imperialismo dos Habsburgos se
insurgiria, mais cedo ou mais tarde,
ameaçando Fiume. Accrescentou, en-
tretanto, que, se contrariamente, o
veto da Italia provocasse uma criso
croata, a Italia, consçia do seu futuro,
teria o dever de proceder como proce-
deu, mostrando-se generosa para com
o Joven povo vizinho, que está fatal-
mente destinado a realizai- a propiiecia
dò Mazzini." '

Fala cm seguida do espirito conci-
liador c tolerante com que a Italia sa-
berâ conservar o affecto dos novos ci-
dadãos da lingua slava e conclue nes-
tes termos:"Somos quarenta milhões de italia-
nos e formamos um bloco compacto
entre o povo latino. Trabalhamos pela
paz e expulsamos do nosso organlsrho
os .germens fictícios da anãrchia, pro-venham elles donde provierem; pnosi-
gaarçs no programma de expansão e
Influencia da Italia e que esto pro-
gramma não significa ém parte algü-
ma a oppressão dos direitos de ou-
trem. Tenhamos fé numa Europa me-
lhor, porque sentimos cm nós a for-
ça. necessária para tornei uma reali-
dade a politica de paz e do concórdia
humana, politica que em Rapallo pu-demos consagrar com a unidade da -pa-
tr a, assignal-indo um caminho que a
Italia foi a primeira a percorrer o queconstitue a maior gloria do povo ita-
llano,"'

Aij ultimas palavras do ministro fo-
ram cobertas de applausos e quasi to-
dos os mnistros e senadoies presen-
tes lhe for.tni apresentar os seus para-ben.«.

tropas que ali se acham acampadas.
PARA SOLUÇÃO DAS RIXAS DE

FRONTEIRAS ENTRE A RUSSIA
E A RUMANIA.
BUCAREST, 19 (ü. P.) — O go-

verno recebeu uma nota do Sr.
Tchitcherin, ministro das relações e.\-
teriores do sovit da Russia, pedindo
aò governo da Rumnnia que indique
o logar o a data om que deve reurir-
se uma conferência de delegados des
dois paizes, r.flm de resolver a que-
stão do limites entre os dois Estudeis.
NO PARLAMENTO POLACO AVEN-

TA-SE A OPPORTCNIDADE DA
ALLIANÇA COM AS NAÇÕES
OCCTDENTAES.
PARIS, 19 (U. P.) — O correspon-

dente em Varsovia do jornal "Echo
de Paris", diz que o deputado Dubu-
nowiez npresento-u uma moção na
Dieta polaca, reclamando uma allian-
ça entre a Polônia e as nações dó.
Oceidente.

Essa alliança devera comprehender
um accordo militar com a França,
baseado em obrigações reciprocas.
CONFIRMA-SE A NOTICIA DE ÜM

PRO.T FITADO GOLPE RUSSO
CONTRA A RUMANIA.
VARSOVIA, 10 (U. P.) — Vm

destacamento dc officiaes da Ukra-
nia, quc acaba dc chegar n esta d-
dnclc, declarou que oa bolshevlstas
russos eslão concentrando grandes
contingentes de tropas «o longo das
froiitciran da Besswnbla, afim de dl-
rlglrcm um forte golpe militar para
reliiiver da Riimuniu n Bcstmrabia.

Mais dc 500.000 soldados russos .ic
neliiiiii Hctunlmente na região dn
Bessnrablii, asseveram esses of ficiacs
incluindo 40.000 cnralleii-os. sendo
dc prezumir que us hostilidades en-
tre a Bcssarabln c Rumnnia estejam
prestes n sc desencadearem.
UM PLANO DE LENINE PARA

ROBUSTECER A RUSSIA PELO
DESENVOLVIMENTO DAS IN-
DUSTRIAS.
BERLIM, 1» (U. P.) — Viajantes

recentemente chegados nesta capital
da Russia, dizem quc Lenine, o pri-
ineii-o ministro lx.lsbe-, Istn, está pre-
parando nm vasto projecto dc cx-
pansão industriai nus " regiões de
Moscou, Petrogrado c DoncU, com
receio dc que <>. systema dc governo
soviet venha a se extinguir por com-
pleto, li menos que n Ktissin consiga
firmar a paz com seus inimigos; e
adopte meios effleazes para di-scii-
volver, em. bases seguras, n.cxpan-
suo econômica da nação.

' Os viajantes daquellas proceden-
cias deram a 'conhecer ns seguintes'
declarações feitas pe|o próprio Lc-
nine: .;.". • ."''..

• "Conseguimos . estabelecer . a. paz
cóm a ínaiorla dc nossos Inimigos, e
sc 'íi "Éntcnte" nos pcrinltttr' gozar
do actual estado de mela-paz eni que
iictunlmcntc nos encontramos, fica-
remos habilitados a lci-ur rápida-
mente a effeito a reconstrucçno <fó
systema econômico da Russia, pro-
vnndo, por esta fôrma no.mundo, quc
o systema dc governo dos soviets
não foi um fracasso. Niiiu-a perinlt-
tiremos qiie a Russia sc tome umn
nação de camponezes."

Lcuine tiuiibcm nutre n convicção
dc quc um grande movimento dc iu-
dtislrializnção -cimentará as bases
do bolshevismo ua Russia, pelo fll

siistentaciilos nas luetas quc tem ti-
do necessidade de enfrentar.

Entre outros planos quc pretende
levar a effeito, figura o da elcctilfl-
cação da industria, cm mna vastlssi-
mn escala.
CESSAÇÃO GERAL DAS HOSTI-

LIDADES
LONDRES, 19 (U. P.) — Um ia-

aiogramnia procedente de Moscou,
recebido esta noite, informa que pela
primeira vez, na historia.do governo
do soviet, as hostilidades cessaram
em todas as frentes,

"Por esse motivo, o communieado
diário sobre as operações, não será
publicado no futuro", diz o referido
despacho.

A questão irlandeza
O PROJECTO DO "HOME RULE"

VOLTA A' CÂMARA DOS LORDS
LONDRES, 19 (A. H.) — Voltou

mais Uma vez á Câmara dos Lords o
projecto do "home-rule" para a Ir-
landa, por ter sido objecto de uma
nova emenda por parte da Câmara dos
Communs.
MAIS UMA "EMBOSCADA SINN-

FEINER
LONDRES, 19 (A. H.j — Telegra-

pham de Dublin:-
"Hontem, no condado de Cork, al-

guns soldados que eram transportados
em auto-caminhões caíram numa em-
boscada preparada pelos revoluciona-
rios irlandezes. Foram mortos dois sol-
dados.

No condado de Cavai duas patrulhas
de policia, foram atacadas. Em Deudt
verificou-se a morte de um policial."
LLOYD GEORGE RECUSA-SE,

AINDA UMA VEZ, A CONHECEU
DOS TERMOS DE UM TRATADO
COM A IRLANDA.
LONDRES, 19 (A. H.) —O pri-

meiro ministro Lloyd George escreveu
ao reverendo O' Flannigan, recusando
aceitar a suggestão para entrar em ne-
gociações com De Valera, sobre os ter-
mos de um. tratado com a Irlanda.

Nessa carta, o primeiro ministro de-
clarava não poder reconhecer a exis-
tencia da Republica irlandeza, e con-
sequentemente não podia entrar em
negociações officiaes com o pretendi-
do presidente dessa Republica. Acere-
scentava ainda o Sr. Lloyd George
que não havia nenhum meio de con-
clu:r-se a paz, emquanto os "slnn-fei-
hers" persistissem em obter uma so-
lução pela violência.
PROROGAÇÃO DO ESTADO DE

SITIO EM DUBLIN
DUBLIN, 19 (U. P.) — O general

Macready' commandante- das forças
britannicas, prorogou b est; ) > de si-
tio. O general recommenda a todos
os soldados inglezes que nâo pratiquem
actos- de represália, pois serão julgados
pela corte marcial, podendo ser até
condemnados íl pena de morte. Ao
mesmo tempo o commandante em che-
fe avisa á população civil que o go-
verno britannico dará todo o "apoio ás
forças militares e não toierará que
sejam atacados pelos palzanos.

Noticias de Portugal
PARA Ò REATAMENTO GERAL

DAS RELAÇÕES ÇOMMERCIAES
; LISBOA,. 19 (U. P.)"—A direcção
do Commercio Agricola eqpediu uma
circular convidando ás' entlüadés
mais importantes de todo. o mundo
a reatarem negócios com Portugal.
INSPIRA CUIDADOS O ESTADO

DE SÁÜDW DO PRESIDENTE DE*
PORTUGAL
LISBOA. 19 (U. P.)_—O Dr. Anto-

nio José do Almeida, presidente dá.
Republica, peióron cm seu estndo do
saude.
CONDECORAÇÃO HESPANHOLA

LISBOA, 19 (U. P.)—O Sr; Li-
berato Pinto foi agraciado pelo rei
da Hespaifha com a cruz do mérito
militar.
O CONGRESSO LIBERAL E O

SR. ANTONIO GRANJO
LISBOA, 19 (U. P.)—Aa- ultima

reunião do Congrcssao Liberal, foi
violentamente atacado o governo do
Sr. Granjo.
SAUDAÇÕES AO DR. AFFONSO

COSTA
LISBOA, 19 (U. P.)—O Congres-

so Democrático do Porto enviou ca-
lorosag saudações ao Dr. Affóriso
Costa.
UMA RECUSA DO GENERAL

NORTON DE MATTOS
LISBOA, 19 (U. P.)—-O general

Norton de Mattos se recusou a rece-
ber a saudação que lhe enviou o
jornal "O-Mundo".
UM CONSELHO DO CARDEAL

GASPARRI AOS CATHOLICOS
PORTi; GUEZES
LISBOA, 19 (U. P.)—O "Diário

de Noticias" publica uma entrevista
do cardeal Gasparri, secretario de
Estado do Vaticano, dizendo que os
catholicos portuguezes dev.em re-
«peitar as instituições republicanas.
PARA ENFRENTAR O DESEQUI-

LIBRIO CAMBIAL— ÜMA LIGA
BANCARIA EM PERSPECTIVA .
LISBOA, 19 (U. P.)—Af firma-se

que os bancos Portuguez, Ultrama-
rino, Totta e Credito Agricola se li-
garão, formando um bloco capaz de
enfrentar o, desequilíbrio cambial.
O QUE PRECONIZA O .

CONGRESSO LIBERAL
LISBOA, 19 (U. P.)—O Congres-

so Libera.l preconizou a concessão
da amnistia e a dissolução do Par-
lamento,, declarando que somente o
governo da direita resolveria o pro-
blema político-..

O Congresso Democrático se ma-
nifestou entrario á amnistia.

Ambos approvaram nvoções sau-
dando o presidente' da Republica,
Dr. Antonio José de Almeida, o ex-
ercito e a marinha.

NO REGIMEN DAS RAÇÕES
LISBOA, 19 (A. H.)—De confor-

midáde coni o decreto que determl-
na p estabelecimento de .rações para
a venda de azeite, cevada, milho,
centeio, trigo e leguminoe-a.-:, cada
habitante bó pôde abastecer-se, por
mez, de um litro de azeite e de
quinze kilos de cada um dos outroB
artigos da lista..

A suecessão

COMMUNICADO TELEGRÀPHICO
de HENRY WOOD

0 encerramento da
assembléa de

Genebra
0 presidente da primei-

ra assembléa da Liga
das Nações faz uma
summula dos traba-
lhos da grailde confe-
rencia — Agradeci-
mentos á hóspitalida-
de suissa.
GENEBRA. 19 (U. P.) — A

primeira conferência d;i assembléa da
Liga das Nações acaba de passar para
os anliaes da historia.

A assembléa encerrou seus traba-
lhos ás 6.40, á noite passada, para
tornar a reunir-se em sessão que deve-
rá ser convocada para o próximo mez
de setembro de 1931.

0 Sr. Paul. Hymãns da.Belgica. c
presidente da assembléa, pronunciou
o djscurso de encerramento, conimu-
nicando que o coa.ielho da liga havia
decidido que todas as emendas que
venham a ser apresentadas áò conve-
«io da liga, deverão ser sttbmettidas
antes do dia 31 de março de 1921. ás
reípectivas commissões convocadas
para o anno próximo vindouro. Esta
resolução foi tomada com o fim'de
habilitar as respectivas commissões a-
terem teíupo sufficiente de estudarem
as propostas apreseriladaspara emendas

110 convenioe aptas a darem parecer fa-
vòravel 011 contrario., logo que a as-
sembléa seja convocada.

0 Sr. Hymaiis agradeceu ao povo e
ao governo da Suissa peia hospital.-
dade que dispensou aos meuibrosda
assembléa .durante , as conferências
que tiveram logar em Genebra, decla-
rando que todos sem excepção alguma
se ausentavam do tradicional solo
suisso encantados com o, bom acolhi-
mento e fidolgo tratamento com que
as autoridades nacionaes e munici-
naes os haviam recebido.

Finalmente açodou dizendo qtte:
" Durante estas ultimas cinco sema-
nas demonstramos que a primeira ex-
periencia da Liga das Nações resultou
em um suecesso completo, tornando-
se ella uma organização cheia de vida
palpitante, movida por um trabalho
fecundo que a levou a realização de
uma pratica indestructis'el. "

" As relações entre a assembléa e o
conselho acham-se estabelecidas dc
uma maneira estável de uma fôrma
definitiva. 0 convênio foi interpreta-
do e poderá ser susceptível de certas
modificações na próxima reunião da
assembléa.

Conseguimos estabekcr um grande |
numero de organizações de grande iin-

-portancia lechnica* ein prol da re-
construcção da estruciura indusfrial,
econômica e financeira do inundo.
Tambem consecuimos que seja ado-
ptado o plano internacional da liga de
um bloqueio, habilitando-a a pôr em
vigor suas decisões.

. Demos, igualmente, os primeiros
passos para o desarmamento.

,- E-finalmente estamos .aplos a-for-
tn.tr 11111 Tribunal Internacional. de

I Justiça — aspiração essa que o mun-,
do* tem procurado realizar durante
os últimos 30 annos. .

A liga não conseguiu encontrar um
mandatário para a Artncnia, 'lhas teve
a felicidade de encontrar no ljra-
sil, na Hespanha c nos Estados L*ni-
dns, nações dispostas a aceitar a me-
diação. nas questões entre a Turquia
e a Armênia, com a qual a liga espera
ainda poder salvar este paiz. "

As galerias achavam-se repletas (le
pessoas que desejavam assistir á ses-
são final da assembléa. Oradores pro-
nunciaram eio.;uenles discursos con-
gratulando-se a liga pelo brilhante sue-
cesso de seus trabalhos. Os delegados
dus nações que se fizeram representar
na assembléa dedicaram toda a nòt-
te passada em lavar despedidas aos
seus collegas que seguiram ein- trens
especiaes nara os seus respectivos
paizes.

HENRY WOOD
(Correspondente especial

. da United Press.)-

sempre seus maiores partidários e

hellenica
OS ALLIADOS ESTUDAM UM MEIO

DE DESAPROVAREM A VOLTA
DO REI CONSTANTINO.
PARIS, 19 

"{A. 
H.) — Os governos

alliados, examinando a attitude que
devçm ditar aos seus representantes
em Athenas por motivo da volta do.
rei Constantino, concordaram-em agir.
com perfeita solidariedade, afim de
ficar mais fortemente accentuada- A
desàpprovaçâo íòm : que. recebem o
acto da Grécia.

Jâ se sabe que os ministros pleni-
potenciarios, bem como ns missões
da França o da fí.glaterra em Âth'è-
nas, se ábstèrão de quaesquer rela-
ções officiaes com o rei e a córte gre-
ga, nem assistirão a nenhuma das ce-
remonias pubiicSis em honra do sobe-
ran o.

Por sua vez, òs navios alliados dei-
xaiãn as águas htlk nicas para não
prestar honras a Constantino.
PRISÃO DE VÁRIOS VEXIZELIS-

TAS
ATH.RN.YS, 19 (U. P.) — Foram

cto de haverem sido os operários 1 presos dois officiaes partidários do
èx-primelro ministro Sr. Venizelos,

que foram encontrados disfarçados de
frades. Os jornaes encontram ligação
entre essas prisões e as do vários "ve-
nizelistas" que foram recentemen-
te detidos em Milão, quando preten-
diam atirar uma bomba contra o rei
Constantino, por oceasião de sua pas-
sagem por essa cidade.
MANIFESTAÇÕES VENIZELISTAS

NA CAPITAL TURCA
CONSTANTINOPLA, 19 (U. P.) —

A colônia grega desta cidade enviou
uma delegação a Nice, Incumbida de
visitai- o ex-primeiro ministro senhor
Venizelos, e de exprimir-lhe a fideli-
dade da colônia grega na Turquia. Os
escriptorios do jornal constantinlsta
*Patria", foram assaltados, e os vi-
dros das janelas do edificio quebrados
a pedradas. Muitos dçsertores dò ex-
ercito da„Aaia Menor chegaram a esta
cidade, declarandó-se fieis ao Sr. Ve-
nizelos.
A INGLATERRA ANNÚE A' PRO-

POSTA FRANCEZA
PARIS, 18 (A. A.) Retardado —

Os jornaes desta capital annunciam
que a Inglaterra aceita as propostas,
apresentadas pela Krariça, no sentido
de fazer retirar os seus ministros em
Athenas, logo após n cl)cgnda á cnpi-
tal da Grécia do ex-rei Constantino.

ATHENAS, 19 (U. PJ (Urgente)
— O rei Constantino foi saudado por
altos funccionarios do Estado ã sua
chegada a esta capital, hoje. Organi-
zou-se numeroso cortejo, que foi de-
lirantemente applaudido por milha-
res do pessoas. O rei dirlglu-sè .á
Acropolis e d'ahi ao palácio real, on-
de vai residir.

. A recepção feita ao rei Constanti-
nq^ segundo se affirma ê a mais en-
tliusiastica de que ha memória nà
historia da nova Grécia. Populares
de ambos os sexos gritavam' dando
vivas ao soberano até ficarem roços.

Durante a tarde milhares de pes-
soas estacionaram, & porta do pala-
cio na esperança de poderem ver o
rei. .. ' .,
CONSTANTINO ENTRA VICTOIÍIO-' 

SAMENTE EM ATHENAS .
ATHENAS, 19 . (U. P.) — O rei

Coiistaiitlno chegou • a -estu capital,
boje, ás 11.45, scmlò -saudado pelo
povo conv. éxtraòrdinaViò ' èritbn-
siasmo.

LONDRES, .19 (U. P.) — Um des-
pacho pnra, o jornal "Eyeiiing Tele-
grapli",. procedente de Athenas diz
ter chegado o rei Constantino,. hoje,
ao meio dia á essa capital, a bordo
do cruzador " Averoff'.'.

Grande massa popular saudou o
soberano que breve vai assumir as
suas funeções reaes-

Os pequenos paszes
UMA CONSPIRAÇÃO BÚLGARA
PARIS, 18 (A. A.) Retardado —

Telegrammas aqui publicados dizem
quo os jornaes italianos «anunciam

que o governo de Belgrado teria dés-
coberto uma conspiração que tinha por
fim sublevar a Croácia e unir-se 6.
Republica da Hungria.

Os mesmos telegrammas acerescen-
tam que o ex-imperador Carlos seria
o cabeça desta conspiração e que 0
governo de Belgrado está disposto a
ped'r a sua extradição da Suissa.

Noticias francezas
CONTRA OS EXCESSOS DO MO-

DERNISMO — UMA PASTORAL
DO ARCEBISPO DE PARIS
PARIS, t» (U. P.)—O arcebispo

dc Paris, monsenhor Dubols, dirigiu
uma carta pastoral, nue foi lida em
todas as igrejas, reeomiiiendnntlo ao
elemento feminino que se abstenlui
de usar as acliines modas o dc tomar
parte nas. novas dansas.

O que se passa na
Allemanha

DR. SUSVÍELA GUARCH PRO-
PÕE A INSTALAÇÃO, EM HAM-

BURGO, DE MOSTRUARIOS
PERMANENTES, EM QUE FI-
GUREM PRODUCTOS DA ALLE-
MANHA E DA AMERICA DO SUL
BERLIM. 10 (U. P.) —• O ministro.

do Uruguay, Dr. Susviela Gunrch. dç*.
(.Inrou á United Press estar sendo es-

udndo, uctuiilmcntc, o projecto de
instalai', em Hamburgo, umu exposi-
ção pçrnuincntc de Industria e com-
mercio, em que figurarão todos os
productos allemães e da America do
Sul. O plano comprehende um ser-
viço regnlur de .Informações sobre
questões econômicas entre 11 Allemá-
íilm c a, America do Sul.

As autoridades municipites dc
Hamburgo . aceitaram a . proposta,
manifestando grande interesse e ap-
provação,' tendo iniciado as negocia-
ções cóm o governo para n-devldu-ex-
eeução. >'-,-:' O ministro àfflriiioii. que não ha-
verá difficuldade em conseguir-se os
fundos necessários, visto como o re-
speetlvo custo será distribuído entre
todos os paizes' Interessados.

, BERLIM, 19 (II. P.) — Foi noti-
chulo que os allemães entrega rain á
"Entente" o. quantidade total de car-
vão devida no me-/ de novembro. A
producção de carvão íins mlnns do
Rnlir migmeiitou de oito milhões dc
toneladas 110 referido mez.

A nova phase de
fiume

AS HOSTES D'ANNUN7.IANAS E A
POPULAÇÃO FIUMENSF.

ROMA.19 (A.A.) — Informações
recebidas de Fiume, dizem que se
açcentuani as divergências entre os
legionarios commandados .flor .Ga-
brieí d'Annunzio e a população lo-
cal. ¦

De tal natureza mno. essas diver-.
gencias que tomam, freqüentemente,
um caracter de hostilidade.

D'Aiihunzio, ao que se diz, está fa-
tigadissimo pela lueta incessante
que vem sustentando desde que
abraçou a causa de Fiume-italiana, e
teria manifestado a intenção do dei-
xar a direcção da campanha. Se isso
se realizar, assumirá ó governo b ge-
neral Peppe Garibaldi.

Outras informações, porém, . dl-
zem que DVAnnunziq, ao contrario,
está resolvido a manter a resisten-
cia que até agora tem offerecido,
não cedendo uma' só linha dos pró-
pgsitos que, naquelle sentido, mani-,
f estou. . • -
NÃO SE CONFIRMAM AS NOTI-

CIAS VULGARIZADAS SOBRE
: REBELDIA DA ESQUADRA ITA-

LIANA,: EMBORA SE - ADMlTT-V
SER GRAVÍSSIMA' A SITUAÇÃO.

t ,'. ¦'- ...

- LONDRES. 19 (A. Ai) — O cor-
respondente do "Daily Express" cm
Vienna, informa num despacho tele-
graphico, quc toda,a. esquadra itaüa-,
na, elícarregada pelo 

' 
governo da

Italia, de fazer o bloqueio de Fiume,
se teria entregado ao regente de
Quarnaro, Gabriel d'Annunzio, vo-
luntariamente, seguindo o seu parti-
dó e submettendo-se fi sua vontade.

Estas noticias qiie circulam em
Vienna com certa intensidade, não
têm sido confirmados. Porém, diz
ainda o correspondente, accreseenta-
se, como a confirmar este boato, cuja
gravidade para a Italia é evidente,
que os almirantes italianos Millo e.
Buccl, que commandam os navios da
frota bloqueante,. foram presos pelas
respectivas equipagens, que seamo-
tinaram para poderem levar a cabo
o seu propósito.
NO DIA DA RATIFICAÇÃO DO

TRATADO DE RAPALLO. AU-
GMENTAM AS AGITAÇÕES E OS
BOATOS SE MULTIPLICAM — A
GRAVE SITUAÇÃO DA CIDADE
DE ZARA.
ROMA, 19 (U. P.) — O correspon-

dente em Zara, do jornal "Idéa Na-
zionale", diz que a situação nessa
cidade é trágica, devido ás ordens
do almirante Millo, commandante
das forças italianas de dissolução
dos batalhões voluntários. A cidade
acha-se em estado de guerra, acam-
pando as tropas nas ruas. Os quar-
teis dos voluntários estão cercados
de tropas- e de guardas reaes, arma-
dos'de metralhadoras;; , ,.

Os voluntários,- antes de morre-
rem.de fome.deitro dos quartéis, es-
tão-resolvidos- .a-disputar a- saida,
luetando contra as forças do gover-
no."BA um milagre poderá evitar o
derramamento de sangue", declara o
correspondente. -
A ASSOCLAÇÃO NACIONAL DE

FIUME LEMBRA O PLEBISCITO
FIUME. 19 (U. P.) — A Associa-

ção Nacional dc Fiume dirigiu unia
carta á Imprensa,' pedindo o plebisci-
to para compulsar a opinião verda-
deira da população sobre' o tratado
de Rapallo.

A carta diz que o plebiscito deve
realizar-se com absoluta liberdade de
voto, o que será Impossível com à
presença dos legionarios de D'An-
nunzio na cidade.

Os partidos local e independente,
tambem pedem que a Italia Interve-
nha. afim de acabar cóna a "intole-
ravel situação actual".
REPERCUTE ESI LONDRES A

NOTICLA DA REBELDIA DA
ESQUADRA E SUA UNIÃO A'
CAUSA DE D'AN~N,UNZIQ.
LONDRES. 19 (U:i P.) — O jor-*

nal. "Daily Express" publica a in-
acreditável noticia de.quc toda a es-
quadra italiana ,de bloqueio de Flu-
nio passou-se para o lado de D'An-;
nUnzio. Essa-folha accreseenta que o
almirante Millo, viee-almirante Bue-
ci o general Tarrantp, foram. presos^
bm Zara, quando tentavam embarcar'
para Fimiie. 

'

Segundo a- mesma informação,'
numerosos.-^soldados,,, italianos, em
puto.mflveis bfSndados;'.. àdheiiram -á'
causa de D'Aniiunz:õ.

Essas noticias não foram confir-.
mndas peln Unltf^I TrèssT ' '

M^tàs 'diversas''
O PRESIDENTE DO MÉXICO

GRAVEMENTE fâMClOlO
KANSAS.CITY. _JÍ:Ff>jiii-i. 19 . (ij..

P.)' — O jo!-r,:'l "KailíiTs City Post".
em um artigo publicado hoje, de-
clara que a i-eceiitã enfermidacie do

' O'jornal "Post" pretende haver
obtido essa informação de um amigo
americano, do presidente Obregon,
que foi recentemente no México as-
sistir á posse do novo presidente. ,
SERA', DE FACTO, UMA CONSE-

QUENCIA DA GRANDE GUER-
RA?
•NOVA YORK, 19 ^ (U. P.) — Os

jornaes das .princi.paes cidades do
paiz, fazem longos eommentarios
sobre a volumosa onda. de crimes
que o está varrendo.

Temvse verificado que muitos dos
cx-eoldados sc acham -envolvidos
nesses crimes, e-por esta justa ra-
zão a imprensa pensa que o grande
numero de assai-finatos, rou'bos e
outros crimes :pràticados, pôde ser
attribuido á. reacção e inquietação
que se-originaram da. guerra.

Roubos em pleno dia e assassina-
tos têm oceorrido esta semana ul-
tinia em quasi tedas as grandes ci-
dades da- nação, sem que, apparen-
temente, a po-licia houvesse ipodldo
tomar n-edidas de prevenção.

Na interseção da Quinta Ayeni-
da, com Broadway, em Nova York,
um policial foi assassinado no meio
da rua e em pleno dia, quando pro-
curava impedir uni roubo de jóias.
Esse angulo de rua é ti"-- dos mais
freqüentados o animados de Npva_
York. tendo centennres de pessoas_
presçiiciado' aseena e os bandidos
escapados illesas, levando- diamantes
no valor de $50,000.

Suppõe-se que o chefe de policia,
Sr. Richad Enricht, apresentará seu
pedido, de demissão em. vista da
inhabilidado da policia, em prender o"
grande numero de criminosos que é
sabido cam.pejam livremente.

Em muitos hotéis, o 
" numero de

roubos tem sido muito "ele vado, Ul-
timamente os .bandidos penetra-'
ram, durante o dia, 110 elegante ho-
tel Astor, e assaltaram a tiros de i-e-
volver alguns .hospedes qpe: ha.viam
roubado para irr.pedil-os de os per-1
seguirem. O hotel está situado na
rua 45 e Broadway, wiui!,o .perto da
praça Times, no centro do grande
disli-icto theatral. onde se eheb-ritraA-
a maioria dos grandes hotéis' nova-
yorklncs.

Iguaes attentados se deram, .em
Chicago, Kansas City, Philades,phiá,
Boston, Denven, S. Francisco e> ou-
trás grandes cidades dos Estados
Unidos. ¦

O NOVO GOVERNADOR DO
CONGO

BRUXELLAS, 19 (U. P.) — O Sr.
Maiirice Lippens, governador da
Flandres Oriental, foi nomeado para
o mesmo cargo, no Congo, em sub-
stituição do general Henrys. »
AHI VEM O DIRECTOR DA "GA-

ZETA DE S. PA^LO"
PAlRIS, 18 (A. A.)— Retardado

— O Dr. Gaspar .Libero, director da
'•Gazeta", jornal que se edita" em.
S 1'aulo, partirá ípor .estes dias para
Lisboa, afim de regressar ao Brasil.

O distineto jornalista tomou pás-
sagem no "Be.lle Islc", que deverá
zarpar do porto daquella capital,
para a America; no dia 25 do cor-
rente, devendo chegar ahi, no dia 17
de janeiro.
UM DEPOIMENTO SOBRE A AU§t

TRIA <X)NTEMPORA,NEA ¦

NOVA YORK, Í9 (Ui P.) — O
correspo-ndente do "Chicago Daily
News", em Londres, comniunica,-nos
seus despachos telegraphicos hoje
publicados, as seguintes declarações
foitas pelo Sr. Fillips Goode:

'•A Áustria encontra-se tão desfal-.
cada e desprovida dfe recursos que,
pede-se dizer, está ás bordas de uma
baiícarota. E' muito possivel qúe
dentro de seis mezes, no máximo, es-
te paiz caia feito em pedaços.

Este facto, que será impossível de
evitar, será óbsorvldp pelos ' paizes
vizinhos, em ou jo caso, naturalmente,
a TchecorSlovaquia, a,.;:Hungria, a
Suissa, a Italia e a Allemanha teriam
a sua quarta parte,'nos despojoa ie-
sultantes dó desmombramento da
Áustria.

A discussão sobre a posse de Vien-
na. seria certamente violenta o pode-
ria' conduzir-nos, novamente, a unia
outra guerra européa.

A unica maneira aconselhável'para
impedir esse desastre, cujas conse-
quencias são fáceis de imaginar, es-
triba-se no auxilio immediato, prèâta-
do pela Inglaterra, França e>- Italia,'
adiantando á Áustria 250 milhões de
dollars, para estabilizar o cambio.

O Sr. Fillips Goode accreseenta
ainda, diz o alludido correspondente:
"quando a ultima Assembléa Nacio-'nal austríaca me quiz entregar, o go-
verno e a administração do paiz, por-
que, segundo--sc dizia muito clara-
mento, a Assembléa não tinha ne-
nhuma esperança de evitar a banca-
rota no Tyrol e Salzbourg, em virtu-
de do movimento em favor da sua
união á Allemanha, ou,soube tambem
que em outras províncias a autorida-
de de Vienna era'simplesmente illu-
soria, visto que diariamente augrnen-
ta em todo o"palz a desconfiança pe-
lo governo de Vienna."

O Sr. Fillips Goode, concilio o cor-
respondento que dá essas informa-
ções, declara que vai expor a grávida-
de da situação austríaca ao gabinete
britannico, na^espcVançá de que elle
contribuirá para que-a questão seja
regulada com um accorde entre a
Inglaterra, a França e a Italia. . ,
O DIRECTOR DA AGENCIA AME-

RICANA E' CONDECORADO PE-
LO GOVERNO B^RNCEZ.
PARIS, 19 (A. A.) — (Retardado)Por propsta do Sr. Xeygues, presi-

dente do conselho.do ministros, .0 Sr.
Millerand, presidente, da Republicji,
agraciou o Sr. Oscar -de- Carvalho
Azevedo, director da Agencia Ameri-
cana, com a Legião de Hc-nra. pelos
relevantes serviços flue tem prestado
ao paiz. - .
EXPULSO DO BRASIL E PRESO

PELA POLICIA ^HESPANHOLA
BAIÍCELONÁ, 19 (A. AJ — Um

indivíduo, conhecido por "Brasilei-
ro",. o recentemente expulso do go-Verno do^JBrasil, foi aqui detido pela•poliica, que t> revistando, tornou a pis-• tola de que estava armado.

O "brasileiro" declarou, cóm ó
maior cynismo, que pretendia fazer¦uso. da arma contra a policia.

COMMUNICADO TELEGRÀPHICO
de CAMILLO CIANFARRA

Ã tumultuaria sessão
de hontem da Ca-

mara italiana !
1Grandes debates entre jsocialistas e haciòna- jlistas era tom o dos I

acontecimentos politi- jcos de-Lucca e Bolo-1
nha — Vários detalhes I

R0u\íA, 19 (U- P.) — Os socialistas 3
e os nacionalistas provocaram novo |
confiicto hontem. na Câmara doi 1
Deputados. Devido á lueta travada en- 3
tre os dois grupos, o presidente da Ca-
inara Sr. de Nicola, foi obrigado a
suspender a sessão.

O'tumulto começou quando o senhor
Corradini, sub-secretario do Ministe-
rio do Interior, falou em resposta ás
perguntas dos socialistas Ventatolli
e Luigi Salvatori, sobre os aconteci-
mentos dc Lucca.

O Sr. Corradini, fazendo a exposi-
ção official do incidente, disse que o
governo estava resolvido a acabar
com o estado de guerra (pie existia
entre os, socialistas e os combatentes.

O Sr. Ventavoli affirmou que as in-
formações da policia eram uma niys
tificação, accrescenlando que a re-
sponsnbiüdade cabia á policia, que es-
tava aluada aos nacionalistas e aos
ex-corabtent.cs çm sua campanha con
tra os- sor/.Iistas. Todo o grupo so-
cialista da Câmara começou nesse mo-
mento a lançar insultos e impropérios
ao Sr. Corradini, que foi obrigado a
calar-se. .

De repente, os deputados Ventavoli,
Òarlo Serrati e Salvatori, dirigiram-
se para a bancada- ministerial; Os
deputados A/rainio Sipari, Dirodino e
Dello Sbarba tentaram fazer voltar os
socialistas a seus logares, mas foram
dominados. Os deputados constitucio-
naes então vieram env auxilio de seus
companheiros, ,generalisando-se a lu-
cta. O presidente^de Nicola mandou
evacuar as'galerias e as tribunas, sus-
pendendo á sessío. Quando inais lar-
de forani recomeçados os trabalhos, cs
socialistas interpellaram o presidente
do concilio Sr. Giolitti sobre o assai-
to a seus correligionários Adelino N'ic-
colai e-Antônio Santini, em Bolonha.

O chefe do governo declarou que o
ataque dos nacionalistas aos dois depu-
tados se deu quando estes voltavam
dc sua visita a essa-cidde, acompanha-
dos do prefeito e de vários .detectives,
que fizeram tudo quanto eslava a seu
alcance para protegel-osconlra a mui-
tidão.

•O directorio do partido socialista
con voei di uma reunião, afim de oc
cupar-se da situação.

O ex-deputado Bailerini. presidente
da Liga da Defesa Social, de Bojo
nha, que veiu a esta-capital, afim de
informar o governo com relação á si-
tuação geral da província, declarou
que a malária da população estava
resolvida a não deixar que se insta-
lasse a- administração socialista, ac-
cresceutando que os nacionalistas c
ex-cotnbaténtes, estavam dispostos até
a appellar para a -força cai caso ne-
cessario."Devo recommendar ao governo quc
proceda com energia", disse o senhor
Bailerini. " Qualquer fraqueza da nos-
sa parte servirá para animar a crimi-
nosa actividade dos comnuinistas."

A Câmara dos Deputados resolveu
enviar a Bolonha uma delegação i.i-
cumbida de manifestar aos. deputados
Scntanj e Nlcolai. o pesar da Cama-
ra. Os dois deputados aehani-se feri-
dos nas mãos. A delegação parlameii-
tar tabem recolherá informações sobre
a situação; ...

• CAMILLO CIANFARRA
, (Correspondente especial da

United Press.)

Noticias da America
DOS ESTADOS UNIDOS

WASHINGON, 19 (U. P.) — Os ré-
presentantes da firma Martin B. Mad-
den, de Chicago, no HIinois,communicam
que brevemente, será apresentada «pip
proposta na Câmara dos Representantes,
para qUe*oí Estados Unidos emprestem: i
Allemanha,-um milhão de dollars destina-
do a custear o commercio entre os 

"dois

paizes. ' . . .,
A declaração'do Sr.- Madden foi-feita

em um discurso na Câmara dos Represen-
tantes. .-_ .--¦¦..,•¦

;. DA ARGENTINA
-BUENOS A1R.ES, 

"19 
(U. P.)' — Ás

ultimas noticias xíé Mendoza cvnfirmam
que-as povoaçõas de Costa de Ariíujo è
Tres' Poteoas, jió departamento dc-La--'
valle, forani destruídas por um 'terremoto,
causando muitas mortes e grande numero
de feridos,- acharido-se toda a província
tomada de. pânico. Não se conhecem,
exactipiientc os promenores desse movi-
mento sismicóí mas de outras províncias
comunicam que o tremor de terra ali tam-
bem sc fej Sentir; tendo' causado prejui-
zos-.em varias -povoações c nas culturas

presidente general Álvaro Oblegou, ' dos campos. .do México, foi cau.-ada .por um d>ei-I — .Hontem, á noite, seguiram para oramamentò cerebral que pod-iá mo-| porto militar os-marinheiros japonezes. 
'

tivar e'i quahjlier tempo a morte do Em Bahia Blanca. o almirante Kuna-
pr.ci.k-n-ie do México, l koiki oíícrcceu um almoço ás autorida-

des do porto militar e aos membros da
colônia japoneza, havendo á tarde rece-
pção a bordo dos cruzadores Asanui e
Iwate, assistindo muitas famílias.

A esquadrilha zarpará amanhã para :,3
ilhas Malvinas e depois para o Chile.

Partiu esta manhã, com destino ao
Chile, a embaixada especial composta do
embaixador Cantillo; sua esposa c tres
filhas, de um secretario particular, de
mais dois secretários, dos Drs. Caciro e
Varela, do general Zeballos, do contra-
almirante Zuriíeta e de mais dois offi-
ciaes ajudantes de ordens.

Cominunicam da povoação de La-
valle que o terremoto causou a morte de
40 pessoas c deixou feridas tres. Etn
Portenas, as victimas, entre mortos c le-
ridos, foi era numero de 100, e em Costa
de Araujo foi de 80 mortos e dc muitos
feridos. Continuam a se sentir movimen-
tos sísmicos intcrníittentes, havendo-sc
já enviado soecorros para as localidades
sacudidas pelo tremor dc terra.

; — Devendo chegar a este porto, 110 dia
22, o couraçado italiano Roma, trazendo
a seu bordo o principe Aimone, as socie-
dades italianas cítão ultimando 05 seus
preparativos para dispensar á sua alteza
e á officialidade daquelle vaso dc guerra
condigna recepção.

BUENOS AIRES, 19 (A. A.) — 0
juiz de ama das varas desta capital, ten-
do cm vista as provas dc que uma menor
da familia Vieyra fora seqüestrada por
seu .pai, quc a retirara da companhia de
sua ntãi, çm cujo poder se achava, decre-
tou a prisão preventiva daquelle. As au-
tóridades policiaes. porém, incumbidas da
execução d ouiandado judicial, informa-
ram ao juiz que o pai da menor e esta
desappareceram

E' esperado no porto militar dc
Bahia Blanca o cruzador. Espana, da nia»
rinha de guerra hespanhola, cuja officia-
lidade representou o rei Affonso XIII
nas festas promovidas pelo governo chi-
leno em commemoração do centenário do
descobrimento do estreito de Magalhães.

São pouco satisfatórias as noticias
sobre a existência da febre aphlosa em
Tucuman e Santa .Fé, que vai se propa-
gando dia a dia.

As autoridades sanitárias declararam
officialmente a çx-istencia do mal, m-
quella região, que é) por isso, considerada,
infeccionada.

••Como era esperado, chegou hoje .-.
esta cidade o Dr. Adolf Paoli, ministro
da Allemanha, que foi recebido pelos re-
presentantes do governo argentino e por
muitos membros dá colônia allemã.
-, Intcrpellado por ura jornalista, o diplo-
mata allemãe teve palavras de ápplausd
á attitude assumida pelo D"r. Honório
Pueyrredon, chefe, da delegação argen-
tina perante a assembléa da Liga das Na-
VÕes.__iO Dr, PSoli declarou tambem quc
niio.é de-' espierar que se- restabeleça de^dc
já, a corrente emigratoria allemã para 1
Argentina ou para qualquer outro paiz.

• rf. Os:, jornaes. publicam informações,
confirmando a destruição completa do
povoado Lavalle, na província de Bue-
nos Aires, devido a um tremor de ter:..¦_ As autoridades nacionaes e provin-
oi-ies, logo que tiveram informações 'I*
desastre, fizeram seguir commissões •'!'
soecorros, as quaes attendcin aos ferida
e providenciam sobre a remoção dos cn-
daveres encontrados nos escombros.

A secção telegraphir;
continua na 5" pagina.
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Pio de Janeiro, 20 du dezembro de 1920

CRÇ
O Senado rejeitou, sabbado, por 25

votos contra sete,'— estupenda maioria I

__ 3 emenda que propunha o augniento de

vencimentos dos ministros do Supremo

Tribunal. Percebem elles, - actualmente,

3;a'oo$ mensaes, quasi tanto como os

senadores e deputados'que- não compare-

cem ás sessões, òú," comparecendo, pouco

sc demoram na casa c vão tomar chá, ou

cuidar de outras coisas, negando numero

para as votações. Comprelicndc-se- que

os illustres legisladores se recusem a" col-

laborar no exagero das despezas publicas,

já por demais crescidas* e aíei.idas pelos
numerosissiipos appendices verrucoides

que os créditos de toda a especie lhes

applicaram á pelle; c comprehend-e-se

tambem que cm tal situação, lamentem

platonicaúiêiitfie a exiguidade de venci-

mentos dos juizes, e, sem embargo de se-

melhante lamentação, pretendam au-

gnientari os seus. _ •

O árduo e perigoso labor dc organizar

os orçamentos c de compor as leis neces-

sarias á regularização do emprego das

receitas e á effeetiva tomada dc contas

ao poder executivo, absorve por tal modo

o tempo dos nossos illustres congressistas
e tão oruelriienite os extenua, que o au-

gmento do subsidio representa uma com-
nensação mesquinha dos sacrificios que
u mandato impõe, c não deve ser rega-

tcado numa época como a presente, que,
se não é prospera para todos, pódc ser
áurea para alguns. Pelo 'menos, alenta-
nos .1 esperança de que as providencias
qiu- o governo vai ordenar para concer-
tar definitivamente as finanças nacio-
naes. e constam do .rol que esla folha, em
seu editorial Ae hontem, dehomiria de
inèiiit, nos tragam o allivio deprecado pe-
las classes oonservadoras, vestalizadas na
Associação iComiriérçial; de onde saem,
tão somente, para opportunas manifesta-

ções choreographicas, quer em clubs de
luxo, quer na corda bamba. E porque ao
alto espirito do honrado Sr. ministro da
fazenda confiou a nossa boa sorte a mis-
são de resolver o problema que actual-
mente estrangula a praça, e talvez o Bra-
sil iritt-iro, seria condemnavel qualquer
movimento de impaciência, previamente
oohtbido peia varia que teve a fortuna
de allumiar, com a especificação de me-
didas, salvadoras, o vasto plano do go-
verno.

Ora, o meu illustre c prezado amigo
Sr. deputado Antônio Carlos, após fru-
ctiferas diligencias, reuniu, num laço cn-
cantador, as extremidades dos fios que
partiam da receita e da despeza. c 1110-
strou que com um pouco dc habilidade
«c poderia obrigal-os a ter igual oompri-
mento. Suffocado, assim, o déficit ça-
lamitoso n.ue pv.ngia no emmaranhádo das
eun'as officiaes c nos ameaçava tragar,
entraremos muna p.hasç de calma aguda,
evidentemente propicia a novos attguien-
tos de despeza, aos quaes ficará commet-
tida a incumbência patriótica de restabe-
lecer o desequilíbrio antigo e familiar,
tão fagueiro aos nossos desejos de viver
gastando.

Conseguintemente, se a obra grandiosa
do eminente Sr. Antônio Carlos nos pro-
porciona o gozo dc admirar, a equilibra-
ção realizada, 'parece justo que aos legis-
ladores que, com £ '.Ex-'. se empenharam
110 fabrico da maravilha se não prohiba
a vantagem dc um subsidio menos ridi-
culo que o vigente, ainda mesmo elimi-
nando-se dos ancéios dos membros do
Supremo Tribunal a vaga esperança que
porventura tiveram dc melhorar dc con-
(lições. Os Altos Juizes devem ser os pri-
meiros a dar o exemplo dc abnegação c
cordura, privnniln-se de muita coisa que
lhes seria ile utilidade c ás suas respe-
divas familias oftcrcceriam algum cun-
furto, p.'1'.-.i íiuirem o applauso intimo
qúe constituo o mais appctecido prcmio a
beiiemerencia. Entre as grandes e ado-
raieis virtudes republicanas, esse ap-
plauso intimo, signal de, desinteresse
exemplar, era uni dos ihemas mais insis-
tentemente huniedeciSos pela sialorrhca
dos propaganülstas.

Demais, o poder judiciário, muito re-
speitavel embora; não exhibe a-os olhos
do povo soberano c contente o mesmo
fulgor de prestigio qiíé irradiam os dois
poderes outros. Estes, passam continua-
mente a existência acolchetadus entre si,
numa troca amistosa de condescendência:,
e solidariedade-!; a tal ponto que sendo
um delles fiscal do .que executa a lei,
se colloca a:i.a\vl'.nen;e na situação de
dependente, e não toma contas, nem
nada.

Assim, — e revoco o -phénomeno para
demonstrar que o acolchetamciilo é per-
feito —- depois que foi instituído o Tri-
bunal de Coutas (que um ministiro atilado
chamou de Tribunal de Pontas), silo in-
llilllicros 09 casos dc registro sob protesto
Je créditos'; (Ie--pezas e contratos autori-
zados e celebrados pelo executivo, còm
ii|f.r;icção..da lei, no conceito do tribunal.
Feito o registro, o tribunal, dentro de
quatro dias", rcniette ao Senado c á Ca-
Mura ,\ exposição documentada dos moti-
vos em que ie apoiou para negar registro
normal ao acto do governo; c espera, na-
turalmehte, -jue o legislativo lhe diga
i|'jc.:r procedeu bem, se o executivo orde-
liijildo o registro sob protesto, sc elle.

Tenho vontade de pedir ao Sr. Otto
Prazeres; que 

'de 
quando cra vez esmeuça

nos arçhi.vós da Caniara umas certas sin-
Aularidadcs .educativas, a fineza dc aven-
guar quantas registros sob protesto fo-
ram, Aos 30 annos ,de regimen constitu-
cional, apreciado) c. julgado? pdo Con-
Ef.eiso; e esse intiocentc des-.-jo meu sc
íiliid-l na persuasão de que talvez dois
c:i tres, apenas, tenham sido objecto da
iiaaiyse imphcavcl da comniissão de to-
mali de contas, a mais ittarefádá de
quati as, iio*:iiòi:itrilo áfiotual, reclamam e;n
be::- ficio dos ,sçU3 cansados membros o
prc'-.> áugméntó de subsidio...

Ciirò c ijiie o pensamento da Cons.;-
liijíií: :•/) pteiteir .imi.9 aó executivo
uina instituição destinada a " liqitiihtr as

qual outro pudesse ser... Pois bem, sç-1
nhores ministros do Supremo .-Tribunal
Federal, — até hoje iiiihcu o' governo
prestou contas, -nunca o Congresso as
exigiu com a energia necessária á.des-
obriga do seu dever constitucional; e se
o Tribunal dè Contas nega .registro a
qualquer acto do governo, e o governo
determina que o registro seja feito sob
.protesto, — o presidente do tribunal re-
hiette ao Congresso a papelada referente
ao assumpto, e p 'Congresso mette a pá-
pelada nos devãps, dó . seu archivo de
.esquecimentos...--•••
: Ooncfuc-se •disso qüe o executivo gasta
.0 que quer, como_.quer'e quando quer,
dentro, acima ou fóra da lei, sem que
t"um poder mais alto se. alevante " para
.fiscalizar, de facto, o dispendio dos1 di-
nheiros publicos; e, portanto, conclue-se
que a faiaia de -composição dos orçamen-
tos a que o Congresso, a despeito do
seu insignificante subsidio, tão ardorosa-
mente se entrega, — durante o mez de
dezembro dt cada anno — não pôde ser
tomada a serio pelo povo soffredor, cuja
vida vai subindo de preço, e cujas espe-
ranças vão descendo de cotação, — como
o cambio...

A ineffavel concórdia que, no tocante
á omissão 'dc devores constitucionaes,
prende com suas garras de bronze o le-
gislativo ao executivo, ainda se patenteia
sob a fôrma dc um descaso phenomena!
pela opinião publica, merecedora, talvez,
de um fodo-nada de respeito c carinho.

Ha poucos dias, na commissão de fi-
nanças da Câmara, o Sr. Carlos Maxi-
miliano, do Rio Grande do Sul, rclatan-
do um ipcdido de credito (mais um!...)
de 10 mil contos, ponderou que o governo
queria 10 inil contos para pagar 6.100,
c arredondava a cifra na previsão de fu-
ttiros gastos!..,

Eis ahi, senhores ministros do Supre-
mo Tribunal, uns 3.900 contos que não
farão o Congresso tremer de susto'ante
o crescimento das despezas publicas, e
sem duvida serão empregados muito mais
profictiamente que os dinheiros propôs-
tos, em escala incomparavelmente mçnor,
para melhorar a9 condições de quasi pe-
nuría a que os vencimentos dc vossas
exoellencias condemnam insignes perse-
nalidades, '¦— 

não politicas — investidas
no exercieio de funeções soberanas...

Quanto aos orçamentos... uma burla,
excepto na parte attinente á sobranceria
com que o Fisco devorador mette a unha
na magra escarccla do povo,.. soberano
tambem 1

Nuno de Andrade.

stiiuição destinada
cóniii.z da receila c iesfésâ', e verificar
a _,•!«- lerjalnliul.c. anles dc serem presta-
Hos .,o Coi:;ir,.<io", foi o de ;pic taes eon-
tas ao Çong.-çssa se prestassem, e dellas
o Congresso se apercebesse. Sé tá! não
foi o pensamento da Constituinte, nãn sei

Temos o máximo empenho em levar
ao espirito do Sr. presidente da Re-
publica a convicção de que não fomos
movidos 'por liéiTlrum'- sentimento de
hostilidade ao governo, nem por non-
huma razão inferior de desestima, ou
de má vontade para com a pessoa do
honrado miiiislro da fazenda, quando,
saindo um pouco dos nossos hahitos
de moderação, muitas vezes excessiva,
dos actos publicos, deliberámos le-

i.váíjfifr nini serio protesto contra o
modo como -lera sido dirigida a pasta
das finanças. ;

Demasiada benevolência temos tido
desde o inicio da administração do
Sr. Epitacio Pessoa, evitando por to-
dos os modos créar-llie o menor oltóta-
culo, oii contribuir de qualquer modo
pura abalar o prestigio de S. Ex. .per-
anle a1 opinião publieii, quo o viu as-
ct-iider á suprema magistratura do
paiz com a alma cheia de esperanças,
confiante uos comprovado^ talenlos
de Si Ew, manifestados numa dus
mais 'brilhantes carreiras de homem
publico.

Nem a sua deplorável fraqueza em
presença da imprensa demagógica,
que S. Ex. conseguiu domar á custa
da entrega do Lloyd á commandita
que se servia dó Dr. Farias como de
biombo, por detrás do qual operava
descaradamente, foi suffieiente para
modificar os nossos sentimentos para
com a actual administração.

Afastados do governo, que gozava
da delicia que nenhum dos seus ante-
cèásprés tevo do ver os molossos pro-
fissionaes da cnlumnia, que se ceie-
brizaram na destruição da'honra o da
reputação dos homens mais illustres
do Brasil o dos mais dedicados servi-
dores da. Republica, rastejarem a seus
pés, sujando-lbe as botas com a baba
peçonhenta da mais abjecta e pérfida
lisouja, nem assim manifestámos o
desgosto e o nojo que tão deprimente
cantaradagem nos inspirava.

Ec-chámos os olhos para não ver e.
os ouvidos paru não ouvir os ditliy-
ramboa que o infame calumniador do
benemérito Campos Salles fi entoava
em torno do seu ministro.do interior,
elevado pelos azares da política á
presidência da Kepubliea-

Oontivemos todos os Ímpetos que
nos suggeriam a lógica, interrogação
que a todos acudia, de perguntar aó
líuxiliur da confiança de Campos Sal-
les, solidário com elle na miserável
campanha de diffainação de que o
grando patriota foi victima, com que
direito esquecia passados aggriivos,
para ostentar nma deprimente inti-
nadado com os diffamadores de hon-
tem e levar a subserviência para com
elles ao ponto de, em repetidas "va-
rias" do Jornal tio Commercio, prô-
clamar a benemerencia, a boneati-
dade e o prestigio do pasquim, cuja
baixeza de processos ninguém me-
lhor do que o actual presidente dn
Republica tem elementos para ava-
liar.

Não queríamos que, manifestando
qualquer sentimento de surpresa ces-
tranbando tão pouco altiva altitude,
S. Ex. pudesse suppor que era o des-
peito que nos movia.

Recordamos todos estes f.ntecedeu-
tes e ousamos revelar as nossas con-
tidas inaguns, para dizer ao Sr. don-,
tor Epiineio Pessoa que só unia si-
tuação gravíssima como a qúe esta-
mos atravessando, provocada pela se-
rio suecessiva. de erros da aeíual
administração financeira, é que teria
força-para fazer esta folha quebrar o
s -ti propósito de não perturbar .a
almosphera de appureute Iranquili-

dade em que decorria a acção hesitan-
te, paradoxal e arbitraria do seiv go-
verno.

Ura jornal.slas tradições de O Paiz
pôde ser benevolente, e pôde, em lio-
menagem aos seus sentimentos ultra-
conservadores, deixar correr á revelia
factos. o actos com os quaes está em
absoluto desaccordo, silenciando so-
bre elles, ou' attenuando a sua critica,
quando julga que e indispensável não
deixar sem, áo menos, um ligeiro pro-
testo erros.evidentes, coiiò a loucura
indefensável do .absurdo plano do
nordeste," fantasmagoria que é e será
uma voragem e úm Sòrvédoiiro jpára o
Thesouro Náciojiali r '¦¦ -.;¦ ¦',:-._ '• '

O que nãp ó, >j).q_jsi.\r<;l, é^tornar-nos
solidários pelò'siléficfo,"cóni 

"a crimi-
nosa incapacidade revelada pelo mi-
nistro da fazenda, cuja orientação' de
ha muito nos assustava, a ponto de a
cada passo lhe fazermos ver o cami-
iiho errado por que tinha enveredado,
deixando de reflectir o estado de des-
espero e de desolação do commercio,
ás portas dà fallencia o da ruina, gra-
ças á inconsciencia imperdoável com
que o Sr. Homero Baptista provocou
a baixa iuconcebivel do cambio, abrin-
do mão dos poucos elementos de que
dispunha, para oppor obstáculos á
precipitada debacle das taxas. _

A obsecação do presidente pela
sabedoria do seu.ministro da fazenda,
não ú tão grande como a permanen-
cia de S. Ex. na pasta pôde fazer
crer, pois se assim fosse, não se ex-
plicaria o appello clandestino que o
Sr. Epitacio Pessoa estíl fazendo ás
luzes do Dr. Custodio Coelho, finan-
ceiro muito sabido e do reconhecida
esperteza, cuja elasticidade de escrn-
pulos faz&m um completo contraste
com a hohorabilidade inatacável do
Sr. Homero Baptista.

A aproximação do ex-direetor' da
carteira cambial do antigo Banco da
Republica, em. conluios suecessivos
com' o Dr. Epitacio, leva-nos a não
insistir pela demissão do ministro da
fazenda, cuja integridade moral, ain-
da agora, em plena crise, acaba de
manifestar-se'de modo a provocar as
nossas homenagens, oppondq-se de
modo absoluto ao alvitre suggerido ao
presidente de sacar sobre os fundos-
de garantia e de resgate, com o obje-
ctivo de forçar a alta da taxa eam-
bial, mediante esse .perigoso o iuimo-
rai expediente.

Creia o Sr. presidente da Repu-
blica que estamos nesta campanha
movidos por sentimentos de pátrio-
tismo e argumentamos de boa fé,
expondo os erros que provocaram a
situação em que hos encontramos e di-
zendo as razões que nos levam a dis-
cordàr dos remédios suggeridos para
resolvera-' .

Náo lemos objectivos oceultos de
provocar a substituição do ministros,
desejando apenas que o governo da
Republica, que provocou a grave en-
fermidade que ameaça a. vida do com-
mercio, lhe dê os elementos de. cura e
o salve do anniquilamento.

Se para isso o presidente julgar
conveniente modificar o seu ministe-
rio, que' o faça, pois isso é direito
seu. O que eiiearecidamente. pedimos
a S. Ex. é que, nessa hypothese, não
dê ao Dr. Homero Baptista um sub-
stituío que nos faça ter saudades do
ministro demissionário, para que a
emenda não seja peior do. que o so-
neto...

Sentindo que o velho casarão üa
rua do Sacramento'está cheirando a
defunto, ahi andam os corvosa.és-
voaçar em torno, dispostos a abnega-
damente tomar sobre os seus hombros
a ; pesada responsabilidade da sue-
cessão.

Começa a préoecüfipar-iios o lugn-
bre espectaculo a que estamos assis-
tindo, de ver a voracidade eom que os
gaviões se agitam ao ebeiro da car
uiça.

Tenha o Sr. presidente da Roptt-
blica o máximo cuidado com a solici-
tudo h.vpocrita desse bando de cor-
vos, gaviões ou urubus, que se apro-
sentam como águias, mas que nem por
isso deixam de pertencer á familia
das aves de rapina...

estar cansado e de quem se queixa de

que cuida mais da politica nacional que
da regional.

Não;comprelie_ndc o Sr. Costa Marques
que á situação dos'seus amigos, em Matto
Grosso,, tem dependido exclusivamente
do prestigio do Sr. Azeredo*na politica
nacional í Que seria do partido conser-
vador, se não fosse a influencia pessoal
do Sr. Azeredo, quando o Sr. Wenceslao
Braz interveiu no Estado, dando instru-
cçSes especiaes á força armada para ga-
rantir tudo, menos a existência desse
nqcle.o politico ?

6 Sr. Costa Marques attribue ao se-.
nhor Azeredo a responsabilidade da si-
tuaçãio actual dizendo que o seu illustre
chefeio! quem aconselhou o apoio ao bispo
D; Aqilino, para que este se entregasse,
mais tarde, aos celestinistas.

Assim foi. Mas, o Sr. Azeredo tem
culpa de ter sido traido pelas blandicias e
hypocrisias do prelado politiqueiro ?

Se formos, porém, procurar mais lon-
ge as responsabilidades, encontraremos a
do Sr. Costa Marques compromettida
pela odysséa por que vem passando o par-

tido conservador, luetando ha longos
annos contra as traições, como jiarece
que lhe acontece ainda uma vez agora.

Morto o grande chefe politico Gênero-
so Ponec, a opinião do Sr. Azeredo era
dc que se devia fazer o accordo com o
coronel Pedro Celestino, cuja influencia
em certas regiões de Matto Grosso elle
lhe reconhecia. Mas, o Sr. Costa Mar-
ques a isto se oppoz, propondo justamen-
te que se desse o pennacho ao Sr. Aze-
redo, para combater o Sr. Celestino.

De sorte que os longos annos de ostracis-
mo em que ficou o Sr.Cclestino.armazenan-
do ódios e insidias, ora postos em pratica,
teriam sido evitados se não fosse a influen-
cia do Sr. Costa Marques. Sea politica de
fctatto Grosso, nessa oceasião, tivesse sido
còngraçada, conforme os desejos e a in-
dole do senador Azeredo, o Estado, sem
as luetas intestinas que fizeram a desgra-
ça das populações ruraes e crearam o ter-
ror branco nas cidades, estaria agora 110
niesmo gráo de progresso e dc paz que
desfrutam as outras unidades da Federa-
ção.

Licença ao marinheiro nacional, in-
valido, Marciano". Jorge dc Souza," para
transferir sua residência do Estado de
S. Paulo para esta capital, percebendo o
soldo c o valor da etapa;

Foi prorogada por tres mezes,. a licença
concedida ao professor da Escola de Gru-
metes, Francisco Rolim, eni 3 de agosto
ultimo, para tratar dc sua sáüde onde'lhe
convier. '

OEOUflSGS UTUBAI
À terra do&.óleos vegetaes, das fruetas afamadas, dó

café, çàdau, fibras, pelles finas e,,agora, do matte,
etc. O que a reciprocidade pode nòs trazer.

Ministério da Justiça.

Communicou-se:
Ao director geral dos Teíegraphos que

foi expedido aviso ao Ministério da Fa-
zenda solicitando providencias no sentido
de ser posto 110 Thesouro Nacional, á
disposição dessa mesma repartição, um
credito de 900?, para oceorrer ao paga-
mento dc despeza com a construcção de
unu linha e instalação de um apparelho
telephonico 110 laboratório bacteriológico.

Ao inspector dos serviços dc prophyla-
xia:

Que o funecionario dessa inspectoria,
José de Oliveira Freitas, deverá fazer o
pagamento de metade da passagem, con-
forme exige a Companhitf Nacional dc
Navegação Costeira.

¦ Que do animal sacrificado, conforme
communiçação feita 110 officio n. 638, dc
13 do corrente, deverá fazer descarga uo
scu inventario, do qual, feitas as devidas
alterações que oceorrem até 31 dc dezem-
bro próximo, enviará cópia, cm duplica-
ta, para que o almoxarife possa cumprir
o que dispõem os ns. XIII, XIV, e XV,
da art. 30o, do decreto n. 14.354, de 15
dc setembro de 'iq_!o.

Fixação de subsídios.

A Constituição da Republica dispõe em
seu artigo 22 que "durante as sessões
vencerão os senadores e deputados um
subsidio pecuniário - igual, e ajuda de
custo, que serão fixados pelo Congresso

rno fim de cada legislatura, para 
"a se-

guinte". Em seu artigo 44 preceitua!
"Q presidente e.o vicc-,prcsideirte da Re-
publica iperceberão subsidio, fixado pelo
Congresso no periodo presidencial ante-
cedente ".

Os regimentos internos da Câmara e
do Senado não têm disposições especiaes
regulando a elaboração dessas resoluções
periódicas — uma triennal e outra quh-
triennal. O regimento iritemo da Ca-
mara, que é da maior exuberância em tra-
tando dos assumptos a serem Considera-
dos por aquella casa legislativa, só se re-
fere ao subsidio para determinar como
deve ser feito o seü pagamento aos depu-
tados.

A necessidade, no entretanto, de regu-
lar a elaboração dos projectos de fixação
de subsídios é evidente. Esta fixação de-
veria ser feita, a do subsidio e da ajuda
de cüsíto aos congressistas, á ultima ses-
são legislativa de cada legislatura c a do
subsidio do presidente e do vice-presi-
dente da Republica ao ultimo anno de
cada periodo governamental, mas de fór-
ma a que o que fosse vencido a respeito
pudesse figurar nas leis orçamentarias
para o exercicio immediato.

No regimen actual, o que se' vê é a
fixação do subsidio e da ajuda de custo
dos congressistas deixada para a ultima
hora, de fôrma a que sc houver qualquer
modificação no estado de coisas cra que
nos encontramos, a respeito, nenhuma
modificação correspondente será possivel,
no 'Senado, ou na Câmara, no orçamento
do interior, que j'á foi votado pelas duas
casas do Congresso.

E' razoável, pois, que se delimitem os
prazos para a organização de taes proje-
ctos para o' seu andamento, estabelecen-
rfo-se qual a commissão que delles deve
ter a iniciativa — sem duvida a de fi-
nanças — e quaes às que devam se ma-
nifestar sobre as modificações a lhes sc-
rem feitas — as de constituição, dc poli-
cia e de finanças.

O assumpto é interessante c merece
ser considerado pelos rcginientístas da
Câmara e do Senado.

^^SdSr
O tempo.
Probabilidades do tempo atê ás 16 horas

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

instável; tròvoadas; temperatura, eleva-
da, principalmente á noite;

Districto Federal e Nitheroy r- Tem-
pó, instável; tròvoadas (1); temperatura
elevada, principalmente á noite (1); mor-
maço (3); ventos, normaes (1), predomi-
nancia .os do quadrante sul, frescos (2).

A temperatura media da capital ante-
liontcm foi 23°,i ou \",2 abaixo da nor-
mal. .

Escala de probabilidades:
1) muito provável;
2) provável;
3) algumas probabilidades.
Nota — Serviço icleyrdplíicó, cm geral,

bom.
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rolilien de Matto Gi-osto.
A revolta da creaturá contra o creador

c uma coisa tão velha—pois vem da re-
.beldia do anjo I.usbe!—que,não causa mais
surpresa nem emoção. Na politica, então,
esses casos são communs, como este que
nos communicam de Matto Grosso.

Trata-se do manifesto do Sr. Costa
Marques, que, como creaturá do Sr. An-
tonio Azeredo, foi deputado estadoal, pre-
sidente do Estado e deputado federal.
Pretendia, agora, o Sr. Costa Marques,
ser senador, mas como não obtivesse o as-
sentimento do Sr. Azeredo, fez, então, o
falso gesto do dcsiir.etc.ssado, aconselhar-
do. no seio do partido conservador, a pro-
moção do Sr. Annibal dc Toledo para o
Senado, na vaga do Sr. José Murtinlio,
a quem passou unia descalçadeía.

ii não se limitou a isso o Sr. Costa
Marques. "Contando vencer o S'f. Anui-
bal pela vaidade," ascétlá-lhe, não só com
a senatória, mas. tambem com a Chefia do
parlido, querendo, assim, reformar com-
pülsorianíente o Sr. Azeredo, que insinua

O cardeal Morder.

A Agencia Americana noticiou, hon-
tem, cm uni despacho dc Roma, que, por
convite especial do secretario de Estado
da Santa iSc, o, cardeal Pietro Gasparri,
accedera o cardeal Mercier em vir ao
Brasil como núncio apostólico, devendo
l.er logar, hoje, em Gênova, o scu em-
banque' coni destino a esta capital.

•E' possivel, c mais do que isso, é
provável e é quasi certo que haja cqui-
voco a este respeito. Conirpianto as fun-
cções de núncio sejam as mais elevadas
na hierarchia diplomática da Santa Sé,
nem mesnío nas nunciaturas de Vienna,
de Paris, de Madrid o Munich, as 'dc

maior importância, sc encontrou á sua
frente ttin cardeal.

E' verdade que a nunciatura aposto-
lica no Brasil c, hoje, dc 1* classe, ele-
vada, portanto, á categoria das quatro
aqui citadas, E se vier a se confirmar o
telegramma da Americana só temos -que
nos regozijar com a presença entre nós
da figura dc universal renome e de mun-
dial admiração — que assim, é o arce-
bispo de Malines, primaz da Bélgica.

O cardeal Desiré Felicien François
Joseph Mercier, que se impoz ao apreço
dc toda a gente como uma das figuras re-
presentativas da Bélgica, ao lado dos
seus grandes reis, do fállecido general
Leman e do. burgo-mestre Adolphe Max,
de Bruxellas, é natural da sua própria
diocese, onde nasceu em' Braine. d'Allend,
em 21 de novembro de 1851. Em i° de
outubro matriculava-se no seminário de
Malines, onde tomava ordens a i" de ou-
tubro dc 1870. Tendo feito estudos es-
peciacs na Universidade dc Louyain, foi,
posteriormente, professor de philosophia
no Pequeno Seminário de Malines, mais
tarde, em 1882, professor da própria Uni-
versidade dc Louvam. Nesse auno foi
elevado á dignidade dc chantre honorário
dc Malines, sendo «m 188G nomeado pre-
lado dc sua santidade, em 1891, designa-
do director do Instituto Superior dc Phi-
losophia Thomista, da Universidade de
Louvain.-e, em 1892, presidente do Sc-
minario de Leão XIII.

O cardeal Mercier foi nomeado arce-
bispo dc Malines a 7 de fevereiro. dc
1906 e eleito cardeal a 15 dc abril dc
1907. E' vasta a sua pioducçãa dc obras
dc philosophia, o que lhe valeu a consa-
gração de alto intellectual.

Oxalá se confirme a noticia diffimdida
pela Agencia Americana c possamos apre-
ciar aqui a. brilhante personalidade do
illustre sacerdote, intcHectiial e patriota
oue c o cardeal Mercier.

Ministério da Agricultura.
Foram expedidos os seguintes avisos:
Ao presidente do Tribunal de Contas:
De accordo com o disposto no artigo

2', paragrapho 5o, do regulamento anne-
;xo ao decreto n. 11.436, de 1915, tenho

a honra de vos remetter, para julgamento
. definitivo, o incluso processo de compro-

vação da applicacão dada á quantia de
60:000$, recebida do Thesouro Nacional,
pelo delegado geral do recenseamento 110
Estado do Rio de Janeiro. Dr. Frailcis-
co "de Aragão, em virtude do aviso nume-
ro 2.081, de 10 dc maio de 1920.

Ao inspector veterinário do 30 dis-
tricto:

Em resposta ao vosso officio n. 177, de
18 de novembro próximo passado, junto'vos restituo os boletins de rendas dos me-
zes de abril a outubro últimos, para se-
rem organizados, de accordo coin as cor-
recções nelles indicadas e solicito-vos a
remessa dos referentes a janeiro, feverei-
ro e março deste anno. .

Declaro-vos outrosim, em relação ao ul-
timo tópico do vosso citado officio, que a
organização dos boletins, conforme está
indicada, nada influe quanto á. escriptura^
ção adoptada para os livros.

Ao director do serviço de povoamento:
Solicito vossas providencias no sentido

de serem remeltidos a esta directoria ge-
rai ,os certificados de recolhimento do
Centro Agricola Sabino Vieira e em nu-

jnero de sete que foram enviados a 2a. e
3* secções dessé serviço pelo encarregado
do alludido centro com os officios nu-
meros 53, 108, 108 A, 116, 148, 170 e
215, de 3 de favereiro, 27 e 29 de abril;
de 15 de junho, 3 de julho e 4 de agosto
últimos.

Ao director do Aprendizado Agricola
de Barbacena: , - r

Em referencia ao vosso officio n. 676,
de 3 de novembro próximo findo, incluso
vos restituo devidamente registrada a
portaria de 24 de outubro do corrente
anno, que nomeou Joan Camille Rôche,
para exercer o cargo de mestre da offi-
cina para trabalhos de ferro desse apren-
dizado.

Quando, pela ultima vez, tivemos a for-
tuna de conversar com o estadista que
os Estados Unidos.produziu, desde Was-
hington até Lincoln, o saudoso Theodoro
Roosevelt, dizia-nos elle que o Bra-il ês-
tava fadado para ser o grande, paiz do
século XX.'Estas-palavras,.qué;'.valem por
tima sentença, são por nós lembradas, nãó
para que durmamos sobre o caso, á es-
pera .que o bocado no? venha á boca qual
maná do céo, mas que saibamos tirar par-
tido. dos recursos que 0 Creador fóra tão
pródigo em conceder-nos—cultivando-os,
desenvolvendo-os em nosso beneficio e
110 dos nossos semelhantes em qualquer
ponto deste planeta.

Ainda não nos arrependemos, das ulti-.
mas palavras -que deixamos deslisar cm
O Pais poucos dias antes de nossa partida
na grande nave Minas Geraes: Que o nosso
slogan, o nosso lemma e, agora, mais do
que nunca, deverá ser produzir, produzir,
ècônoinisar, economizar, facilitando, ao
mesmo tempo, a franca saida de nossos
produetos, não só para os Estados irmãos
como para o exterior. Porque'essa liga,
que ahi existe, denominada das Nações,
quebrando a cabeça da diplomacia mun-
dial, não passará de uma utopia, uma ver-
dadeira fantasia, desde que não se estribe
sob uma base fixa, racional, qual a reci-
procidade commercial entre as nações.
Como os individuos, qualquer que seja a
sua graduação social, assim tambem são
as nações: Quanto maior for a dependeu
cia mutua entre ellas, tanto mais duradou-
ras, tanto mais sinceras serão as suas rela-
ções para' o futuro. Nisto cifra-se a chave
de todo o problema...

Eis porque insistimos e continuamos a
insistir para que p nosso tratado de reci-
procidade commercial entre o Brasil e os
Estados Unidos, iniciado pelo previdente
accordo Blhiné-Salvador de Mendonça,
tome uma feição inteiriça, entre em fttll
force em beneficio das duas nações mais
pacificas deste continente.

E com que certeza vaticinamos os ef-
feitos de lão feliz entente! .

Até bem pouco tenipo, ,os poetas que,
na sua maioria, pairam nwiis. nas regiões
ethereas que na terra que lhes deu o ser,
nas suas estrophes de repassado fervor e
enthusiasmo, viviam a annunciar que a
Ásia constituía, por excellencia, a terra
de toda a sorte de frutas preciosas, mate-
rias oleoginosas e afamados perfumes,
ignorando que, na nossa America Meri-
dionàl, com a mesma latitude e igual cli-
ma, taes produetos poderiam facilmente
se adaptar, além dos que já existiam, como
o estudo hoje nos mostra. Haja vista, en-
tre nós, uma

Ministério da Marlnlia.

Foram concedidos, de accordo com o
parecer da junta medica:

Sessenta -dias' dc licença, ao capitão-

Mais dinheiro aos "chauftetirs".

Surprche.udcu, hontem, a entrevista

que o capitão Muller, inspector geral de
vehiculos, concedeu a -um vespertino,
curioso das novidades que estão na ire-
torta do novo regulamento. iSurpre.hen-
deu porque de toda a parte surgiam rc-
clamações contra o serviço da insperto-
ria, reclamações do publico e, principal-
mente, reclamações dos- chauffeurs. ¦

Isto,.segundo a boa philosophia, era um
signal de que o capitão é rigoroso no
cumprimento dc .seu dever. Não tem
contemplações.

Mas, o 'tom da entrevista, tão amistoso

para «0111 a classe dos guiadores de au-
tomoveis, tirou, talvez,' um pouco 

"a--illu-

são dos que assim pensavam".
Ha, porém, alguma coisa mais a consi-

derar nessa entrevista.
O inspector dc vehiculos declarou que,

examinando a representação dos motoris-
-tas, estudou o .preço do -material-empre-

gado nos automóveis c chegou á conclu-
são dc ser necíssario o augmento da ta-
bela dos carros'de praça.

Sem dados para acompanhar o capi-
tão Muller nesse estudo, aceitamos suas
conclusões como justas. Augmcnie-se a
tabela. Mas, õ que sc deve,, depois, exigir
da inspectoria dc vehiculos é que a faça
cumprir rigorosamente, e não deixe a
população da capital entregue, como
agora, r.o ciin.inoso arbítrio dos eliauf-
feurs. que não iím um. relógio dc ta.vi
regulando com honestidade e que nos
pontos d.i Avenida (e í_.ç.-.:nos idéa do

serie de produetos, trans-,
plantados da Ásia, durante o laborioso go-
verno do nosso bom rei Dom João VI,
que frutificam melhor no nosso -paiz do
que nas suas próprias regiões de origem.
Para que ennumeral-os? São- tantos.

Ha pouco mais dc ura anno, escrevendo
110 A'c:ti York Sun, a propósito do nosso
grande produeto—o café—dizia-nos uin
leitor, versado em óleos vegetaes, nos dois
continentes, o Sr. Frederico A. Pape, qué
o Brasil possuía produetos muito mais
ricos que a nossa rubiacea—de mais fácil,
cultivo e de maior consumo, mesmo neste
paiz. Foi quando cahiamos na realidade,
isto é, que o coco, crescendo, scu:. o menor
cuidado na nossa longa costa, era 'impor-

tado pelo3 Estados Unidos cm uma quan-
tidade superior a um bilhão de libras e,
exclusivamente da Ásia. Maior que a ex-
portação do Brasil para este paiz em café.
Que esse continente, tão decantado por
Kipling, Castro Alves c outros, possue
duas variedades de coco quando o Brasil,
sete, desde o Porto das Torres, 'Rio Gran-
de do Sul, até á 'Amazônia, entrando,
neste numero, um outro, de extracção
mais fácil, por prescindir de machinas de
quebrar a castanha, uma simples haga,
possuindo óleo ainda inais rico, unia praga
oecupando uma arca de mais de 1.800.000
hectares no nordeste brasileiro—o batipu-
tá. Tudo isto completamente segregado.do
estrangeiro", que está a clamar por óleos,
graças ao nosso nnti-economico systema
tributário que prohibc a expansão de nos-
sas riquezas!

E o nosso mavioso Castro Alves, o prin-
cipal redemptor da raça negra; o cantor
das bagas de Cesdão e das especiarias de
Singaporc c outros, pontos, da península
de Malacca, ignorando que, mesmo na sua
legendária 'Bahia, todos esses ! produetos
poderiam ser ali encontrados com Um pou-
co de boa .vontade ..e. sem maior, difficul-
dade! ... ;'

E as nossas fibras, tão .fcsisténteè, tão
finas: como as melhores, do Oriente; a

nossa látex amazonense, apesar de todos
os entraves, creados pelo nosso systema ,
tributário, çiindá a melhor- cotada no es* -
traagèiro. As nossas pelles' de cabra, usa-
das pelas camadas, inais ricas deste paiz,
tambem 110 pririieiro-.plauo; Tudo ainda '

cih' ser, ainda que .0 Brasil esteja mais
próximo do que a. Ásia dós grandes mer* .'¦¦
cados.

Temos, neste momento, sobre os olhos ;
uma estatistica mostrando que na penin- .
sula dc .Maláccá existem; empregadas em
plantações de borracha brasileira, noventa
milhões de libras esterlinas, grande parte
eni mãos de industriaes americanos quo •
para ali se dirigiram em vista das restri- :

cções tarifárias impostas e mantidas pelos
Estados do norte até á Bahia. Assim, pois,
não admira que a industria de automóveis
e de toda a sorte de vehiculos, usando bor»
racha, augmente todos os dias neste paiz,
a ponto de existir empregada, só na pri-
meira industria, a assombrosa cifra de tres
bilhões de dollars! E nós de-braços erm
zados!

Tudo está dependendo, portanto, de nós
brasileiros, para que se realize a prophecia
de Theodoro Roosevelt.

Assim, pois, emquanto o imposto terri*
torial não toma uma feição definida, eni
lodo o Brasil, tratemos de iniciar, desde
já, um.imposto fixo sobre o capital effe«
ctivamente -empregado para a exploração .
das industrias que forem apparccendo,
d'aqui em diante; a imitação do systema
americano cujos resultados se evidenciara
pela grande expansão econômica dos Es-
tados Unidos,, hoje o grande haiiqçiro.do
mundo. Seria o unico meio de sairmos
desse trcmedal, de cuja profundidade á '

sonda ainda não aceusou o sfcu ponto fi-
nal—a terra firme.

Na nossa ultima viagem ao norte l\o
Brasil, graças á boa vontade e solicitude
do Exmo. Sr. presidente da Republica, quo •

tudo envidou em beneficio da nossa mo-
desta missão, verificamos que já se exlrae ,
ali óleo dc babassú, nayá, uricury e ba-
tiputá, etc., mas, em condições tão modes«
tas, que nem vale a pena commeiilar. Ape,
nas para o consumo interno, porque o nos-
so systema tributário mata toda e qualquer
iniciativa neste sentido. E sendo fácil o
desenvolvimento dessas industrias, com o»
machinismos que se têm a mão, o seu ini-
cio e expansão, poderiam ser feitos ír.csmq
com capitães do paiz,

; Não ha duvida que os effeitos da guerr;
estão-se fazendo sentir, em. toda .-a parte
tntibiando muitos capitalistas n» cõnquis.
ta de novos mercados mas, a nossa obri«
gação é insistir, mostrar-lhes o que temos,
emfim annunciar-nos, até que se convea-
çam do ¦que temos em mão.

Um burcait de informações, custeado
pelos diversos Estados, directamenle ip-
teressados nestes qovos produetos, impõe»
çe, desde já, em-Nova York, hoje o eixo
do mundo. Este iuirrtiji não deve estar a
cargo dos consulados, que não. lêm para
isso o lempo e qualificações necessárias
para o .exercicio inlélligcute des;:,s fun-
cções, mas dc mecânicos e chiniieos co-
nhecidos que estejam em continuas.com-
munic.ações com o Brasil e os interessa-
dos-deste pai;:.

•'• • • • '.i

¦ Nns condições especiaes em que se
acham o Brasil e os Estados Unidos, uni
produzindo o que outro não produz, só
loucos, em ultimo gráo, poderão acreditar
na possibilidade dc tini conflicto de inter1
esses entre os dois paizes. Serão, nniural-
mente, duas nações, amigas, independente .
de quaesquer tratados públicos 011 se-
cretos. -

A União Americana não cogitará, eni
tempo algum, de tirar úm náeo de terreno
do Brasil e este, por sua vez,' daquelle
paiz, muito menos. Onde existe accordo
de vistas, não ha luetas, mas socego, bem'
estar. Entre os dois paizes ha muito que
existe a Liga das Nações, sem o cohiple-
mento1 de grandes exércitos c mariríliasi-
A própria Europa bem poderia luis imi-
tar... ';

Para este grande desideratum mui: o de*
vemos á visão de James J. Bi.iine,Wil*
liam Mc Kinley, Theodoro Roosevelt, Cie-.,
mente Ferreira França, Antônio Ferreira
França. Tavares Bastos é, last Útil acl lhe
least, .'Vquelle cujos despojos brevemente
virão-.repousar na Terra-que líjle tanto
amou!

No próximo artigo trataremos do matte,
o seu futuro e importantes derivados". 

'

José CristodloAlvesde Lima '

o capitão Muller, que procura sér,vi.r ú
causa publica sem ferir interesses, legi-.
limos, não pódc deixar de collocar em
primeiro logar, na escala das'suas pre-
oecupações, o interesse db publico. ...

sua saudo onde lhe convier;
Trinta dias de licença, ao Io tenente

medico, Dr. Ildefonsó Cy.sneiròs,- para
i tratar de sua saude, onde lhe convier;

Xovenía dias dc licença, ao escrevente
da directoria dc machinas do Arsenal de
Marinha do Rio.*le Janeiro,. Jair Wer-
nccK- dá Siiva. para tratar de sua saude
onde lhe convier; ...

Trinta dias de licença; .10 terceiro pha-
goleiro do pharol da ilha Kasa, 110 listado
do Kio de Janeiro, Pedro Xunes.de Sou-
za, pr.ra tratar de sua saude onde lhe con-
vier:

OCSSCnui uma uc m.cut,u, **u uüji.uiu- \ '.- •
tenente Theophilo de Faria, para tratar de'!"'jue será nos putrfiÒSl) impõem ;.ber'a-"

liieiilc o preço quo 
"querem; t-iu voz alia

e á vista dos nu?rdÁs impassíveis. .
liem sabemos que as falhas do serviço,

na via publica, não podem correr dire-
c.amentc por conta do inspector geral,
cuja capacidade é reconhecida pelas no-
vas disposições em que se acha a repar-
tição a scu cargo.

Más. ainda que nos pareça justo, até
certo ponto, attender á reclamação dos
guiadores de carros, não ha duvida que

Ministério da Fazenda.
O director da Recebedori.i do Districto

Federal baixou portaria conr.iiunicando a
resolução do ' SK ministro Aí prorogar,
por mais 15 dias uieis, conforme sua pro-'
posta, o prazo para cobrança, sen: multa;
da taxa de saneamento do correnle exer-
cicio e do imposto de 5 "l" sobre juros'
de empréstimos garantidos £or hypotlieca;
relativo ao segundo semestre do corrente
annoV "-7 ":-:?'' -'.

Foi dispensado da con)missáo de
inspecção de colféctoriaV rio "Kstado 'de

Alagoasfi,o, 2° escripturario da delegacia
fiscal em S. Paulo José Gomes Ribeiro.

O procurador gera! da fazcnd.i pu-
blica designou os Drs. Ary dos Santos
Silva e Gurriti Pessoa para representarem
a Káicnda nas inspecções áe sav.de a que
serão submettidos, rçspcc!ivan-,c:i:ç, a 13
C a.i 16 do corrente, os segir.ntcs .candi-'tln;^ á aposentadoria: a 15, çái primeira
inipCcção.-João José de SoiizvPorphj-riò;
A.igusioVRibfiro, João¦ Bãptisn ih Silva
lirigá.' Mí.nocl Çái.ciá -Rodrigues e Airie-
rico Moutinho Mai.!.. e a 16.' eiyrterçeira
inspecção, Ar.tonio José' de Almtid:t. "

Sob. o fi-.ndatr.cnto- de ná) haver-
disposição, que r.inp.are o pululo. " pois
mesmo aos escripturarios dc 11 eiitranci.i
que foram; off-.cir.es aduaneiros, á ãn.lir
guidade de elíisé r.ão poderá.; cr'coutada-
üe diita anuripr i lei que mandou consi-
derar os. oííiciaes aduaneiros luncriona-
rios de enlr.-.ncia (decreto legislativo riU'
mero 3.705, de 8 de janeiro de 1919). o
Sr.- mini-tro indeferiu o requerimento cm

que' o 4° escripturario da Alfândega de
rérnambuco, Minarto Olympio de Men-;
doriça Furtado,'pedia fosse a sua anti-'
gúidhde de classe contada" da data em
que entrou éin exercicio, das funeções dt
guarda da. mesma Alfândega. .-,>..¦•'¦,•

Resolveu ainda S.' Ex. deferir os re-
querimemos em que o 4" escripturario da'
Alfândega desta capital, Cloviri Basto*'
Santiago, e o 4" escripturario,da Ja Ba»,
hia. Manoel Ferreira Pinto Garrido, pe-
diáni ' fossem a-* siias antigüidades dc .
ciasse contadjs. -rspíctivainèiite. 'das datas
cm que ,issti:iiir;'T. o exercício de ideiiti-.
eos-'íojíari-s ná Aüiuvle^a de Santos cha
do Maranhão. '

--Já íoi envi;id:i;-io Tribunal ik.Con-fi
ias a resposta á.ffirmai.iva déste mínistè-
rio' á"cchítrlia'1 f"':'¦«: lielo -mesmo -'1'ribii-
nr.l sobre se o Tl.fspuro. Nacional dis-
punlui de recursos para faiu-r.-face-ás des-,
pczns com a Ji.rorop;,çüp ;da..actual;.sessão,
legislativa ate 31'do-corrente" 11a impor-
;::nc!a de ?97 r$4S$.;8<3. _ :
.-E', assim.'..provável que na primeira

sessão tio Ti'ibt!i'.:>!.sc-ja respondida ::ffir-,
u.alivamcnte a cpiisiiita do. Ministério ds
Justiça sobre a'.lirgvJiíl.idc dn abertura do
rcsjiVciivo credito.

Afim de-poder resolver sobre a. pro-
póstii ;-li'it.-i'ptic-:!roverno- do- -E»'-ado do
Rio de Janeiro.- iio -.sentido de lhe.se- ar-,
rendado ura propüo.nacional.cxisicviie en»
Pinheiro, pára instalação.de-uin grttp»
escolar, este ministério resolveu pV.ir es»
ciare-.-i-.ner.-fJs ao. da Agricultura soore a
qüVai cabe, aclualniente,. a ' respiM'.<:iluli-.
viadí. pela .rent][a do aludido próprio. .,

Ò Sr., ministro; resolveu designar O
2" escrip-ufario da delegacia1 fiscal eni
Alagoas, Benedicto Doming-.ics -Nunes
Leite, e o 2V escripfurârio da Alfaiulega
dc Uruguayana, Paulo da Rocha '!'• ixei-
ra. para inspeccionarem as çojlèçtòms da
readas federaes no Estado de Sergipe".

m

-.'•> N-,».-'-;

Ste.
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,Sim meus senhores, como festas de fim

de 
'anno. 

os deputados e senadores, arran-

jaram para si o mais - grossp dos presen-

t_.: augmento de subsidio durante as fc-

riasíl Elles'seguirain á risca os conselhos

do provérbio: 
"quem parte e reparte «

não fica com a melhor parle, é louco ou

não tem arte!" •
. Entretanto., o povo' e o resto .daquelles

Mue não são congressistas zangaram-se e

.i.l«o que com razão. Todos manifestaram

uma opinião contraria ao christmas gordo

das duas casas.do Congresso, «-.mostraram

os dentes molhados em saliva grossa.

Acharam o papai Noel demasiado gene-

roso para com gente tão taluda e que ja

sabe falar e os pequeninos não gostaram.

O pobre exercito, que nos tem acostumado

a uma attitude digna, impassível c muda,

superioridade muito commoda diante dos

qne querem sempre ter razão iimlgré tout,

soffreu uma .otii-ra-- quando 
-julgaram

que elle ia abrir a boca para alinhavar

uma phrase censurando a desenvoltura

dos civis. De todos os cantos, gritaram-llie
' 

a celebre phrase murmurada pela amante

intelligente ao querido, falador, prosa eJ

imbecil: Sois gentil ct lais-toi I Todavia, eu

penso, sem protocollos nem restricções, de

netiliuma espécie nem categoria, que o ex-

efeito, como todas as outras classes que

formam a Nação Brasileira c que a ser-

vem com bravura.e devotamento, possue

sobrados motivos para entrar com o seu
• 

tom no coro de lamentos,- de protestos c

de ironias que sc entoa em torno dos gor-

dos presentes de Natal que o Congresso

se attribuiu. |
O unico motivo da rolha que se quer

tentar collocar na boca do exercito 
"brasi-

leiro é o do medo e deste ninguém cogi-

tara se não houver razão efficiente para
«1le. No meio da indisciplina, da confusão,

do desprestigio dominantes hoje em todos

os ramos do governo, por que caberá ao

exercito.o-papel de estatua muda porta-
dora das bananas, heroina de um conto

para crianças?-Isso são antigas historias

da* carochinhas sc até mesmo os meninos

modernos não acreditam mais nellas.

«Parece provado que no Club Militar e

somente inter muros, se discutiu o rico

e faustoso polichinello dourado que que-
rem pendurar no pinheiro verde da sala

do Congresso, como deus protector do Na-

tnl desses senhores. E por que não o po-

deria discutir em viva voz o exercito bra-

sileiro, se pelos jornaes, pelas ruas, pelas
repartições publicas, não sè cogitou e não

se cogita noutra -coisa ? Eu sempre Ouvi

coutar que, quando um navio está em pie-
na torn.ènta é ameaça naufragar, a offi-

.cialidáde tem por dever dc honra salvar

a todos os passageiros e a toda a tripula-

. ção, deixando-se ficar por ultimo na não

e morrendo até, se não houver tempo de

escapar ao perigo. O commandante, digno

e honesto, submerge-se com o seu navio

se foi o seu próprio erro que o levou ao

desastre. O Brasil é uma immensa c pode-
rosa náo, da qual os nossos dirigentes são

a officialidade que a governa. Estamos

numa quadra má, cm que impostos tre-

meudos sugam o povo e tia qual a cares-

tia de gêneros, a falta de habitação, os má-

lcs provenientes de outros males, caem

sobre todos nós, como ventos precursores
de tempestades violentas. Ua na- atmos-

phera queixas, gemidos, angustias... O

commercio e a industria csião paralyzatUw
e as fabricas diminuem o seu pessoal ou

.imitam o seu trabalho. O cambio desce

vertiginosamente... A tuberculose origi-

naria da diminuta alimentação e das habi-

tações collectivas, estertoriza, inutiliza e

inata diariamente centenas de criaturas.
E' nessa oceasião que o Congresso julga
correcto e propicio para o augmento do

seu subsidio ? E1' nesse momento angustio-

so, em que plana sobre todos nós a amea-

ça de novos impostos, em que nos dilacera

o terror do futuro, que elle encontra, para
engordar as suas festas de Natal?

íCabe a todos nós, victimas de uma si-

tuação tremenda, situação para a qual o

povo não contribuiu, porque nunca foi

ouvido nem cheirado, situação cm que só

interesse mesquinho e egoista e sirvamos

ao Brasil o melhor de nós mesmos. .Ouça-

mos a voz sinistra que nos annuncia des-

astres próximos e procuremos desmentil-a,

mudando a nossa estratégia e adiando a

nossa ganância. O Natal, deste anno' não

pôde servir aos membros do Congresso,

os gordos e priricipescos presentes que

elles desejam.
Chrysanthétne.

Prefclturít.
. Pagam-se hoje .as seguintes folhas:

Professores primários, de letras JM
e expediente aos mesmos, , referente ao
mez dc novemWo; pessoal operário da
Liihpeza Publica das estações de ... Uiris-
tovão-, Andárahy c Tijuca-, posto da rua
Figueira de Mello, ü* circumscripção «la
viação, todas do mez de novembro, ira
importância, total de -.37 :3*58$_57-

Continuará o p_._tii.ciUo dos alugitejb
de .prédios oecupados pelas escolas agen-
cias c dependências da Limpeza 1 ubiica,
de janeiro a junho, e os das agencias c
a.ipartamcntos da Limpeza, referente aos
mezes tle julho e agosto.

. .6-honas — S. 1.x. visitara
Tribunal federal. . ¦ .

iy horas — fccepeão na 'Câmara de
Coiumercio Anieaicana. .- -o dh — i_ horas — Almoço Difere-
cido pelo secretario de Estado Colby as
autoridades brasileiras, 110 palácio Uua-
nabara. _ • ¦ , , .

16 horas — Recepção a bordo do cou-
raçado Florida. „-_„,i. .

— Este programma f*c:> subordinado _
algumas modificações que o secretario de
Estado venha a fazer.-; _

l-í Os. .passeios e visitas sao determi-
nados pelo secretario de Estado

o Supremo , — __ __ ______ tfB5__\VádajS<®€Ea

O chefe do estado-maior da armada

.eccbcui hontem, do Paraná, o seguinte

telegramma do capitão dc corveta Mario

Spinol.-i. commandante do "scout" Kio

Grnnde:
"•Cheguei Kio Grande 8 horas manhã;

bons; demandando porto Vccorri pa-

quete Guanabara, encalhado entrada bar-

ra. prestes ir a pique rombo costado. Eu-

viei pessoal passada terrível collisão, evi-

tando sinistro." '

A embaixada "yantee"

ao Brasil
O LV. Azevedo Marques, niimsl.o das

relações exteriores, communica que a

embaixada chefiada pelo secreta rio de

Estado Bainbridge Colby chegará a esta

capital amanhã, effectuando-se o seudes-

embarque ás 11 lioras, no cáes Mauá.

E' este o programma da visita de

s! Ex. o Sr. Bainbridge Colby, secretario

de Estado da Republica dos Estados Um-

dos da America, ao Brasil:

Coisas Q«e o -vento leva..
: Não ha como o fim de anno para se

ver coino certos vendedoresi dc artigo;-dc

luxo ésfolam' a freguezia. .. . ..
: 

Quem se der ao trabalho de perder ai-

"umas horas numa visita ás montras das

liossas ruas, onde o commercio cobra o

imposto da elegância, ficará estarrecido

diante dos preços de algumas liquidações

cie fim <le finiiõ. Artigos que dias antes

eram vendidos por quantias exageradas

são agora expostos .V venda até pela me-

tade do que custavam. O caso i interes.

sante c assás curioso, porque na maioria

densas liquidações d mercadoria não -

substituída por irnitações habilidosamente

confeccionada., nem está depreciada pela

exigência da moda ou. mudança de estação.

Ê! a i.-.esma, a mesniissima que dantes va-

lia oa olhos da cara e que agora se ^offc-
rece pelo "custo".

" 
Por essas e outras ê que os sapateiros c

... alfaiates sc empolgaram pelo delido de

um verdadeiro stecple-cliase de preços,

che-ando ao disparate dc cobrar oitenta

! e noventa, mil réis por um .par de boti-

lias, que ha dois annos custavam trinta, e

trezentos e oitenta mil réis por uni fato,

perfeitamente idêntico aos que se pbti-
nham quando todas .is tecelagens estran-

jfeiras soffriam as conseqüências da gran-

de guerra. . ...... '*.,.*;
•' 

A tentativa dos " over-alt" e das alper- 
j

catas foi apenas uma pândega que passou

como passam todas as pândegas da popu-

íação carioca, ávida sempre de se.divertir

por dá cá aquella palha. Essa tentativa

nem inesmo serviu para impressionar os

farejadores de bous negócios. Ninguém se

arriscou a estudar seriamente o problema,

porque todos viram na grita geral apenas a

vontade dc matar o tempo. O lado pra-

tico do assumpto seria ridicularizado

Feslas.
Em imponente: reunião hontem realiza-

da, depois das provas praticas das diver-
sas turmas de dactylograplua, da ".s*"01*

Commercial Feminina por. ella. rr.antiua, a
Associação das Senhoras Brasileiras en-
negou os respectivos diplomas as seguin-
tes 40 alumnas": • .,- . r,"-._

.üéa dc Araujo. Ursula Ribeiro, Elvira
de .Souza, -Sylvia.Mello Franco, Lygia
Darcy, Zi ia Coelho Netto, .Alayd* U°u-
lart F-rreira, Marina Alves, Eca_ M/wtet-
ro, Edíla Miranda. Luiza :Madureira, Rita
Belfort, Marianá Moura,. Icabel ' Sole**
Briolaya Sotto Major, Linda Lima. ture
ManungtoivArlinda Eragoso.Branca Leão,
Maria Luiza Thomaz, Corina dc Jesus
Affonso, Tilda Furtado Mattos. Sanara
Alves Carvalho, Altamira Paiva Cecília
Cardoso, Regina Amaral. Alzira dc Lour-
des Santos, Bcrtha Medeiros, Jocelyr_a
Círisa. 'Maria do Rosário Freitas, lracc-
nn Braga. Alaira Imbassahy, Angela de
Oliveira, Marietla. Martins, Alzira Merga-
rclli, Maria Morena Dias. Mana da Olo-
ria.Uflack.r,. Alva S.eroni c Jandyra <_a-

°UAo 
findar a. entrega dò». diplomas, o

Sr. Coelho Netto iniciou a sua briilian-
te conferência, recebendo ao terminar,
uma prolongada salva de palmas. ,

'Constituiu a segunda partev^do festival
uin coucerto, em que tomaram parte as si-
nhoritas lnnocencia Roch-.-AjWir Azeve-
do t a menina NadTb Ferreira de Barros,

I de seis annos de idade.

FaUecimenios.

seu secretario c varias pcssoas.de sua fa-.

milia..- *••.¦-- .

No-cáes do porto, oude atracou o Lu-,

tetia, o .embaixador Coiity foi' «?cel>g

do pelo general Gain.lin, chefe da missão,

militar franceza; coronel Magnin c gran-

de nui-mero de membros da colônia frai^-

ceza, 
'^. 

Ex. recebeu a. iodos vm um dos

salões do paquete, tendo palestrado longa..

mente coin açuelle general. Só cerca dc

uma hora depois do navio ter atracado,

é que o embaixador da Fnujç.V deseui-,

barcou. ¦ *'.
O Sr. ministro das relações exteriores,

Dr. Azevedo Marques, féz-sc representar

no desembarque pelo Dr. Henrique José

de Saules, director, do protocollo do Mi-

nisterio das Relações Exteriores.
O embaixador da França subiu hontem.

mesmo'para Petropolis, acompanhado de.

seu secretario, t pessoas dc sua família.
-*

Passageiro do paquete .'Irí-ii.n, da Mala
Real Ingleza, chegou a esta *-aPlt:il;.^n^
gresso dc sua excursão a L»roPa-
acompanhado de sua K*-™?. «P0-?'-
sobrinha, o Dr. Arthur de Carvalho Aze.
vedo,-gynecologista brasileiro. „...-.

Ao seu desembarque compareccram.entre
outras, as, seguintes • pessoas: t-rtiesto
Stampa e senhora, Dr. Carlos .Magalhães
c seXra.. Srs. Lengruber e f lha. «
Silva e senhora, família Sylvio Fairila.
José Rodrigues, Corneho Jardim e faim-
lia commendador Elias Elba». Duarte
Fernandes e familia. Joaquim Peixoto,
Dr. Jayme Cardoso, senhorrta Rosa Mon-
teiro de Castro, Dr. Miguel Fe.tosa, Joao
Siqueira. «Mariano Siqueira, Job de Carva-
llio A-evciio e familia, José Coragem e se.

¦nhora. José Nunes, Dr. João Nery c ía-
borboletas". no quai loumi..... i"*"*- "- " 

,:' s_,,horita A. Pereira. Luiz Bahia-
pequenina- alumnasdo ardim da^fan- m, -^J"* 

,Azevedo, Annita Macedc^Maria Benedi-
cto Azevedo, Dr Carlos Caldeira Pio de

Car.valho Azevedo, Henrique ./-»'«"•}•
Francisco Santos, Araundo Piai sgraff,
Eloy de Moura. .Manoel Porto Alegre e

Adhemar de Mcllb.

na Santa:

Falleceu hontem. ás 11 horas, o Sr. Fran-

cise- Maia. antigo chefe do escriptorio
da casa João Reynaldo Coutinho & L.

O:extineto era sogro do Dr. 'ManOel

Tapajós Gomes, .funecionariò da. viação,
aetualmente em commissão no gabinete do
director de obras da Prefeitura.

O enterramento - realizar-se-ha hoje,
saindo o feretro da rua Santa Sophia ou-
nicro.QS, Tijuca, ás 10 horas, para o cerni-
terio de S. João Baptista.

Enterros.
'Foram contratados hontem

**—Jeoão 
Gomes de Oliveira Lima, saindo

da rua Senador Pompeu.«. 237..as 17 »°-

ras de liontem^ Jiara O Cemitério de Sao

"^Shirtr^nealves G«i*nar_es, sain-
do da rua S. Luiz Gonzaga n. 291, as 17

horas de hontem. para o cemiterio do

C'-fjamlyra. 
filha de Flavio Horacio I

meros: 1, 21, 32. 2. t>a, 75. "", mo,
141, 160, 179 e 536.

6o anno — Historia natural — Alümnó.
ns, : 76. 9. »,_4. 3*5, 453« 4õS. •i')o. 5..,
526, 57-*, (S90 e 822.

Realiza_-se, tambem hoje. ás 11 hor::-, o
exame escripto de álgebra .paia o 4'
anno.

O ponto oral para os exames dc ¦1111.
thematica, sciencias physicas c natttni.j
será dado ás 8 .horas, na. secretaria.

' Não seráo chamados em.prova or;á 0.
alumnos que não estiverem quites cou: o
Coll«.*gio.

Com enorme concurrencia de famílias e
convidados, o Instituto I.a-Fayette reali-
zou hontem, á tarde, uma encantadora
festa de encerramento de suas aulas no
corrente anno lectivo. , ,

O programma annunciado foi rigorosa-
mente cumprido, lendo a grande assisten-
cia applaudido bastante o "bailado das
borboletas". no qual tomaram parte as

pequeninas alumnas do Jardim da ln:
cia «pie. se apresentavam fantasiadas de
borboletas,' c cantavam c bailavam çom
muita graça. Outra parte que tambem
agradou foi o exercício dc gymnastica
«ueca, feito por uma turma de alumnos,
que mostraram grande conhecimento do
util exercicio. As demais partes do pro-
grairma correram bastante auimadas. ;

Com a festa de hontem, o Instituiodiri-
gido pelo professor La-Fayette Cortes
proporcionou uma tarde agradável aos
seus innumeros convidados.

Terça-feira, 21 de dezembro — 0,30mÊWÊêmê^B spfp i m%£. rs 
que ficou tudo como d antes, ou por

outra, peior que d-antes, porque • os
Marinha, na làrüclía Ulga, com m«u _-
couraçado norte-americano hlortda, sua
Ex o Sr. Edwin Morgan, embaixador
dos Estados Unidos da America; o se-
nhor Grais W- Wadsworth, conselheiro
da embaixada dos Estados Unidos da
America; o capitão de mar e guerra tl.
G Sparrow, addido naval americano; o
Sr A. de Ipanema Moreira, conselheiro
da «mbaixada do Brasil em Washington,
representando o Sr. ministro das relações
exteriores; o coronel Ahpio Gama, otfi-
ciai do exercito ás ordens do secretario
de Estado; o capitão de fragata Alçxan-
dre C. Mes-eder, official da armada as
ordeiis do secretario de Estado; o capi-
tão-tenente Aureliano de Magalhães, ot-
ficial da armada ás ordens do comman-
dante do Florida, e o official de gabinete
do Ministério das Relações Exteriores.

IU,3o minutos — S. Ex. o Sr. secretario
i'L|e Estado Colby passará do couraçadoU J..31---<*.'-- W-J- x,j y~.  - -

rhrida para a lancha Olga, acçmpanha
do das seguintes pessoas, demandando o-
cáes Mauá: ,' ,

S E*c. o Sr. Edwin Morgan, embaixa-
dor dos Estados Unidos da America; gt-
neral Oronkhi.e. almirante Bassett, co-
ronel Kelly, capitão Ross. conselheiro de
embaixada Craig Wadsworth. capitão dc
mar e guerra Sparrow, conselheiro de em-
baixada Ipanema Moreira, coronel Ali-
pio Gama e commandante Messeder.

10,45 minutos — Passarão do coura-
çado Florida para outra lancha, tambem
com destino ao cáes Mauá. as Seguintes
pessoas* Dr. (',. Shc.wcll. Srs. L. Selbold,
Grawford; Williams Bock. Harfy R.
Young, Evans." Martinez, Sebastião Sam-
paio co official de gabinete, do Sr. mi-
nistro das relações exteriores. _

1 1 horas — S. Ex. o Sr. secretario dc
Estado e sua comitiva desembarcarão no
cáes Mauá, onde serão recebidos pelas sc-
guiní-S pessoas: vice-presidente do Sena-
do presidente da Câmara dos Deputados,
presidente do Supremo Tribunal Federal.
miuist.os de Estado,-membros da com-
missão do Senado, membros da commis-
«;ão da Câmara dos Deputados, prefeito
do Districto Federal, chefe do estado-
maior da armada, chefe.do • estado-maior
do exercito c chefe da casa militar da
presidência da Republica.

 As apresentações serão feitas, no
cáes Mauá. pelo Sr. embaixador dos Es-

Unidos da America

alfaiates «sapateiros já nos ameaçam com

mais auginentos. justificados pela subida

do dollar. a baixa do marco, a estabili-

dade da libra, a falta de cambiaes e dc

não se sabe.bem com quantas outras tra-

palhadas dc subida e descida do cambio

que 110 -aso só serve para engasopar o

íreguez e obrigal-o a pagar e não bufar, se

não quizer'passar pelo que.effectivaiiiente.
é. absolutamente bisonho nessa intrincada

matéria que tão graves insomnias tem

causado a tanta gente... ¦

Mas tudo isso são lérias, que o vento
1 leva. O publico carioca c e lia .de conti-

nuar a ser até a cousuminação dos séculos

o pti-lico dessa maravilhosa, terra onde a

arvore das patacas & .uma realidade na

Realizou-se hantem. no theatro Lyrico,
ás <_ horas, a apresentação do Orplieon
Apollo-, direcção dc Adolpho Rosa, e dedl.
cado á sociedade carioc-y- havendo sido
executado o seguinte programma:

Conferência, peio Dr. Renato Vianna;
pelo orpheon. 1» parte, 1, Çôrofiospcrc-
griiios, Tanliaiiser, com orchestra, K. V. a-
Kntr. - • Trindadts, canção portugueza po-
pular; 

'., 
Coral .Ferir, FU (sacro), padre

José Sylvestre Scrrão; 4. I7**'"0 «f *"''''"
tio, fantasia vocal; 5, Oh! riaçerl.H.t-
Oiúmotcs (Air. de A. Rosa), M<:ycrbecr;
6 Te Ecryo (Tremulo), sacro (Ar., dc A-
Rosa), loão José Raidi; diversas poesias
pelo illustre escriptor portuguez Kuy
Chiancn, pelo orpheon; 2". parte. 7, toro
dos licreorinos' 1 Lombardi. com orches-
tra,-G.-Venii; 8, Ee.M_J.iai canção fratiee-
za, J. Colon; o, Que sòdiidc. canção bra-
sileira, Tupynamtó; jo, hrn-Jalu (eha-
rauga de aldeia), .tmntero çxctntnco.

Seguiu hontem para Goyaz, pelo «o-

cturno paulista, dc luxo, o senador Her-

menegildo de .Moraes, um dos secretários

da mesa do Senado.
*.S. Ex., que vai acompanhado dc sua

Exma. esposa, teve um embarque muito

concorrido, uotando-sc na "gare" da

Central do Brasil, entre os presentes o

Dr Bueno de Paiva, vice-presidente da

Republica, e senhora; coronel Bueno

Brandão, presidente da Câmara dos Depu-

tados, e filha; o representante do Dr.Fer-

reira Chaves, ministro da mariqha; depu-

tados Alaor Prata e senhora, Olegano

Pinto, João Perneta e Carlos Garcia; se-

nador Gonzaga jayme, Dr; Alfredo Neves,

Dr Viriato Mascarenhas, José da Rocha

Leão. senhoritas; Maciel. D. Fraucisca

Rivera e filha e capitão Moyses. •

arvore «"» _.-.»•—-.-.-._ Uiemas pea
boa fé, na paciência infinita, na grandeza j f_._-_ |)rnxi:.. t __ _l_ _.«,• .Ia «Ac ..-..*• •_ I l-"_íi e\n \Cl)'

_.,,.„„ ...... ., ! —As honras militares serão prestadas
os pobres soffrem porque os ricos, os po- pelo batalhão naval

... •• . < <n ii.innlh_ _____ 7

W-

derosos, sempre se arranjam, soltar, digo,

o nosso grito de protesto e de reprova-

ção. Não, não é possivel, que uma parte
da população brasileira se engorde, cm-

quanto a outra cmmagrece, tuberculiza-se
e morre... Não. c de mais! E todas as

classes, que compõem a Nação Brasileira,

possuem o direito indiscutível e absoluto
de elevar a voz c'dc impedir esse atten-

tado deshumauo contra o povo e contra a

própria Nação.
O exercito, como unia das nossas cias-

ses mais fortes, não deve abrir mão desse

direito que a experiência, os. _serviços,á
Pátria lhe concedem e sobretudo, a h.u-

ihãnidadc lhe reclama. Não ha indiscipli-

ua oiide ha falta de razão e de direito. '

Na hora grave soada para o Brasil, é

necessário que todos nós nos congregue-

mos em torno delle, olvidados do nosso

«:goisino, da nossa anciã de ganho, de

nosso delirio dc grandezas. Todo homem,

desde o mais'altamente collocado, até o

inais mesquinhamente sentado rio seu pe-

queno Iogar, comprchende que estamos

numa pagina seria da nossa historia.

Todo brasileiro sente e pódc ver a situa-

ção aguda em que nos debatemos, mas o

amor próprio, o desejo de tirar o melhor

partido pessoal do descalabro social e po-
Jitico em que o Brasil se acha, impede-lhe

o largo descortinio, o juizo sincero, o au-

silio incondicional. Ora, quando se trata

de julgar da mentalidade dos que uos go-
v_.tn.ni, a difficuldade é immensa, porque
cala um a julga segundo os proveitos que
¦i/.ia pódc tirar e não segundo os reaes

serviços que ella pódc prestar á Pátria.

E d'ahi essa confusão, esse desequilíbrio,

essa ameaça de naufrágio que hoje nós

contemplamos tristemente.
O espectador que, fura da .arena, mira

attc .0 os embates dos «mc nella sc atiram

co,' unhas c dentes, avista com perfeição
os 

' 
;os movimentos, 09 traidores me-

nei. , os criminoso, gestos... Num largo

golpe dc vista, elle apprchende as más de-

fesr.s c os ataques interesseiros...
Nem sempre é unicamente quando a

guc.ra com o estrangeiro r.os bate á porta

que nos devemos unir para a defesa da

Pátria.
Hoje. nessa hora superaguda da nossa

existência, ao sopro, dc ventanias que se
- desenham formidáveis no horizonte carre-

gado, esqueçamos um momento o nosso

ii..,o minutos — S. Ex. o Sr. secretario
de Estado e sua comitiva serão, cm se-
guida. transportados para o palácio Gua-
nabara. onde serão recebidos pelo senhor
Henrique Saules. director do protocollo,
sendo observado o seguinte cortejo:

Primeiro auto — S. F.x. o Sr. -cersta-
rio de Estado Co.bv. S. Ex. o Sr. rnjn'*. tro
das relações 'exteriores, coronel Kelly e
conselheiro de embaixada A. de Ipanema
Moreira. .

Segundo auto — ... Ex. o Sr. Erlv.ni
Morgan, embaixador dos Estados Unidos
da America; general Cronkhite, capitão
Ross e coronel Alipio Gama.

Terceiro auto — Almirante Bassett,.
coronel Hastimphilo de -Moura,. coiWe-.
lheiro de embaixada Craig Wasdsworlh e
comniandante Messeder.

Quarto auto — Dr. G. Sherwell. se-
nhores Sebastião Sampaio. W. Crawfard.
repre-entante do' jVc*.. York Times. e'L.
Scihold. representante do Nau York

Quinto auto — Williams Beck, Harry
R Young. Evans e Martinez.

.14 horas — S. Ex. o Sr. secretario de
Estado Colby, acompanhado dc S. Ex. o
Sr.-Edwin Morgan, embaixador dos Es-
tados Unidos da America, visitará, no pa-
lació do Caftete. o Sr. presidentei da
Republica e. logo depois, fará uma visita
á Sra. Epitácio Pessoa.

15 horas — S. Ex. o Sr. secretario de
Estado visitará, no palácio Itamaraty. o
Sr. ministro de Estado das relações ex-
tericres. '_ ;.-

20 horas — S. Ex. assistira ao jantar
que lhe offerece o Sr. presidente da Rc-
publica, no palácio do Cattete.

Tomarão-parle nesse banquete, além do
-Sr. Colby e do Sr. presidente da Repu-
blica. mais as seguinl-S pessoas: senhora
e senhorita Epitácio Pessoa, Ur. Bueno
de Paiva, vice-presidente da Republica:
senador Azeredo, deputado Bueno Bran-
dão. ministro Dr. Hermiiiio do Espirito
Santo, presidente do Sup>.*mo Tribunal
Federal; todos os ministros de Eitado.
prefeito e chefe de policia do Districto
Federal. Edwin Morgan, cmbyyior
americano; os membros da comitiva do
Sr. Colby, Srs. general Cronkinde. almi-
rante Basset. coronel Kelly, capitão de
mar"è guerra Olmstead. comniandante do
Florida; capitão Koss, Sr. Craig Wuds-
woith, professor Sherwell. Agenor dc
Roure. coronel Hastimphilo de Moll*a c
capitão de fragata Raphael Brusquc. re-
spcctivanu-tile. secretario, chefe e sub-
chefe da casa militar da presidência;
conselheiro de embaoxada Dr. Ipanema
Moreira, coronel Alipio Gama. capitão de
fragata Alfredo Messeder e capitão-te-
nente Aureliano de Almeida Magalhães.

22 horas — Recepção em honra do se.
cretario de Estado, no palácio do Cattete.

2° dia — 14 horas e 30 minulos —

S. Ex. o Sr. secretario de Estado visitara
o Senado. ...

15 horas e ,0 minutos — S. bx. v.si-l '•-¦•

tara a Câmara dos Deputados. | ,:l" ]

de alma. dc cada um de nós..,

i Ministério da Guerra.

Serviço para hoje: ' <fi.fii

Dia 1 região, capitão Eise^^g
de Almeida: dia ao posto medico da \ >fla

.» cenente José da Silva Lima. auxiliai

do official de dia. amanuense U-lyssçs^.,
Snntos; a i* brigada de infanteria da a.

pardas deste ministério I^S^f'
Guerra. Hospital Central c Escola Mili-

tar, patrulhas para o novo arsenal ç .1

di.posicão do official de dia, cornete.ros

para o Collegio Militar e para o quartel
[«eneral; a--".guarda e reforço para o

palácio do Cattete c quatro ordenam,a-.
Uniforme, 5".

Para o Retiro
dos Jornalistas

O 1'ESTIvÁli DE HO.™ NO EM-

CTRO-BAIjIi CINEMA

J-' hoje quo se realiza no Blectro-

Ball-Cincma, a rua Visconde do Rio

Branco n. 51; o festival offerecido

pela Emprer.r. Brasileira do Diver-

sSes, sua proprietária, om homena-

irem ii Associaqão B. de Imprensa e

em 
'•bciie-icio do Retiro ! dós Jorna-

.listas. - .
'As miígniricas instala .5<>.s daquflla

casa de diver_5es estanlo lindamente

ornamentadas, ostentando, tt noite,

feérica illuminação, tocando durante

a festa duas bandas d_e musica mili-

tares. V
... Do- interessante programnia spor-

tivo organizado constam dois sensa-

cionaes torneios dc "electro-bull",

sendo um duplo e outro tríplice. Aos

Conferências.
\ professora Maria Junqueira Sehmidt

Junior que. como noticiámos." prclçiide rea-
mi a.iui uma serie de conferências sobre
themas pedagógicos, marcou para quarta^
feira próxima, ás 16 i|a horas, no sa-
lão do Joritiit. df Coiumercio, a primeira
conferência

S PAULO, a) (A-A.) -4 P^ò.primei':'..-.
nocuirno ^r^-^tZX
tes Srs * Ricardo Correia c sealioi a. dou

o. mm Figueiredo. Lauro de Almei-

da e-eShor»,Djalma-Pereira;JW"^
y tb^nio dí-'Atidrade, Anselmo _ de Olivera

. Frahci«cb'-*a_ Almeida Franco, i¥.\pD iti-
„r" : Infante, __ &*gp* S .Enll°.^-

ténio^Alícíf II.a*4, Goulah^ Lmcado,
nferencia. | 

? , . .,,. ffigfiig Lopes.iPáulo Muget e senhora,
A senhorita. Scluuidl, que . brasileira 

^Sffi^gg e -familia. .'
diplomada pela -Univcrsidaue üe i*r.burSo, , Kicarflo bai00..1

.p-elo nocturno: de luxo seguiram mais
os seguintes Srs.: monsenhor ...Macedo
Costa J. A. Nascimento, Antônio Mar-
Uni coronel Lopes de Andrade e senhora.
Luiz Satlani,' Oliveira Andrade A. Mi-

randa JorJI.Ó. Alexandre Kory. Liuz Ira-
do. Mario Pinheiro, Dr. Luiz Pereira.

João Escala, Armando Azevedo, Lim: Pe-

demieiras, . .Alexandre Montem. Vicente
Losquiavos. H.nrique Itner e Luiz Sa.Ja-

v. ncedores dos mesmos as directo-

i-ius da AssochiQão Brasileira de Im-

prensa e da Empreza B. de Diver- fresca do qae sen._>rc

da Suissa, falará sobre processos de en
sino eu. geral, a instrucçao publica na
Suissa e seu plano de ensinar. A conle-
rencia é gratuita. - a distineta professora
dedica-a á imprensa, ao pi-flícssar-ado-c as
classes cultas eãl geral. ;

Banquetes.
¦Realiza-'*', hoie,' ás 20 horas/uo Jockey

Club. o banquete que amigos, coilersn-- e 
|

admiradores p fie recém ao Dr. Renato.de nn.i u.i «_aiii .

Souza Lopes, por motivo .da sua recente AlUllUeiSOIlOS.
nomeação para o Iogar de professor sub-,
Stitiito da Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro, após brilhante prova em con-
curso. Saudará o homenageado, cm nome
de seus collega., o professor Dr. 1'eruatido
Magalhães.

Solemnidádes.
Commcmovardo o anniversario dc '«na

fundação, a Sociedade de Medicina c C:-
rurgia do Rio de Janeiro, realizará ama-
nhã, em sua sede. á avenida' Mem de Sa.
ás 21 horas, uma sessão solemne.

Verão.
Como determina uma praxe elegante c

profundamente salutar que remonta, á

época imperial, Petropolis continua a of-

ferecer. os -eus' magníficos ares á élil-

social.carioca, inie; foge, de dezembro a

abril, ao calor seiiegalesco do Rio.

Já .•uimmci.v.-.i ile lá numerosos fol..uc-

dos, bailes," recepções, festas -ao ar livre,

que. sc não fora a dura realidade dos ca-

riocas qué aqui ficam soffrendo cs ri-

gores _anicu_-.es. acreditar-se-hi.*.. ser

Petropi'Í3'actual'.fttiite uin meio pretexto
para diversões de bom gosto e não, como

dc facto é, um legar naturalmente privi-
legiado, .om tuna temperatura admirável.

Certo é, porém, qui: ha períodos no^

Virão eir. «.ue a sociedade acha l.ctropo-
hs muito mais encantadora, muito mais

E elle ahi vem

Eaz annos hoje o comiii*-iH!ad*ir Luiz
Malafaia, funecionariò da Real e Bcnenic-
rita Sociedade 1'ortugueza de l.cncficen-
cia. *

O Dr Alfredo dc Paula Freitas, dire-
ctor do collegio que tem o seu nome, ve

passar hoje a data do seu anniversario
natalicio.

Ea'„ annos hoje o* Sr. Anatolio Valia-
dares, director da conhecida revista Ura-
sil Illustrado.

Fa-z annos hoj. a Sra. D. Elvira de
Moraes Carvalho, -f_io-a do hr. Alberto
y. dc Carvalho, altu cmr.ir.erciaiite nesta

praça.

Completa annos hoje a scuhorita Theo-
dorina Rodrigues Chaves, filha da
viuva D. Elisa Rodrigues Chaves.-

O pequeno Rubem Antônio, filho do
Sr. Rapliael Gonçalves, vê passar hoje a
data do seu aiiniversario natalicio.

hoje o_Sr. Renato d

sSes ¦ o-forecerão artísticas mcdalliaíi

de ouiu,- commemoratlvns do festi-

vai.

sn-PRIMI-TNTO l-K »TXTIKIRO AS
UETaXJAClAS NOS EST \DOS

Á directoria da despeza .>ublica
concedeu fis delegacias .iocaes nos
scguint&s EHtaü'os os créditos ..baixo
mencionados:

Maranhão, 44:241$. para paga-
mento da nova gratificação extra-
ordinária ao pessoal do Ministério da
Otierra; S Paulo, 1?:0*90$. para des-
iiezas com 1. acquisição de cavallos e
muáres para a -1* companhia d« me-
tralhadoras: Rio Grande do Norte.
5-S14Í, para tnagainento de gratiü-
cação extraordinária ao pessoal da
respeotiva capitania do porto, o de
7*fr68$ para igual pagamento ao pes-
soai dá Escola de Aprendizes Man-
nheiros; Minas Geraes, S:OSO*. para
igual pagamento ã Escola de Apren-
dizes Marinheiros de Pirapora; Rio
Grande do Sul, S:2*98$'5'00, para pa-
gamento de ragões aos marinheiros
inválidos rcsitfontes no mesmo Es-

Pará. 3:<M)<.Í, para deapezas

com a subida qite, segundo sc diz, será

para já. do .mais áltõ magistrado da Na-,

ção. a familia Epitácio 
'Pessoa, 

e alguns
dos ír.eu-foros graduados do governo.

O palácio Rio Xégi-ó está para isso cm

preparativos, embora nada de- official tc-

nha transpirailo .1 respeito..
Ainda não se sabe, ao certo, a data em

mt: o Dr. Epitácio Pessoa deixará pro-
visoriamcirrc o palácio do Cattete, entre-

tanto, como os boatos já circulam, não

é ousada prevcl-a para a primeira se-

mana dc 1921, ou para os fins d« pri-
meira quinzena.

Acompanhando-o. subirão, afora a se-

nhora Epitácio Pessoa e filhas, .provável-

mente o coronel Hastimphilo de Maura,
chefe da casa militar; os capitães-tenen-
tes Nobrega Moreira — esperado pelo
5'. Paulo, c José .Maria Neiva, ajudantes
dc ordens; Drs. Cattá Preta e Toscano
Espinola. officiaes de gabinete, penna-
necendo no Cattt te. para attender ao mo-

vimento quotidiano, o Dr. Agenor de

Faz annos
Arr-ujo.

Passa hoje o anuiversavio' natalicio do
Dr. Octavio de Mello Borges.*

Festeja hoje a sua data anniversaria a
seiihorità Ida de Souza, filha do coronel
Manoel de Souza.

Transcorre hoje a data.• nàLalicia da
Sra. D. Rosa Amaral Paula Costa, espo-
sa íío Dr. Carlos' Paula Costa.

Faz annos hoje a Sra. D. -.Honorina

Aives Fontes, esposa do Sr. Miguel Al-
ves Fontes.

Completa anuas hoje o capitão João
de Souza Sprhòlaj antigo funecionariò da
Kstiada de Ferro Central do Brasil.

* '
A menina Almeriiula, filha do Sr. Af-

for.so Campos, -festeja hoje o seu nata-
íici». ¦ *•

Maria de Lourdes, filha do.Dr. Gabriel
Vianna. secretario do Supremo tribunal,
Federal, completa annos hoje.

Faz annos hoje o capitão Horacio Rò-
drigues Martins.

Passa hoje a data natalicia ds Dr.Edti-
anV de Meirelles.

roes.

Em virtude de ordem do Sr. mi-
nistro da fazenda, o Thesouro Na-
cional providenciou, durante a se-
mana finda, sobre o Immediato sup-
primento do dinheiro fis seguintes re-
paV-içõ-S: delegacia fiscal 110 Cear:..
„-.O-00ü'$; Parahyba, l(K):J)Ou$; Ma-
ranhão, 150:000$; «io Grande do.
Xorte. 200:000... e Bahia. 2-00:000.. e
Alfândega de Corumbã. _-.te.Q0!.. A
delegacia íiacáí em S. Paulo foi sup-

pridõ pela Casa da Moeda, cota réis
40:000., em moedas de nickel de 400
réis e com 10:000$ em moed "

•1 d>* 100 ríis

tado, « rui 1. »».M'jy>w, (¦¦¦*¦• «---*-- _ „
com a limpeza dos respectivos pha- j R0ure, secretario da presidência da Ke

publica ;capitão de mar c guerra Raphael
Brus.|ue, sub-chefe da casa militar; capi-

lão Cunha Pilta, seu ajudante de ordens,
_ Drs Guerreiro de Castro e Barbosa
Gonçalves, officiaes de gabinete.

Viajantes.
A bordo do Lutctia regressou honrem

ao Rio o embaixador Sr. Alexandre

Conty, que ha poucos mezes partira para
a capital franceza, afim de assistir ao

ei de 400 j consórcio de uma de suas filhas.
as de ni- r

Faz annos hoje o Sra. D. Leontina
Amaral Silva, esposa do Dr. Dalmo Sil-
va. conhecido cirurgião residente nesta
capital.

Casamentos. r
Realiza-se hoje o casamento do Sr. Al-

cides Varella Figueiredo Rocha, commis-
sario do 3° districto policial, com a senho-
rita Georgina Inah dc Azevedo, pupila da
viuva Pagani. -

Do acto civil será padrinho o general
Figueiredo Rocha, tio do noivo, e do reli-
gioso o Sr. Affonso Bosser Romaguera,
secretario da legação chilena, c senhora..

A ceremonia civil,terá Iogar á rua Bella
Vista ri." _i, residência do Sr. Rotr.agúe-
ra, e o religioso, ás 15 i]2 horas, na ma-
triz do Engenho Novo.

Mou a/saindo da rua Dr, Garnier u. i8|

casa 2! ás-9 horas de hoje, para o cerni
terio de S. 'Francisco Xavier. _

Pelas escolas
Na Academia dc Commercio além das

provas escriptas já aimunctadas, re.ui-

zam-se hoje as seguiates provas orcas.
Curso diurno - Prepantor.o - As

t* horas — Francez: Adolpho G. Ji. 1
simos Amandio S. Barbosa, Antomo A.

O Cunha, Antônio.T. Oliveira, Benedi-

ctô D. Monteiro, Iolinda Araujo, Jair
Vercdo/José S.. da Silva Laura.U.
RÍfs e Oswaldo B-tiças. S.ípplementares:
Cândido Rodrigues Leite c César Macha-

ÚOãS^i>: 
Adolpho G. B.. Santos,

Amandio S. Barbosa, Antônio 1. Oli?

veira B«edicto D. Monteiro e Oswaldo
Bouçás. Sv,pplementares: os mesmos
acima. , - . ,» „&

Curso geral — As ia horas — 1 fi?
ri^Po-Mugucz: Antônio S. Braga* An

tonio J. Machado Junior, Arnaldo A. Cs-

tre.1la. Amoldo N. Fonseca,;Joao O Ri-

beiro, João F. Mello. Joaquim A* f£"
ra José IC; Wcnaeck c José N. M...ias.

Supplementar: Linneu S.-1'onseça.^
FÍancez: Alfredo R. B. Sobrinho, Al-

varo C. de Souza, Antônio Joaquim
Machado Junior, Antônio J. de Almeida,
Àrnaklo A. Estrella Amoldo N. Fo.-

seca, João F.-Mello, Joaquim A. Pereira.

José K. Werneck c José N. Macias.
Supplementar: Lauro Fernandes Mello

Inglez! Annibal P. Motta, Antônio S.

Brajg-, Antônio J. Machado Junior, An-

tonio P. Miranda Filho, Arnaldo A.: Ls-

trell,a, Amoldo N. Fonseca, Bem o De-

rizana, João F. Mello c José K. Ver-

neck. Snpifiementares: Lauro Fernandes
Mello e Leopoldo P. de Sá. .
M3. 

sél.ic _í Jt&ài Adelina F. Almei-
da, Alfredo L. Costa, Antomo A. S. Fer-

reira, Arlindo R. Pinheiro, Ernesto Soa-

res, E-zequiel M. Penalber, Gustavo A.
1 Torres. Manoel T. A. Ooes e Mario
MpS:0'Ade;iua 

F. Almeida, Alfredo
L. Costa. Arlindo K. Pinheiro, Ernesto
Soares, Gustkvo A.L. Torres, Mwoel
O P. Albuquerque, Manoel 1. A. Ooes,
Mario Montenegro e Max N .*JSc!l* ,

Mgebra: Adelina F. Almeida, Alfredo
L. Costa, Antônio A. S. Ferreira, Ar-
lindo R.* Pinheiro, Ernesto Soares Gns-
tavo A. L. Torres, Manoel O. P. Al-
bu(iuert|ue, Manoel T, Araujo Gocs e

Mario Montenegro. Supplementar da 2
série: Rubens H. R. M. Vian-na. .

Curso nocturno (geral) — 1 serie —
Vs i. lioras¦— Portuguez: Adnao r.
Porto, Américo A. Silva, Antomo Fer-
reira Souza. Armando S: fiuimaraes.
Benjamin G. Figueiredo, Durval M. Sil-
va Eduardo G. Figueiredo, Eucl5«>»-3 1 .
Mtrgalhães,-'Paulo B.*Rv "Cossenza.e, Ro-
berlo Vcyssierc. Sinipleinentares.: • I'.er-
liando Moreira e Geraldino M. K-treira.

Francez: Adrião lf. Poito, Aristides
R Vieira, Àruikwlo S. Guimarães; Dur-
vai M- Silva, Eduardo G, Figueiredo,
Kuclydcs P. Mafiál-hães e Thomé R. Mar-
tins. Suplementares: Fernando Moreira
e Geraldino M. Ferreira. ., '

Inglez: Adrião F. Porto, Américo A.
Silva, Aristides Ri Vieira, Armando S.
Guímáfãesi Benjamin G. Figueiredo, Eu-
cl.vdcs P. Magalhães c Ivo Amelio de L.
Camargo.

_« serie __ ,\'s 20 horas — Francez:
Arnaldo Silva, José L. Bulcão, José 

VP.

Garrido; Oswaldo B. Andrade. Victor
Manoel de Oliveira Junior c Walter A.
B. Pereira. ,

Inglez: Arthur G. Borges. José U
Bulcão, losé P. Garrido, Manoel R. Mar-
tins FRÍ10, Oswaldo B. de Andrade. Pe-
dro Ri Martins, Plinio H. Maia, Victor
M. Oliveira Junior e Walter de Almeida
Bi.p_._fa Pereira. .;."-._

Faculdade de Sciencias Econômicas —
Resultado dos exames de r' época:

Economia politica— Approvados: pie-
íiamente, gráo. neve. Énzo Pcri; gráo
sete. Armando Magifò da Silva e Fran-
cisco Alves da Roclia; simplesmente, gráo
quatro. Alberto Vieira Souto.

Direito industrial — A.pprovados: pie-
niimente, gráo nove. Enzo Pcri; grão
dito, Francisco Alves da Rocha; gráo
sete, Altair Flaminárion de Siqueira Ama-
zonas e Armando Magno da Silva; sim-
plesmente, gráo quatro, Alberto Vieira
Souto.

Hespnnhor— Aprovados: plenamente,
gráo siove, Francisco Alves da Rocha;
gráo oito. Aluir Fl.nimarion de Siqueira
Amazonas e Enzo Pcri; gráo sete. Ar-
mando Mügno da Silvn. Um reprovado.

Direito commercial — Approvados :ple-
naiiientc, gráo nove, Enzo Peri; gráo oito,
Armando Magno da Silva e Fn.i.cisco Al-
ves da Rocha; gráo seis, Alberto Vieira
Souto e Altair Flaiiimarion dc Siqueira
Amazonas.

Mathematica commercial e finaiiceira
—! Approvados: plenamente, gráo nove,
Enzo Pcri.; <_ráo oito,' Francisco Alves
da Rocha; simplesmente, gráo cinco, A)-
tair Flammarion de Siqueira Amazonas e
Armando Magno da Silva; gráo quatro,
Alberto Vieira Souto. *,,

No Collegio Militar do Rio de Janeiro
realizam-se hoje, ás 10 horas, os seguiu-
tes exames oraes:

1* "anno — Portuguez — Aluam, nu-
mero 773.

2° anno ,_— Portuguez— Alumnos-nu-
meros: -09, "01, 702, 703, 70^, 729, 747,
752, 753. 760. 775 e 77S.

2o an.no — Francez — Alumnos nu-
meros: 3S8'. 492. 617, 678, 694. 696, 697,
700, 705, 710, 713 e 7iS-

2° anno — Arithmctica. — Alumnos
iis. : 264, 449, 491, 494, 503, 507, 545,
547, 603 e 692.

2° anno — Geographia — Alumnos fiu-
meros: 123, 192, 230, 231, 340, 371, 37«.
394. 405, 608, 717 e 754.

6° anno — Historia geral i— Aluronos
ns.: 191, ali, 226, 251. 261, 262, 296,
397. 435. 43*5. 46° c 486.

6" anuo — Geometria — Alumnos nu-

: ICoih a presença; do Dr. Ernesto X-sci-
incuto. Silva encerra-se hoje a ex.osi.;..
escolar do 2* districto. .' 

. O edificio da Escola Deodoro ser.
franqueada ao publico, das 13 ás _. hu
ras.'

¦A inspéctora e as professoras do distri
cto organizaram um prograinma, que ser;
executado eni tres sessões: ás 13, ás i*
e ás 20 horas.

Antes da ultima sessão será entrega,
o premio Medeiros c Albuquerque, cou
ferido pela inspéctora escolar á aluiim,
que melhor exame final prestou cm 1920.

Receberá o premio a menina Ocla\i.
Saldanha, apresentada a exame final pela
Escola Rodrigues Alves.

Sessão das 13 horas:
o jogador c a bolinha, Escola

Barth.
_.—o almofadinha, Escola Ruy H;;r *

h°sa- . . , ,. ,. . 3_.pilho de galo e galinha, Escola
Barth. _ , ,. .
- 4—Os dois aviadores, Escola Evanstc
da Veiga.

s_0 sonho, Escola Barth.
O tango argentino, Escola Barth.

7—0_ sports, Escola Ruy Barbosa.
8—As lavadeiras, Escola Deodoro.
9—A scnlinclla, Escola Deodoro.

10—O Natal, Escola Evaristo da Veiga,
.Sessão das 16 hofas:
1—O amanliecè, 2»'escola mixta.
z—A obediência, Escola Rodrigues Al-

ves.
3—/. baratinha, Escola Deodoro.
\—A litviidcirn, a co_inheiru c a cojiei-

ra, Escola Deodoro.
5—Moleque sabido, 2* escola mixta.
6—A boneca, Escola José dc Alencar,
y—A moleirinha, FJscola Deodoro.
8—Su sei tudo, Escola Professor Fra-

zão. , __ ,
9—0 carrêro, Escola Deodoro.
10— Esperando o Irem,:" escola mixta.
11—Seu Corrêa, Escola Deodoro.
12—A carta, Escola Professor Frazão.
,3__-_ freira, \ Escola José dc Alencar.
14—A guitarra, Escola Deodoro.
Sessão das 20 horas:
i—O fado triste, Escola Rodrigues Al-

ves. • ,
2—Castellos no ar, Escola Rodrigues

Alves. '
3—O fado das tricanas, Escola Tira-

dentes.
4_(_) sim; Escola Rodrigues Alves.
5_0 cancro, Escola Deodoro.
6—Marinha, Escola Rodrigues Alves.
7—A guitarra, Escola Deodoro.
g—o moleque sestroso, Escola Tavarcl

Bastos.
g—Scu Corria, Escola Deodoro.
,0—As procellarias, Escola Rodrigues

Alves.
u—A familia espirradeira, Escola la-

vares Bastos;
12—A obediência, Escola Rodrigticr

Alves.
_3—Ao luar, Escola Rodrigues Alves.

AOS QUE
DA VISTA

Aciiii.selha-.-e o exame «1^
ielraiçã«» uiUcm d<» «so «rtas

ie-V-feíi. A Casa Vieitas,
a<---_s.i-rto«!->e prepairada p;i*
ra «-ssste tiin. pioiçile «^r.i"

tuita vmeíio exame, l-í ur.
<la <^.iit..ii Va 11- i»l».

MBEttDADE »13 IMPRENSA
A directoria da Associação de Im-

prensa recebeu'de Laguna, Santa
Catharina, a soguinte carta, datada
de 7 do mez corrente'**»- assignada pc-
lo director do semanário "O Dever ,
que se publica naquella cidade catha-
rlnense: '"Mantenho lúril semanário, O Uc-
ver", o.uò tenho a honra do tel-o en-
viadv.. sempre 11 essa as.sociae,ão, lia
mais de dois annos, batendo-se sem-
pro pelas causas mais nobres, numa
linguagem suave, escoimuda desse
calão baixo que alguns rablscadorcs
da roqa, delle usam e nbusa.11. De-
vido u essa attitude franca, "O De-
ver" logrou ter um grande numero do
assignantes. Meu jornal, a principio,
era synuiathico ao actual governador,
porem, com o decorrer do tempo, ten-
do eü observado o nenhum critério
na ndmliiistr-ição dos dinlieiros pu-
blicos, retirei a cí«.Ji.íÍahoa que deposi-
tava' no Dr. Hercilio Luz, e comecei,
então, a criticar seus actos, chegando,
mesmo, a dizer que elle não seria,
eleito governador do Estado, isso o
exasperou, o f(jl-o enviar para esta
cidade um -'ontingente de 18-praças,
commnndadas por um tenente já
muito celebrizado nas suns façanhas
do violências, praticadas contra a li-
herdade individual. Ante a presença
da forçit, temendo qualquer violou-
cia, occultel-me em _r:isu- de um ami-
go. De facto, hoje, fui procurado pelo
escrivão da policia, para ser intimado,
para comparecer na delegacia, • ondu
temo ir, porque sei, coin certoza, que
serei maltrado pelo tal tenente. As-
Sim, fiquei eu inhibido de publicar o
meu- jornal, assim como dft minha li-
herdade, estando eu prejudicado nos
meus interesses, porqire, além df»
meu semanário, sou proprietário de
um hoteil. O tenente não tem feito .íe-
gredo-em dizer que se eu publicar 0
meu semanário, serei castigado >.'âo
tenho para onde appellar. porque
mesmo um "habeas-corpus" proveu-
tivo de nada me servirá. O unico
•meio ê recorrer & essa associaqão, que
poderft procurar os meios para que
essa força se retire d'aqul, porque i
tima ameaça á sua pacata população
e â. minha. liherdado. Sendo preciso,
apesar de ser um contras-nso, deixa-
rei de far.er, no meu jornal, referen-
cias a adrninÍ8tra_aV Hercilio Luz,
porque estou y»hdo que aqui em San-
ta Catharina, ha menos garantias dn
que na Rússia, nosr ominosos tempos
czarianos.

-Meu endereço continua a ser para
a.caixa postal n. 37.

Sem outro motivo, me subscrevo,
certo que essa associação tomará as
providencias que o caso exige."

Providenciando, a directoria da as-
sociação tèlegraphou ao Dr. Hercilio
Luz, relatando o caso c. reclamando
ü adoção de medidas tendentes a
restabelecer a situação.

\ E-.11 companhia do Sr. Conty vitraai o LIVROS Antes de comprar visite
V. Ex. a Libreria " Es-
paiV-la", Alfândega, 47.

Gravatas e camisas para homens;
bello sortimento; mínimos preços
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Amêndoas e avelãs
PM DA ASSEMBLÉA 95

Esquina da Avenida

destinados a combater as moléstias vene-
reás.

—-No Ministério das Relações Exterio-
res foi assignado o convênio que proroga
até 17 de dezembro de 1921 o prazo ante-
dormente estabelecido para liquidação dos
créditos abertos pelo governo do Uruguay
ao da França. O convênio foi assignado
pelo chanceller Dr. Buero, por parte do
Uruguay, e pelo representante diploma-
tico da França, por parte do seu governo.

—O Ministério da Industria enviou ao
Parlamento uma extensa informação, ex-
pondo as medidas tomadas pelo governo,
e tendentes a resolverem a crise do merca-
do de lãs; as relativas ás facilidades pro-
porcionadas á exportação desse produeto
c á valorização do mesmo, com o intuito
dc. sustentar o produetor com o fim de
evitar que este entregue a mercadoria por
preço vil,

DO PARAGUAY
ASSUMPÇÃO, 19 (A. A.) —-O bis-

po desta capital apresentou uma nota ao
Congresso, referente ao projecto de lei
sobre o divorcio.

O illustre prelado diz na alludida nota
que essa lei será um motivo de discor-
dia entre os cidadãos.

ASSUMPÇÃO, 19 (A. A.) — O ge-
rente do "bureau" de câmbios apresen-
tou a sua renuncia. Diz-se a este proposi-
to que essa renuncia obedece á resolução
io directorio do mesmo "bureau", em
querer suspender as operações de compra
e venda.

ASSUMPÇÃO, 19 (A. A.) — A fir-
ma Peras30 & CY, assignou letras a prazo,
numa quantia superior a 100.000 pesos
argentinos. Essa quantidade junta com
outras operações levadas á effeito pela
mesma firma, eleva os seus compromissos
em cerca de quatro milhões de pesos para-
guayos.

Noticias d©s Estados
PARA'

SAXTIAGO, 19 (U* P-) - F°- ina"-
mirado em Pimta Arenas o monumento

- • lo á memória do grande navegador
na praça Munhoz, salvando

de ser descoberto o monu-
,.,ento, os vasos de guerra surtos no porto.

engii
Magalhães
por oceasião

Assistiram 
'«Tactosque 

,foi precedido de
mli "Te-Deum", o príncipe Dom. Fer-
intido, todos os embaixadores est-rangei-
r0s ns autoridades, sendo o monumento
rntrecue ao governo Hileno pelo cônsul
hespanhol em nome da familia Menindez.
Todas essas solemnidades revestiram-se de

grande pompa, reinando sempre_ grande
enthusiasmo por parte da população.

SANTIAGO, 19 (U* P*) - Devido a

baixa do preço do cobre, ficaram sem
oecupação dois mil operários que traba-
lirivam nas minas. •_, ,

SANTIAGO, 19 (U. P*) - Circulam
boatos de que o governo pretende san-

eeionar a lei de moratória, com o fim de

remediar momentaneamente a crise por
dite atravessa o commercio. ¦' 

SANTIAGO, 19 (A* A.) - Fala-se
comi muita'insistência em. alguns círculos,
financeiros sobre uma projecto de lei con-

cedendo uma moratória, a fim de reme-
,li,-,r a critica situação financeira que esta

atravessando o commercio do paiz..
SANTIAGO, 19 (A* A. -Em w.

tude da redução do preço do cobre, dei-
varam dc trabalhar 2.000 operários em-

pregados nos serviços dc exploração desse
metal.

DO URUGUAY
«MONTEVIDÉO.; 19 (A* A.) — Na

miaita sessão ordinária da Conferência
Internacional Sunilaria, a commissão re-

lato:a dos trabalhos relativos a Rerte.8£
boniea ás febres eruptivas e. typhoides
aconselhou as seguintes medidas: cam-

panha mothodica e intensa contra os ra-

tos; observância da prescr.p.ao contida
„o art 24 da convenção sanitária <le
Washington; exame bacteriológico syste-
m-üico. dos roedores; impcrmeabiV-açao
do sub-sólo das cidades e das habitações,
desinfecção, cm casas particulares, dos

etvvolucros ou saccos usados, que possam
conter puígas infectadas. * ¦

No que diz respeito á febre typhojde,
a commissão reconunetida a intensifica-
ção das obras de abastecimento de águas
correntes em todas as cidades; constru-
cção de systemas de escoamentos de agitas
servidas; campanha contra as moscas e
emprego de vaccina-anti-ty,phica*em todos
os focos epidêmicos. >.*••¦ .''>?"

MONTEVIDÉO, 19 (A. A.)—. O se-,
nhor ministro'das relaçées exteriores deu,
como já.informámos, uma recepção cm
honra dos delegados á Conferência. Inter-
nacional Sanitária, que constituiu uma
nota digna de rogistro especial pelas at-
tenções de que forani cercados os dele-

gados. . -.. ,
O Dr. Juan Buero, ministro das rela-

ções exteriores, em eloqüente discurso,
exprimi" :• satisfação que sentia em poder
tributir aquella homenageni aos hospedes
do Uruguay e suas palavras cobertas de
applausos pela assistência.

Falaram tambem os Drs. Fernandes
Espiro e Gregorio Martinez, cujos dis-
cursos foram muito applaudidos.

Estiveram presentes entre outras per-
soualidades, os ministros do Brasil, dou-
tor Luiz Guimarães, c os representantes
diplomáticos da Argentina, Paraguay, Co-
lombia e México.

— Os delegados visitaram as secções
de vaccinação! bacteriologi-i e chimica da
usina de incinerarão do lixo, dependen-
cias do conselho deste departamento.

No Allieiieu houve uma sessão cs.Vcial
da Sociedade de Medicina, em honra dos
delegados, <jue serão igualmente home-
nageados pelo Club Medico.

MONTEVIDÉO: 19 (A* A*) — A E?*.
cola dc Aviação Militar realizou uma
brilhante festividade em honra ao prin-
cipe Aimonc.

A' noite, tambem se realizou o grande
baile offerecido á officialidade do Roma,
110 theatro Stella d'ltalia, que se cobriu
de galas para reccbel-a;

MONTEVIDÉO, 119 (A* A.) — A So-
ciedade dos Architectos Argentinos man-
dou entregar, por uma comniissão. ao
Sr. presidente da Republica.. Dr. Bai-
thazar Brum, o diploma de presidente ho-
norario dessa associação, com que foi por
e.la distinauido. •

O presidente Brum, agradecendo a hon-
ra qae lhe foi conferida, enalteceu a im-
,po-ta'ncin da architectura. quer quanto ao
confira das populações, quer quanto á
hygiene das cidades.

Justificou em .-.«.urda os fins -que teve
tm v.tft-t «'liando destacou do curso uni-
versitario, para constituir um ramo se-
parado, c curso de architectura.

\ cerimonia teve numerosa assistência,
vendo-se nella os principaes architectos
desta cidade.

MONTEVIDÉO, 19 (A. A.) *— O se-
nhor ministro das obras publicas chegou
á cidade de Salto, proseguindo na sua
inspecção dos diversos serviços que estão
a chVro (le seu ministério.

MONTEVtDEOj 19 (A. A.) — O
Dr. Adolf Paoli. ministro da Allemanha
em Buenos Aires, de passagem por este
puti. a bordo do Gclria, recebeu muitas
lisi-as de membros dn colcaia allema.

Em conversa com alguns delles, o dou-
tn? Paoli manifestou a esperança de que
restabelecerá em breve o intenso inter-
cambio commercial cnlre a Allemanha e
o Rio da Prata, tão depressa melhorem
os serviços de nvaegação.

Relativamente á situação interna da Al-
lemanha, o Dr. P:«oli disse que ella vai
juelhoráado dia a dia, que o governo alie-
mão sente-se firme e que nada ha que
P';sa perturbar a sua estabilidade,

A alguém qtte lhe falou sobre o boi-
snevismo, r* '¦ Adolf Paoli limitou-se
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PODE SER Â DES-
UMA GERAÇÃO

E' incrível o grande numero de
pessoas que, continuamente, se quei-
xam de dôr nas costas, nas juntas,
delras, dor na cabeça, nas juntas,
cotr. freqüentes desejos de urii.ar,fa-
*#endo-o, entretanto, gotta a gotta,
soffrendo'de insoi? iia, fadigas, en-
joos, debilidade sexual, seiri saber a
que attriUuir . idos est-s achaques.
Muitos acham que isto é natural,
sem preocoupar-se do resultado fi-
nal, sem dar conta de que estão com
um grande padecimento, qüe lhes
ameaça destruir a vida, que soffrem,
finalmente, dos>ins. Os rins e a be-
xiga são, no corpo humano, os or-
gãos mais delicados e mais impor-
tantes; por èlles têm que passar, ne-
cessariamente, todas as impurezas
do corpo, e, pois, não estando em \
condições de poder combatel-as.per-

manecem affectados e oceasionando
ui.v.a infinidade de' doenças. Entre-
tanto, è fácil combater todas estas
moléstias, fortalecendo, ao mesmo
tempo, os rins com o uso das PAS-
TiIAIAS RINSY, compostas de seis
in&redientes sclentiflcamente combl-
nados, para auxllial-os na tarefa
quotidiana da eliminação do ácido
urico, quo deve ser. expellido pela
urina. Veja que ignorar um inimigo
tal, como o padecimento dos rins,
ê coisa grave, precisa ser combatido
com presteza a.ntes de tornar-se in-
curavel, e isso pôde ser conseguido
com as PASTILHAS RINS*i, usadas
de accOrdo com as Indica.*'-, que
acompanham o vidro. Vendem-se
nas principaes pharmacias- e droga-
rias, e, com segu.-ança, nas dos se-
nhores*

Drogarias Granado, Baptista, Huber, Pacheco, Rodrigues, Giffoni,
1 dré, Berriui, Su". Americana, Telve, V.Eangal, V.Silvsi, Granad' & Fi-
lhos, P. de Araujo, V, Ruffier, Logey & C.
sltario no Brasil: Benigr

e Carlos Cruz. Unico depo-
Nléva, caixa postal 979, Rio de Janeiro. •

ULTIMA HORA
¦••¦''•*¦•. - 

. 
-

BELÉM, 19 (A. A.) —¦ Falleceu hon-
tem nesta capital, o Sr. Antônio Loyola,
vogai do Conselho Municipal desta cidade
e pai do Dr. Ophir Loyola. actual-
mente nessa cidade cm delegação ao In-
stituto de Assistência á Infância. O en-
terro do pranteado extineto foi muito
concorrido, correndo as despezas dos fu*
neraes por coiita do município, qué se
apressou em prestar essa homenagem ao
morto, com consentimento solicitado a
familia enlutada.

—A imprensa desta capital deu pnblict-
dade á lei que dispõe sobre a arrecadação
do imposto territorial n. 1.9S6, de 20 de
novembro ultimo.

—Tendo sido pagas as soldadas dos tri-
pulantes do navio amariceno lowa, termi-
nou o arresto que havia sido proposto.
Desse modo, o-.mesmo navio iniciou o seu
carregamento, devendo partir com destino
á America do Norte, logo que o termine,
isto é, a 21 do corrente, conforme annun-
cio publicado.

Noticia-se que, depois do dia 25 do
corrente, o general Joaquim Ignacio, cujo
estado de saude continua satisfactorio,
partirá para essa capital, onde tenciona
demorar-sc para reslabeleccr-se.

-—Constituiu-se aqui uma commissão
composta de monarchistas, afim de pro-
mover a celebração de ceremonias reli-
glosas, em homenagem aos cx-imperantes,
por oceasião da chegada ao Brasil, dos
seus restos mortaes.

—Em transito para Nova York, entrou
hontem, no porto desta cidade, o paquete
Cuyabá. „

—Os Drs. Camillo Salgado e Otto San-
tos acabam de realizar aqui uma impor-
tante operação cirúrgica, em uma senhora
dc 60 annos de idade-, que ha oito annos
soffria de lima pertinaz moléstia, na.cavi-
dade abdominal.

A senhora operada mantem-se em lison-
jeiro estado dc saude.

—'Foi aqui recebida com agrado a noti-
cia de haver sido approvado na Carrará
dos Deputados Federaes. o augmento de
subsidio para os congressistas.

Acaba de ser constituído o grande
Comitê Central da Liga Patriótica de Se-
nhoras Paraenses, afim dc proseguirem
os trabalhos iniciados de assistência á in-
fancia.

S. PAULO

Tambem a este respeito o Dr. Gomes
Cardim, director da Companhia Drama-
tica Nacional, teve uma longa conferência
com o Dr. Firmiano Pinto, governador
da cidade.

S. PAULO, 19 (A. A.) — Deve en-
trar amanhã, em primeira discussão, na
Cantara estadoal, o projecto que, apresen-
tado pelas commissões. dc justiça e fa-
zenda daquella casa de congresso,, auto-
riza o governo a rescindir o contrato com
a Companhia do Gaz, amigavelmente ou
judicialmente.

A commissão de justiça apresentou tam-
bem um parecer opinando plea cessação
da cobrança das contas de gaz pela taxa
dollar ao cambio de Nova York.

A população de S. Paulo, que recebeu
com enthusiasmo a noticia dos citados
projectos, aguarda anciosa a sua conversão
om lei.

iS. PAULO, 19 (A. A.) —Realizou-se
hoje, na Santa Casa de Misericórdia,
a eleição dos membros da mesa adminis-
trativa, para o triennio de 192111923.

S. PAULO, 19 (A. A.) — Falleceu
hoje, na Santa Casa de Ribeiro Preto, o
Sr. Cláudio Moreira, em conseqüência
dos ferimentos recebidos ha dias, (juatido
viajava em um trem da Mogyana. entre as
estações de Sambahu' e Córrego Fundo,
oceasionados pelos disparos que lhe fez
o Sr. Nelson de Syllos.

S. PAULO, 19 (A. A.) — Innume-
ros amigos e admiradores do poeta Mo-
notti dei Picehia continuam a adherir ao
almoço que brevemente será offerecido
aquelle conhecido literato paulista.

CAMPEONATO PAULISTA
A VICTG-rtIA »0 PALESTRA SO-

BRE O PAULISTANO
S. PAULO, 19 (Do nosso enviado

especial) — O match aqui realizado
entre o Palestra e o Paulistano para
desempatar o campeonato, foi jogado
perante uma assistência calculada
em vinte mil pessoas.

Nunca se viu uma concurrencia,
como a de hoje. O interesse com que
aqui esperaram esse jogo ultrapassa
toda imaginação. :

O preço das entradas foi cobrado
ao dobro, o que em nada influiu quan-
to a 'concurrencia.

Não só os da Capital se interessa-
ram por esse jogo, do interior no Es-
tado (! mesmo ahi do Rio numerosos
sportsmen vieram presenciar o jogo.

Desde cedo, muito antes do meio-
din, começaram os espectadores a
chegar ao campo cm que se realizou
o match. :...W

O aspecto dessa colossal multidão
vibrante dc enthusiasmo, era dos mais
grandiosos.

Sobre o preparo a quo se entrega-
ram os concurrentes, contavam-se as
mais imprevistas coisas. Do que ouvi,
pareceu-me particularmente interes-
sante ter os players do Paulistano rea-
lizado, durante a semana, um raid de
seis kilometros para tre'nar fôlego.

Os teams entraram em campo com-
pleios No do Paulistano, renppareceu

5.13 Dofesii, 1'iiiiio (Palestra)-
li.H Foul, Surgiu.
0.ir> Foni, Plcogll.
5.1» Vi Defesa, ArtinMo (Paulistano).
.1.19 Iliinils, Plcogll.
5.21 Goal, Palestra (Forti).
5.22 Vi Hiiiids, Guarany.

Dc_o.sn, Arnaldo (Paulistano).
Interrupção do Joro, devido alter-

onçiio entro Fortl e Arnaldo.
Gunrllia faz goal eom a mão, o Jui*s

nniiulln.
Foul, Plcogll.
Comer, Severlno.

Vi Cornér, Plcogll.
Final do joso.
Score: Palestra, ! il,

5.
5.28

5.20

5.80
5.82
5.32
5.34

CAMVKONATO PAULISTA

Esta casa não faz descontos, nem imita os
seus concurrentes com pomposos abatimentos.

O segredo de seü negocio consiste na venda
de seus artigos, sempre mais baratos, e não pou-
par esforços em beneficio de seus clientes,
exemplo:

O LOUVRE tem enormes sortimentos de
cambraias, m-ol-mol, voil e linhos.

Sedas: tafetás, galantines, charmeuse,
gurgurão, chamallot e sedas lavaveis, para todos
os preços.

Tem o mais rico sortimento de artigos de
cama e mesa

Ainda mais: apresenta a preços convida-
tivos, um bello sortimento ¦ de vestidos feitos do' 
mais simples voil, á melhor seda, e um variado
e colossal sortimento de chapeos para senhora,
modelos os mais modernos, a principiar em'í5$00Q.i 

%;ri;'^:Y,':.;

Carioca 14
seus ponteiros, combinadissimos, agin-

_  flo com velocidade espantosa, não da-

O Palestra, denotaimo o Paulistano, vam tréguas ao triângulo í*™1 
f°

levanui o'c1..,.p,.o,mto fle S. Paulo Paulistano o que obrlg. VI a Arnaldo,

S. PAULO, 19 (A A.) — "Quem

vencerá?" E todos tinham eatá mes-
ma pergunta; hoje, 110 campo da Flo-
resta, local escolh do para o encontro
entre os denodados gremÍ03 sportlvoa
C. A* Paulistano A. A. e Palestra
Itália, e conseqüente decisão do cam-
neonato paulista de foot-ball em 1920,
empatado desde domingo passado en-
tre os referidos clubs.

E a uma resposta certa, definitiva,
férminante, ninguém se aventurava. O
Paulstano vencera domingo passado, 6
verdade, mas a dlfferenqa do triumpho
fura minima, de um ponto apenas, con-
tinuando seu rival a ser o mesmo qua-
ilro, forte, adestrado, temeroso e quasi

~M©ESTI¥© 
|
^^^p^^*^»^^^,^^^^^^!

,1 soalmente, o teme.
MO>,TF.V!Dí.O. 19 (A. A.)—- A. Con-

fcrtncia Sanitária Internacional approvou
a propçsta do delegado do Brasil, doutor
Leitão da Cunha, pedindo a,attenção.dos
pai-.rs americanos para ri art. «4, da Con-
VfHrão Ae \V.nliin-_ton a respeito da .infe-
c«,*.u> «In-i tiicios. '."¦'-¦ ':¦

A' conferência approvou tainliein a mo-'
cão da .le!«:i«:'.ç;'i«) argéotifla referente á
iüo*;;:iIíi!mI_ prcdii/.iila pria tuberculose
pulinonaí *.- pürã .« qual cli.itna a attenção
do: ptij/és americanos.

I7ni igu.ihnetrc approvado, depois de
lari-o debate, :« conclusão dc uma das com-
missões, imli_.i*ulo a necessidade de se fa-
zer nina invetigação sóbre á inalaria na
America.

A conferência manifestou-se ; favorável
á p.-ipost.i q-.ie aconselha os governos a
isentarem de direitos aduaneiros, a juizo
das autoridades, os pro"duCto/ niedicinaes

S. PAULO," 19 (A. A.)^ O Joclcep-
Club Paulistano realizou boje, no prado
da Mooca, a sua 35° corrida' da actual
temporada hippica, sendo este o resul-
tado gera! das carreiras:

Io parco — " Dr. Guilherme Ellis"
2:00o metros — 4 :ooo$ ¦— Venceram:

Diavolo em i" c Chicolc em 2". Tempo,
125 i|- segundos. Poules, i,.$6oo.

2° parco — "Mixto" — 1.500..metros
1:500$ e 500$ — Venceram: Ninettc

II tm i° e Vésper em 2". Tempo, 97 se-
gundos. Poule» simples, 12$, duplas réis
30.900. •*""

3° parco — "Consolação — 1.500
metros— 1:500? c 300$. Venceram: Ca-
traia'em i° e Guripy em 2". Tempo,95 1 [S
segundos. Poules simples 15^400 e duplas
2Ó$200.

4° pareo — " Progredior " — 1 -.500$ e
..00$ — 1.609 nietro.? — Venceram: Ioli-
to em i° e Creoulo II, cm t". Tempo
103 i|2 segundos. Simples 14..500 e du-
pias 2o$5oo.

5o parco — "Combinação" — 1:300$
e 300$. Venceram: Xão sei, em 1" e
Prendi Warrier em 2". Tempo, 107 i|2.
Simples 2|$6oo e duplas 27$.

6o pareo •—"Extra" •— 2:000$ e 400*
 1.609 metros. Venceram Lady Love,

e Charinj. Cross. Tempo 107 2I5 segundos.
Simples 24$ç,oo c duplas 22$ioo.

7" parco — "Imprensa" — 1.800 me-
tros — 2:500$ e 500$. Venceram Miss
Golden ein 1" e Mercante etn 2". Tempo,
115 1J2 segundos. Simples, i4$Soo edu-
pias, I7$ioo.

S" pareo — "Joekey Club" — 2.000
metros — 4:000$ t ."'«10$. Venceram: Go--
dinho em i", e Mr.roim cin 2". Tempo 129
segundos. Simples iCSlVo e duplas

25$200.
9" parco — "Emulação 1.700 metros

--_t:ooo$ e,.«.o.o$.. Venceram: Eal'.i;ii":b.-os
em 1""e Corsira cm 2". Tempo, 101 3]$
segundos. Simples, i6$ioo c duplas réis
25$700. í;. ----- :',_ 

, .
O movimento geral da* casa de aposia-,

foi.de ioi;o2í$ooo.- _. ;. -,í.' .
Até 0 quinto parco a raia*.esteve. õpli-

ma, túinatido-se.depois, pesada devidoas
fortes chuvas qué caíram sobre a cida.le.

S.. PAULO, 19 (A. A.) —A Compa-
nhia D"fiimàüça Nacional, de ijiic;'faz pr.r-
te a talentosa artista patrícia Sra. Itália
Fausta, actualmente trabalhando cm Pelo-
tas, fará depois do próximo carnaval, uma
temporada no Theatro Municipal :daqiti*.

N'a sessão de hontem da (.'amara Muni-
cipal o vereador Dr. Armando Prado,
apresentou um projecto autorizando a mu-
nicipalidadê a conceder uma verba es-
pecial para auxiliar a referida compa-
n h ta. Y.''--' ¦*'¦'•>';t ¦*» .*• • A %¦'¦. 7

DO ESPECIAIASTA PBANCEífi
DK. ED. PIO-VRD, DE Pli-

PSINA, PANCHKATÍNA
E DIASTASA

Representa a ultima palavra da
therapeutlca moderna no que diz
respeito a um tônico digestivo assi-
milante. Fórmula de fermentos di-
geativos empregada com surprelien-
dentes resultados em todo.? os paizes
europeus, durante os últimos oitenta
annos.

SEMPRE EFFICAZ
Nas differentes fôrmas' de <Iys_ic-

sia nervosa, atônica ou flntulcnta c
ntw giislrltcs nntl.'*.*as ou rcceiUc--*.
Produz bem estar gastro-iivtestlnal,
rapidamente, nas iiKliKCi.tõtv-, acklf/.
c omiHiraçqa gástricos, c elimina to-
dos os *symptomas de deficiência di-
geütiva, taes come: mão hu-iito, «cr-
vosltludc, Amea dc estômago, língua
suja, íúiitscâs, iudor na gar«antii c
lwo:i- gosto (ii-sugi-.itJincI na bo«i,
iiingrcza'; iiritiiM-õc.s ila t>i'l!c, iirlsão
dc venüxj. 

'cií.flos 
e ícsfi-inniciitos das

mã.(>H c i)ós. A' venda lias drogarias.
Unico depositário n,o Brasil: Oscar
A'. Viliafané.YQuitanda HO.. • .. . . *

MÀPPIN &
jOAi-HEIROS

JOALHERIA
m^ssma—~asmm

PRATA RIA
VVV«>ArVV'/VVVV^ W

Prata Princeza

FRESENTES
?m& flS FE5TA5

Objectos de Arte

fiOO OUVSDOR ÍOO I
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RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE, 19 (A. A.) — At-

tendendo ao pedido que lhe foi feito, o
chefe do trafego da Viação Ferrea au-
gmentou o numero de vagões nos trens
que viajam daqui para Santa Maria, evi-
tando, assim, que muitos passageiros se-
jam obrigados a fazer tal viagem a pé.

Fo ircgular o movimento commer-
ciai da semana finda. Os embarques at-
.tingiram ao total dc 43.14° volumes, pe-
sando 2.494.310 kilos, no valor de réis
1.583 :900$ooo.

O vapor Itapuca, na sua viagem do
Kio 

""Grande 
para essa capital, arribou ao

porto de Florianópolis. A propósito, o
Correio do Povo recebeu o seguinte tele-
gramma, assignado pelo Sr. Armênio Jou-
vin:" Florianópolis — Após tres dias de
mar. navegando apenas quatro milhas por
hora, sem carvão, sem comestíveis, arri-
bamos aqui. Dtu a isso causa a falta dc
prepara para uma viagem directa, ocea-
sionahdó males aos passageiros. 

" •
O aviador inglez tenente Kasset,

qilc, tripulando um biplano "Airee 6",
esti realizando uma excursão pelo inte-
rior do Estado, chegará a esta capital no
dia 24 do corrente, devendo, no dia se-
guinte. iniciar os seus passeios aéreos so-
Dre esta cidade. O preço de um passeio
aerco ficará a 70$ por 15 minutos.

O Dr. Honorio Hcrmeto Costa so-
licitou sua demissão do cargo de enge-
nhviro chefe das minas da Companhia
Carbonifera Riograndense, .seguindo lioje
para essa capital.

A's 4 horas da madrugada de hoje
desenrolou-se uma scena de sangue, 'em
frente ao Club dós Caçadores, saindo fe-
rido um individuo que não quiz declarar*ó nome, mas que sc presume chamar-se
,J. M. Caballero Junior;* O facto passou-se do seguinte modo:
.pretendendo penetrar no club. em estado
¦tie emllrir.guez. Caballero foi nisso con-'trariado 

pelo porteiro Isto il«ni logar a
que Caballero eslmfcte.issc o i-m|ir**g.ido.
•liste, sica ndo dc um reytMver, feriu gra-
vemente o seu agíresior.

MATTO GROSSO
CUYABÁ' 18 (Retardido) (A. A.) —

•Seguiram hoje paia S. Paulo, os Drs. Os-
«car Moreira, concessionário da Estrada
tíc Ferro dc Cuyabá a Agua Clira, e Huot
Bacellar, engenheiro construetor da mes-
'ma estrada. •.', -' .

; Para Corumbá, seguiu o abalizado Ope-
-rador Dr. Fragelli.

Mario Andrade, não actuando Carneiro
Leão. No Palestra heuva mortillca-

çõea, figurando jogadores do segundo
tUAdvi;toria 

obtida pelo Palest.-a foi

mereoid-ssiina, pois ¦ cb seus defenso-
res actuaním brilhantissimamonte, do

principio r.o Uni.
Dc- team vencedor merecem des-

taque: Bianco, que era o grande
ful!-b*.ck, do .Sul-Arne.ric.ano, Pi-
ca-li aue marcou opümamente a

Pi-tendereich; Heitor, -quo distribuiu
o lego magistralmente; os'extremas
muito bons; os halves de ala, e o

keeper multo firmes.
Do Paulistano salientaram-se: A]*-

naldo, assombroso; .0 tiro final da
defesa. q\te só' ao .twmlnar. o jogo;
cedeu terreno; a vertiginosa combl-
riacao do trio atacante.- ; ,

Os teair.s tinham a seguinte con-
stituiqã.Q i . -¦¦¦';-. ¦* .'¦ >. £ ;,.- .'•

Paulistano • Arnaldo; Carlito e
•rsinraiiv Sérgio', Carlos Araujo e
Mariano;' Agnlllo, Mario Andrade,
Friendereloh, Guariba e Cassiano. .

Palestra: Primo; Bianco p Oscar;
Bertholiní, Picagli e Severiano; For-
ti, Ministro, Heitor, Frederico e Mar-

O juiz foi o. ár. Hermann Freese,
que deixou bastante a desejar.

Os afficlonados do Palestra "revo-

luclonaram" a cidade. Km bondes,
automóveis e carros, sõ se vô e ouve
grupos numerosos vivando o campeão
eiii altos brados.

A alegria ê intensa c parece ter uo-
minado a população

intangível. Por isso seria uma teme-
ridade contar certo com a victoi.a üo
velho campeão paulista, de quatro an-
nos consecutivos.

Ao Palestra, por sua vez, nem todos
pensava que sorrisCa v.ictora. Per-
dera do Paulistano Ita poucos (lias;
quasi quo com o campeonato ás mãos,
e por isso deveria estar com a moral
abatida, sem forças, eom o prest glo
sportivo sensivelmente diminuído.

Nada de prognósticos, pois: o jogo
diria qual o vencedor.

Kra este o modo* de pensar de toda
aquella imr_ien?.a assistência, uma co-
lossal massa humana, irriqueta, vi-
bran te, que se apertava no campo (lo
Floresta, disputando heroicamento to-
dos os cantinhos .da u.rnça(-. depeiidu-
rand'0-sèpòrtodh.s'ns arvores e telhei-
ros, trepando por. sobre muros,, numa
anciã 

'de 
extraordinário . enthusiasmo

ou. num temor enervante,.dominador
mesímo..''¦'¦¦ . - * •*'„ •'•' . '

Mas, a maior parte daquella ass.s-
tencia era mais pelas 

' expansões e
alegrias, mais pelo júbilo e contenta-
mento. Assim" 6 que logo depois de
iniciado o jogo entro as segundas, tur-
mas, do Antarctica.e União Lapa, tam-
bem empatados no ..campeonato; da -se-

gunda dvisilo, partiram! de tod-* "-s

cantos do campo do Palmeiras, os pri-
meiros gritos AA enthusiasmo, repc.-
dos sempre cm todo o decorrer desto
jogo preliminar. .; .•'

Nos ultimos Instantes desta dispu-
tá quando entrou no recinto das ar-
chlbancadas o quadro do Palestra, as
manifestações redubraram.de vigor,
como que num grito geral de saúda-III"--.'" " I-— t,UIUU MU'- .MM... „-.__ ...

Notas curiosas: é esta a primeira-* denodado combatente. Momen
¦*, * . _.j lii ™..^. íl .1».»«., ti r. t"l^ .• ._ - t-í 1 :..t „ .,rt t^ •>

vez que o Palestra consegue derrotar
o Paulistano; esto foi a terceira vez
que o Paulistano, uii_)atándo o cam-
peonato, perde o jogo de desempate.

Movimento technico «lo jogo
1« HAuf-TlilB .

4,00 Siilrtn,. Pnleiitrn.
4.01. Cuiner, Palestra. .
4 o" Deres». Arnaldo (Paulistano).
4.'os Defesa. Primo (Pnleitrii).
4.OS Vi bfí-Hlíie, Mnrlo.
4.03 

" 
lliniil», Severlno.

4.10 Hlíinl», PteoRli.
4 11 Defesa. Primo (Patcjtrn.
4*lí Dcfo-a, Arnaldo (l'atill*«tiinn).
i.Ú Otí-slde; Ministro.
4 IS V_ Dife.n, Arnaldo (PhtHtutano).
4 14 D-f.'."*;:. Arnaldo (Paulls.tnno).
•4*1. Defc«. Arnaldo (PáiiltRtÃno).
4.13 '_ Ofí-slde, Heitor.
4.111 ! Off-ífde. Heitor.
4.19 Koul, rasKlauo.
4.21 Foni, CasMiann.
4.2*1 Defesa. Primo (Palestra)

Palestra.
Primo (Palestra).
Arnaldo (PanltstntiO).
Tarllto.
rassiano.
Arnaldo (Paulistano).

Arnaliln (Paulistano).
Primo (Palestra).
Ministro.

Defesa, Arnaldo (Paulistano).
lKfe-.ll. Arnal.lo (Pnnllstauo).
Pliuil (Ij Io tempo.

4.23 Corncr,
4.2*1 ',-_ Defesa,
4.24 Defesa,
4.27 Hiiinls.
4.20 Haiiils.'4..T3- ¦ Defesa,
. :|-_ U, Di'r.*s*i,
4. :t:i Vj D«'f«i?a,
4 :i5
1. :v>
1.10
¦1.11

IlamU.

Seore: Eiiipiitc 0x0.
2» HAI.F-T1MK

'4...D Salda. Paulistano.
4.5*» '_ Defesa, Arnaldo (Paulistane..
i.:,-, '". (!oal, Palestra (Martiuelll).
4.nii i*_ (losl, Paulistano (ítario).
4..V.I 

" 
Koul, FriedenreleU

.T.oo Foul, Guariba.
D.01 (.lff-side, Heitor.
B.(r2 Foul. Severiano.
r,.mi Handii, Picoeii.
r,.(i'J '•'¦ l'o?iior, Palestra.
5.12 ',_ Defesa, Prlai» iPílMtrâ).

tos depois chegava o Paulistano e as
acclamações partiram de todos os can-
tos,..-num entliuslasmo indescrlptivel,
delirante. ,.',--;_

Termina o jogo preliminar, que é
vencido pelo Anlarct:ca, por dois a
zero.

Eram 15.50 minutos quando o senhor
Hermann Freese, o direclor de lucta,
entra em campo envergando a sym-
pathico. camiseta negro-azul, do vete-
rano Germania, sendo então acompa-
nhado pelos dois jMizes de linha do
mesmo' club.

Logo a seguir, da entrada em cam-
no o Paulistano, vindo & sua recta-
guardfTo quadro. do Palestra. Tira-
se a sorte é o Paulistano vai-se col-
locar ao lado direito dar archiban-
«P fi f\ fl ¦

A's 10 horas, em ponto. Freese da o
signal de Inicio, sendo o primeiro shoot
de Heitor. A linha do Palestra nao
consegue dar mais de 3 ou 4 passos
co ma pelota, pois os ponteiros do
Paulistano delia se apoderam e vao,
ém carga cerrada d yiúlénlX exigir os
primeiros trabalhos da defesa verde-
branco.

Reglstra-se então, por 3 ou 4 ml-
nutos, um violento e terrível ataque
do Paulistano, quasi sempre partido da
ala direita, onde cst.1 centralizada o
jogo. Desta carga. portSm.- náila re-
sulta. Os detentores Uo Palestra, at-
tentos, importurb-iveis, rceliassam to-
das as entradas dos Paulistanos, sendo
sempre- Bianco que salva o posto de
Primo.

A*s 16.10 horas o aspecto do jogo ja
era outro: o Palestra, como fizera mo-
mentos antes o seu ' 

çontendor, era
quem tinha a iniciativa do avanço. Os

o guardião rubro-branco, um estaf&n-
te e continuo defensor, tendo então o
valente jogador do quadro do Jardim
America, praticado as mais bellas de-
fesas do dia, arrebatando a assistência
com as siiris pegadas maglstraes.

Por oceasião deste ataque palestrl-
no, que se prolongou por grande es-
paço de tempo, a base paulistana
só não caiu, devido á perícia de Ar-
naldo, (_ue foi inexpugnável, defen-
dendo tiros violentos, dados do pou-
cas jardas, com um aspecto de quasi
bombardeio.

Enfraquecido que foi o, ataque do
Palestra, isto devido aos esforços
inauditos da defesa paulistana, pois,
o ataque desto estfi falho, sem com-
blnação, Friedenreich organiza ai-
gumas cargas, iitilizanílo-se mais pa-
ra isto da ala direita, onde combina
bastante com Mario Andrada. Estas,
porém, são quasi sempre infrutife-
ras, pois, Bianco intercepta todas as
avançadas, jogando com verdadeira
maestria.

Entramos- finalmente, numa pha-
se de perfeitíssimo equilíbrio, estan-
do as forças como que bi-pnrtiilas.
Os ataques de um são sempre secun-
dados pelo do outro, como os pontei-
1*03 velozes, combinados, em passes
curtos ou largos, sem que houvesse
tempo para fintas, tudo isto a despei-
to do.campo escorregadio, todo en-
charcado pelas chuvas.

E assim termina o primeiro tempo,,
sem que qualquer (los contendores
consiga a marcação de um ponto.

O segundo período 6 iniciado ãs
1G.50 minutos, sendo a salda dada
pelo Paulistano, que carrega irnmo-
diatamente, Impetuoso, combinando,
agora, Ioda a sua linha dianteira.
Bianco emprega-se magistralmente
e Primo ó forçado a demonstrar as
suas qualidades fle optimo guardião.

O ataque do Paulistano, como no
principio do primeiro tempo, man-
tem-se por tres ou quatro minutos,
mas a barreira contraria estíi ainda
Intacta. •?;'-•.".¦'

Agora é a vez do Palestra. Bianco
defende uma entrada de Cassiano e
atira a pelota para o lado dc Minis-
tro. Esle apodera-se da- bola* corre
pela" sua ala, finta dois j ou • tres ad?
versados e passa-a ,a Heitor; este
corre é 6 interceptado' por Victor.
sendo então obrigado a fazer um
passo cargo a Martinelli; o ponteiro
esquerdo do Palestra investe-se ce-
leremente, engana Sérgio e arremet-
te violento tiro contra o posto do Ar-
naldo, marcando o primeiro ponto do
Palestra, precisamente ãs 16.57 mi-
nutos. '

A resposta do Paulistano nao se
faz esperar. Dando a salda, Frieden-
reich, imlielle o' balão e Mário Aii-
drada escapa, indo até á úrea íiei-i**
gosa palestrinn. Aqui ha uma .série
de fintas, do denodado ponteiro pau-
listimo, :que mantém uma combina-
çáo extraordinária, em passes curtos,
com "El Tigre". Em dado momento
Picagli, Bianco e Oscar entram re-
-.olutamente em Mario.Andrada, for-
çando a uma *8érie de giroa. nas. im-
.mediações cia pave, para poder* pas?
sar a pelota ao grande centro Frie-
denreich. Este vál shootar áo rectan-
guio mas Bianco surge-lhe á'frente.
"E!-Trsre-" não perde a calma e de-
volve a bola a Mario, qúe estfi bem
collòcado, conseguindo então o ex-
traordinario e "mignon" jogador
maitár para o Paulistano o ponto de
empate, burlando a perícia de Primo.

Tudo i/to, todo este trabalho dos
jogadores do Paulistano, foi feito no
diminuto espaço de um minuto, tal
à impetuosidade com que sairam lo-
go apus a marcação do primeiro pon-
to- do Palestra* ' ' 

L
O feito do Mario Andrada* obra

de esforço violento, animou extraor-
dinariamente os jogadores do qua-
dro vermelho e branco, arrefecendo
tambem os seus valentes contendo-
res. E então ha uma pressão terri-
vel por parte da linha paulistana,
nue é habilmente didigida pelo famo-
s"o "ElTlgre". .

Pouco depois, o Palestra tem no-
vãmente a iniciativa do ataque e vai
até as barras contrarias, onde so-
bresae a figura synupathiea de Gua-
rany, o joven zagueiro do Paulis-
tano, que é, sem duvida, o princi-
pai esteio da defesa do quadro do
Jardim- America. Este jogador des-
envolve então um jogo maravilhoso,
empregando-se activamente. deslum-
brado a multidão com a sua precisão
e calma na fntercepção das entra-
das palestrinas.

A's 17 e 10 minutos, temos, nova-
mentt uma phase de equilíbrio no-
tavel podendo-se aquilatar uma per-
feita igualdtide õe forças. As ç.nre-
çádas são revezada.**, s«:iido belli&fiiiio
o aspecto do jíigO.

.Vs 17 " -u minutos, ha uma
entrada violenta por parte do qua-
dro palestrlno, .«-•elido a pelota leva-
da pela esquerda, por intermédio de
Martinelli. Este jogador corre até a
altura da linha de Snga. dã forml-
davel e calculado centro, indo a
bola sair em frente do posto de Ar-
naldo. 'Efita.beleceu-se un'a verda-
deira confusão, diante do guardião,
estando a bola de cabeça.em cal.eça
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aiilh.tia.Ua. acto continuo nas redes do
paulistano, marcando o ponto da Vi-
ctoria.

Faltam apenas 10 minutos para O
termino da iiartida.

Ante a imminencin da derrota, o
Paulistano não mede sacrificios e en- •

tra a atacar corajosamente, inlntev-
ru.F(.amente, sendo atô auxiliado pe-
los .próprios paleetrinos, que se man-
têm todos, na defeza. A lirtha do
Paulistano ooHoóa-se a cerca de HO

metros do redueto final, do Palestra,
em cerco, fechado, escorada pela H-
nha média e zagueiro, emqunnto to-
do o. conjunto palestr.lhp defende o
seu ultimo posto, desviando todos os
tiro.? que são endereçados contra 0
rectangulo de Primo,

O Píilestra quer a qualquer custo-
af.veííiirar a sua* victória e por isso
atira fora do.campo todas as balas
que caem aos ipês des seu,;*, jogado-
res, fazendo com que assim ae va
esgotando o tempo. Isto* empnna um
tanto o 'brilho da disputo, pois é im-
perdoavél píira campeões semeilhan-
te recurso.

Registram-se muitas reversões.mas
todas j.llas «são de nullo eMeito.

• 0; Pau'Hs'.ano.:'em..)rega-6e, u.sa; de ;
todos os artifícios no ata-que, levan-
do a bola ora parn. ciite, ora para
aquelle lado, mas nada, o goal ao
Prlmoi é um novo Verdun I

E o. tempo esgota-se, são descon-
tados alguns minutos perdidos no
emprego* de medicação de jogadores
contidos e o Paulistano está atncan-
do soberba mente,, terrivelmente, em- .
quanto o Palestra defende-se, ^Jierol--
camtnte, indeatructlvelmente,
•E-ivs 17 e' 30 minutos, Hermann'

'Freese'donflíma a. vletorla do. Pales-
tra •'que triumpha pela'differença. de
2 x 1 conquistando o almejado ti- -

tulo de campeão paulista em 1920, e-

marcando o primeiro anno. de posso
da artística tnça. "Cidade de S. Pau-
lo", troph-éo cfferecldo ao Dr. 'Was-

hington Luiz, quando governador da
cidade.

Oi povo invade o .campo, c os.va-
¦lentes-'jogadores' do Palestra são car-
regados triumptialmcnte.-proloíigan-
do-se as ovaçõés por minutos segui-
dos, hum. enthusiasmo indescrlpti-
velde gozo, alegria e júbilo.

Os ..quadros dísputantes tinham es?
tas organizações:

Paulistano, Arnaldo, Carlito, Gua-
rany- Sérgio, Victor, Mariano,_Agnel-
lo, diário Andrada, . Friedenreich,
Guariba e Cassiano.

Palestra — Primo, Bianco, Oscar,
Bertollni, Pecngli, Severino, Fortes,
Ministro, Heitor, Frederico e. Marti-.
nelll.
.. Oi distineto sportsman Hermann:-
Freese, foi um optimo arbitro, mere-- -

cendo, por. isso, cnthuslasticos ap-...
plãüsos. .

A tribuna da imprensa esteve a
cargo (ío sympathico sportsman J.
Rezende, que foi dc uma solicitude
sem par para com cs chronistaa,- es-
forçàndo-se sempfc em proporcio-,
nar-lhe toda a sorte de facilidades •'
attehções, pelo que foi multo fellcl"
tado.

O. policiamento do campo foi ex*
emplar, estando perfeitamente ga-
rantlda a ordem que, a não serem

pequenas oecurreneias, sempre des-
tituidas de importância, absoluta-
mente não foi perturbada.

No campo, quasi 110 final da lucta;
houve um pequeno incidente entre
Fortes o Arnaldu. mas este nao teve
maiores coiihCqucncias, devido a
prompt*-'. iiitèrvOm.âo dos companhet-
ros 1: directoiv** Ati A. I*. K. A.

Ua capital da Republica vieram
nUiiit-roso.** aporilslus tisststir ao sen-
saciiiiiiil prelio, lendo tülva iiC-tadt
dois carVii» espechies da Central dc

Brasil, organizando, assim, uma ver-
dadeira caravana sportiva. Estet
amantes do foot-ball, regressam ho-
Je para o Rio.

-—Tambem veiu assistir ao encon-
tro de d«-sempate, o Sr. Nery Stclling
chronista sportivo de "O Paiz" e da
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Casos • ©e posicm
Um syrio aggredido a

navalha
O syrlo Jorge José, de 25 annos,

branco, solteiro, morador á rua San-
to Christo n. 243, estava hontem
com outros patrícios e collegas ope-
rai-íns, em sua residência, em liar-
monioso convívio, discutindo diver-
eos assumptos. A discussão aue, a
(principio; era calma, acalorou-se
depois o, por fim, degenerou en
íiggressilo.

Jorge JosC- soífreu ferida incisa do
cotovelo direito, produzida por ná-
valha.

A viotima foi ao posto da Assis-
itencia receber curativos, regressan-
Aa depois íi sua residência,

A policia do 8o districto ignora o
oceorrido.
___. Wm%% '» €8) fl i —

A perversidade
do "Tymbira"

"Tymbira" 6 o alcunha de um as-
queroso -proto, mettido a. valentão e
quo reside na Favela Pequena, na
estação .da Mangueira. Esse typo re-
pollente, hontem, pela madrugada,
encontranclo-se com o preto Pedro
Mariano, clc 25 annos, que se dirigia
jiara a sua residência, no morro de
S. Carlos, deu-lhe uma facada na
coxa, por perversidade. Em seguida,
o fa.cinora, depois de saitlsfazer mv
victima os seus instinetos bestlaès,
deu-lhe mais tres facadas e fugiu.

A policia do 9o districto foi avisa-
da do oceorrido, e o commissario de
fcerviço dlrigiu-so ao local, acompa-
lihado de praças e, apesar da rigoro-
Ba batida que dou no morro, não en-
conti-ou ma.is o criminoso,

O ferido foi mediedo pela Assis-
tencia e a policia abriu inquérito a
respeito.

V EX. PRECISA CALÇADO?
VEJA AS VITRINES DA

CASA ABRUNHOSA
Um automóvel esbarrou

numa motocycleta, fe-
rindo gravemente o

seu conduetor
O "CHAUFFEtR" FUGIU

Todo mundo sabe como o.s moto-
ristiiíi conduzem os autos pelas ruas
•d:i cidade, nas horas de maior mo-
vimento; pela madrugada, então,
nem se fala... Tambem, a policia
mão liga a esses abusos. . .

. Honteni, pela madrugada, ág 3 ho-
ras, o mecânico José da Cruz, brasi-
loiro, casado, de> 28 annos, residente
ft rua Frei Caneca n. 4015, seguia
pela avenipa Delfim Moreira, condu-
zindo uma motocycleta, em marcha
regular.

O auto n. 2.667, que por ali pas-
sáva em uma carreira vertiginoso)
foi sobre a motocycleta, espatifan-
do-a completamente e ferindo gra-
vemen.tp José da Cruz, (iue teve o
braço e perna esquerdos fractura-
doa, alfm de outros ferimentos pelo
corpo.

O choque, foi tão grand» quo o
automóvel arrebentou um dos pneu-
mi.ticos. Assim mesmo, o "chauf-
feur" criminoso abandonou a. dire-
C(;üo do carro e fugiu.

Josí da Cruz foi medicado pela
Assistência e recolhido'; em seguida,
ft. Santa Casa..

A policia do 21" dietrlctò abriu in-
querito a respeito.

Por motivo de obras
Grande venda,
com abatimentos

CASA CAVANELLAS
OUVIDO!!, 1?g

Esbarro desastrado
Falleceu honteni na Santa Casa o

(iscai do vehiculos n. 41, Abelardo
José Caetano, quo na vespera foi
victima de um lamentável desastre
no boulevard Vinte e Oito de Setem-
bro.

O seu cadáver foi removido parao necrotério da policia, afim de ser
autopsiado.

Dois autos que sc chocam
Na Avenida Rio Branco, próximoft rua de. Santa. Luçia. chocaram-se,¦honteni, o auto h. 1.237, partícula-,dirigido polo "chauffeur" José Au-

giwto Pinto, o o taxi n. 1.397. guia-do por Manoel Antônio Carvalho.
Os dois vehiculos ficit ram amar-

ratados, e, depois do bate-boca de
praxe, oK motoristas foram parar n\•delegacia do 5o districto, onde o caso
foi resolvido.

Unia senhora que viajava em uni
dos carros machucou-se c retirou-se•logo, som ser soecorrida, pára nãodar o seu nome...

O assalto á chata "Aldo"
APPARECEU 0~cÃdAVER DO CA-

TRAEIRO, BALEADO NA
FRONTE

Na manhã do honteni, quando fazia
o policiamento da bahia, a lahcha doroíída da policia maritima encontrou
boiando em frente áo cáes Pharoux e
junto ao navio-desinfectorio "Pas-
teur" um cadáver, que, trazido para arampa do mercado velho foi reconhe-
cido por diversos catraelros como sen-do o seu collega Álvaro dos Santos.Alguns auxiliares da policia mariti-mu. num rápido exame, constataram

Esmagou o braço
Eernardino Braga, de 25 annos, sol-

teiro, é empregado na fabrica de lin-
guiças de José Bento Pereira, na rua
Dr. Maciel n. 59. Hontem, Bernardino
trabalhava numa das machnas de cor-
tar carne e descuidando-so, teve a in-
felicidade de ficar com o ante-braço es-
querdo esmagado. Um dos seus com-
panheiros de trabalho chamou a Âs-
sistencia, quo depois de medical-o, re-
moveu-o para a Santa Casa.

A policia do 10" districto tevo co-
nhecímento do lamentável facto.

«a-e-a»-o-i
Roubou uma bobina de

papel e foi preso
TC' muito conhecido já da policia o

celebre gatuno Manoel Venancio de
SanfAnna. Hontem esse larapio con-
duzia uma bobina de papel roubada á
Companhia Expresso Federal, e ao
passar em frente ao armazém n. 2, foi
percebido pelo ajudante "Waldémar da
Silva, da guarda do cáes do porto.

Sentindo que estava sendo perse-
guido, Venancio atirou a bobina no
eapinzal que existe ali e começou a
correr. Mas ao chegar á rua Gama,
foi preso e levado para o 8" districto,
sendo ahi autoado em flagrante.

A bobina estava envolta em palhas.
—^ftmy*m*^Emm*^*%*mWmmmm ...m.-,„mmt

Com a boca na botija
Pelas autoridades do 20° districto foi

preso e autoado em flagrante, hontein,
o conhecido ladrão Manoel Pinto dos
Santos. Esse ladrão pretendia roubar
uma lata de 10 klos de manteiga, do
armazém de Manoel Gonçalves Can-
cella, á rua cias Officinas n. 2, na es-
tação do Engenho do Dentro.

CASA HEI31
Grande armazém de comestíveis

liara as festas do Natal e Anno Bom.
Sortimento completo de charcute-
rias, carnes preparadas, queijos.mas-
sas, frutas, conservas naeionaes e
estrangeiras, vinhos Bordeaux, Bour-
gogne, Rheno, Masela.Chianti.Cham-
pagno, etc. Restaurante "á la carte".

O Alobato e o Antônio es-
bordoaram-se a cacete
Ambos são patrícios, e desdo que

vieram de sua terra natal, ai Italia,
quo habitam, quasi sempre, na mes-
ma casa de commodos. Um delles, o
A!l'u.bato Antônio, de 36 annos de Ida-
de, é carregador, e o outro, Paschoal
Scavero, mais moço 10 annos, 6 qui-
tandelro.

Hontem, dia consagrado ao des-
canso, os dois puzeram-se a conver-
sar n'i> corredor da casa de commodos
da rua da Misericórdia n. 120. Fala-
ram sobre diversos assumptos, inclu-
alvo a italianização de Flume. Lá pá-
ra as tantas, porém, o Paschoal
scismóii de Implicar com o nome de
Alobato.

'•Quo diacho", dizia olle, na sua Hn-
gua, tu tens um "a" de mais no no-
me !... Devias ser Lobato., c não
Alobato..."

O Alobato, a principio, procurou-
demonstrar a origem do seu nome,
dize-ndo-o derivado de "allopathia",
«tc, mas como <a companheiro con-
tinuasse a debochal-o, olle por fim
insu'Itou-se.

Começou a discussão.
Palavra puxa palavra, ambos se

disseram coisas desta idade. Afinal,
um delles, apanhou um cacete; o
outro imitou-o, e haja páo...

Oa demais moradores tia casa, sai-
ram dos seus cubículos para apre-
ciarom a lueta, acompanhando-lhe as
peripécias, com uma gritaria inter-
nal.

Dois policiaes, que passavam na
rua, ouvindo aquelle berreiro, e pen-
sando que estivessem a proclamar o
bolshevismo, entraram resolutamente
no predio, e, a custo, conseguiram
prender os contendores, que Jã esta-
vam mais amarrotados do que auto-
moveis quando so chocam.

Depois de concertados pola Assis-
tencia, o Alobato c -o. Paschoal foram
autoados na delegacia do 5° districto.

¦ i» m

Queimou-se com agua-raz
e morreu

Não se explica a attitude da poli-cia, oceultando aos jornacs noticias
de determinados casos. Muitas vezes
tom acontecido isso, e ainda hontem,
um caso grave foi, som nenhuma ra-
zão, subtrahido ao conhecimento da
reportagem policial.

Na casa rt. 31, da rua Lopes Fer-
raz, no morro de S. Roque, em São
Christovão, reside a familia do com-
mandante Carvalho, actualmente des-
tacado a bordo do "Minas Geraes".

A esposa daquelle official, D. ElisaPrado do Carvalho, poz a ferver água-niz o cera virgem, para encerar oassoalho da casa.
No momento em que retirava dofogo a vasilha, com aquollas substan-

cias. D. Elisa o fez com tanta infe-lieidudc qun, a vasilha virando, der-ramou, sobre ella, em diversas par-tes do corpo, a agua-raz com a c6ra,
produzindo queimaduras de 1» 2" ê3o gráos.

O caso foi Immediatamente levadoao conhecimento da Assistência edentro de poucos minutos, parou na
porta da casa da infeliz senhora umaambulância, que a. removia para o
posto da praça da Republica.

AH, quando recebia os primeiroscurativos, D. Elisa falleceu. Diante dalamentável oceurrencia, o Dr Gon-
çalves, medico de serviço na Assis-tencia, avisou ás autoridades do 10"districto, que tomaram as provlden-cias que o caso exigia.

O delegado auxiliar, de serviço per-mittiu que o cadáver da desvenlúrada

senhora fosse removido para sua re-
sidencia, de ondo saiu hontem o en-
torro.

Colhido por uma locomo-
tiva, morreu na Santa

Casa
O octogenário Geraldino Isidro Fa-

ria, casado, brasileiro., morador cm
Braz do Pinna, foi alcançado hontein
por uma locomotiva, na Penha.

Ali mesmo, numa pharmacla, fize-
ram-lhe os primeiros curativos, mas
foi necessária a intervenção da As-
sistencia, e assim, Geraldino veiu
num trem para a estação de Praia
Formosa, indo buscal-o ahi uma am-
bulancla.

Attendendo á sua idade e em vir-
tudo de serem muito graves os feri-
mentos recebidos, Geraldino íol le-
vado para a Santa Casa, onde falle-
ceu momentos depois do ser ahi ln-
ternado.

Um caldo entornado por
um pé de couve

Foi lá pelas bandas da Ponte das
Saudades, nas proximidades da horta
do portuguez Joaquim Lucas, de 48
annos. De papo para o ar, gozando
o descanso dominical, estavam deita-
dos num grammado, hontom, pela
manhã, Ozorio Francisco de Lima,
preto, de 23 annos, morador á rua
Humaytá n. 183, e sou amigo Edmun-

olhares, mas, hontem, o Carlos foi mais
afoito e disse qualquer pilhéria ao oi-
vido da Augusta, quando ella lhe pas-
sou ao alcance da gra cola.

A mulherzinha, porém, não gostou
da coisa e entrou de bofeteira no por-
tuguez, pondo-o de cara fl. banda.

A Assistência foi chamada para
curar-lhe e a policia do 9* districto
soube do caso e abriu inquérito a res-
peito.
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Na Assistência
Foram soecorridas hontem pola As-

s'stencia, as seguintes pessoas, victi-
mas de accidentes: -N

Antônio Francisco da Almeida, car-
pintelro, morador â rua do Rezende
n. 89, ferida contusa na região fron-
tal.

Pedro Rispo, foguista, residente á
rua Plvlomena Fragoso, em Madurei-
ra, ferida contusa'na região .bl-pa-
rietal.

Chrispim de Almeda, empregado
no comme.-cio, morador á rua Doutor
Agra n. 32, cau de um bonde, na rua
Visconde de Itaborahy.

Um tiro casual no cinema
Tijuca

Estava funecionando, e com gran-
de concurrencia, o cinema Tijuca, si-
tuado na praça Saens Pefia. Do pro-
gramma constava um "film" de Max
Llndòr, e o interesse em asáistil-o
era geral.
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Casa FERREIRA I
H-CXA. DA ASSBMBUÉA OS 1

Telephone central ííVST' I

do Moncorvo, pardo, morador á Pon-
te das Saudades s|n.

Os dois conversavam quando por
eillos passou Adelaide Cabral, futura
cunhada de Edmundo, que, depois de
os saudar, foi apanhar, mais adiante,
um pé de couve, nii horta do Lucas.

O Lucas vendo que á falta daquelle
pé de couve causaria prejuizos ao seu
pê de meia, dirigiu-se brutalmente á
rapariga e o arrancou das mãos.
Adelaide protestou, c Ozorlo e Ed-
mundo, levantando-se, correram em
soccorro de Adelaide, estabelecendo-
se entre olles e o. lavrador uma aca-
lorada discussão, que acabou em bor-
doada. No melhor da festa, os tres
luctadores, para acabarem com a
pugna mais depressa, apedrejaram-se,
resultando ficarem feridos no rosto.
Ozorio e Lucas.

Os tres foram presos e levados para
a delegacia do 21° districto, onde a
Assistência medicou os feridos.

Um. operário atropelado
na praia de Botafogo

A Ass'stencía soecorreu, hontem, na
praia de Botafogo, o operário Antônio
Rodrigues, hespanhol, morador 

' 
no

morro da Babylonla, que apresentava
fractura sub-cutanea da clavícula es-
querda no 3o medio e escoriações gene-
ralizadas.

Antônio fdra atropelado nessa praia
pelo automóvel n. 4.229, cujo "chauf-
feur" fugu... • • • ¦ '

Quando todas as attenções so vol-
tavam para a tela, apreciando as pe-
ripecias do famoso "rei do riso", um
tiro poz cm ^-lvorosa a assistência.

Serenados os ânimos, verificou-se
que o menor Olympio, filho de Eus-
tachio Pereira Marinho, residente á
rua Faretro n. 11, casa 17, tinha..sido
attingido na perna direita.

Para soccorrel-o 'foi chamada a
Assistência, indo depois para sua re-
sidencia, sendo llsonjciro o scu es-
tado.

A policia do 17" districto esteve no
local e encoutrou, entre duas cadei-
ias, no chão, a pistola que natural-
mente disparou, por ter a mola
fraca.

CWE IL PAUT ,l«".ír
lu««
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Por questões sem impor-
tancia brigaram

Moram na mesma casa, á ladeira
do Barroso n. 130, os italianos Anto-
nio Armentano, bianco. de 40 annos,
vitivo, e Antônio Pareto; de 35 an-
nos, casado.

A vida do ambos 6 commum e
nunca tiveram motivos de briga.

Hontem, por questões, de familia.
os dois empenhararri-se em lueta
corporal e foram presos em flagran-
te, pela policia do 8° districto.

TECO R T I O I
viaxorlal para isolamento cio câmaras

FRIGORÍFICAS
Fabricas : S. PAULO e K T O

JOSÉ' CONSTANTI5 & Co.
Avenida Ftlo Branco, «1 - RIO

Rua S. Beato, aâ, !• - SS. PAULO

A policia do 7° districto soubo do oc-
corrido e a victima,.depois dos curati-
vos no posto central, foi removida para
a Santa Casa.

câsi num rahsel
B3-RÜA0AASSEMBIÉA-85

Purfum.irlnH Una*», produeto» plrnr»
mncuutlcoa, nr»<-i.limes tt < Htri»iig«-in.H

Queda desastrada
O portuguez Antônio Cardoso, tra-

balhador, residente em Deodoro, quan-
do honte mtrabalhaav no 1" esquadrão
de trem, em Ger!cin6, caiu e fracturou
a tibia esquerda. -

Antônio veiu de trem até a "gare"
da 

"Central 
do Brasil, ondo a Assisten-

cia o foi buscar, para removel-o para
a Santa Casa,, após os curativos dc ur-
gencia.

— m — » ¦

Ora, o velho!...
O portuguez Cai-los Ferre!ra da Sil-

va, apesar de ser casado, anda pela
casa- dos 60, e ainda gosta de fazer
suas conquistas. Ha muito jâ que elle
sentia uma certa inclinação paru a sua
visinha Augusta Ferreira, que reside
na casa do commodos da rua Ermelin-
da n. 41, onde elle mora.

A eo'sa, a principio, não passou de

pílulas í mm ü
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inn?s.tinor- - Uma vida levou o Abbade Moss a
tadTdessa vid?hJ?&£ a,,,,v»n*> a humanidade. - Aproveitai os resul-
lhoso remldio. " Lêde os attest*ios da efficacia desse maravi-

Quasi não comia. Dores no estômago, dysenteria
um grando ferimento na fronte, aci-
ma da vista esquerda e produ^ do porarma de fogo. Nos bolsos do morto fo-
ram encontrados além de outros, a
quantia de 305$300 e um relógio de ni-
ckel.

Eàscs objectos foram mandados
para a ,'i» delegacia auxiliar.

O cadáver de Álvaro dos Santos foi
mais larde removido para o necrote-
rio, afim de sor autopsiado.

Segundo informações colhidas na
polícia maritima, trata-sa de um dos
assaltantes quo ha dias visitaram n
chata "Aldo" o que a tripulação do
vapor francez "Formosa" viu cair uo
mar, depois do attingido por um tiro
disparado pelo vigia da chata.

Por muito tempo terei presente o periodo verdadeiramentehorrível da minha vida, em que passei quasi sem comer, obriga-
do, pelas dores lancinantes que sentia no estômago, depois de
cada refeição, c pela dysenteria chronlca, que, alC-m de mo fazersoffrer muito, me Incommodava por não poder dispor du meu
tempo. Experimentei tudo o que me foi possivel, e dispunha-me
a embarcar para uma estação de águas, na Europa, quando, re-
correndo íis admiráveis PÍLULAS DIGESTIVAS DO ABBADE
MOSS, fiquei radicalmente 11 vre de meus incommodos, alimentan-
do-mc beme a qualquer hora, e sempre conl a melhor digestão.

Immensamente grato ao bom remédio que, com a saude, me
devolveu a felicidade, peçd" juntar mais esto aos muitos attesta-
dos dos que proclamam suas virtudes.

DEODATO SANTOS MAIA.
Em todas as drogarias e pharmacias. Agenterj: SILVA, GO-

¦MES & C. Rua Primeiro de Março n. 151, iRIO.

E o Sr. Ernesto perdeu o
jantar...

Foi utn contratempo dos diabos.
O Sr. Ernesto de Castro Souza, que

tem escriptorio com um parente seu,
no predio da rua do Ouvidor, esqui-
na da Avenida Rio Branco, em cuja
loja funccionou, ha tempos, a cha-
pelaria Watson, apesar de hontem
ser domingo, ali foi para adiantar
um serviço.

A porta da rua achava-se aberta,
e o Sr. Ernesto entrou, com a in-
tenção de sair pouco depois, visto ter
de comparecer a um jantar de cere-
monla, ãs 18 horas.

Um outro cavalheiro, que tambem
tem escriptorio ali, ignorando que o
Sr. Ernesto lã estivesse, saiu e fe-
chou a porta da rua íl chave.

Mais tarde, tendo acabado o scu
serviço, o Sr. Ernesto desceu as es-
cadas para sair, tendo, então, a des-
agradável surpreza de verificar que
estava preso.

Um tanto nervoso, o Sr. Ernesto
correu para o telephone o começou
a telophonar para este mundo e o
outro, para ver se conseguia alguém
que lhe abrisse a porta da rua. Afl-
nal, lembrou-se elle da policia do 1*
districto e, pelo telephono, contou a
sua situação critica ao commissario
de serviço.

A autoridade pediu o auxilio do
corpo de bombeiros e uma escada
Magints, dessa corporação, seguiu
para a rua do Ouvidor, sendo ar-
mada.

Os curiosos agglomeraram-so logo,
e os mais desencontrados commenta-
rios eram feitos, pois ninguém sabia
realmente de que se tratava. Uns,
diziam que era ladrão que so achava
no telhado; outros, que os bombel-
ros procuravam a solução para a cri-
se financeira.

O Sr. Ernesto, venda a multidão
cã em baixo, fervilhando, prompta,
talvez, puta lhe fazer urna manifes-
taçãozinha á sua descida, perdeu a
coragem.. ...

!''1" felicidade sua, alguém que
pi • n chave dessa cata, sabendo
do 'jccórrldõ, chegou íis pressas no
local, du automóvel, abriu a porta
que dá pari a Avenida, e o prisio-
neiro por lá saiu, depois de mais de
tres- horas dc angustias;

Os curiosos ainda continuaram
acotovelados na rua' do Ouvidor, d
espera que o nosso homem descesse
pela Maginia...-

Ferros Electricos
Os únicos garantidos

LEIVIOS raio
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j Roa Uruguayana 150

Sempre os automóveis
O portuguez Josô Tavares Junior,

do 5C annos, negocianto e morador
á rua Evaristo da Veiga n. 73, pas-
seava hontem na praia da Lapa e foi
atropelado por um automóvel, que
em disparada seguia para a cidade.

Tendo soffrido forte contusão na
perna esquerda, Tavares foi ao posto
da Assistência, onde se medicou.

A poliica do 13° districto teve co-
nhecimento do facto.

Colhido por um trem
Hontem, á noite, viajava num trem

da linha auxiliar, o preto Miguel de
tal, residente em Engenheiro Leal.

Na estação de Magno, saltou, e não
reparando que o trem ia saindo, sal-
tou para o carro, tendo a infelicidade
de cair e ser alcançado por uni dos
vagões. Trazido para a Assistência,
Miguel foi devidamente medicado.

A policia do 23 districto soube do
facto.

Caixa Gerai
das Familias

Sorteio semestral
A directoria convida os Srs. aceio-

nistas e segurados para assistirem,
na sede social, á Avenida Rio Bran-
co n. 87, ao sorteio de apólices, que
fará realizar a 24 do corrente, ás 13
horas.

Outrosim, participa aos Srs. se-
gorados que, para concorrerem ao
sorteio, deverão pagar suas presta-
ções atf o dia 20 do corrente, sendo
nessa data encerrada a relação das
apólices sorteaveis.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de
1920—A DIRECTORIA.

Ia matando a mulher
Oa ladrões assaltaram esta madru-

gada a casa em que residem Antônio
Ribeiro e sua' mulher Maria dos San-
tos Ribeiro, na estação de Cordovil.
Como seu marido, que é operário, es-
tivesse muito fat'gado._. Maria não quiz
acordal-o quando ouviu os rumores
produzidos pelos assaltantes. Levan-
tou-se para ver o que era. Mas An-
tonio tambem acordou e vendo o vul-
to de uma mulher, suppoz que fosse o
de um gatuno e não hesitou — apa-
nhou o revólver debaixo do travesseiro
e foz fogo ferindo-a na região mam-
maria.

A Asalstencia foi chamada para me-
dicar Mana, cujo ferimento, fellzmen-
te, não tem gravidade.

O facto foi communicado &. policia
do 23° districto.

TURF
A CORRIDA DE HONTEM NO

DERBY CLUB

GRANDE PREM'10 "ENCERRA-
MENTO"

Miau

A despeito do íorte calor que hon-
tem reinou,'o hypodromO de Itama-
raty logrou regular assistência, per-
niittlndo assim qde a sympathica so-
-ciedade pudesse encerrar a sua tem-
porada srtortiva do corrente anno-
com um "meeting" quo agradou bas-
tante a todos; por quanto se notou
naquella festa ¦ geral animação, isso
reflectindo na casa das apostas, cujo
total attingiu a 142:9S7$000.

O grande prêmio "Encerramento'',
a priucipail prova dio dia, foi, como
so esperava, brilhantemente levanta-
do pelo excellente cavallo. Miau, de
propriedade do importante stud Sil-
veira, que ainda tambem tevo a feii-
cidade de vêr triumphantes, no citado
"meeting", doía dos seus outros pen-
sionistas, os cavallos Noel e Doscrcn-
te, habilmente montados pejo jockey
E. Rodriguez, a quem o publico fez
merecida ovação.

Um outro representante das sym-
pathicas cores dessa coudelaria. o ca-
vallo Darro, favorito do prêmio "Ve-
locidade", partiu ciem grande atrazo,
não nos parecendo que a culpa cou-
besse ao starter.

Nesse pareo, venceu bem a égua
Papoula, que o publico despresou nas
apostas, isso contribuindo para que a
filha de Biichminster distribuísse um
dividendo do 3109300, para cada
poule.

A pensionista d!o stud Schneidér.te-
ve a direcção do jockey J. Escobar,
que se houve a contento.

Carmelo Fernandez obteve duas
appaludldas victorias, com Mysterio-
sa e Kitchner, cabendo as restantes a
D. Suarez o C. Ferreira, aquelle mon-
tando Apollo, e este Beduiná.

O starter esteve feliz nas partidas
e folgamos em registrar que todas as
carreiras foram disputadas com o
maior empenho e lisura, abstendo-se
os jockeys das tão habituaes parti-
das.

No terceiro parco verificou-se um
accidente que frilizmcnte não teve
graves conseqüências. O Jockey Ale-
xandro Fernandez, montando o potro
Medor, bateu, durante a carreira,
com a perna em um poste, o que o
impossibilitou de montar nos pareôs
restantes.

A reunião terminou cedo e a seguir
os leitores encontrarão o resumo
dos diversos pareôs:

1* pareo — d dc Março" — (1* tur-
ma) — 1.100 metros — 2:000$ e
400)000.

BEDUINA, fem., zaina, 3 annos,
Rio Grande do Sul, por Brazão e
Diva, do Sr. J. Lima Rocha, C. Fer-
reira, 50 kllos ...  1"
Peseta, O. Coutinho, 50 kilos ... 2o
Luminária, D. Vaz, 50 kilos  3"
Aventureiro, C. Fernandez, 52 ki-
los    0

Atj-ra, E. Rodriguez, 53 kilos.. 0
Principe, A. Fernandez, 52 kilos 0

Tempo, 71".
Ganho por pescoço; o terceiro a

melo corpo.
Ratoio de P.eduina, 50$600; dupla-

com Peseta (34), 53J300.
•Movimento do pareo, S:837$000.
2" pareo — • de Muivo — (2* tur-

mal — 1.100' metros — 2:000$ erooíooo.
MYSTERIOSA, fem./ castanha, 5

annos,. S. Paulo, pór Cièrfaut e Mys-
teriosa, d.. Sr. A. ,T. Chavantes, C.
Fernandez, ;".2 kllos  Io
Amaneri, D. Vaz, 50 kilos . 

" 
2*

Argonauta, D. Suarez. 52 kilos.'. 3"
Lueta, A. Rosa, 47 kilos  0
Altivo, Ai Fernandez, 52 kilos.. 0
Loulou, Ed. Lc Mener, 52 kilos.. 0

Tompo. 71".
Ganho por dois corpos; j terceiro a

meio corpo.
Rateio de Mysteriosa, 20$; dupla

com Amaneri (12), 5S$-100.
¦Movimento do parco l">:.1ilflS000.

3* pareo — Velocidade — 1100
metros — 2:000$ e 400$000.

PAPOULA, f., castanha, 5 annos,
Argentina, 'por Bukimlnster e Katie,
do. Sr. F. Schneidér, J. Escobar, 50
kilos  Io
Pila, J. Gomes, 47 kilos  2o
Va-tout, C. Ferreira, 50 kilos... 3°
Turbulento, D. Suarez, 52 kllos. 0
Medor, A. Fernandez, 52 kilos.. 0
Darro, E. Rodriguez, 53 kilos... 0

Não correu Velasquez.
Tempo, 70 segundos.
Ganho por um corpo; o terceiro a

igual distancia.
Rateio de Papoula, 310$300, e du-

pia com Pila (23), 60$200.
Movimento do pareo, 19:337$000.
4" pareo  Dcacsctc de Setembro
1.750 metros — 2:000$ e 400$000.

KITCHNER, m.,tordilho, 4 annos,
S. Paulo, por Nochty è Mc. Choutte,
de Mme. H, P. Carneiro, C. Fernan-
dez, 52- kilos.  Io
Mandarim, C. Ferreira, 50 kilos. 2o
Estoril, A. Rosa, 45 kilos  3»
Caricato, L. Martinez, 45 kilos.. 0

Tempo, 110 1|5 segundos.
Ganho por pescoço; o terceiro a

dois corpos.
Rateio de Kitchner, 17$700, e du-

pia com Mandarim (12), 50$900.
Movimento do pareo, 1S:697$000.
5o pareo —Itamiiraty — 1.609 me-

tros — 2:000$ e 400$000.
NOEL, niu, cardinho, 3 annos, In-

glaterra, por Dorando e Farand, do
Sr. Domingos de Carvalho, E. Rodri-
guez, 53 kilos  Io
lochito, J. Motta, 50 kilos  2"
Abiad, D. Vaz, 52 kilos  3o
Marius,. C. Fernandez, 52 kilos.. 0
Tempestade, A. Rosa, 47 kilos.. 0
Oráculo, C. Ferreira, 52 kilos... 0
Kiosk, Le Mener, 50 kilos  0

Tempo, 101 1|5 segundos.
Ganho por tres corpos; o terceiro

por pescoço.
Rateio de Noel, 28$fi00, e dupla

com lochito (13), 62$000.

Movimento do pareo, 21:530$000.
6o pareo — Internacional — i.7,jj

metros — 2:000$ e 400$000.
DESCRENTE, m., castanho. 5 an-

nos, Uruguay, por Reuss o Sprtng
dos Srs. J. c A. Silveira, E. Rodri-
guez, 53 kilo.s  ,,
Moseatel, C. Fernandez, 50 kilos 2*
Mulatinho, D. Suarez, 53 kilos.. -j'

Dunfrat, W. Costa, 50 kilos. o
Místico, A. Rosa," 47 kilos  o

Tempo, 109 3j5 segundos.
Ganho por dois corpos; o terceira

a um corpo.
Rateio de Descrente, 17$, e dupla

com Moseatel (25), 2S$00O.
Movimento do pareo, 22:369Çooo
7" pareo — Grando Prêmio Bnccrl

ramento — 1.800 metros — 5-OOOi n
1:000$000.

MIAU, m., castanho, 4 annos, Ar.
gentina, por Craganour e Theona
dos Srs. J. e A. Silveira, E. Rodri-
guez, 57 kilos  <,
Melrose, A. Rosa, 45 kilos....] •>•
Ramalero, C.Fernandez, 57 kilo.s :;•

Não correram Loisir e Skirmlsher
Tempo, Hl 3|5 segundos.
Ganho por dois corpos; o tercei-

ro a tres corpos.
Rateio de Miau, 1 -1 $700, o dupla

com com Melroso (13), 26$000.
Movimento do pareo, 20:7(jQ$'o(i()
S" pareo — Progresso — 1.G09 im>-

tros — 2:000$ o 400$000.
APOLLO, m., alazão, 4 annos, R|0

Grande do Sul, por Scarpia e Mlrlun
do Sr. O. Ortiz, D. Suarez, 53 ki'los
Júbilo, C. Ferreira, 4'.) kilos!!.
Maunoury. C.Fernandez, 50 kilos 3»Beduino, II. Zamlth, 44 kilos. oCravina, J. Escobar, 48 kilos!' oTempo, 102 4(5 segundos.

Ganho por dois corpos; o terceiro
a um corpo.

Rateio de Apollo, 16$200, o dti.il,
com Júbilo (13); 19?700.

Movimento do pareô, 19:151$000
Movimento geral, 142:987?000.

!•

ARTES i ARTISTAS
MUSICA

Grêmio Arca.voei.0 Corei.i.i.
Po rmotivo das eleições que se reali-

zanV hoje, na Associação dos Empre-
gados no Commercio, ficou transferido
para depois de amanliã, ás ao Vü horas,
o concerto (5* reunião intima) deste gre-
mio,

THEATROS
A ULTIMA SKMANA DA COMPANHIA S.V

TAXISLLA-AMAIIA.NTE.

A companhia Sataneíla-Amarante inicia
hoje, coin a Mlher ingrata, a sua ultima
semana de espectaculos no Palácio Thea-
tro.

A companhia despede-se no domingo,
:6, embarc:,.tvdo a 28 para a Kuropa, no
vapor Sierra Ventaha.

Quarta-feira subirá á scena, em ré-
prise, 3. comedia de Carlos Aniches O pai
Simão, um dos bons trabalhos de Estevão
Amarante.

Na sexta-feira realiza-se, com pro-
srailüna escolhido, o festival de despedida
dc Satanelle e dc Amarante.

SK A BOMBA ARREBENTA...

Teve mais um adiamento a premiere,
no Recreio, da revista Se a bom arre-
benta... A empreza communiea-nos que
essa premiere se realizará depois de ama-
nhã. .

A Transiiioiitana, que, pela .primeira
vez se. apresenta ao publico do Rio <le
Janeiro,] canta os seus números cm- sce-
nario -pj-oprio, aiigíneritando, assim os 'at-
tríclivos daquella revista.

A APRESENTAÇÃO OF. O«FK0N-'Al-0I,I.I),
NO THEATRO LVKICO.

A forca de vontade do maestro Adolfo
Rosa não afrouxa. Ahi está o terceiro,or-
feon por elle fundado, cuja apresentação
se fez liontem, no Lyrieo. F. sc o resulta-
do financeiro não foi de molde a dar-lhe
grandes esperanças de poder manter o
sympathico instituto, o exito artístico de-
via tcl-o deixado satisfeito. Os applausós
que ouviu em todos os números de
programmas manifestaram-lhe bem 0 agra-
do nue teve o orfeon, que attesla a tenaci-
dade e a competência do distineto mães-
tro.

Do programma, organizado com bom
gosto, é difficil dizer, qual foi o trecho
melhor executado, tal foi 1 afinação que

em todos eües se notou. Destacaremos,
como prova da segurança com que já can-
ta o orfeon, o Coro dos peregrinos, dc
Tannhauser com orchestra, que produziu
um bello effeito; o 'JV lirgo (tremulo),
canto sacro; e, pelo pittoresco, o Vento
do outono canção cantada pela senhorita
Noemia Breves, com bonita voz, acompa-
nliada pelo coro que fazia o soprar da
ventania; a canção franceza Pett-pctt, que
teve de ser bisada e o numero excêntrico
Jeca Tatu, imitação perfeita de uma cha-
rança dc aldeia, e que tambem teve as
honras de bis.

Dos dois homens de letras anuunciado3
só compareceu Ruy Chianca, que reci-
tou lindos versos de sua autoria. '

São espectaculos interessantes e que
deveriam repetir-se, auxiliados por uma
intensa propaganda que incitasse o publi-
co a freqttental-os. Era o melhor auxilio
a estas uteis associações que desenvolvem
o gosto pela musica.

MUNICIPAL — El eterno D. Juan.
TRIANON — A inqttillina dc Bota-

fogo.
PALÁCIO — Mulher ingrata.
S. JOSÉ' —"Os cangaceiros.
CARLOS GOMES — O homem do gas.
S. PEDRO — A Capital Federal.
REPUBLICA — Moinhos que cantam.

VARIAS
E' este o titulo da opereta de Golbsrt

que, ainda esta semana, será cantada em
ultima recita de assignatura pela compa-
nhia Cremilda de Oliveira, no Republica.

No' desempenho do Outro sexo, toma-
rá parte toda a plana maior da companhia.
Os papeis . femininos foram distribuídos
a Cremilda de Oliveira, Irene Gomes, Ju--lieta Soares e Margarida Martinó, c os
masculinos a Antônio Gomes, Mathias de
Almeida e Vasco Sant'Anna.

Hoje, a ultima representação da opere-
ta hollandeza Moinhos que cantam, que
sáe do cartaz em pleno exito pelo uni-
to motivo da companhia ter de dar cum-
primento aos compromissos assumidos.

—Amanhã, uma representação da ope-
reta Princesa dos dollars.

?•?Ate hontem, segundo informação
fornecida pelo escriptorio da Empreza
Paschoal Segreto, 21.362 pessoas assisti-
ram, no S. Pedro, ás representações da
burleta de Arthur Azevedo, A Capital Fe-
deral.

Póde-sc mesmo assignalar, que, depois
do exito da Jurity, nenhuma otitra peça
pôde. até hoje, despertar tanta curiosida-
de, 110 S. Pedro

. Lais Arèda, que estreou, 110 vasto liio.-i-tro da praça Tiradentes, tem 110 difficil
papel dc Lôla uma interpretação, de mudo
a 11.10 se poder mais vacilar em relação aotiituro que a espera, a dois passos.

Os demais interpretes da A Capilal /•',-.deral, como, por exemplo, Alzira Leão
Julia Vidal, Albertina Rodrigues, Arthur
dc Oliveira, Manoel Dürãès, Vicente Ce-lcstino, Álvaro Fonseca, Procopio Ferrei-
ra, etc, grangeani, tambein, na peça ileArtliur Azevedo, a maior popularidade, ámedida que os dias se passam.*?* Está dando as suas ultimas repre-
sentações, no Carlos Clon-.es, o applaudido
vaudeville de Keroulde Barre, O ftoMicMi
do gas.

Se até fins da semana, o que não é
provável, a interessante peça dér signal
de franqueza, rcpresent.ir-se-lia, então, acomedia dc Alberlo Deodato, A pensão daA':cota, que já está pro.-npta.

Nessa nova peça estrcam outros ar-
tistas.

*?* Foi o seguinte o resultado de um
ligeiro inquérito entre alguns dos inter-
pretes do novo original dc Oduvaldo
Vianna.

Appolonia Tinto. Não gosto de ante-
eipar conceitos sobre os originaes em
que tenho de tomar parte.mas posso todavia
adiantar que é muito bonito e muito dit-
ficil tambem, O meu papel depende de
muito estudo e não tenho poupado esfor-
ços para fazel-o viver tanto quanto o
permittem as minhas forças.

A. Azevedo. Reputo um magnifico
trabalho, esse do Oduvaldo. Apesar de
ser difficil a parte que nelie tomo, tenho
esperanças de deseinpenhal-o sem pre-
jui;:i> da sua belleza nem do encanto das
suas;. sçneas cheias de sentimento e, de
emoção como uma do segundo acto, »
meu ver, o melhor da peça. • ¦> . •

Ferreira de Souza. Pouco posso adiai)-
tar sobre a peça, apenas direi que é bas-
taiue difficil,'c que o meu.papel não dei-
xando de ser interessante, não é, entre-
tanto, dc grandes responsabilidades.

Restirr Junior. O novo trabalho d»
Oduvaldo é um dos melhores que tem viu-
do á sceiia" brasileira; é talvez o scu mr-
lhor traba"'lio ; liem feito, htm observado,
muito jiiteressantc e muito ditficil. Estou
salisfeito com o meu papel, mas delle não
depende o suecesso da comedia, porqu.in-to não tem trabalho.para compromettcl-a
ou fazel-x. realçar.

José Soares. Essa comedia é difficilli-
ma.tem muito trabalho dc dontra-regra a
nue sc prendem muitas scenas, ás quaesempresta um magnifico effeito. Como pe-
ça é perfeita, de uma technica e observa-
ção pouco communs nos' originaes brasi-
leiros. Não sendo o meu papel dos mais
importantes, não deixa por isso de mere-
cer todo o carinho e cuidado da minha
parte.

Ã'.u;ustò Annibal. Muito boa comedia
A f-n.ii do tio Pedro. Muito boa c muito
delicada. Coube-me um pape! muito en-
graoado, do qual me esforçarei por tirar
todo o effeito cômico que nie fôr possi-
vel.

*** E' o seguinte o prognmma do fes-
tival das crianças a realizar-se na véspera
dc Natal, no theatro Lyrieo:

Um marido victima das modas (farça).
Acto variado. Mauricio e Annibal (acro-
batas c equilibristas de salão). Theda e
Veza Mayeremky (baillariuas clássicas).
Edmundo líndré (cançonetista imitador).
Coco (excêntrico e cantor de violão).
Conchita Sanches Bell e líestier (dtiettis-
tas). T.es Demos (báiliarinos modernos).

CINEMATOGRAPHOS
ELECTRO BALI. — A mina do men-

digo.
. PATHE' — Isso arranjo eu e Carreira
de leões.

IDEAL — Isso arranjo ei».'
OI.YMPIA — Sangue de.ladrão.
MODERNO — A cidade perdida.
CENTRAL — Dar-Ars.
PARIS — O braseiro.
PIFENIX — Incêndio do circo.
AVENIDA— Golfo audacioso.

MANUAL ODONTOLOG1CO

O professor Coelho e Souza, assãs
conhecido e acatado nos nossos meio*
scientiflcos, profissional de nomeada a
autor do vários Importantes trabalhei
sobre odontologia, acaba de expof &
venda mais um volume,,o sexto, da
sua conhecida "Encyclopedia Odonto-
loifica", em sua 5* edição, de quatro
volumes, com cerca de duas mil a
cem paginas e mais do mil gravuras a
cores e a preto, havendo algumas tri-
cliromias do.bello effeito.

Destea quatro volumes, o ultimo 6
do autoria de Dias de Carvalho (Totó).

O primeiro tomo do "Manual Odon-
tologlco", agora publicado, entra n*
sua C" edição; os outros irão appare-
cendo depois, e se denominam: o 2", Pa-
thologia Dentaria o Therapeutica ap-
pllcada, com 500 paginas 8 189 íisu-
ras a preto e a cOres; o 3°, Prothe-
se Dentaria, 500 pag. e 607 gravuras
a preto e a cores, e o 4", Clinica odon-
tologica, COO paginas, 434 figuras.

Jim^mmmWk' WawáM
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Flamengo, campeão de 1920, empata com o Fluminense, por 2x2—0 S. Christovão
America pelo score de 2x0 e o Villa Isabel vence o Andarahy por 1x0—Na 2a divisão, o Ca-
rioca derrota o Vasco por 2x0—Campeonato pernambucano — Outras notas.

Hesullados de hon lem

PRIMEIRA DIVISÃO

PRIMEIROS TEAMS*"

Fluminense, 2—Flamengo, 2

S. Cliristovão, 2—America, O

Villn Isabel, 1—Andarahy, D

SEGUNDOS TEAMS

Fluminenso, W. O.

Aiuerlcn, 3—S. Ohrlstovão, 3

Audnrahy, 2—VIHn Isabel, 1

TERCEIROS TEAMS

Fluminenso, 8—Flamengo, O

America, 1—S. Ohrlstovão, 1

Andarahy, 3—Villa Isabel, S»

SEGUNDA DIVISÃO

PRIMEIROS TEAMS

Carioca, 2—Vasco, O

6EGUNDOS TEAM3

Vasoo, 1—.Carioca, O

CLASSIFICAÇÃO UOS
CONCURREN TES

PRIMEIRA DIVISÃO

I 

Matches Coals
ir

.._ _____ o————— .£
¦S

CLUBS o.
t) * 1

I 8 8| 2 r
i§ ii 4a n

i 
¦ !

PRIMEIROS TEAMS

Flamengo 18 13 5 Oi, 44 19 31
America .1*7 9' 5i 3 3-5 -1*1.23
Botafogo . ; '.'. 16 10 1 5|53 28 21
Fluminense .... 15 3! -31,38 21 21
Bangú 16 8' 1 7 48J37Ü7
S. Christovão ... 13 1 © 3-.S "27 13
Andarahy 14 6, 1 7|27,2i0 13
Palmeiras lfi' 2' 2i lífai 01' 6
Villa Isaibel . . . .15 1 ll'.'2*4 46' 7
Mangueira. . . ..16 0 14 22 70 4

SEGUNDOS TEAMS

A SOCIEDADE ELEGANTE
i convidada a visitar a
GUANABARA na aua
nova • luxuosa Instai-
lação para vèr como,
sem pagar exageros,

lhe é possível vestir-se
com os mesmos

finíssimos tecidos •
com a mesma dlstlncçle

das casas de luxo-
R. Carioca, 54—Cantral 92

Botafogo. . .
Fluminense .
Anclaraliy . ,
America , , ,
Flamengo . .
S. Christovão
Villa Isabel .
Bangú ....
Palmeiras . .
.Mangueira. .

18:14
170.2
16*11*2*1 21
17. •10, 4

I _.;( rv'

3,713

9'! 2'i
6

3,'.71]31. 29
1'79 2*0 28
2'ÍC3'.'2'2 26
4*U.ã'39 24
7 .50 38 20

2*| 9J87 '44-14
1:Í10.'i3õ"40<13
í'!l'l)',3'5?5*Ò''í3
0 1'4',17
l,Í7l'i2'Ò

to;
9 ffl

TERCEIROS TEAM3

Os jogos de domingo

PRIMEIRA DIVISÃO

Andarahy X Fluminense

rahneinis X Villa Isabel

SEGUNDA DIVISÃO

Botafogo. . .
America . . ,
Fluminense ,
Andarahy . .
S. OhristoVão
Flamengo . .
Villa Isabel.
Palmeiras . .

. 1+
14'
1.3
12
13'
14

.i'13i]

2i J-l-5.4 1-B 2.4
-i'ã2'27'23

5,-4*5'17 1.8
Oi 5-:*íY-* 27 14

e'i22''3211
3l 7 MM li
2*10ii20 40. 4
1 1)2' 19'7'T 1
_U_1J_.

Vasco X 
'Miicltcnzlo

OBSERVAÇÕES—O S. Christovão
tem quatro matches, o Fluminense]
Botafogo, Mangueira, Villa Isabel,
Bangú e Andarahy têm, cada, um,
dois matches, o o America e Palmei-
ras têm, cada um, um match, que
não figura ua. tabela., por não estar
terminado.

10.34
10.39
10.40
16.40
10.42
10.45
10.40

FLUMINENSE x FLAMENGO
No campo do Fluminense encontra-

rain-so as equipes deste club, com as
do C, R. do Flamengo.

Foi um encontro esperado com an-
ciedade e que teve um desenrolar mo-
violentado, interessante e cheio de in-
cidentes curiosos.

No jogo dos 2"° teams, a poucos mi-
nutos depois de iniciado, o player fla-
mengo Milton Caldas entendeu de rea-
gir íi valentona contra um espectador,
quo so manifestara contra o seu club.
A aggressão que prateou teve a mais
vehemente reprovação do juiz e isto
lho valeu ser desautorado pelo referido
player, quo nessa altura tinha a atti-
tudo de quem 6 capaz de brigar com
toilo o mundo,

O juiz muito acertadamente achou
quo não era positivamente correcto o
procedimento do player rubro-negro o
para. evitar ma'or mal ordenou a sua
retirada de campo. Antes tal não ti-
vosso feito, pois a sua resolução veiu
dar motivo a que os que não sympa-
thisam com o campeão de terra e mar
tenham mais um pretexto para funda-
montar as suas untipatliias.

1>_ facto, a retirada de campo que
fo: o que fez o 2o team do Flamengo
ao ser ordenada a expulsão do Sr. Mil-
ton Caldas, é desses gestos que des-
prestigiam as mais sólidas tradições,
por ser um movimento de desrespeito
e indisciplina íis le s do Association, ás
disposições regulamentares da Metro,
as mnis comezlnhas noções de consi-
derai;ão para com o adversário e, fi-
nalmente, a consideração que o pu-
blico espectador merece. Devemos an-
notar que contra essa manifestação se
insurgiram os .players flamengos:
Ibere. Moacyr e Uotchalk. Devemos,
ainda, írizar que a uttitude do juiz
Di*. Elviro de Souza, cm todo esso in-
chie nu., foi das mais correctas. S. S.
procedeu com energa e acerto e me-
roce us mais fraue/; e desinteressados
elogios. *

No jogo dos primeiros teams tam-
bem houve manifestação de valentia
por parte do um player flamengo, o
Sr. Augusto Maria Sisson. E' pos-
sivel que o sucedido durante a aotua-
çilo do 2",tüam lhe tivesse exaltado os
nervo9, po's S. S. não se contentou
com um sú adversário, em determi-
nada oceasião em quo das archibanca-
das dos sócios do Fluminense lho rc-
provaram ter dado um proposital soco
em Welfare, virou-se com calma, fleu-
gina e quiçá heroísmo, para as qua-
tro ou cinco mil pessoas que sc„ acha-
vam nessa arclvbancada e desafiou-as
paru luetar. O gesto do player rubro-
negro Sisson foi tão • superiormente
cheio de bravura que nem uma sõ
dessas cinco mil pessoas se animou a
saltar em campo. S. S., então, calmo,
fleugmatlco e, quiçá heróico, virou as
costas convicto de ser um "valiente
dentro los mas valientes", e voltou
oara o centro do campo. Convém rc-
íiijtrar, como elemento para a historia¦ln frot-ball, que íoi essa a primeiravez quo se viu um homem súslnho,
.esafiar uma archibancada em poso.

lasses factos tiveram a presencial-osuma multidão numerosíssima, queenchia, litteralmente, todas oa depen-
doncias do stadium.

A technica desenvolvida pelos com-
ponentea das primeiras equipes foi boa,
c a lueta teve lances do grandes emo-
Cão, prendendo a attencão dos milha-
rés do espectadores.

j\ equipe local viu-se privada de um
de seus melhores elementos, Lais, quemachucado trinta minutos depois de
in ciada a partida leve quo se retirar
de campo; denotando grando energia,
este player ainda voltou a campo, masem condições de só fazer numero, poisnão podia fazer um minimo esforço so-
bre a perna esquerda.

Zezé substituiu a Lais perfeitamente,
de'xando, no entanto, desfalcado o seu
posto, Os demais players do team trl-
color actuaram magniflcamente, des-
empenhando-se cabalmente do seu en-.
cargo. Morece especial destaquo o tra-,
balho de Vidal, Othelo, Gerdal e For-
tes, que forain os suslentaculos da de-
fesa.

A equipe flamenga jogou esplendi-
damente, espenhando-se com denodo
pnra sobrepujar a sua antagonista.

Durante o segundo tempo, conseguiu
franco dominio, notando-se sempre ás
portas do .posto de Gerdal.

Como arb'tro do encontro principal,
actuou 0 Sr. Ary Franco, que teve
falhas como sejam: o 1" goal flamen-
go, obtido por João de Deus, estando
visivelmente off-side; um hands pe-
nalty do Othelo, no segundo half, mar-
cado como corner; esses senões não
perinittem, no entanto, a nosso ver,
que se lhe classifique de um mão fe-
feree. Furam erros quo tiveram com-
pensayão plena em sua acção' geral.
Resumindo, achamos que S. S. deve
ser incluido nu rol dos nossos bons ar-
b'tros.

O jogo

;A's 16 1J2 horas, o juiz escalado
deu'! inicio ao. Jogo, cabendo a saida
á equipe do Flamengo, por ter sido o
toss favorável ã phalange tricolor.

A linha rubro-negra organiza o sou
primeiro ataque e em passes curtos
chega As proximidades do gc-al anta-
gonísta,. onde é rechassada pela de-
fesa tricolor.

Avança o Fluminense pela linha
do centro, e Mano c punido por estar
off-side.

O Flamengo torna ao ataquo e Sid-
ney manda forte shoot em goal, pas-
sando a esphera pelo lado direito da
trave.

O Fluminense avança, e o juiz
marca um handii de Zezé.

Dino, dc posse da esphera, avança
pela sua ala e passa-n u Junqueira,
quo shoota fõrá.

E' registrado logo após um forte
avanço da linha tricolor, seguido de
uma linda dofesa do Kitrilz do um
shoot de Welfar.o.

Volta a cursa o Flamengo, e Sidney
faz um passe a Junqueira, o qual é
interceptado pelu half-tricolor Lais,
que, caindo, faz um hands, quo o juiz
pune. O respectivo freelkiclc ú batido
por Sisson e defendido do cabeça por
Sylvio Netto.

Avança o Fluminense novamente, e
Machado, recebendo magistral passe
de Welfare, shoota pen** cima da trave.

Ila um ataque da linha flamenga,
por intermédio de João de Deus, qué
é escorado pela defesa tricolor.

Novo ataque da linha tricolor que C
cortado de cabeça por Almeida Netto.

Os ataques de ambas as equipes se
suecedem a todo instante o a partida
toma uma feição movimentadissiina.
tornando-se brilhante pelos bellos
lances feitos pelos players em campo.

Io gonl do Fluminense
Zezé foi o autor do primeiro goal

da tarde. Fel-o, em lindo eutylo, de
cabeça, ao receber magnífico centro
do Bacchi.

Este feito de Zezé, o meia-direita
tricolor, cuja actuação hontem foi es-
túpenda, ora na defesa, ora' no ataque,
foi appiaudido pela enorme íisslstõn.
cia, o com especialidade pelos con-
sócios e familias.

Reposta a bola' ao centro, a ligeira
linha rubro-negi-,1, eeiinmaiidada bri-
Ihantemente pelo conter Sidney, rc-
age com energia, o os seus coiiiponeii-
tes se desdobram ein esforços para
desfazerem a differença do ponto.

Perda] intervém logo, (U-Ci'ii*.ii.-iuio
forte shoot de Junqueira.

Nessa phase, a partida torna-se en-
tão empolgante. A assistência vibrou
de enthusiasmo, e cada lüm dos qua-
dros disputantes redobrava de
energias, mantendo-se o jogo, . ora
num, ora noutro campo. A pressão da
linha trioolor, habilmente dirigida
pelo grande conter Welfare, que ,es-
tava honteni num dos seus molhores

. dias, é cada vez mais forte.
i Ha um hands de Fortes, cujo free-
i kick é tirado, sem resultado, pelo
! player Rodrigo. Zezé apossa-se da
pelota o chega até á proximidade, do
goal antagônico, onde é repellidò por
uma linda defesa de Kuntz.

Sisson commette um foul em Wel-
fare, o logo apôs o Flamengo avança
pela direita, e Sylvio Netto, para re-
¦bater um shoot de Sydney, commette

j um hands na área de penalty. O juiz
pune essa falta e ordena o penalty-
kick.

E' encarregado de batel-o o back
Almeida Netto, 'o qual é lindamente
defendido por Gerdal, quo recebe
grande ovação da assistência.

1° goal do Flamengo
Após o penalty, batido por A. Net-

to, a linha flamenga mantém o seu
jogo pela frento do goal, á guarda de
Gerdal.

Num dos seus ataques, Candiota
envia um passe alto a João de Deus,
que incontinente manda enviezado
kick, em goal, varando-o, sob prolon-
gados applausos.

Pareceu que esse ponto, obtido' por
João de Deus, nãó foi legal, visto
como esso player se achava visível-
mente off-side, isto é; achava-se a
dois metros do quadrado tricolor, sem
ter pela sua frente dois players anta-
gonistas.

O jui-/., porém, em sua «Ita sabe-
doria, considerou ¦valido o -ponto, e
determinou uma «aida,

Reencetada a peleja, à linha Flu-
minense ataca com energia, obri-
gando a Kuntz ft intervir tres vezes
seguidas, fazendo lindas defesas.

Nessa phase, Lais cae, contundiu-
do, _e sae de campo, carregado, para
voltar logo depois, eni condições, po-
rém, de não poder desenvolver o
seu estupendo jrgo.

O Fluminense ataca novamente, e
o 

"juiz 
pune um foul de Waldemar,

e logo apôs o jogo é interrompido
por alguns instantes, por ter Sydney
•se contundido.

Ha unia bella defesa de Gerdal, de
un shoott de Sydney. Mais una mi-
nulos de jogo e termina o primeiro
tempo com o seguinte resultado;

Fluminense.  t
Flnmongo  1

O movimento technico do Jogo íoi
o seguinte:

1» IIALF-TIMB

16.30 Salda, Flamengo.
10.31 Off-side, Mano.
10.31 V. Hnnds, 7-J-f.
16.83 Delesa, Kinití.

Hands, Líil».
Corner, Otliclo.
Defesa, Kuntí.
•Comer, Knnte.
Foul, Itíliírígoi
lundu, Welfare.
1» goal, Fluminense (Zézí).

lõÃti ü Dofesu, .k-fjji-il. ......
10.51 Defesa, Kuntí. '

16.51 V. Foul, Fortes.
16.52 ti Hnnds, Ulno.T
16.53 •_. Iicfcsa, Kimtic.
10.54 Hnnds, FortiH.
16.55 Dcfe.-n, Kuntz.
16.57 Foul, Sisson.
16.5» 

IJefesn, 
Gerd»!

16.50 Ki U-inds, Sylvio.
17.00 Defesa, (icrdal (Pentltj)t
17.00 •/. Deíesa, Oerdal (1'cnaltjr),
17.01 " 1" bouI, Flamengo (Joio de Deus).
17.01 l> Defesa, Kuiitó.
17.0*1 Defesa, Kuulz,
17.02 i/j Comer, ltodrlgo.
17.03 Defesa, Kuntz.
17.03 y. Jogo InterrompidoJ JUi) contou-

dido.
17,05 ¦ Jogo reencelado*,
17.05 '_ Defesa, Gerdal,
17.00 Foul, Walili.-iiiar. j
17.07 Comer, Santiago.
17 07 V-i Jogo Interrompido; Sydney contun-

dido.- .... .,.* ...
17.00 Jogo reeucetndo.
17.12 Final do 1» Imlf-time.

Score: Fluminense, 1 — Fl»meng», 1

2» HALF-TI-tU

17.80 Salda, Flamengo
17.31 Yi Defesa, Gerditl,
17. S'_ Foul.Ollielo.
17.32 y. Defesa, Gordnl;
17.33 Defesa, Kimtii.
17.84 Defesa, Kiint*-*..
17.30 Defesa, Kuntz.
17.30 y. llaniis, Otlicló;
17.37 Corner, Almeida Nett».
17.3!» 2» gnal, Fluminense (Wclfareh
17.43 Defesa, Kiinti:.
17.43 Vi Defesa, Kunta.
17.41 Defesa, (lerdul.
17.44 y, Off-side, Sydney.
17.45 Defesa, Gerdal,
17.4» Comer, Othelo.
17.50 2» goal, Flu mengo (Waldemar)
17.00 % Off-sldc, Sydney.
17.C.1 íi iDefesa, Gerdal.
17.52 Off-side, Junqueira.
17.54 Defwa, Gerdal.
17.54 Corner, Genial.
17.58 Defesa, Kuntz,
17.50 yt, Foul, Sydney.
17.57 Comer, OtUelo,
17.50 Foul, Fortes. .
1K.00 Defesa, Kuntz.
18.01 ii Off-side, Joilo dc Deu».
18.01 ¦_ Defesa, Gerdal.
18.02 Defesa, Kuntv..
18.03 li Oíf-aldc, Waldemar,
18.02 14 'Defesa, Gerdal.
18.03 li Off-side, Waldemar.
18.04 Corner, Vldnl.
18.04 y. Comer, Othelo.
1».0II Foul, Sisson.
18.07 Corner, Gerdal.
18.08 Defesa, Kuntz.
18.lt Final do mutch.

Score: Fluminense, 2 — Fbmeni*.., 2

.,, ¦ . ; .. pEsi^-ç»**;';
Fluminense:

Goals ., ¦'."'•'

2' HALF-TIME

Apõa o descanso regulamentar,
vomitam novamente a canipo ns [ilia-
langes contendoras.

Iniciada a segunda phase da pur-
tida, esea se torna indecisa para am-
bis as equipes.

O Flamengo dá a primeira carga,
e Lais defende do cabeça, devul-
vendo a pelota aos seus conipanhei-
ros. Weilfare, escapando pelo centro
manda uno shóòt eriviuzadp e, com
elle, consegue o

2o goal do Flium-ncnso

Recomeça o jeço com um ataque
do Flamengo, tendo João de Deus
perdido ti'!!**, phoot, mas o Fluminen-
se reage e I-Cunta intervém.- Ha um
shoot de Zezé que Kiint.-/. defende,
afxjiVrécèndo Lai. era campo, para
logo delle retirar-se.

Segue-ye novo ataque do Flamen-
go, com uma defesa de Gerdal, au-
gme.ntando progressivamente o ata-
que com um corner de Othelo, sem
resulta dõ.

Waldemar investe pola direita, fe-
cha ligeiramente o conquista

2' goal do Flamengo

São ainda do Flamengo as cargas
com- um shoot de fíidney, que passa
rente ái. traves, e com una boa defe-
sa de Oerdal.

Marca-se uni' off-side de Junqueira,
e o Flamengo, carrega, mais forte-
monto, obrigando a corner sem resu-
tado.

.Dois shoots -seguidos do Flamengo
bateu na trave e o terceiro ê de-
tendido.

* Registra-se um foul de Sidno.y e ha
outro corne, de Othelo, tambem som
resultado, .seguido, de um avanço^tri-
color, que Bacchi inutiliza. De outra
feita. Zf/À shoota o Kuntz defende.

'Seifuc-j-ie novo ataque do Flamen-
go e, logo outro d" Fluminense com
una intervenção ile Kuntz. voltando
o Flamengo á ciirgu e obrigando a
dois corners seguidos e setn resul-
tario.

Cornci'8

Uaiuls

Fouls

Welfaie

Ollielo .,
Gerdal
Vidal .

¦/.(¦7fi. 
.

f.ti u ..
Welfnre
SürTe. .
Sylvio .
Ollielo .

j-onrsf .. ,. .. -
Othelo ., .. .. 1

Off-üidí» .... 1
Mario  1

Defesas, Gerdnl. 18
1" Inilf-tliiie . . 5
2» half-time . . 8

Vliimengo:
Goals  2

Joilo de Deus.. 1
Waldemar ...... 1

Comer  4
KitntK 1
lloilrigo 1
Sjtutiiiiío 1
A, Xetto .. .. 1

Hnuils  1
Dino 1

Fouls  4
Sisson 2

Ott-sides

üefeias, Ktinlz . 18

\V«l.H*mar .. .
-todj-igo ..- ,.

Syiluc.v .-." ,,
VVálil-oirnV .. .
Junnufiru ..
,!(inn ile Polis.

ini-
foi,

po-

Ma rea-«e um forte foul de Sisson ¦ Moura Costii..

1» liiilf-llmi' . .
-_° llIllf-tilliC . ,

O encontro dos 2" quadros,
ciado sob um calor abrazador,
ape.iar de tudo, renhido.

Aos quinze-minutos de jogo
rém, o player Milton Caldas, captain
da equipo rubro-negro, sentindo-se
cvffendido com unia. phrase partida
da grade que ciretnrida o stadium,
tentou .aggredir quem a proferira,
sendo, então, interrompido o jogo,
pela intervenção de directores da
Liga e do Fluminense, e pelo Sr. OI-
dentar Murtinho, representante do
conselho, nesse jogo.

Esse match, como acima disse-
mos, não teve o seu termino, por ter
o Flamengo so retirado de campo.

Com esse desfaeho, além da perda
d© pontos, em favor do antagonista,
o club rubro-negro terã de soffrer
as conseqüências do' neto impensa-
do de seu associado e player, que,
além de tudo, era captain da equipe.

Os team,. estavam assim consti-
tuidos:

Fluminense—Affonso, Hugo, Moa-
cyr, Junqueira, Honório, Faro, Ada-
mastor. Coelho, Oliveira, Queiroz e

em Welfare e es ataques ai ter nani-se, j Flamengo—Iberé, Baldassini, Mil
atê que se verifica uma ferte pres- [ ton, Dourado I, Dourado II, Barbosa
são do l'*i:ir."enRo, com a qual se ex- j Iúrria-; Galvão Bueno, Moacyr, Gotts-
tlnguiu ò jogo. i chald, Raul e Arnaldo.

E, ;u.i-.i:i . ás 13 heras e 1! minu-
to/-., o jui* dá por terminada a p-ar-
tida com o seguinte resultado.

Fluminense  2
Filiriíongo.  2

Evitando us iiuinlfesiarõe» dos
exaltados

A directoria do Fluminense F. C,
afim de evitnr os exageros de
adeptos menos calmos, distribuiu

A FESTAS: - 0 melhor presente
Gravatas, meias ou camisas finas

da
CamisaríãLuva Preta

34 Praça Tlradentes 34
Tel. C. lion.

"^SkCãÜ

entre os seus associados a aegulnte
circular:"Caro consocio—'Façamos aport
por sport—(Não devemos" regatear
applausos ao nosso adversário, do
hoje, ao glorioso Club de Regatas do
Flamengo, -que, brilhantemente -e
com toda a lealdade, acaba de con-
¦qulstar o titulo de campeão da oi-
dade do Rio de Janeiro.

Applaudindo o «vosso leal compa-
nheiro de luetas, não fazemos mais
quo ser justos e, portanto, honrar
esses mesmos applausos quando tive-
¦mos c tivermos a felicidade de con-
geguir os louros que são distribui-
dos pela nossa prestimosa Liga Me-
tropolitana de Desportos Terrestres
—A directoria".-

Uma passeata dos rapazes do
Flamengo

Associados do CR. Flamengo
promoveram, á noite, uma grande
passeata, em automóveis, com fogos
de bengala.

Pelas principaes ruas do centro
da cidade desfilou -o cortejo, ven-
do-se no primeiro automóvel uma
grando bandeira do club; no segun-
do, tres clarins fantasiados de *ver-
melho e preto, lembrando, com as
suas notas estridentes, os preatitos
carnavalescos dos .Tenentes; no 'ter-
ceiro, um "placará", em o qual se
lia: "A volta", em letras enormes, e>
em seguida, em letras meudas: "O
verde" (com certeza uma piada aos
clubs adversários (?); nos demais
automóveis, «ocios do club.

.Essa. passeata quebrou a pacatez
burgueza da noite de hontem, intri-
gando aos não iniciados.

S. CHRISTOVÃO X AMERICA
¦Segundo marcava a tabela, reali-

zou-so hoje, no campo da rua Fi-
-ueira de Mello, o encontro entre

s dois clubs acima.
Pela manhã, no jogo dos 3'"*' qua-

dros, venceu o America, pelo score
de 4 x 1.

A' tarde,realizou-se a partida pre-
liminar dos i'° teams, da qual tam"-
bem saiu vencedora a equipe amo-
ricana, apôs uma lueta bem inter-
essante, em que o 8. Christovão,
nos vint© .primeiros minutos, conse-
guiu uma vantagem de dois pontos,
para, após uma infelicidade de um
seu back, que deu causa ao primei-
ro ponto americano, Graccho faz,
pela segunda vez, balançar a rede de
Frederico, para, em seguida, o ve-
lho Camarinha, que hontem reappa-
receu no quadro americano, conquis-
tar o terceiro ponto, garantidor do
match. No 2" half-time, correu o
jogo sem que o score fosse modifi-
cado. Nâo podemos deixar de cen-
surar o procedimento do Sr. Eduar-
do de Magalhães, quanto á actuação
dessa partida, pois, sem demonstrar
ó menor interesse nem escrúpulo no
desempenho do sua funeção fez com
que muito fosse a equipe americana
prejudicada com marcação de íal-.
tas fantásticas, tendo, por duaa oc-
casiões, marcado off-sides de Grac-
cho e Vieira, que na sua fronte ti-
nham quatro elementos contrários,
sendo que bola de Vieira, numa daa
vozes, elle a recebeu de uma má re-
batida de Labuto, na mesma ocea-
sião da demonstração que, publica-
mente, com o gesto de tapar o?
olhos com as mãos, deu a entender,
nós, que bem pei'to estávamos, vimos
o riso de desprezo e falta do inter-
esse pelo resultado real daquelle
match, que, apesar de não tor lu-
fluencia para o finai do campeona-
to, todavia, para o valoroso America
tinha o valor re?il é verdadeiro, de
uma victoria, que sempre é o premio
dos esforços despendidos.

13 foi coni a maior surpresa ,que
vimos, em vez da clássica bola ao
alto, attenuante da falta de um re-
feree, ordenar o mesmo que a pena-
lidade marcada fosse cumprida.

13 é por isso que lamentamos aqui
o proceder de Eduardo Magalhães,
para quem jã, por varias vezes, te-
mos feito os elogios merecido.-, quan-
do a sua actuação tem sido de ac-
cordo com o conceito com que é tido
nos jiossob meios sportlvos.

Na partida dos V" teams, encon-
tráinos o team do America comple-
tamento desorganizado.

O S. Christovão, aotuando 
'* 

com
um Ímpeto louco de vencer, não en-
controu difficuldade em derrotar a
equipe americana.

Renato Vinhaes, na linha, foi o
elemento de maio destaque e inter-
esse pela victoria do seu team..

Raul e Dornellas de perto o se-
cundaram, sendo que Castrinho es-
teve máo. Na defesa, encontrámos o
melhor, jogador do dia—o center
Bpaminondas.' Actuando admirável-
mente de cabeça, Epamlnondas foi
o principal obstáculo que a linha
americana teve pela sua frente.

Muito tambem o auxiliou Luiz Vi-
nhaes e Nesi, principalmente o pri-
meiro.

Rubens Porto Carrero esteve hon-
tem num dos seus bons dias.Actuan-
do optimamente? elle «upplantou o
veterano Martins, que, apesar de ter
cooperado com grande parcela na
victoria final do scu team, teve, to-
davia, momentos, no l" half-time,
de desanimo, que constratava com
a actuação do» seus demais compa-
nheiros.

Finalmente, tivemos Carnaval, qus
esteve admirável. Com o seu valor,
elle fez o seu team «sair de campo
«em que. sua meta de defesa fosse
ultrapassada.

Nas 17 defesas o.ue fez, não fosse
já o ocnsagrado Carnaval, que, cóm
certeza, o jogo de hontem o levaria
aos pinaculos da gloria.

Do America, um só jogador temos
que salientar: Miranda.

Deixamos de citar Ribas, apesar
de ser o i|elhor depois do center-

¦half americano, porque deu causa a
que Vinhaes conseguisse o primeiro
ponto do dia, quando elle. Ribas, se
tivesse agido' mais rapidamente, te-
ria evitado aquella segunda cabeça-
da. Ainda podemos realçar, daquelle
conjunto, Perez e Barroso,, pelo es-
forço com que procuraram caracter!-
zar as suas investidas, E ninguém
mnis podemos citar.

Quanto ao referee, Sr. Oswaldo de
Almeida, foi a sua actuação. bem
bOa, porém, com um desuse, mar-
cando fouls de Edgard e Chico sobre
Carnaval, no momento em que o pri-
meiro, com o bico, jâ havia conse-
guido tlrár a bola, muito licitamente,
das mãos do keeper sanchristovèhse.
E foi essa a unlca falta que encon-
trfinios.na sua actuação. ,

A's 4,23' deram entrada cm cam-1
po as equipes, assim constituídas:

America — Ribas, Perez, Barata,
Pcdrinho, Miranda, Avellar. Barroso,
Edgard; Chico, Paulo e Curty. -

S. Christuvão — Carnaval; Rubens,
Martins,- L. Vinhaes. Epaminondas,
Nesi, Luiz, Raul, R. Vinhaes, Castri-
nlto eDornellas.

Iniciou-se o jogo por ataques recl-
-procos, fazendo Carnaval a primei-
rn defesa, e sendo lom-i marcado um
foul de -Chiquinho, que tião dá resul-
tado, assim como um novo hands
deste mesmo player.

Ataca, então, o S. Christovão, por
meio de Vinhaes. sondo marcado
off-*_ide de Raul. Persistem ainda o.s
alvi-negros no ataque, actuando Pe-

0 BRASIL EM ANTUÉRPIA
Relatório apresentado pelo chefe da equipe de tiro

(CONTINUAÇÃO)

A roaUziição daa provas olympicaa
do pistola livro

Em contraste franco com oe ante-
rioces o dia 2 de agosto amanhe-
ceu belllssimo; o vento calmara, um
cóo=sem nuvens deixava apparecer
um sol claro e -vivo. A equipe bra-
zlleira levantóLra-se cedo ei bem dis-
posta, ás 7 horas, o conjunto com»
posto de Afranio Costa, capitão, Gui-
Iherme Paraense, Sebastião Wolf,
Fernando Soledade e Dario Barbosa
encaminhou-se .para o campo.

O sorteio procedido na véspera
designá.ra-nos o local indicado como
bloca "O". Cada local ou 'bloco ti-
nha 100 metros de largura; em cada
um delles uma Nação alinhava seus
representante». Ficáva-mos entro os
americanos e os sul-atricanos, sen-
do que nesta equipo figurava unva
atiradora. As 9 112 horas, aproxima-
damente, com a unica arma que pos-
suiamos, uma -pistola italiana, de
gatilho de cabello, que a-maveUmentc
nos fora cedida pelo nosso an"lgq Al-
berto Pereira Braga, iniciámos a
prova.

Como no Brasil não existissem ar-
mas dessa categoria e o atropello
da organização e preparo nos im-
pedisse mandar .buscal-às' no estran-
geiro (o ..que já. fizemos emi varias
outras occasiOes), tivemos que nos
resignar a u-tilizarmos-nos daquella
arma, unica existente pela .boa von-
tade de um amigo.

Aliás, ao sairmos do Brasil, não
estava prevista como obrigatória a
nossa inscripção nestas provas o
sim "exclusivamente nas de revól-
ver", justamente devido ao arma-
mento.

A inferioridade da unica arma li-
vro que possuíamos, em contraste
com as aperfeiçoadissimas e mio-
derna3 lá presentes, manifestou-se
desde oa .primeiros tiros. Fernando
Soledade que 'destaquei para atirar
em primeiro 'logar, apesar do seu
grande esforço o .perícia não conse-
guiu senão baixo .resultado.

Nesta aocasião, o coronel Synders,
capitão da equipe americana de pis-
tola livre (oa americanos apresen-
taram oima equipe completa para
cada arma) e que presenciava a pro-
va aproximando-se disse-me: "Sr.
Costa, esta, arma "não vale nada, vou
arranjar-lhe duas feitas especial-
mente para a nossa equipe pela fa-
brica Colt.*'

¦No primeiro momento objectel a
impossibilidade e a inconveniência
em atirarmos nós com as próprias
ar mu» dc nossos adversários, -iras a
attitude leal e altamente desportiva

daquelle militar cbrigou-mo a acei-
tar o ofíeroclmonto, pois rccusal-o
seria da mais repassada grosseria.

O effe-tito da èxcellencia das armas
verificou-se imir.ediatamente, Sole-
dade fizera 424 pontos; Wolf con-
seguiu 4*49, 'Dario, 444; Paraense a
seguir marca 458 e eu 48*9; produziu
isto o total, 2.204, o que foi sufficien-
te para nos coVlocar em 3" nn prova
das na-ções.

Todos os nosíiCs atiradore*. fizeram
o tii-o- duplo, isto é, aproveitaram a
faculdade de simultaneamente ait-
rar para as duas provas (individual
o collectiva).
- -Na Indivlduad alcancei o 2o logar
a sete pontos de Friederick, cam-
peão norte-americano, e a igual dis-
tancia de Lane, 3o collocado, cam-
peão norte-americano que varias ve-
zes o tem sido do mundo.

A prova desenrollou-se sem inci-
dentes, a minha .fôrma accentuou-se
boa, e as series *n elhorara-m sucee<s-
sivamente para o fim, tendo eu ai-
cançado as duas maiores série."! das
Olympiadas de Pistdla: 90* e 87, o
que me proporcionou diploma espe-
ciai.

O effeito produzido pelos noj_saa
collocações nas duas provas foi mais
que honroso para a representação
brasileira, sendo feitas á equipo, ex-
panslva manifestações de syn ipathia,
principalmente por parte dos.belgas,
portugu*e*#s, italianos e americanos.

Como seu chefe recebi felicitações
e cumprimentos de todos quantos
assistiam ás provas e a noite, no Cer»
cie dos Officiaes, dos atiradores e re-
presentantes estrangeires quo lá sa
encontravam*.

Ag iqualidades technicas dos nos
sos atiradores revelaram-se nesta
prova de um modo indiscutível, pois,
atirando com armas que lhes eram
perfeitamente desconhecidas até en-
tão, conseguiram, resultados extraor-
dinario-3, a ponto de se collccareni
vantajosamente diante de outros
conjuntos com. ellas treinados desde
longo tempo.

A minha claíiiificação individual
pouco valor apresenta para a tota-
lidade da equipe, pois é minha o.pí-
nião eomo de todos aquelles que pos-
suem mediana dose de bom senso
que o valor de um paiz em qualquer
terreno só .pôde ser avaliado pelo
coeffie.iente médio do grupo* que o
representa, e nunca pela classifica-
ção esporádica, de um delles.

A clausifleação individual indica a
existência do um optimo elemento,
mas nilo affirn.a a èxcellencia dus
forças da. nação a que esso elemento
pertença.

(Continua..)

res bem e salvando Pedriulio utn
goal com a cabeça. Nesi dá lindo
shoot. que passa rente A. travo.

Continua o jogo no mesmo campo,
sendo marcado um hands de Bara-
ta. Investe após o America, fazendo
Carnaval duas defesas de shoots de
Chico e Paulo Vianna, dando este
ainda lindo shoot em goal, o que pro-
porclona a Carnaval ensejo de uma
nova defesa.

Martins faz corner,-havendo, en-
tao, uma scrimage salva pelo player
Rubens. . '

Miranda actua muito bem, no que
ê secundado por Perez. Carnaval sáe
do goal e pega lindo passe de Chico.
Centra, então Barroso e Paulo emen-
da, mandando bola ifora.

Ribas tem, então, oceasião de fa-
zer a primeira pegada, de shoot de
Castrinho, conseguindo, com dri-
blings de corpo, enganar este player
e Vinhaes, que sobre elle carrega-
ram.

Atacando o S. Christovão, Avellar
quer brincar, o que obriga Perez a
fazer um corner.

O jogo permanece, durante algum
tempo, com a marcação • de varias
penalidades, no centro do campo, até
que o referee dá por findo o half-
time, ás 5,6 minutos.

Dada a saida do America, investe
o S. Christovão assiduamente, até
quo decorridos 7 minutos, Vinhaes,
de cabeça, conquista o primeiro goal
do dia.

Applausos numerosos coroam esto
feito do player alvl-nogro.

O America procura investir, mas
Epaminondas, sempre alerta, corta-
lhe todas as vasas. Volta o S. Chri-
stovão ao ataque, e Raul dá bom
shoot a goal, que Ribas pega bem.
Investindo o America, com o seu ar-
dor costumeiro, Carnaval, num curto
espaço de tempo, faz tres defesas ad

5.40
ã.5l>
ií.51
5.52
,-).53

5.38.
cor.

Hands, Harroso.
P.fc-a, Klba-.
Defesa, Carnaval.
Bola ao alto.
Defesa, Carnarul.
Háii.ls, Miranda.
Defesa, Carnaval,
Final. 2x0.

Itl-.SC.MO
Defesas:

'Ciirniivnl ..

ItibiH

1«. half-time
2" hiilf-tlme

1" tialMiniii
2° lialf-tlme

V1M.A ISABEL x ANI>ARAH_f
No campo do Villa-Isabel, realizou-

se o encontro do campeonato entr*»
este club e o Andarahy.

Uma. grando surpresa foi o seu re-
aultado para os que acreditam poder
ante-saber qual o victorioso de um
jogo pela actuação anteriormente des-
envolvida.

O Villa Isbel, vencendo o Andarahy.
ve'u mais uma vez evidenciar quanto
são levianos os prognósticos de foot-
bali.

E não se pense que o factor "A rte",
foi o elemento que decidiu a conten-
da. Não; o team do Vila venceu por
se ter apresentado riiy \ > melhor pre-
parado que o seu ant-igonista.

A's ordens do referee, um associa-
do do Mackenzie, do qual não conse-
guimos o nomej c quo actuou a con-
tento e imparcialmente, apresentaram-
se os teams com a seguinte const'.-
tuição:

Villa — Carlindo; Jobel e Barbosa;
Nemezio, Olivio e Unica; Agenor,
Braulio, Ajax, Cecy I e Ceoy II.

Andarahy —- Oito; Franklin e D»
Maria; Nicolíno, Braulio e Porfrlo;
João, Americano, Cooper, Chiquinho 8
Botinho.

O jogo foi muito disputado e a as-
sistenciu bastante numerosa acompa-
nhou o seu desenrolar com brande in-

mlraveis. Raul, escapando, dribla tere.-se, applaudindo*os feitos de um e
Perez e centra para Castrinho, quo
la .1 conquista do goal, quando La-
rata, propositalmente, faz penalty
que, batido pelo player Rubens, e
convertido no segundo goal do dia.

O desanimo se apodera da phaliin-
ge rubra. Persistem, com ardor in-
descriptiveis, os avanços do S. Cliri-
stovão, atê que o America, numa
forte reacção, vem agir sobre o cam-
po dp seu adversário para, nos 10
minutos finaes,* atacar com. enorme
assiduidade, sem que nada- pouse-
guisse fazer. E assim terminou a
tarde no cirrtõpo do 3. Christovão.

Movimento technlco do jogo
1» HALF-TIMH

4.23 Salda, S, CbrisloTão
4.24 Defesa, Carnaral.
4.2."-, Foul, Chico.
4.25 ''¦• llan.ls, Chico.
4.27 Off-side. Raul.
4.28 Off-side, Vinhues. '
4.80 HhiiiI». Ilarata.
4.31 Uef's.1, Carnaval.
4.31 'i Ilefcsa. Carnaval.
4.32 Defeso, Csrmrnl.
4.40 'Corner. Uarllna,
,4.11 Defesa, Carnaval. ..
.•..Ii Pef.-«, Carnaval.
4.4S Defesa, ltlbaa.
4.48 \'> Corner. l'ere«.
4.50 Defesa. .Carnaval
4.31 Foul. redrinho.
4.151 '.', Foul, Miranda:
4.52 Defesa. Ribas.
4.53 Corner, KllMt».
4.53 >/j Foul. Dornellas.
4.54 Defesa, Carnaval,
4.54 ¦*, Corner, E.aminorula*
4.65 llan.ls, Paulo.
4.58 Hnuils, Paulo.
4.157 Off-aide, Vinhaes.
4.5» Off-side, Raul.
5.00 Corner. Pedrlaho.
5.01 Defesa, Carnaval.
5.03 Foul, Castro.
5.04 Defesa, Ktbaa.
5.0Í Flaal, 0 X 9.

2» HAU-TniB
5.21 Salda, America.
5.23 Foul. pênalti**. Mirandi

tado);
5.24 Handt. Pedro.
r..24 }i Off-alde, Raul.
3.27 Defesa. Ribas.
5.25 Goal (Vinhaes).
5.211 Hands, I.. Vinhae»,
3.30 Defesa, Riba».
5.31 Defesa, Ribas.
5.31 **, Hands, Dornellas.
5.3.1 Penalty, Barata.
¦n.XI '/jCoal (S. ChristovJo),
5.31 Foul, N-al.
5.3fi Corner, Paulo.
3.S7 Defesa, Carnaval.
5.37 '-'• Defesa, Carnaval.
5.40 

" 
off-side, Kdcard.

3.42 Off-side, Vinhaes.
."..43 Defesa, Carnaval.
5.44- Hands, Vinhaes.
5.47 Corner. Barata.

t>o mar-

m.

:V.-'.'.

Cf

-':*'

outro team.
Aponas um goal foi obtido, este por

Cecy I, que ganhou o jogo para o seu
club.

No match dos 2'"> teams venceu * o
Andarahy por ixl, .

A' noite, os associados do Villa Isa-
bei reuniram-se na sede do club e, fes-
tejando a victoria, promoveram ani-
madissimo "réco-réco".

2' DIVISÃO
CARIOCA x VASCO

No pitoresco campo do Carioca V.
C, á estrada D. Castorina, reafza-
ram-se hontem os jogo» entre os 1°° e
2". quadros dos clubs acima.

0 match principal, que era anciosa-
mente esperado, por ser mais uma ré- .
vanche do quo disputa de collocação
para o campeonato, levou ao magnífico
campo do campeão da 2* divisão uma
colossal concurrencia? notando-se gran-
de numero de gentis'senhoritas e dis-
tinetas familias.

¦ Os - teams contendores. apresenta-
ram-se em optimas condições de tre-
no, sendo excellente o jogo desénvol-
vido pelos players antagonlstas.

O match teve inicio ás 4.40, sob «,
direcção do sportsman Carlos Santos,
dò Mangueira F. C, cuja actuação só .
mereceu elogios. >

Ao ser dada a saida, os quadros ekv-
tavam assim organizados: .

Carioca — Raul, Waldemar, Hora-
cio, Jovelino, Moacyr, Mario, Gradin,
Dutra, Henrique e Fernando.

Vasco — Nelson, Carlos, Papagaio?
Palhares, Lamego, Barreiros, Leão,
Antonico, Medina, Torterolli e Alipio.
O movimento technlco do jogo foi a

seguinte
1« HALF-TIME

Balda, Carioca.
Corner. WaMeraar.
Off-side. Medina.
Foot, Torterolli,
Foul. AUpio.
Corner, Horacio.
Off-Jldc, Torteroll*
Foul, f.radim.

4.52 Vi Foul, Papagaio.
4.53 orf-slde, Mario.

Goal, Carioca (Mario),
Foul. L4o.
Corner, Waldemar.
Corner, Raul.
Penalty, Waldemar.
Defesa, Raul.
Foul, Torterolli.
Foul, Torterolli.

(.06 V- Hamls, Barreiro*
ú.07 Defesa, Nelson.
5.OS Coraar, Waldemar.

4.40
4.4S
4.45
4.40
4.4T
4.50
4.51
4.52

4.55
4.57
5.00
5.01
5.03
5.04
5.05
5.011

aj>#"
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Dôf-w.«o

QUÍNTm

Cada dia da semana. Pare cama quarto da casa
na limpeza da casa, era geral, o SAPO LIO é de uma ajuda
maravilhosa. Toda a sujeira, gordura e manchas de ferrugem,

-*-"¦*¦ tudo desapparece com o SAPO LIO
que limpa tudo e faz tudo brilhar com

pouco trabalho e custo insignificante.
Procure-se pelo nome de S A POLI O ena

cada tijolo.
Á ttaàa em todoi ei traue»,
pbireiaciu e caias il; fon-sges.

Enoch Morg_n'i Sons Co..
New York, E. U. A.

Presidente, Manoel Vieira; 1* se-
cretario, Jayme Reis; Io thesoureiro,
Leoncio Passeri; 2o thesoureiro, Othe-
lo Lavatõri; 1" procurador, Oswaldo
da Costa, e Io captain, Amadeu Pas-
seri.

HON-
BRASI

TORNEIOS

tí.08 ii, Foul, MeelliM.
6.0!) Vi Foul, Snrica.
.1.10 Defesn, Itiitil,
5.12 Foul, Medina.
5.1-t Defesa, Kuiil.
S.K! Comer, Curiós.
fi.19 Defesa, Raul.
5.-.'O Fim (lu 1» linlí-tltllC.

•!•> IIALF-TIMU
B.3S Salda, Vnsro.
6.3S }4 (iff-siile, r,eilo,
D.30 Ji, Foul, Moiliim.
6.JO F.iul. Lcilo;
li.-12 Defe,», Nelson.
H.-12 Vi Off-side, .Mario.
B.43 Foul, Sfedliin.
0.-43 !i Gonl, Carioca (Henrique).
D.45 Off-side, Dutra.
5;40 remilt.v, Wiildeniar, ¦
.1.4 7 Foul, Toclcrolll,
5:40 Ilnnds, Gradliu.
6.40 l/i Foul, Grutllm.
C.50 Defesa, ilnnl.
5.51 % Cornor, Surien.
fi. 15lí Defesa, Nelsoni
5.51 Defesn, Nelson.
5.55 .Defesa, Nelson.
5.50 íi Koiil, Leiio.
5.57 (.'orner, lia rr ei ros»
¦íi. ú'S Defesa, Nelson, m
ll.Oõ Off-side, Mario,
li.Oli Defesa, .Nelson.
Ií.07 Foul, Fernando.' ti. OS Dofesu, Kuul.
li. IO iiCf-slde, Mario
li. 11 Defesa, Nélsòu,
lí. 11 '_ ('uriier, Nelson.
11.11! Vi Defesa, Nelson,
(1.13 Final.
No juro dos 2°" teams, saiu vencedor

, team Vascaino, jielo score de 1 x 0.
O niateh principal, após uma lucta

emocionante, da' qual o conjunto elo
Carioca soube aproveitar-se das falhas
do quadro visitante, terminou com o
score ele 2 x 0, a seu favor, conse-
guindo assim, pela segunda vez, le-
var do vencida o team vascano.

Os goals do vencedor foram c-onquis-
tados por Mario e Henrique.
ITORNEIO DOS TERCEIROS QUA-

DROS
Fluminense x Flamengo

Em match-i-eturno do campeonato,
encontraram-se pela manhã, no sta-
dium, os terceiros quadros dos clubs
acima mencionados.

Esse match logrou pouco enthu-
siasmo, dada a superioridade do toamtricolor, que facilmente venceu o seuadversário pelo score de 8 x 0.

O team vencedor, que era capta-
noado pelo sympathico e querido
player tricolor Georges Coelho N-ttoestava assim constituído: Jullien- Ita'-bello i> L. Salles; A. Braga, Georgeso Vicente; C. Augusto, J. ,T. Coelho I-IBraga, Cavalcanti e Sil Carvalho. 

'

S. Clulstovão x Amor'™. ..'.*,
Esso match tevo por cam no de <m-

bate o fíiüipo elo 3. Christovão, o ter-niinou mui a victoria do quadro alvi-rubro pelo score Je 4. ri, /
Villa x -V-.iLii-itTir

No campo do Jardim Zoológicorealizou-se o encontro ¦< dos clubsacima.
Depois de uma lucra bom renhidae disputadissima. o quadra do Anda-rahy venceu o seu adversário neloscore de 3 x 2.

CAMPEONATO PERNAMBUCANO
Sport x Santa Ci-uz

•..•RECIFE; JO (Do nosso correspon-
dente especial) — Reallzou-sé hòj»o match de campeonato entro o*--clubs Sport x Santa Cruz.

Nesse encontro, o 'Sport venceu osou antagonista, no _•> toam, por
lCJ\ 

no 2"' Ilnr : x °. empatandoao 3" team, por 2x2.
TORNEIOS INTERNOS

Bptíifogo V. O. — o director docampeonato interno de foot-ball pedeo comparecimento dos representán-tes dos teams quo disputam o caiu-peonato, na quinta-feira, 23 do cor-rente, íis 20 horns, na séelo do club,afim de approvarem os jogos do re-ferido campeonato, que ainda seacham dependendo do approvaçáo
Sendo esta a ultima convocação asessão se realizará com qualquer nu-mero.

O FOOT-BALL NO
SANTO

ESPIRITO

VICTORIA, 19 (A. A.) — Chegou
aqui hontem, em trem especial, a
embaixada sportiva do Americano
F. C, bi-campeão de Campos, com-
posto dc onze jogadores, vários jor-
niilistas e innumeros cavalheiros e
senhoritas da alta sociedade cam-
pista.

Hoje, reallza-se o primeiro en-
contro intcr-estadoal entre aquel-
le club e o Victoria F. C, desta ci
dade.

Entre os representantes da im-
prensa de Campos encoritra-se o se-
nhor Sylvio Fontoura, que fará uma
conferência no theatro Malpomen,
perante o nosso mundo sportivo, ao
qual será apresentado pelo seu coi-
lega victoriensè. Sr. A. Mattos.

ASSEMBLÉAS E REUNIÕES
America F. C. — O presidente con-

vida os socios quites para se reuni-
rem em assembiéa ^eral, no dia 23
do corrente, ás 20 horas, para dis-
cutirem o relatório da actual directo-
ria e procederem á eleição da nova
directoria para o anno de 1921.

C. R. do Flàiriengq—O presidento
convida os sócio-* para se reunirem
em assembiéa geral extraordinária,
hoje, ás 20 horas, para deliberarem
sobre a modificação do emblema so-
ciai.

O. R. Vasco ela Gama—Realiza-se
hoje, ás 20 horas, a 3" convoca-
ção da assembiéa geral ordinária,
para a nova directoria e conselho
fiscal.

O art. 34 dos estatutos diz o se
guinte: "A primeira assembiéa ge-
ral ordinária se realizará de 1" a 15
de dezembro e terá por objectivo a
eleição da nova. directoria e conselho
fiscal". Para este fim, a directoria
chama a attencão de todos os vas-
cainos quites.

A; A. dc Villa Isabel—Assembiéa
geral — (1° convocação) — Reali-
zando-se hoje, do accorelo com. os
estatutos em vigor, as eleições ge-
raes para a directoria que. de-
verá dirigir ossa associação, du-
rante o próximo anno de 1921, es-
tão convidados para comparecerem,
nesse dia, á8 20 horas, á sede social,
todos os associados quites.

N. B.—Ah eleiçOes serão levadas
a effeito nesse dia, impreterivelmen-
te, com qualquer numero de pre-sença.

Lapa F. C.—São convidados todos
os socios qlutes para comparecerem,,
hoje, ás 20 horas, á, assembiéa
geral. Ordem do dia: prestação de
contas; eleição da nova directoria
para 1921, e interesses geraes... ;.

Mangueira F."ft}.—Realiza-se 
' 
sio

dia 22 do corrente, ás 20 .horas, ¦ a
assembiéa geral para a eleição' da
nova directoria e interesses geraes.

Frontin F. C. — O vice-presidente
em exercício convida os socios em
gozo dos seus direitos, para compa-
receiem na séelo, amanhã, á * rua
D. Mathilde n. 18, Fabrica das Chi-
tas, para.- eleição da nava directoria
jiara 1921.

Villa (Jiiurany F. C. — O presiden-te convida os-directores e associados
para Sa reunirem cm assembiéa geral,no dia 24 do cbÍToiite:

a) Eleição de nova directoria; b)
Interesses geraes; c) Preparativos
p-ii-n.o bailo do dia 31 rio corrente.

Hcíios A. O.—O presidente pede o
comparecimento dos dli*ectore<**,c|uar-
tii-feira, na nova sede, á rua Gon-
çnlvcs ji.. 9, Catumby, afim de tra-,
tarem ¦¦ dfi' n?s'uiiiptos •referentes . ao
próximo festiva! de 26 do corrente.

VARIAS NOTICIAS
A nova tllrcòtoria do Lisboa F. C.—Os associados desto club, em sua

ultima reunião, resolveram eleger
para dirigir os destinos do mesmo, no
periodo 1920-1921, a seguinte dire-
otoria:

X ¦se «ia Pffisão de Ventre r

AâqBlra Vigor, Energia e Vitalidade
¦O viver"é uma tristeza constante para todos aquelles '*s-
que soffreip de Prisüo de Ventre. A verdadeira energia da vida e o dote inestimável da saude 

~"
.perfeita, sâo negados ao homem e mulher cujo JálHEÍf-ífigado defficiente e mactivo perturba todo o ^--fPBTrTIUSSexterna digestivo. Tome uma destas peque- ^llAVIaRnas pululas depois de cada refeição, duranteuma semana, ~e Energia, Força e Vigor substi- l£$__g5tuirâo as Dores de Cabeça, Vertigens, Bilis e aqudÍTmau-estar,
proveniente da defficiencia do figado.
¦Püloltt Pequena Dose Pequena

A TARDE SPORTIVA DE
TEM, DA FEDERAÇÃO
LEIRA DO REMO
•Perante regular assistência, quer

no pavWhão de regatas, quer no
mar, onde o numero de embarcações
era avaliado em mais de quarenta
de typos differentes, realizou-se hon-
tem, coroada de feliz exito, a tarde
sportiva da Federação Brasileira do
Remo. ¦ •.

iDesta tarde sportiva, faziam parte
a disputa de dois interessantes jogos
de campeonato, entre as po-derosas
equipes do Guanabara e Boqueirão,
e das não menos valorosas do Na-
tação e Vasco da Gama.

• No jogo principal entro o* Guana-
bara e o Boqueirão, saiu vencedora,
depois de uma ilueta cheia de phaecs
enteressantes, a representação do
Boqueirão, pelo ecore de 3 x 2. sen-
do, oa goals do vencedor marcados
¦pelos players Jorge, 1 o Alcibiadea
S, este estreante no bando • dos•'garrafas".

Nos (segundos teams venceu o Gua-
nabara, pelo significativo score de
4x1.

¦No segundo jogo da tarde, -entre
o Natação e o Vasco da Gama, ven-
ceu em ambos os teams, o Club de
atação e Regatas, pelos scores de
3 x 1 e 6 x 1, respectivamente, nos•primeiros e segundos teams.

Coir.o juizes desses., serviram o Sr.
Annibal Arthur Peixoto, presidente
da Federação Brasileira do Remio,
no encontro do Boqueirão e Guana-
bara, em virtude, de não ter chega-
do a um accordo, os captalng dos re-
feridos clubs.

S. S. actuou a contento geral, me-
recendo por este seu acto enthuslas-
ticos applausos da assistência.

Quanto a actuação do Sr. Edgard
Leite Ribeiro, no encontro do Nata-
ção x Vasco, não temos a acere-
eeentar outras ipalavras, senão aquel-
las que a seu respeito* temos expe-
dido. • ,

Os teams quo se enfrentaram es-
tavam assim organizados :

Guanabara:
Io team:

Lopes
Frieso — Fontenelle

Irineu
Galvão — Leite — Serpa

2o team:
Rubem

Wellisch — Quincas
Bebéto

Mondes — Allemão — Odoljan
Boqueirão:
Io team:

Gobita
Dudú — Castello 2"

Orlando
Jorge — Castello I — Alcides

2o team:
Fortes

Dragonelr — Ollveira
Antunes

Sanches — Nelson — Fernandes
Natação x Vasco

Entre os segundos e primolrosteams, fis 16 e 10 1|2 horas, respectl-
vamento.

Juiz, Sr. Edgard Leite Ribeiro, do
Club do Regatas Guanabara.

Natação:
Io team:

Man ganga
Vieira — Pedro

Chocolate
Princeza — Crespo — Witte

2" team:
Satyro ' — ~

Roumario — Witte II
BIoikii

Chiery — Fioriano — João
Vasco:' ií, > ; ,.*',•'
1° team:.'.

Ribeiro
Hércules -— Coió \

Provenzano
Salvador — Paciência — Victorino

2" team:
Mario

Arras — Brito
Nunes

P. Silva -

GRANDES
SPORTIVOS DA

COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS

SOB OS AUSPÍCIOS DE "O PAIZ","A GAZETA DE NOTICIAS", "O
LMPAUCIAL", "A TRIBUNA" B
OUTROS DOS ESTADOS.
Otgttrros 10 (Tres finos misturas)
OoliitiHiina 53 (Misturo fino).
Coliinitiiim 06 (Caporal lavado).
Fliimiuense (SUstura fina).
Platlnos 41 (Misturo fina).
Pia..nos 88 (Oaporul lavado)
Gaúeiiog 2» (Mistura fina).
Ganchos 30 (Caporal lavado).
Giijueuier (Riu caijms dc 100)"'
Lu.to .(Finíssima mistura).
Mnruslii (.MImiii*. o,, ,,.i ,),

! hiub mim SFGBTIVOSI
0A COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOScou^oisr
**.*.*.- TOUrVEIO DE FOOTIULL

miEies SPORTIVOS
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
cotj-fojst

- - - - TORNEIO DE «EGA IAS

"Gazeta de Noticias":
Ferraz

Aristóteles — Chulipa
Rogério

Oswaldo — Carregai (cap.) — Paulo
O lg half-time terminou apôs re-nhi-da luetá, sem que nenhum dos

contendores abrisse o score. O jo-go continuou no 2° half-time ani-
madissimo, havendo mais combina-
Qao de ambas as partes, até que Jay-me, em uma scrimage na porta do
g^oal adversário, conquistou o pri-meiro e unico goal para o seu qua-dro, aproveitando-se do momento
em que Ferraz se achava fora dorectangulo, quando, em consequen-
cia do uma defesa anterior.garantiu,
deafarte, a victoria para o seu team.Polo iteam vencedor jogaram to-dos bem, não havendo nomes a des-tacar-se.

Do3 vencidos, Ferraz, Rogério eOswaldo, que estevo assombroso, eCarregai.
ALCIDES PAIVA ESTRlílOU-SE

HONTEM NO BOQUEIRÃO
Do fôrma brilhante, estréou-sehontem no team principal do Club

de Regatas Boqueirão-do Passeio o
valoroso water-polo-player Alcides
Barros de ,Paiva, ex-ass'ociado do
S, Christovão.

A sua presença no team "garrafa"
veiu, conforme previramos, augmen-
tar ainda mais o poder dos seus
componentes, tornando-o assim um
perigosissimo adversário -1 disputa
do 'titulo de campeão, o que íicou
evidenciado hontem mesmo, com o
encontro que teve eom o Guanabara.

¦ .— mmmtmm"^^^^ma»§Í49Bmmm ¦-¦¦

A GRATIFICAÇÃO ESTRAORDINA-
RIA AOS FUNOOIONARIOS DA
CORTE DE APPELLAÇÃO.
Os funceionarios da Corte de Appel-

lação pedem-nos que sejamos interpretes
de um pedido bastante razoável, junto
ás autoridades competentes. Por uma re-
cente decisão do governo, têm elles di-
reito a receber, do Thesouro Nacional,
a gratificação extraordinária que está
sendo paga ao funccionalismo federal.

Tudo está preparado para esse paga-
mento, f-altando apenas que seja ultima-
do o respectivo trabalho burocrático do
Thesouro.

Em tal situação, fácil será liquidar-se
o caso antes do Natal, ficando, desta fór-
ma, normalizado o pagamento de taes ser-
vidores da justiça. E' isso o que elles
desejam e que, de bom grado transmitti-
mos a quem de direito.

SOCIEDADE ANONYMA MARTINELLI
Rio de -Janeiro»Sã. Paulo---Santos e Oenova

Agente das Companhias
de Navegação:

Lloyd Real [-Iullandc2
Lloyd Nacional
T.aD3uMaat.'ica Italiana

«Cosuiich» :
Sociedade Triestina de

Naveoação
Sociedade Nacional de

Navegação
Companhia Oriental de

Navegação

»AQUi-a
Sobro i Portugal, Ilhas,

lEespithh». Ilali-.i. Ilnllnn-
tia, t'i';«n<••¦*, Ingliitci':-:! e
A ova, York.

A-itaxav mai.** módica- (
jikIu, , cnli egiiuiluisti at

, mui(idiuinuieiiic.

(JAM BIO

j ni tir.
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Avenida Rio branco 106 e IOS-

Unica con-
cessionária do
afamado ape-
ritivo djges-
tivo:
"FEBNET

AVISOS MARÍTIMOS

SKOGLANDS LINJE
O VAPOR NORUEGUEZ

LLOYD ÂSILE1RO
DOURADCPBAÇA SERVULO

E3ntre Ouvicton*' o Rosário

UNHA DO NORTE . MNIIA DO SLjj

O PAQUETE.-

lllllfl
carregará neste
meados do mez
bro, para

porto em
de Dezem*

LEIXÕES E VIQ0 |
Para cargas e mais ioformi*
ções, com a

SKOGLANDS LINJE
9 Rua Municipal 9

ÍTELEP.'NORTE 187&

JOÃO ALFREDO
Sairfi no dia 25 do corrente para

Manáos, ás 10 horas, escalando em;
Victoria, 26 de dezembro.
Bahia, 28 de dezembro.
Jlaceió, 29 de dezembro.
Recife, 30 de dezembro.
Cabedello", 31 de dezembro.
Natal, Io de janeiro
Ceará, 2 de janeiro.
Tutoya, 3 de janeiro.
Maranhão, 4 de janeiro.
Pará, G de janeiro.
Santarém, 7 de janeiro.
Óbidos, 9 de janeiro.
Parintins, 9 de janeiro.
Itacoatiara, 10 de janeiro.
Manáos, 11 de janeiro. .(

O PAQUETE

ll fílliü
Sairá no dia 30 do corrente,

horas, para MONTEVIDÉO,
l.indo em:

Santos, 31 de dezembro.
Paranaguá, 1° de janeiro.,
Antonina, Io de janeiro.
S. Francisco, 2 de janeiro.'
ltaj.iliy, 3 de janeiro.
Plori.inopolis, 4 de janeiro
Hio Orando, 5 de janeiro.
Montevidéo, 7 de janeiro.

lm 10
ns ca-

AVISO—As pessoa? que queiram ir a bordo dos paquetes, levar ou re-
oeber passageiros, deverão solicitar cartões de Ingresso ja secado do Ira-
fesro. !."--",'-.'¦

João
TÒRN33TO

Liverpool, tlrasij and tiiver íiate íSalórs

LINHA LAMPORT & HOLT
. •

i
í

O PAQI F.TE

Sairá uo dia 22 do coi-roníe, para

.¦3ma& Wajtf -tft
Esle paqueu; (o| (*xpie.-i3uuioDie onróstruido pii-á Inunpórtí-ip missag-ôiros ç]h ráí"classe, em ciuuai-otcs com UiW; iuo'.,.,

e seis lamas. "

Pieyo da passagem de íerceira classe /_.4.rJSOOO.
•iiicliiiridó. r» impoHto

!«

in-
mm,

RUA DA SAUDE 29
TELEPHONES-Pussagens:

aldemar S • a^P-?3S-^^ e mals- "-'«"nações, tratai com 09 atretites

ÍNTKífNO DO DO
QUElPiãO

Em continuação ao campeonato .„- .
terno de water-polo, instituído pelo I
Club de Regatas P.oijueirão do Pas- j*seio, encon tra ram-f.e liontem pela ma- ?
nliã periuite numerosa- a'ss'stericia os! íl -^ H
seguintes tenms: i **®!*!-&!a-X^^

"A Pátria" x "Correio da Manliã", '
quo depois de um jogo muito dlspu-
tado tí.-nninou com a brilhante victo-

<f 3
LLOYD HEA èj

BELuÂ
SERVIÇO DE PASSAGEIROS

o magnífico e luxuosíssimo paquete

Com nuignlflcas ncccminodn <,-õcs para passageiros tle l", 2* c
classe interincílliirln, saldo a 30 rle novembro; de Antuérpia, com es-
ciiln-s por PKHNAMDÜCO o BAHIA, deverá chegar no IUO DE JA-
NTSmo em SÍ/Sií do corrente, c sairá no mesmo dia para SANTOS,

MONTKVIDtfO e BUENOS AIRES.
Eoperado, de volta, no RIO DE JANEIKO, no dia 12 de janeiro

próximo, partirá 110 mesmo dia para a Europa, fazendo a seguinie
csonln: BAHIA, PEUXAMBUCO, L-A.S* PALMAS, LISBOA, CIIEIi-
BURGO, PLYMOUTH c ANTUEBPI V,"

- .¦ . :'-- *i's - ' 
~ .f

Para passageiros e mais informações como

I DD II 11Iti eií ma 1 ifi Ll
- PRAÇA MAUÁ
Norto 6«7I— Curara: Norte 47

in iiiüiiii jiLI
BRASIL

AVENIDA RIO BRANCO. 19
Telephone Norte: 655

Preço Diminuto

;r:.->. do "Correio da Manhií" por 2x0,
sendo os goals conquistados por Gusti
e Arnaldo. Como juiz serviu o Sr. An-
tonio M; de Queiro:-;.

Km seg-uiria entraram ern campo os
teams "O Palz" x "O Imparcial", quecontra a espectativa geral "O Paiz"
denotou o seu adversário pelo eleva-
do score de Sal. "o Paiz" apresen-
tou-s-e em perfeito estado de trenó,
oonipetentemente dirigidos por Luiz.
CnaiT-iianto -..estivesse certo da victo-
ria, "O Imparcial" não rc§'stiu á for-
te preàsao da veloz linha de "O Paiz".

Os goals foriini ln-ilhantemente con-
nuistados por Manoel ¦ Santos 2, porLuiz Fernandes 2, e por A. Cansem
um. Como juiz actuou o estimado
sportsman Cicero Palmer. Eis otèam
victorioso:

Carlos Jouan
Gonçalves Puga — Wood Barcellos

Leopoldo Santos
Heni-flue Binga -- Luiz D. Fernan-

;' dês (cap.)— C. A. D. Canseco
Ao trilar o apito do Sr. Antônio F/do Souza compareceram em campo asvalorosas equipes "Gazeta de Noti-cias" x "Jornal do Brasil",, gue seachavam assim constituídas:
".Tornai do Brasil":

Sarmento
Presunto — Fayard

Anselmo
Jayme -— Baratinha — Canhoto (cap.)
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IlliiilÜSI PASCHOAL SEGRETO r_.xi=i__.aQjA.o:
JOÃO SÉORETO

Hectro-üla!! Cinema -11111?^
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Encantadora burleta de Arthur Azevedo e Nicolino Milano
A critica jornalística.

unanimemente, consi-!'-'\] derôli ' impecCavel a
interpretação e inexcedivel a mon-
/agem da peça do saudoso escri-
ptor maranhense!

O Sr. Mario Nunes, critico do"Jornal do Brasil" escreveu, a
propósito da "premiére", o se-
guinte:

"Ninguém haverá no Rio nestes
últimos vinte e cinco annos que
pão tenha uma recordação qual-Jiuer, de certa época de sua vida,
^resa á mais famosa das burletas
brasileiras, a popularissima «A
Capital Federal", do saudoso Ar-
thur Azevedo. E foi, certamente,
para que esse detalhe da vida de

i^A^AA/<^A^>A^^*>.^^*'*^«W«i'

51—Rua Visconde do Rio Branco—51
A mais popular e querida casa de diversões desta capitaiHOJE : : F>F300F9AiVI(VIA NOVO i i HOJE

aSmA 'Sí,^/ cl® K^eiidi^-®

iim brasileiro não falte fl. geraçãoactual, que a Empreza Paschoal
Segreto Iembròu-se de fazer'''re-
prlse" da querida peça, cercand-o-
a de attractivos taes que lhe ga-rantem longa permanência no
cartaz e conseguiintemente multi-
dão de espectadores.

O que primeiro impressiona nes-
sa edição de "A Capital Foderal"
é a montagem sumptuaria, de
brilho inexcedivel. Ha riquíssimos
salões, artísticas reproducções delogradouros públicos."

E, depois de elogiar, rasgada-
niente, o Sr. Lais Arêda, em tre-"cho 

que hontem transcrevemos,
prosegue: ."A Sra.- Alzira Leão, a outra

Aman t_s*

:estreante da noite, nos agradou
.menos. Sua Bemvirida não teve
desde logo um tom de sinceridade,
eram falsos o modo do falar o as
inflexões. No prosèguir da repre-
sentação a actriz se melhorou e no

. 2o acto approximou-so do successo,
despertando riso e applausos. As-sim tambem ao Euzebio, papel fei-
to para artistas nacionaes, faltou
verdade, e teria fracassado so pa-ra fugir ao insuecesso não contasse
o Sr. Arthur de Oliveira com a sua
veia cômica que de tanto prestigio
goza perante a platéa do S. Pe-
dro. Se o matuto deixou a dese-
jar, o actor conduziu-se com bri-
lho., representando com expressai
todas as scenas.

o s^m^^t-e - a GAT»r-TAi_ -E^__3D____=**t._v___

Deu-nos o Sr. Procopio Ferrei-ra, na.sua unica scena, o melhortrabalho da noite. O Duquinha te-ve feitio bem accentuado, não seesquecendo o .intelligente actor
patrício de detalhe algum que pu-desse emprestar maior realce ao
personagem. Tambem merecemelogios a Sra. Julia Vidal, muitonatural; o Sr. Reynaldo Teixeira,de louvável discreção no Rodri-
gues; o Sr; Alvarb Fonseca, quesoube adaptar o typo e a representaçao as vicissitudes do papel,portando-se como actor consclen*cioso; o Sr. Vicente Celestino,multo bem no Lourenço; a SraAlbertina Rodrigues, a esforçadaactriz de sempre; e a Sra. AméliaOliveira, bem na Quinota."

Grandioso drama em 5 parles, pelo famoso artista HARRY CAREY
HOJE, 3 EQUM DA-FEIRA. grande festival
em homenagem à Associação B. de Imprensa e em benefioio^dnj^.™ dos

| Jornalistas. Escolhido programma cinematographico. Novas aUracçc^TcTã ^

| 
disPuta de dois sensacionaes torneios de electro-baU, um duplo e outro tri- |

| 
plice. Luxuosa ornamentação a flores e deslumbrante illuminação. Duas f8 bandas de musica militar tocarão durante as diversões, que

âs 5 horas da tarde
AO ELECTRO-BALL CIIVEIVIA

começarão y

t-"tt ——— 
-mm m^^m-mr-0-m- m.^m^my^^y^j^^^Companliia Nacional fundada cm 1 de inibo de 1911 - Direcção artistica de ISIDRO NUNES- fiegente da orchestra, BENTO MOSSURUNGA

an^^m\ NO-aiA^A/^y

HOJE — Tres sessões-A's 7,8 3|4 e 10 l|2 — HOJE
Representações do bVlefô em tre? act-s, de J. Mirandamusica de Paulino Sacramento ''

Professor Zactiarias*... E=*i-rxto _=ri__xo

Grande successo de 08 8 BATUTAS nos seus númerosorigianaes, sempee bisados!

AO ELECTRO-BALL CIIVEIVIA 2
(Jll\ EMA MODERNO - a cinAÔE peudiiia (5í e
«?). EVAHOltADO AKIU;it,\TAI)OR, cômica.

Cun.pa„li,a de Uaiuaj e Cornelio, dirigida pelo ao-íir FRANCISCO HAR./.LLIO, da qu-1 faa parte EMA UE SOUZA
________ *AA^SAA#%^***^^VVMOJ_ES - As -7 S/4 e. O S,4 _ HOJE.

DUAS S_3.»_3C»3B.S DUAS
O desopilanto vaudnville em tres actos, de Kernul e Barro,traduzido por Cândido Csta, da S. B. dos A. Theatraes

0 HOMEM DO GAZ
EVA e CLOTILDE - EMA DE SOUZA

FRANCISCO MARZÜLLO, no protagonista, tro. eplatéa cmcoQ-tante hilaridáde.
Amanhã, em matinée e á noite — O HOMEM DO GAZEm ensaios-A PENSÃO DA NICOTA, comedia de Al*berto Deodato.
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U PAlZ-SEGUNDA-FEltlA, 20 DE DEZEMBRO DE 1920 í)

SECÇÃO LIVRE |
nssoííI^CAO DOS EMPREGADOS

P'NO (lOMMERCIO DO «IO DE
JANEIRO

(Fundada em 18S0)

EdlíleUia próprios: á Avenida Rio
Bronco 11H e 120 c Gonçalves Dias

.ELEIÇÃO DA ASSEMBLÉA DE-.
' LIBERATIVA

Em obediência ao que estatuo o
«rt 54 dos estatutos, convido to-

aos es Srs- consocios quites para a
assembléa geral, a ser realizada

hoje, segunda-feira, afim de elege-
rem os cem sócios sem graduação,
tluo, com os graduados, formarão a
assembléa deliberativa, que funecio-
sara durante o bienriiode 1321-I9UÍ.

A assembléa se instalará, ás,.II ho-
sas, formando-se a.» quatro mesas
«eleltoraes, que funecionarão até ás
«0 horas, hora em que se iniciara a
apuração r.o pleito.

VICTOR RODRIGUES JUXIOR,

1" secretario

&SSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO DE
JANEIRO

Asseniblóii geral

I" condigão indispensável para fa-
íer parte da assembléa geral, de
lioje, segunda-feira; estar quite com
a .i.toeiayão, visto o recibo do mez
ou o certificado de quitação ropre-
sentir o titulo eleitoral do sócio.

De accordo com os estatutos, não
poderão fazer parte da assembléa
gera', nem votar ou ser votado para
membro da assembléa deliberativa
ou para qualquer: cai-g*y do conselho
administrativo; os associados quo fo-
xem funecionarios daL associação ou
delia estiverem recebendo retribui-
gão por serviços prestados, bem co-
mo ha menores c as associadas pen-
sionistas.

VICTOR RODRIGUES JTJNIOR,

Io secretario

PROROGAÇÃO L

EAI.TAM II DIAS

As pessoas que desejarem entrai
paia a Associação dos Empregados
no Commercio do Rio de .Ta.neiro de-
vem entregar 

'oe 
suas propostas já,

pois a isenção de jóia só ' vigorará,
utt'- 31 do corrente,'

Diploma, . .
Mensalidado.

5 .$000
3$000

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO DE
JANEIRO

Jx-iiibi-anins que hoje, dns 11 ás 20
horas ,

...no saguão do edifício da Ave.nl-
da Rio Branco, terá logar a eleição
dos 100 membros da assembléa de-
lilu-rativa, que fn-ncclonará no bien-
nio 1921-1922.

Hó terão direito de voto os sócios
quite».

A contabilidade e 
"os 

cobradores,
para maior facilidade aos Srs. so-
•do;j, funecionarão junto ás -mesas
eleitora es.

O senador Sr. LOPES GONÇALVES, em seu judicioso parecer, publi-
cado na gazetilha do "Jornal-do Commercio", de 22 de novembro ultimo,
ao víto do Sr. prefeito, sobio a loteria municipal, assim se exprime:

"Se o intuito do legislador é prodigalizar ou abrir recursos a
institutos de -beneficência, por intermédio do jogo de loterias,
mais imperiosa se torna a exigência da concorrência publica, para,
nesse particular,, se conseguir as melhores vantagens e maiores

proventos, sendo, portanto, criminosa (o grypho é nosso) omissão
ou abandono dessa formalidade legal, outorgando como se faz uni
favor pessoal."

Jl doutrina deste notável c jurídico .parecer, que attesla a probidade
do senador do Amazonas, condemna antecipadamente e cm absoluto a da
commissão de finanças da Câmara, que opina pela prorogação, por um
anuo, do contrato das Loterias Nacionaes, que ainda vai findar cm março
do 1921, sob o pretexto de assentar as bases da 'futura concürrencia.

Opporemos ;1 protecção dispensada a moralidade do parecer clabo-
rado pelo mesmo senador, do qual se conclue textualmente: ".que a nin-

guem 6 licito- dispensar na lei ou contra a .lei; e, se prevalecesse o prin-
cipio antidemocrático da prorogação patrocinada pela .commissão de
finanças da Câmara, desappareceria a garantia assegurada pelo paragra-
nho 21 do art. 72 da Constituição, que é uni corollario do nai-agrapno T do
mesmo dispositivo, para ter livre pratica o systema do cerceamento du
liberdade industrial, afastando, com a eliminação da conenrríncia publica,
o direito ao trabalho honesto, aferido pelas provas de aptidão, compe-
tencia e moralidade, deixando vasto campo ao império da desigualdade".

Em memorial offerecido cm 1905, ao Congresso Nacional, sobre a
Companhia de Loterias Nacionaes, ao cargo do visconde 1-Vrrcira de Al-
nit-ldu, o Sr. Alberto Saraiva da Fonseca; quo explorava então as célebres
loterias dos Estjidos, impugnou a diminuição de 1 o|o dos impostos devidos
ao Thesouro Nacional, "ex-vi" do contrato de 27 de janeiro de 1903, fir-
mado por aquelle concessionário.

Saraiva, mostrando que a diminuição importava em um favor de
300 contos por anno, perfazendo assim 1.800 contos nos seis annos restan-
tes da execução do contrato para a exploração de um monopólio incon-
stitucioual, combateu essa "pretensão, allegando que a mesma era inviável
em face da cláusula •* do referido contrato de ~1 de janeiro de 1903,
enunciada nos termos seguintes: .

"Durante o prazo deste contrato, não poderão mais ser alte-
irados, até sua terminação, os ônus c impostos estabelecidos e a
distribuição dos benefícios das casas pias... "

Esta mesma cláusula é a 9", também do contrato vigente, não impe-
(lindo que o Sr. Calogeras concedesse, em. 1° de dezembro de 1915, o aba-
timonlo de-8t2":800$j nos impostos devidos, pelo seu contrato.

Este abatimento foi confessado pela companhia, em artigos publica-
dos no "Jornal do Commercio",_ de-9 a 17 de dezembro de 1916,. e reuni-
dos cm folheto, sob o titulo "A Companhia de Loterias Nacionaes do Bra-
sil e o deputado Mauricio de Lacerda".

Quantum mutatiis a» Mo !
As loterias exploradas por Ferreira do Almeida pretendiam, apenas

uma reducção muito menor que, digamos de -passagem, não. obteve, mas
não perdeu por isso Saraiva a oceasião de investir contra n empreza official,
rememorando ainda que o seu concessionário já conseguira, escândalo-
samerite, a .prorogação do seu-contrato, posto quo 

"essa 
vantagem fosse

compensada pela elevação do Imposto de 3 a 3 1|2 o|o sobre o capital das
loterias.

Todas estas reminiscencias e dados são extraídos do memorial allu-
dido, impresso em 'folheto, dirigido, em 1905, ao Congresso Nacional, pelo
Sr. Alberto Saraiva da Fonseca, que explorava então, escandalosamente,
as celebres loterias dos Estados, á sombra de um mandado de manutenção,
concedido pelo juiz substituto Dr. Vaz Pinto, que lhe dera o direito de
vender na capital da Republica, conto as Loterias Federaes, os bilhetes das
suas ostadoaês, som os ônus e impostos que satisfaziam as federaes per-
ante o Thesouro.

Pomos á disposição dos Srs. membros do Congresso Nacional o fumo-
so folheto, muito interessante e de palpitante acttialidade, para que todos
saibam que o cavalheiro Alberto Saraiva da Fonseca ê de opinião que a
eoncurreneia é unia garantia moralixadora e resguarda os interesses do
Thesouro Nacional.

Atacando a prorogação obtida pelo visconde Ferreira de Almeida, em

1903, disse então Saraiva; textualmente:
"que o concessionário tivera bastante prestigio para eVilar a

concürrencia, sendo-lhe adjudicado o- serviço com ossa preterição
morallssadora".

Pois bem, o mesmo Saraiva já obteve, em 1911, a prorogação por

T>Ei5 annos, do contrato anterior, provavelmente devido ao seu grande

prestigio, o chegando a gastar 1.100:000$ com o Congresso Nacional e a

imprensa, como asseverou o deputado Mauricio de Lacerda, eni seu dis-

curso .publicado no "Diário Official", de 7 do dezembro de 1916, (pagina

4.974, 2* coluiuiia).
Durante a vigência do mesmo contrato, Saraiva obteve, oomo disse-

mós, do ministro Calogcras, o avultado abatimento de 812:800$. pagando,

porém, a contribuição annual mínima de 800:000$. quando as vendas dos

bilhetes fossem até 12.000 contos animaes; 900:000$, quando essas vendas

chegassem até 13.000 contou; 1.10O contos áté 14.000:000$; 1.300 contos,

até 15.000:000$; 1.600 conto» até 16.000:«00$000.

Pretende.o, concessionário do Congresso que se fixe definitivamente em

800 contos o Vaga mérito da contribuição annual, para benefícios us institui-

ções de caridade, a que se refere o art. 2°, n. 5, do decreto n, 8.507, de 8 de

março de ISilü. qualquer que seja o valor da venda annual dos bilhetes!!!

E como engodo offerece marihosamcnte'pagar annualinente 1.400 contos

fixos, qualquer qjüe seja o valor da omissão <lí>s bilhetes.

Não olvidem os Srs. membros do Congresso que a Loteria, durante mui-

tos annos, e elle o diz no folheto da polemica com o deputado Maurício de

Lacerda, que a venda dos seus bilhetes attingiu, lem 1912, a 16.778:310$870,

em 1913, a 10.68'2:47S$9#0, acenando, então, eotu estas vendas para mos-

trai- que as instituições pias p'od-erão ainda recebei- um dia mais $3:000$.

além dos J.800 contos fixados no contrato de 1911.

Que sereia !- . .-> g
Não ha vantagem, por outro lado, nem compensação da fixação defini-

tiva em 800:000$ ida contribuição paru benefícios com a fixação em-

1.400:000$ animaes do imposto de 3 1|2 o|o sobre a emissão, porquanto du-

rante alguns annos.o.mesmo imposto já rendeu somma superior, elevanJo-se,

|em 1912, a 1.420:510$. e, em Ii913, a 1.430:700$; o, depois da novação do

contrato, conforme o augmento das vendas, além de 12.000 contos, as quotas
do benefícios serão 

'proporcionalmente aiiginentadas.
Assim que, em 1918, ella se elevou a »7-l:õSO$480, e, em 1'J19, a

1.05õ:858$720.
Qual a razão da companhia querer diminuir para 800:000$ a quota de."

benefícios ás instituições-de caridade?
Será devido ã. grande diminuição das vendas de bilhetes, neste anno?

Todo este assalto ao-Thesouro na nova «proposta envolta em uma proro-
Igação, fal-o a companhia, sob o pretexto do jogo do bicho e da venda i-lan-
destina, das loterias d'e S. Paulo,-Estado do Rio e Rio Grande do Sul, não
registradas, effectiinda pela própria companhia, lesando o fisco em milhares
de contos por anno, e fraudando, desta fôrma, o seu próprio contrato.-

A loteria do S. Paulo e u do Rio Grande do Sul, por um conchavo illi-
icito o criminoso, são vendidas, nesta capital, descaradamente, com a cum-

plicidadO da fiscalização das loterias e atreve-se ainda a dWpudoradà com-

panhia a pleitear perante o ippdèi- legislativo a prorogação do seu contrato!

Quanto no jogo do bicho, pensa Saraiva tio curioso folheto mui espiri-
tuósãmentp que «loteria e o Iticlio entram em concürrencia, como parceiros
do mesmo jogo e que os prejuízos dessa competência, por mais avultados que
fossem, não justificariam jamais a pretensão da Companhia de Loterias Na-
eionaes do Brasil em desfalcar em cerca de 300 contos uma renda do The-
souro Nacional.

Note-se que no original folheto, Saraiva faz justiça ao visconde Ferreira
de Almeida c reconhece que o concessionário desempenhava fielmente o a
seus compromissos com o governo c para eom o publico, distribuindo ainda,
em 28 de julho de litfflã. aos seus accloriistitls, o dividendo de 20 o[o ao atino.

Actualmente, a Companhia de Loterias Nacionaes, que caiu, :p;ira des-
graça-do fisco, nas garras doa antigos caviulores e exploradores tias loterias
dos Estados, não distribua dividendo ha mais de sele annos e acha-se cora-
pletamente fallida, como provou o deputado Mauricio de Lacerda, em seu
discurso, publicado no "Diário Oefieiat", de li2 de dezembro do IIO-IC, com
um concludente e exh-atixtlvo parecer do provecto guarda-livros, Sr. Alberto
de Faria.-

Apesar da moratória concedida pulo Sr. Cnlogeras, eni 1° de dezembro
do 19H5, para o pagamento no prazo jde cinco annos, de'**#»l:70l$051, em
prestações mensaes de 10:r>29$H(i(), a situação da companhia tem peiorado
todos os dias, conioella ipropria confessa em seus ultimeis relatórios.

Perguntamos aos. Srs. met 
' -os do! Congresso se é possível, em matéria

contratual, que o Estado, por fuvor, rehabilite uma companhia fallida,

abrindo.mão, repelidas vezes, dos impostos, quotas de benefícios, pennittindo
que a companhia illuda as obrigações assumidas?!

Comparem, Srs. deputados, a cxactldão e pontualidade do concessiona-.
rio Ferreira de Almeida, gabadas pelo próprio Alberto Saraiva, eui seu fo-
lheto, com as alterações freqüentes do contrato actual, que; por um pheno-
meno de Infiltração, tem absorvido quasi toda a receita da União o as quo-
tas de benefícios pertencentes aos estabelecimentos ipios.

;0 facto é tanto mais singular, que Almeida tinha os mesmos compro-
missos com o Thesouro e a actual companhia, que já obteve com o ministro
Calogcras, o abatimento avultado d'e 812:800$ pleitca ainda maior reducção,
aspirando ainda a prorogação do seu contrato par (lessiis le murcho.

Não se Objecte que a prorogação 6 somente por um anno, para assentar,
as bases da concürrencia publica. .. #

Sé o Congresso adoptar este ulvitre,- terá do mesmo modo protegido es-
candalosamcnte os concessionários actuaes, que têm vivido du fraude con-
stante do seu contrato e se acham em estadode perfeita insOivcncia, por
inépcia administrativa ou prejuizo e perda dos seus capitães envoltos em j
negócios alheios ao fim social. x

Attenda o Congresso que o contrato da companhia termina somente en»'
Io de março de 1921, havendo, por conseguinte, tempo de sobra paru orga-
nizar e abrir a concürrencia, sendo dado o serviço daa loterias naturalmente
ao mais idôneo e a quem maiores vantagens Qfferecei- ao Thesouro Nacional,
ás instituições de caridade e ao publico. 

'

Attenda, ainda o Congresso, que, se pela lei ri. 2.321, ite 30 de dezembro
de 1910, art. 31, paragraplio 12,' mandava-se abrir eoncurreneia, quando o
contrato d.-í companhia expirava iniquelle mesmo anno, o Congresso não o
deixará de fazer agora,, com maioria de razão, sabendo que o actuat contrato
só finda em março de 1921. ,

Em resumo, a prorogação é iiumoral, não justifica e vem brinefar uma
empreza 'faltosa dos seus compromissos,, com alguns milhares de contos Ue
réis, subtraídos â Nação no anno vindouro.

Rio, 18 de dezembro de liDÜU.
TIRADENTES

(Transeripto do "O Imparcial", de 19 de dezembro ite 1920.)

O CONTRATO DAS LOTERIAS
"Temos absoluta necessidade de collocar nos seus devidos termos um .

trecho de publicação que hontem fizemos, o que não foi devidamente inter, •

pretada. ,**
Quando analysâmos o que so passou na commissão de finanças, da

Ca mara, com relação ao contrato referente ás loterias, expuzemos os tres
aspectos da questão que se tinham apresentado: a eoncurreneia, a-manii-
tenejap do contrato actual. e a. prorogação provisória do'mesmo.

Contra este ultimo, verdadeira "afilia, morna", for que nos insurgimos
francamente, e, então, tivemos ensejo de aeeentuur que o que cumpria era ,
decidir entre o alvitre da concürrencia e o de manter o aetuaí contrato, sa
se reconhecesse que elle era defensável.

• Esse o espirito de nosso commetitavio, aliás, tornado claro desde o •

inicio, quando declarámos que "o Sr. Antônio Carlos, bem avisado, opinou

pela eoncurreneia publica immediata".
E', positivamente, o que propugnamos: devendo o contrato findar em

março de 1921, pfide e deve ser desde janeiro aberta a coneurroncia para a
exploração do jogo loterico, uma vez que se entenda que elle deve perdurar.

Nem culhe, contra semelhante mudo de pensar, a aüegaçfio do que
têm feito as Loterias Nacionaes, em proveito de instituições pias o benefi-
contes, porque, de um lado, era o precttUlo quo lhes,cabia, como eompen-
suçâo das vantagens do contrato, e, de outro, está claro que o executivo
na concürrencia, havia de ter em vista o assumpto, gartintlndo-so, paia
que o novo empreiteiro fizesse o mesmo, ou ainda mais.

E menos colhe o so dizer que a concürrencia viria a ser estabelecida
com desvantagem para a Companhia de Loterias Nacionaes, pela cir-,
ciuustaiteia de que jã apresentou tis bases para a renovação do contrato,
de sorte que seu jogo está descoberto.

Na realidade, outro grupo publicou, desde agosto, as claiisul.-is segun-
do as quaes se incumbiria de fazer a oxtracção de loterias, de modo que «?.o

menos, quanto a esse cOncurreute, a companhia, se encontra!ia em igual-
dado de condições. ....

Está, pois, evidenciado, que o que ha a fazer 6 instituir a concurren-
cia publica, do que poderão resultar, para o Thesouro, "como 

para as iu-
stituições beneficiadas pelas quotas lotericas, cumo principalmente, para
o publico,-as mais asslgnaladas vantagens."

(De "O Imparcial", de 19 de dezembro de IflSfi.)

¦<â
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SECÇAQ eejnMERCIAL
Resenha da semana

KCIIOS DA PRAÇA
Contemporizava' o nosso mercado de

C.imbio com a grande baixa que desde
iimitu o ameagava, contando com o cm-
prestimo lançado nos listados Unidos Jior
S. Paulo, com o çual os bancos se ahas-
teceriam de recursos que passaram a ne-
gár-llics a exportação.

Mas. fracassada definitivamente essa
operação de credito, do mesmo modo que
não ponde ser feita a da União, diante
das condições inexeqúiveis impostas pelos
emissores, não ponde mais ser detida a
grande liaixá do^nosso cambio.

Verificou-se então'a debacle em todas
a» nossas praças, cuj"o estado era funda-
mente critico, uma vez que declinara a
exportação, desvalorizando-se as respecti-
ym utilidades, c assim produzindo enor-
me "déficit" no intercâmbio conunercial.

Ao mesmo tempo augmenta a importa-
ção de modo considerável até o ponto de
não poder ser paga, notadaménte a dos
Estados Unidos que a Alfândega terá de
vender em leilão. :por que subiram -os
dollars a 7$ooo, o quo quer dizer cambio a
6 i|j d., sobre Londres.

Eniquanto assim aggravava-se o nosso
estado econômico a situação financeira
orçamentaria aceusava o maior dos "def-

fiçits" conhecidos, não só por terem sido
grandemente augmentadas as despezas or-
tinaria.», como porque as suniptuarias não
tém tido limites.

Diante desse estado de coisas, todas ir-
remediaveis e desanimadoras, os bancos
se .retraíram, suspenderam os descontes,
Começando então os adiantamentos dos
vencimentos que constituem o ensaio da
moratória (pie provavelmente será decreta-
da para evitar o "clack", nesta oceasião.

lira e?se o aspecto geral de liossii pra-
ça que, na semana finda, funccionou agi-
tr.dissima. tendo o cambio funecionado de
n,d. a <ji]2 d., com as libras de- üi$8iS
a J5S2C3, os dollars de 6$J40 a 7$6oo e os
soberanos a jq$5oo.

Para dar uma melhor idéa do nosso es-
tado premente-reduzimos as pretensões do
coaimercio, \isando uma subida pratica
desse momento angustioso. as nuacs con-
sistem na moratória geral; cobrança do
imposto ouro sobre p cambio inglez, ènão
norte-americano que é illcgale extorsivo:
aceitação de pagamentos, ocioso, em no-
t;is da Caixa de Convtírsão ; rclevação de
armazenagens nos armazéns do caes do
porto c da Alfândega c pagamento, pelo
governo de seu debito ao commercio.

.10 i|8 ., sçndo o valor official das !ib.'a>-
de 33$S.ío a 2.i$3°3-

1ÍF.SUWO
Constou,- portanto, o 'movimento da se-

mana de letras bancarias de 11 a 9 1 |n d.,
contra particulares. e repassadas de 11 i|4
a y s|8 d., variando o valor official da
libra esterlina de 25$26.; a-2i$Si8. depre-
ciando-se a nossa moeda de 60 .1 65 "|". .

TAlíIOIiA DE TAXAS
Ptyriiy. lio d\v.

Loiiilrc». . . .  0 1|2 a. U tj-l
Piu-ltc.':. ." . '.;".'.... Í873 ?lL-7

íí risfa
T/huIi-pi. . . 

 10 I.">|1« 9 1|8
l-ariü. .-'••. . $:t«7 $-»40
Ilumlmiüo $0X7 $110
Itnlin íl'^r. 11 . *L'7(I
Porttícftl $7«0 $sü>
Novn York 0S34O 7ÇS0O !
l!iv»|i!inliii. 

$82.1 $!<!>« I
Siilssii. $1195 ÍV-MW I
Jupilii 31200 ti a$n:!(>:
Succi» 1»2(i.-. TI5-I0
.Vorm-Kit. . $U2ii 11 , 1*110
IlnllanilH. . . 1*1)00 2í*2l)
SyriH SHSl) *I3«
Ilet»i.'ii $4»0 11 $W.
Dinaiiiaica $000 1$I3(>
lAimtrla. . $0-'S 11 - $():m

- iYfc» d* Pra>a : ¦ ¦ j
lltieiio» Aires. |>aiwl... 2$27*t 2S00II I
ilucncM Alrts; ouro....- fl$llM» r>$SJI»
.Unlllcvillf-O. . . .... 5$tS0 ,1$8i'iU

Sobre} laia :
Cafí, fi-nm-n...... $370 $440

BAMCO PDRTÜGüES DO BRASIL

Mercado de Fundos
VENDAS DA BOLSA-

Mercado de cambio
EVOLUÇÕES 01'EKADAS

Oia i.í — Os negócios constaram de
letras bancarias de 10 i|^ a 11 d., contra
o particular e repassado de io 5J8 a 11
i|4 d., sendo o valor da libra esterlina de
siSXiS a M$8S7*

Dia 14 — Os negócios constaram de
letras bancarias de 10 ijj a 10 15(1 <5 „
contra particulares e repassadas de 10 5J8
a 10 i.i|i(id, sendo o valor official da li-
bra esterlina de j:$8.í7 a r^íioft.

Dia 15 — Constaram as operações de
lcir.\-;. bancarias de 10 a jo yjifi d., contra
repassadas e particulares de 10 ijS a
10 s|8 d., sendo o valor «Ia libra esterlina
de ^jS;n a 24$ooo.

Dia ió — O movimento de cambiaes
constou de letras bancarias de g i|: a
9 ÃJS d., conlra particulares c repassadas
de 9 0I16 a 10 d., sendo o valor official
di, libra esterlina de -4$.;o,{ a jj^jCij.

Dia 17 — O movimento de cambiaes
consFóu de letras bancarias de 9 13j 1 <5 d.,
repassadas, contra particulares de 10 1Í4
a 10 3Ío d., sendo o -.aler official da libra
esterlina de 24$.',58 e -'.i$4i.(.

-Dia 18 —¦ Os negócios constaram de
letras bancarias «1c 9 ;!8 a 10 1:16 d., con-
tra particulares e repassadas'- de, 10 a

Apólices seraes:
VitifortnizítdaH, 5 u|o, 2.';
])iv. enils., 1017, iinit. 104
Idem. 1ÍI20; r»ft., 12S

. . Estafloiu-s :
III», da 1011$, 4 ',\v. 2S7
Iilciu. de 500$. num., 1...
ilinns, de 200$. 243

Municipaes :
Oiiio, iiorl.. S',110
Jdfiii. num., -'-'¦*> '
Klil|). 1IMMI. 101-1., SO.".
lclwu. tlil-l, poit., 27»....
Idíln; 1017, port., 120...
Kll1ien),v, 00

. Àt-yíies :
naurfi* :

BrasH, 101. . . 
I1Ie.11, 32JI0
CiiiiiiitiTcial, 1-'.'
.Mi-reaiilll. 2'.'
lavoura i'i
Vuctugw?., 50

Companhias :
Tw. Cõieoviido. 5..
li. do Siintò'i, 33;..
M. S. .(•jnmymo, R!>1!
LmIitíjs, 1.200
I). du Iluimi, 20(1. ....

Dolit-iiliiii-s :
T. I. Gnrfípl-ítm 30•f. I. Mlii-.-im, 30
Í1-. s. UisUiiia, 20
Antnr.-lu-n. H,i
1». dtí Sutil''-*, 17S
Urrinil». -i:' •

Ve-odi»* a praso:
II. S. J. (vi,: 30 d.) ."'00.

,St.1$OilO
8tT$IIOO

97$.">00
40II$IMI0
l.-,0$000

230$000
230SII00
17TI000
17t:$liH0
17ll$lili0

t!tí*'ioO

2r,o$000

CAPITAL...... 50.000:000$000
Rio 1 ÉS!!—iiilÉiii i SaÉs

mim miwm bbasiloso—caixa mwm
Por cihiI rato com o fçovt-rtió^púetu^iOH o

Itattcü assumiu no Brasil fuiicçítos de
Agencia Financial de Portugal

Abre c/c de movimento, C C LIMITADAS COM TALÃO DE
CHEQUES, c/c a prazo fixo e c c em moeda estrangeira

oas melhores condições do mercado
¦'":'. 1:' ':' ~:Z ^ !ZZSi

encarrega-se de administração de propriedade
ROA DA CANDELÁRIA 24--RI0 DE JiSQHO

MU $.100
Tllfllilll
1 LlilOO
7u$00Q

81(1*0011
818$(I00

!I8$000

1C0$U00

238$O00

17»$."00
17fi$mxl
171$ono

87$iiii'l

2(ld$flll0
4oa$uoo
1K7$00II
20ii$omi
112$(I1IU
2-i.">$000

103$(100
10S|tMll)

H()$.'ill,l
llt.MMI
70$00O

i\traf)v:

Xücloust: .. ..
! Acro/,:

llrilüado da 1> ,
llrllliadn de 2> .
Hsiiccrnt .. ..
Siiperior ,. ..
liam
1I„ku1u 
Ilram-i»
I!:i.la«l» do norte
Mi-' »ri-o«. . .
Sitncíi . , . • . •,

Itacitlliâo:

t/m Clífl
$360 H

00 l.-tlns
48(000 a
43$IHII)
4S$nuo a
¦II$000 ri
30Í1HII) 11
32$000 a
3H$II00 a
20$uhll a
22SMHII a
ltljmio a

$380

,-,2$000
4.i$inio
4'$II00
t:i$ono
3SJIHI0
34$000
J0$U0O
2á$0(R<
2,l$ll<iO
KiHÕOi'

'11I4W

Olfcrsas marcas  120$00» a 130$00»
lilfin. mel» eatia
1'BtTi'lln.. .

Itiuilm:
100$000

«.IJIIOO
105$IIW

Aiitvrior  ..
ÃiTíiruJ •-

Nulas dica sas:
: tàitmãttKJ , - ¦
Ih-Mlo 11 «lin t»
Jii-MÍe «» tlia l* flrr JttthtS

tfmharnnr.61
riéjüií -j iíía i" .. • •
õe«l.u o ill.a 1" de Jallio-

IJtittlnlmlr*
Tylio 4
Typo õ'xy\m ü
•|'.V|!., 7
•I-J1KI -¦>
Xjritõ 11

1251(10 !
12Í00O I
It $11110 I
II $20(1 I
lllljNWI 1

. 111$ 101»

4» I ...V.O
.Sim .1100

131.3SI
1.42u.r>J!)

10S.O.-.3
l.iHLÍViO

Arroba
12$8(»ft
12$ HIO
I-jJ(ll)0
Í1$0l1'i>:
ll$2tlll

a 10$,100

Merendo de assucar

li«Mia i.
Iiu.-mIi! o Ul« Io.
Jl6.1l» .... ..

o',/ íi/,ji :
N* «eriwn« .. .
HMIi 

'..'.. '..
I),,xti- ,, dia l«
Meoia .. .. ..

Síiíi-Aa:
Antt-rloc. ,_. ,,.
Aclilál

Aiyotlàu*.
Sei-titi) U ..
1» «0ffc"-',:j ',;
Mediano .. ..
¦ 'aulinlA, •• -•

•_T,$nno
22$0ll(>
2R$II|»)
2li$0il0

K1S
9.2U4

(III-

».2»8
1.5S0
5.t)l»l
l.DlK

82.073
ir.. «2

26SO0O
24 f 000
28$lrti0
23$0««

l'. Alceie, lata de 20 küoi
.Menu de 2 kl los
Ilt,.ll.. ite 1« klll' .
Li(:im:l Inln d» 20 Icllns
Ila.ÍJli.r, lula dii 20 kilos
llaltilit. Inl» -li- •(' Mina.
r.b>ni. laix ,|r 1 Kltoa ..

<1» 20 kilo»
limeira . l-nnllsla, lati

n> 2 klln». 
Batutas:

Mineira e Tanllsta .. ..
Iu» Cirauild
rr.iin-o/as .. .... .. »

Breu:
Amecleano, claro
Iileiii. *kt'tir*t . • •••.• * •

' 
Cimento:

liarei Dora. . . . .....
Jlarea Allu». . . ......
Oatras marraa

FaivMo «lc trigo:
Doa mnlnliOR narlmiaas .,

r7ai kilo
1$»30 a
l|00v>a
Ui"U- a
1S7K0 11
1$ÍI00 a
l$--M'i' a
tíor.n s
l$«oo a

2J000
1$950
llufili
1SU0II
2$008
Utoni
21050
i»ar.o

1$050 a 2$000

Vm kilo

iiliiisi
Coiiiuiissofs, (muihí^iiíiçuüs

o t; ; 11 In própria
Suecos wusios, uovoe e usados,

|j u-a oalé e ceieiios, tima^eus, ai-
«••¦Hifu *> 'iiitbuíii.es.
Caixa Postal 665 Uni Teleyr. VMRAO

9 Rua Municipal 9

Broute, c;ir-Uc T.iverpool e esc., ing.
ga a Norton Mégaw & C.;

De Soiitliaiiipton c esc., ing.
carga ;'i Mala Real Iiiglézá:

Marsellia e esc. francez Cordoba,
:'t Cü'ii[ianhi:i Convmerc:al e Mari-

Arlanzi,

Do
carga
tin:a.

VaiKircs saldos

Nominal
Nominal

8ar»iea»
40$000 a
40$000 a
40(000 a

41|000
44f000
44$UiiO

«1000 n 61200
Farinlia de mandioca:

Mercado de xarqüe

20O$IIIM
2»!SOO»
20ll$0(IO
207$.í0!l
200$II!I0
207S0ÜU

Meieado de eaíé
MOVIMKXTO CliKAIi

Sti/r»ffíí|.«í
Kilrad» de I-Vrr» fíntral do Itra-sll
listrada nv liiro U-opuldtua .. •
i'ui>Mitj:tm ••
I»«r.':i deirtro •*

Xotai
Hutitmijum:

KitailGt ütiltJtH
l-:ur„|,i
Kl" d» l'r«t:«
r»viintt
UiiImUCCUI

Tolal ,.

Dl^iK.uiiri», .•
JL tlTM.O .. .. ..

si$oao

Sncca»
Ti. 730

40.132
3. OM
1. IjU

MO VIM IINTO
HnUiiHÜIH

Citmpos 
Scrsi|ii>
Abtfuus ,
Pcriwmbuei) •
MlllM

Totni ....
MC-din
I),>s:lc u dia 1» .. ..
MiMia
,v« «ciimii.t
S.il.li:
«linha ^ .;.
llt«J2 o ill» "i" ....
(UCMlltt  •'. ..

Slorl;:
Autcii,,r '..
AcltUllíHííito

DU MMKUADO
garço*

 .... 28.oas
Í..021

5. «20
17.070
Í..831

!G.2.-.S
4.370
il.102
4.710

Entradas
Da 13 a 18 .. .

Saida':
lie 13 a 18 .. .

íttocl::
!>!« IS

t'o.'a';õc«
Rio da Prlaa:

1*11 lin e m»nt:n.
I*u ra •* mautiU ..

Ria Grande:
il-atús o .imniss.

JÍ(,»M ütract:
I*;iins c ii.antifí

tínüo (íruxsoi
I*aí->s e in«ut«* .

fardai
2 CM

Kilos
238.800

3.H,".-!, 328.800

7.."<I0 C75 000

2$ 100 a 2?-W0

1$800 a l$20i>

1$S00 » 2$2I10

Porto Alegre, eapeeial
Iríoiu, llua
(dem, «atretlna .. .. .
(dem, peneirada .. ..
Iikai. gruss» .. .. ..
Lajjnua, peneirada ..
Iü«m, gruMi. •• ..•• ••
! Feijão:

Preto, superior .. •>.
Idem. reeular
Heinires, 1'iiítii Atetra
Mi ateis»
Kmofre (00 kilos) .
llran.-o
Amendoim .. *.. .'. -¦
rradiiilio
Mlilatlnhft .' . ..
Vintau «lualliiadbi

FiniKi:

Em corda — Kjpcelll
jiléríi, honi '..

ÍJkhi. ImIio .. '.. ..
ti

Cor 49
14$000 a
13$00O a
121000 a
115000 x

ll$300 k
10500» a

PS300 a

tCIo»
14$300
135300
12$4«0
ll$!WO

U$1»00
11$100
9$300

Vm SO kilos

• * • •

-24$00O a
18500O a
22IIUIU n
405000 a
245000 a
18500!» a
S35V0U a
1K5U0U a
1it$in.i« a
14500(1 a

fo,
2501)0 A
iStimi a
150MO a

28$00O
265009
'.'.-itlNIII

425000
27500O
245000
S.'i5000

ITSIHH-
2I500P

W/o
2$200
15800
15100

Olco:
Üe lluliaea:

Km- barril broto... .. ..
Lm lata .. .. .. .. ¦• ••

Di- caroço le al(nd9a:

Nieltirmi •• •• •• ¦• •*
KMHiigflrn •• •• •• •¦

PoItíHio:
lie limas. Itio a 8. Paulo.
De Porto Alegre
Ue Santa 1'aliiatiui .. ..

Pinho: '¦'

Amorii-aoo. . . .. ...
Itealna por dúzia, coae. .
sprm-e
[le Patioil, 1" <|italliladir .
(dem. «le 2* nnallriade ...

PltosplKu-os:.

Marca Olha .. .. .. ••
Outras marcas ;. .. ..

Presuntos: ¦.' ;i

Nacional  .. .. ..
Kbtransclr» .. .......

Queijos: ;.'"¦

25600 >
250(10 (

25800
25800

($200
2500(1

&"(lo
¦ 15100
t - 25SOO

f3S0
$33(1
$300

$400
$100
Sinv-

P0 Dê
$7(111

3205000
2$IHI0

$!MI(I
f830

Alontcvidéo, ing. Duneric;
Ppiío Alegre- e esc, naciaira-I Ha'

Mossoró e esc. nac Victoria;
líiK-nos Aires c esc, americano

irigíéz Arlanza e francez /..-»-

Para
Pata

licrà ;
Para
P:ira

liiishrill
teria;

Para Sanios. ing. Sainbra;
Para Ri-eúlúit c cre. amer Schaume.

Vapores esperados

Portos do sul,
Pnrtoi dn su),
TWfni du sul,
ItiuMios A Irei *
Ittienos Alrnn
HuciHK Aires o
lltu-lio^ . AíriiH.

S. Paula
I,-iii/ llarbosa .. .
Anna
díM.7, Ffituçvicã

uscí-., Sfnttftmzn. ,
escs., /ífwmira.
tt urou
Panl.

lllaa»..
I-almyra

Sal:
(calia) •• •• k«

06..UO2

30.r,-in
12.430•J.ílt

l.-.J
1.41U

4 7..Vil

3S.III7
1I2.IHII)

(fimi

I «tiurt*

í" JllCtlJ
Ml\*i ,i\ltili

llta ».-.«> «i

iiiflC»:
eii>ml $700

$3i;o
ÍWIO

312.3BU
320. ('20

Kltuus.
• $720

5000
$540
$18»

Mercado de a
f.VOl.UÇÕKS DO

ííodâo

Preços coiTCirtes
Águas miiioracs:

Kilfntthix:
lVrillWilblHU
K. Pilltto . . .
Hciglin; .. .

MRItCAÜO
fardes

GM
 77.1
412

-1i)f.íl ... 1.010

Cam iiíba". ... .
Li iiiba ry. • • ••
Saliltans
i',initMii),uira. • «

S 1.1,11'-MICO. . . .
Aguardente:

icrm «cílel
do Campos .. ..

•Uií l*nrutji .
De Angra

AIí-ool:
Da 40 gritos .. .
De :i8 grtos .. ..

^De 30 srflos .. '..

UaiÊi
371000 u 381000
325000 a 84$000
345000 I :tli$(liltt
32$000 a 31$»00
.105000 a S25000

liin .ia:

480 !ltro<

10050(10
23115101o
2105000

2."0?»(IO
220$000
íi-isoo»

2005000¦jiiiíimo
23O5O00

2005000
23(15000
2OO5000

RI» Grande, imarelo, Ia..
lidam. 2*
;i'isMii«om. da I* . • «K *>* -
Idem. it»2' . . 
itVillü — Baucrtat .. ..'K»hla — rlii|«rlat... ..
Itiiiii. 

- Riri-o/.i;iU::

Amerii-ino
l.adiillios:

Naclonan
•f>f IVrmiilrá ... . • • •>
¦K*tr»iiii:"irM*. •• *• •*

Manu-lirii:

De Minas e. B. ,\v Iti» '..
S. Cktbarlõâ(O a 1» *Uuj).

Milho:

Amarelo 
Hraiivo
lle^rlado

Madeira de lei:

Por
285000 1
22(1  1
¦jiioiiit 1
tnfilim 1
adtlioil 1
".1$MtMf 1
2050HII

P..I
Sfifoiw

(S Mio*
285000
24$IM»I
23$00<l

«. 2»$li(m
<J0$(HI0
315000
221004).

Ml/0
;i;$ooo

Do oort». (roam..... . •
íl«il«!i •. •

;t>ç Cabo Crio. frr-sso...
Idem. Idem. ai,)ldo......
i;.rr»na»lroi . . ,...\.

Sebo:

Oo K. Urande e fmnle(.-l
li., Matadinirn e urq. .
Int ln.-, ,|a Prata. . . .

Ta pi oca:

I)c d!»ersaa procedenelu.
Telhas:

Toucinho:

(NiuinMlin • >«f
lie (niuclro 

Vinho:

0;Jtlo «rarnla
KstraiiKciro. tlrueai . • í>.
Iili-m. ferd» •
Coltarcs

VrriHontli:

Poi lata
—: 715000
— .74$O0O

' filo '
ii •?noo t s««u

11)5300 a 13*000

. ($(100 • 3$800
1005000 s I0ti$«0t>

80 fclioj
.,' - i W*"

Nominal
6S000 a 71000

{(••¦aluai
lojnoii 1 i3$tnn

Um idlc

nvuiiaa.
Nnailail

.?$300

iVip t-ílc
|400 » 

**««t)

1:200»
500$000

1 :«0l-S
r,so$eoo

Vm kilo
l»:t(io »
25000 a"

1*400
2$300

Jeito qjaiiiado
ItvíiO a l.l$tiü«j

tinioo • 2ll$(IOV
8»$unU » 4u$UOO

17»» Mio
45500 a 15000
31-Uii a 1$1U0

tledro.
Peniba
Ootras

ümTira. .
qu.llnladi*]

B2
135000 a
lijí.tiu a
175500 a

líelro ov''

1705O0O a

tllui
l 2050OO
i 195000
1 1»5»U0

Italiano.. ..
FianePí .. ..
1'St'iuguo* (I*.

ViiiAgrc:

h£'A.1i,'l> .» ••

Ul.tO .. •• •

O.

Pu. oorrtl
7011100 í 8.-.$0ü(

70H5UOO I 7Õ05000
«.'¦IISIUIO a T(10$0(I0

730$ooo a sooíooo

Calíd
585000 a «01000

785000 I 82*000
48(000 a 02(000

Pl|H>
650*000 a 700*000
0505000 a «0U5OOO

Puilüi do norte,
ItiuMios Aires o esi\, r.iniB...
liiifii'>4 Aires e eaéfl.t Arou ., .,»;... ,
Purtijjd dd miríc, Italtfti *;.,
Mvfritoul c eseH.r Vdlparáiiõ
AiituiTpíii e, .esrif., t'ay$ ,dc Wut*. ... ,.
Nuval, Xork, C*>mufn» •'¦........ .. .
1'ürttM do Kiil, Hnurviite ».
INirlim du hiilv i>iim ...'....."..
Um (Irando do Sul. Tcnni/son. . 
í«lvrii»iol i» cseff., HocraívH* . .........
Itui-uurt Aili>s e ei***:*., Hirrrú Vaifamt...
liuiMio.-i Afres íí chcí-., Ur.triü» . i..'.'...
N»»vu Yurk, itutttri', 
.Nova Vorlt u uses., Afrfuii ,.... ..-.. 1
fjlVÍTprtttl (» CKl*jf.,. Phld.ÍUft ........ ., .
Hoiitlianiptiui e ear*., niptitaná Pridfí, ..
Jlavro a i>cs.,' Bumari.' 

Vapores a sair'
iiuenos Alros » est-j, Cordoba..........
llueuos Aires'» esc, Ãrlçtçu.,.........«.
l-ortõs do-iH>itt','.4fiíeoii>. .'."......'»-....
Aracajii e. esi,|.., ItapaeV .. 
Trleste • i-mm., I-nitieeinUr-. »,..
!Hiintii< o cw-i.. Philadrlphia. 
l.iri-rr<>ol íí «ses., Demrraia
Uarai-lliá- o esca.,1 31rii(í«,:o. ¦', ;' .;.'.-.
Jttvlfc o csoti.'! Almirante Juceyuay .. ,
lAMsr.cs o ll,iinliiir'o, Droailoj:
Soutlianiplon o cie».; Avon
-Nova YofUÁe esc".. Jlitron.
KeMfc'» csci.i iigiivea
JCÚríveiliis u Cften., Aquiqut,
1'nrto'a do sul, ütiplrni-y

,<,,,-<-l.-i a esc, Íjíiiio
Jtm da 1'rala, 1'fllpwala»
J-»rU« do ynl../lo»i7>o ... ..
ilueiios' Aires c escs.. Paus de Waes ..
lüinni a escs., An/iK
l-ortos do norte, ^oiiy Al/redo
Nbva Vorli e escs., Uyniu. . '. 
l-ortos do sul, Pyrtncor.
Caini.ciin e «cs., Piauhu
Laguna e escs., Jifna"Ilnidéõs c esca.. «ierra renlauu
dturknlmo « escs., Oclrta ;..•
•Monlcviil*» c m., .Scruuío iioi.r.;t7,<.
iluciios Alie» a esca., lUghlanú Pridc.
Ul» da 1'rata, Sajnorii

20
20
20
20
21
21
21
21«)•*
22

IO

22
Mt

23
28
23
24
2*
2T
2»
28
2»
31
31
81

20
20
20
20;
21-
21
21.
21-
23:

28
28
23
2»
28
24
2.1
25
2ti
2T
3T
28¦29,
80
SI
31

CORREIO

230*000
2'.0$IIO<>
1H0$000

Noticias marítimas
MOVIMENTO DO PORTO

Vapores entrados

Do Rio Grande e esc. nac. Goyaz,
carga ao Lloyd ISrusilciro ;

De Buenos Aires, amer. Pngct Souttil,
carga á ordem;

Uc PoVt Trutol,
ríioríiW, carga á
patiy;

ing. County. of Car-
Braziliati Coal Coro-

T.M repartição expedira malas petts seira:»,
tea paiiucti-i :

Uojc:

Proncííro. para Las Palmas, Almeria. N'ui:n-
lea e Trleste. recebendo objectos para re»i«liaf
até »s II iHiras, impressos at* Ks 12 e caria»
até »a 13. .

Itapaeu, para (lliéos. Bahia e Aracaju, rw-e-
beudo impresaos ale ia 8 horas, cartas ate af
» 112 e com porte dupto atê ás 0.-

ArlaiLia. para Hantos e «Io da Prata, ret-e-
bendo objectos para registrar até as lt horas,
impressos ai* a» 12, cartas para o Interior até
ks 12 1|2, tom porte «lnpln e para o titerlor
até As 13.

Aninnhã :

Dcmcraro, para Europa, via Lisboa, reco.
Ibendo lúipressos até fts 8 heras, cartas até ai

9 e objectos pnr» regl-trar a tf: ãs 18 horas
de boje

, JEiai-.
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RELIGIÃO
CATHOLICISMO

20 DE DEZEMBRO — Sniitos do
*:•*' dia: S. Domingos tle Silos, atíüü-

¦tie.

Catliollclsino.
'.Eealizaram-se hontem, nesta ar-
.lidioceso, as sòlèmnidades cloutirii-

cães do ritual catholico." Eni alguns templos foram celebra-
das,, domo' noticiamos,-as festas om
•lçüvor cW 'NóssaSenhóra do Parto, lo-
¦grando iodas, .unia- numerosa assis-
tertcla.,De' todas; porém, a mais em
evidencia, fot*'a de."Nossa Senhora dos
Navegantes, rcailizada '" de "A accordo
Ojóiii o'•"'compromisso, rio domingo
eübseqiierítè •& festa de sua pjfdrojíira,
¦pela irmandade, d», -Virgem:. Martyr
Santa.Luzia;... ).:•;.-xx' ,_$. ;...'•*¦>.'

^-Começarão, ria véspera' do Natal,' ns.farias regiUiimentarès da' Câmara
tEcciesiastica- deste arcebispado, quu
eo conservará fechada até o i dia de
Reis'.'' . •'; . ': ¦ ¦:¦¦¦'•

—Conforme temos noticiado, O3tão
sendo organizadas, na maioria dos
templos çathQllcos, as tradicionaes
festas do Natal, estando já marcadas
varias dellas. ^

ESPIRITISMO
As associaçõeíi espiritas degtã cidade

«S do Estado do iRio, estiveram honlein
em franca, actividade espiritual. A Ee*
deração Espirita Brasileira leve os
seus salões repletos de espiritas e pes-
soas sympathicas ao espiritismo. A
Federação do Estado do Kio propor-
c!onou aos seus crentes urna esplendi-
da conferência do Sr. lgnacio Bitten-
court. E até em -Nova Iguassu, no
Centro Espirita Fé, Esperança e Ca-
rdade houve um dia cheio com a con-
ferencia que ali foi realizar o tenente
Albino Monteiro, da qual daremos no-
ticia. mais desenvolvida. . 

'. 
-

Èm todos esses centros, a concur-
reneiá foi extraordinária, apsSar de ser
domingo, dia em que.quasi toda ã geri-
to. uropende ai>s diveaimentos *.e jogos
sportivos. -.*-.¦',*' '. ';' " •' ' ¦

Airuiriliã realizam-se os' seguinte»,
estudos: i . .. ¦ ¦ '¦ -Vi: •':•*

Federação Êspirta Brasileira, á- ave-
nida'Passos n. 28; 

'''•.' '-
Na*'1'dndá da Caridade, á' rua do Ria-

chuoío. ri; 152; ¦'¦'•" .'-*•' •¦: V
No Centro Bezerra de -Menezes, á.

rua Carolina ii. 35, Estacio;
No .Centro Fraternidade, íl rua São

Luiz Gonzaga n. Ü3, S. Christovão;
Nó Centro Sul. urbano dc Propagan-

da Espirita, á rua Bittencourt da Silva
íl. 05, R*'aehuelo; '•'_.

Nu Centro Amor e Caridade, á. rua
Vinte e Quatro.de Maio n. 433, Sam-
paio;

No Cc-ntro José de Abreu, á rua
Dr. Bulhões n. 140, Engenho de Den-
tro; '.'-'.

No Centro Luz e Amor, â, rua Silva
Cardoso n. 51, Bangú.

Estas reuniões começam fts 20 horas
e lêni entrada franca.

THEOSOPHIA
Haverá hojo sessão de estudos

thciisophícos na Laja O.rphou.-.-a;. rua
Sachet a. 39, 2" an.lar, sob a-presi-
•lencia do Dr. Abel ÃVulrlesjlç, jejorne-
çatiilu ás 20 horas. Pede-se o corri pa-
reelnieíito de todos os theosqphjstnâ.

—lfuntem houve sessão na Loja
Py.tliágu.ras; sob a presidência do
Dr. Juvenal Mtíirolltiii dó "Mesquita, á
rua Campos Salles iii 14,. das !)'1.|2
ás 11 hortis, começando á.e.-i.t-ij.hóra
u. reunião esotérica du ilrupo/Piirifi-
cação, sob a .presidência do curoiiel
Raymundo Seidt.

—Na .proxiíiíii iiuaru-felns. fura o
Dr. Olavo Mesquita", na sede da Loja
Perseverança. íi rua Saeliet rtl 8!!,; a**,
andar, urna «ionlWehcla sobri* as'•Idéas theosopliiea.*,"; .sob .a -piesi'-
de.iicia do Dr. .losé .louquiai Flrnitiiu,
principiando ás 20 *1|2 lioras.

Antes, fuucclojiará o grupo a o me-
ditação da Ordem da Estrella do
Oriente, sob a presidência do coronel
Raymundo ,'Scidl, oiSeroso chefe da
theosophia no Brasil e-idí reo tor ds.i-
«a Ordem, <iuç foi fundada paru. pre-
parar a vinda do Senlior.

POLICIA MILITAR DO DISTRICTO
FEDERAL

Assistência ao |K*.s-ioal
Serviço para hoje :

.'Superior de dia, capitão Celestino;
official de dia ao quartel-general,
tenente Miguel Dias; medico de dia.
£4 horas, tenente Dr. Saraiva; medi-
co de dia, 12 horas, tenente Dr. Bar-
ros; pharmaceutico do dia, tenente.
Camerino; interno de dia, acadêmico•Meirelles; dentista de dia, tenente
Sayão*; a.uxiliai* do official de dia ao"•quartel-general, 

sagento Silvino; mu-
eica de promptidão, das (i ás 11 ho-
das, a fanfarra do regimento de ea-
mutilaria; e da.s U ás 22, a banda ilo
2" batalhão, o assistente á instrucção
«o Núcleo Central, tenente Cou ra.

Dia aoe cqr.põa: no l" batalhão,
.capitão Barrão; no 2°. tenen to Pa-
ranhoss; no 3o, capitão Álvaro Costa;
no 4°, capitão Cunha; no regimento
de cavallaria, o tenente Saturnino;•not quartel da, Saude, tenente Lage,
¦no do Andarahy, tenente Eugênio
e no. corpo de serviços auxiliares, te-
nente Paulo Telles.

•Guardas:-da Caixa do Amortisa-
ção, tenente Rebeilo; da. Cacasa da
Moeda, tenente Fonseca Carvalho, o
do Thesouro, tenente -Manfredo.

Promptidão : no ouartoi-generaJl,
tenente Waldemar o o regimento de
cavallaria, tenente Escobar. .

Ronda, tenente. Pa.sqtialino.
Uniforme, 4o (ltaki). • '

ma 'ii í3s+*t9*am
"IIustra«.iãoportwrncza'.*. 

\'
Mais um bom numero se encon-

tra,' e.ni.. .distribuição deate- aprecia-
vei revista, profusamente illustrada,
de Lisboa, de'que são agentes os Srs.
J. Martins & Irmão, á rua do Carnío
n. 59.

OBITUARIO
DIA 19

CBMITKKIO DB S. FRANCISCO XAVIKH
Alvui-o Antônio Carneiro. Hospital (1<- SãoSebastião• .T,,,f. -llni-lin.tu t*oollia, Idom: Friíri-cisco, flllio ile niniiillilo «ln Silva, liiilrlra 1*1-rasslnuncn ll. lli, niSn 5: KIIüu Castro I>r*iilo¦flij Cnrvallio, rna 1ai|h..< iTcrriiz. n. si: ile-or-djllno, filho.da Prlsi-a lloilríj-iies dn SIlvu, runMonio.i c Nilvn n. 128i .loõo Ciiinéfi de ílllvelrn

„I.iinn.: rim Ufilillilor 1'òliiiiêu n. 137; Auiln?, ff.Ilio do JoiVi Aruiites, nin Ávila n. 144; Auto-nio, filho ilo Dilifel Iioiuiiiicos, run liarão dt*«'... Pvllx n. 188: Uosn Maria Antunes, AsvloB. Luiz: J.eoncii) f/.|ii.-s Ciilniarilis,. rua Gene.rnl Caldiiflln. 17: Paula Mnrla da Coucclijílo,tiu Mail*'. «• liarros n. 173, vasa n. Sil; Josófillio do .Insó pçtavlo Vliimin, Alto dn Ilo.-iVistn sem imiiioro: Arlindo, filho do Alfrc-<lo Dian, run S. Valcutliii p. «Jü; Mnrin Enedl-na, fillia do Mutioel Pereira ria Silva, ruaFranij.iro Kucenlp li. 172; 1'elia AÜglIRta, fl-llia de Vi«*torino Augusto, fun Soyflo I^iliaton. 24: Oswalilo, fjlfto ,i,; *TÒBf|uItii -"llòniiticos
Pereira, rua Hr. Aristides I.ulio u. 80; JoãoKapllsta, .nia lieieinbaruniior laldro n. ias;Arlstldc-, .filliQ du Artstheii I«ojie»; rua Torr.'s
Homem n. 15.1;. Itosnlliia Alvos «Ia Stlvn. Ni-
crotorjo da l'«ilii*i.t; lVtili-ri.o Xli;ol»o Miihael,
rua Mona Vrittii-S n. »; "ÍIoYiioio dá tVüíihn Mo-jTni-s liiiivi. Kliiio, rua Tlipõdoro «ln Sllra riiimi*-
tH 4!l«;; Oswaldo Illus,'nul Souto n. lSSjAiml-.*:«.-, fillio ile«"Cliudlmr Jiisft .Morgado,' rua Ks-t.mlo do S;l li..17, «-.«sn IV; . s... X :

- ÜK-MiriüiioDi: ;*i:..ioão baíxísjA'
Lllll Quetj-gil dc Alvim Monte, run llarüo do

Cuarotilm li. llll :!•«ulo rrniwo, laileirií. do
Asiiirn ii. 117: llilina Cnrnelro de Mendónçn,
rua Snnlil .'.loxniulrlna li, lõ: Mnrln dn lUoriii,
lua fty.iiK V«.*!li«« ll. :t3U: Lauro, filho do .Mur-
tinho Josó «Io 1'reltiin, in.i i:«iii lírnhittza nu-
lílèro 171) r ('lsn:eiilinn, filho do Mauocl T. Mo-
r«*ira, Um ileneral Í'ol*d6ro r.. 170. •

CJailTEr.íÕ 1)0 r.vKMO
Porfirio floni.-ulvm Uuiciirits,' rua D. Lula"fion:*a|a u. -•¦'. «

¦U..'l«.J «.'WIKjaJi^l 'IIHlrTBHJIIB-11,1

pis-H', <-»-.*r.'r Mil-lvi^21>im. ,7(juoSJa
W^^^^^''^^!E^2ãEjr'''^i&v&'4'í*^

EXPOSIÇÃO DE
INDUSTRIAS

EHITANNICAS-1921,
JLONDRES% GLASGOW a BIRMINGHAM

De 21 de Fevereiro a 4 de Março.

Organiiada pela Secção de Commercio Ultramarino
(DEPARTMENT OF OVERSEAS TRADE),

do Governo Britannico. ' '

A GRANDE EXPOSIÇÃO ANNUAL DE COM-
MERCIO BRITANNICO offerece um ensejo
excepcional aos commerciantes e importadores
do Brasil para fazer inspecção e escolha de
nma collecção completa de MANUFACTURAS
BRITANNICAS, entre as quaes acham-se as
seguintes:

T«sis4*i d» U*l«i •• .tmlidi-U-.
Roupa feita, iackuivc d« meia
Chapéus • bons»,
C-Jfitdt • ltt<Mu-,

: WaNa-á» pata Un sltstrka, i gai c a
ksissiens, «Ia.

fatttt d* «osluka c atieiiliai inclusiie
-di •himínltiia, •imillidos, elu.

Aflitos de quinqullliiri*. iiwlusivi fer*
rimenta dl todas as cIisms pari
conitructorM. de airiahi 1 pura um
dimailie*.

FcrronicnU (dl mil) de Iodas •¦ clauel
• isimmiUs ptqiMBOs de machinas.

Moveis de imlal pi» uso doneslito,
lncluH»« sirim. o osr» irasatim,
eitiiplorio. jardim o campo,

Tlnlsi, «crniies • materiaes pan pintor.
Tiatit ps«o tinluriria e laitiáiii
O*>j*cioi do borrseki pan usa bidui*

trial o domeiliso.
MolocsclelM o kitr-f-Uo-to.».
Atcessories para lulomgvcis. blcyclsln»

o M-iptiniM.
SBcanamento de cobre, sburabo, bronte

a «co. e gusmiçoos e malerial ^irain*lslla(ôci bygientcas.
Balançai e instrumentos do medicto.
Cotreame para transmislio de fnichla*

«ris.
tcb-s rle aca e iinkaniR, cordoilbi o

, b«i**suil«. ' 
' 

i

Cmelarli, prata o iloctre-prata,
Joalheria a ralojsaria,
Mludesi*.
Crislaea do iodas as, qualidade», por.

cilliriia, louca da t-.r- • leu-/
brastea.

Movei».
Papelaria a acccsieriei de aicriptaria. '
Ailisot de imprense
Artigos de phantaiia. Inclusive arligai

do visgecn o para fumantes.
Caures para .artigo* de phanUtia. «

cadsrnaçlo e moveis.
Vassouras e escovas.
Brinquedos a artigos para jegee.
Artigos para sport.
Inttrumcntoi seicnlificoi a oplius. ¦', ,
Oculci, lunelis, artigos pari eiUbel-

. ocimentqs ópticos, etc.
Apparelhos e iccetinios para philo.

irophio e cinematograptii-.
Drogas o artigos do dragaria.
Instrumentos do mdrRa,
Tapeies, alfaiai e artigos de lapecoruv.
Coniervss aliroentich» (preparidaa i

•m lutai) c bebidas.
Arligoi chimtcos (pisidos e leves) a

pin uso doraeitico
Inalrumtnlos a «pfirclboi lUtdicoi a

cirúrgicas.

ESTAS EXPOSIÇÕES DE INDUSTRIAS .SRITANNICAS
não tão organiiada» para divertimento, mas no intuito de
servir aos compradores extrangeiros que se interessam nas
industrias que delia» fazem parte. Póde-se obter no Con-
sulado Geral da Gráo-Bretanha no Rio de Janeiro catalogo*
ietcriptivoi e cartões de iogresso.

}

Joaquim Baptista de Car-
valho e Antônio Pereira
Brandão.

ti 

.dii*ectoi*ia do Orfeon «Jluii
Poi-túgiíez, profuiulsimente sen-
tida com o tmsico faliecimen-

. to de seu querido ex-"vice-.pi'e-
fidente . Sr. JOAQUIM BA-

PTISTA DE CAKVAIjHO e seu pre-
zado consocio Sr. ANTONIO PE-
REIRA BRANDÃO, agradece a;*to-
das as pessoas que acompanharam
os restos mortao.i dos mesmos fina-
dos, e, de , novo, as convida para
«assistirem á,. missa .que' manda ,'ce-
lebrar, hoje, sesüiula-feira, 20 -do
corrente, íis 9.1|2 lioras, ,no altar-
niór da maJtriz.da Candelária. Desde
jit^eo •confessa eternamento grata.

J. Lages*
1* a-mlverstu*lo üo seu íu-lloclnieuto

ÍAnna 

Gabei Lages convida
iodos os seus parentes e ami-
gos ipara .as'sístlreni ft. niissa
que, pelo eterno descanso . de
seu esposo, JOAQUIM AI/FRE-

DO DA OUNHA DAGES, mandaiíi
rezar, na, igreja do Bom Jesus do
Ca.lvarlo, depoia do amanhã, quar-
ta-feira, 22 do corrente, as 91|2
horas.

DECLARAÇÕES
ASSOCIAÇÃO DOS MESTRES PIN-

TORES E ESTUCADORES

Rim dc S. Pedro n. 200

Sessão da directoria e conselho,
segunda-feira, . 20 do corrente —
FRANCISCO; OLIVEIRA E SOUZA,
secretario.

ANNUNCIOS

A's respeitáveis
familias

OPPORTUNIDADE UNICA PARA
NATAL *

Vondem-se, a varejo, bellissimos
brinquedos, eomo grandes automo-
veis, trens, animaes, carros de as-
sento, cavallos, etc, a .prèi;os de ta-
brica, altamente reduzidos ,na rua
Visconde de Itaborahy n. 47, Io an-
dar.

OFFERECE-SE um rapaz coui ai-
guma pratica de escriptorio. Respos-
ta, por favor, a Paulista. Rua Theo-
doro da Silva rí%. 1, Aldeia Campista.

Sociedade de
¦--m-

Mútuos sobre a vida

Mais <3é fls. 3oo.ooo:ooo$ooo
SINISTROS E SOHTEIOS PAGOS:

Mais de Rs, 25.odo:ooo$ooo
DE GARANTIU E RESER¥A s

Mais de Rs. 23.ooo:ooo$ooo
EDIFÍCIO DE SUA PROPRIEDADE

Apólices com Sorteio Trimestral
EtVI DINHESRO

ULTIMA ViãJmL EM SEGUROS DE YIDA
INVENÇÃO EXCLUSIVA D' "A EQUITATIVA"

aftg^e^^At^^P^/y****

í; Os sorteios teem logar
em 15 de Janeiro, 15 de Abril, 15 de Julho e

15 de Outubro de todos os annos
125, AVENIDA RIO BRANCO, 125
-vítíSS-tTO DE: JANEIRO

Agentes em todos os Estados da União
e na Europa

-> PEDIR PROSPECTO^

a mm mun SE PÂIIS-4 MOTBE-DAME DE PAUS
IDESOOliTTO

Àiém da grande variedade de artigos em stock neste importante estabeleci-
menco. a nossa freguezia encontrará tambem um findo sortimento de novidades che-
gadas de Paris ultimamente, como sejam modelos das principaes casas de modas em
toilettes e chapéos, véos, roupa branca finíssima para senhoras, meias, sedas e mui-
tos outros artigos de fantasia

DO OUVIDOR, 182
OPFERECE-SE um bom eaix«ílro,

para, hotel òu Ixitequim. Informa*so
còm o Sr'. João lgnacio, rua dos Ar-
opa n. 60.. ...

AVISAS ESPECIAES
MÉDICOS

Dr. Guedes de Mello ;— Moléstias
«Jo olhos, ouvidos, nai*i*í e garganta.
iJas 3 áa ã horaa p. m. Consultas à
rua S. Jos«5 ri. 51, Io andar. Telu-
phone 5.8U8, Central, Resklüneia:
rua Dezenove de Fevereiro n. 135,
Botafogo. Telepliune Sul 1.98G.

Dr. 'J'iiiiiliorini C.iiíiiuiraf.s — Mo-
lestuis internas em íjeral e especial-
ineiíte jnulestias das crianças.- Rua
Uruguayana n. íí'; residenela. i-uá
de S. Christovão n. 570; telephone,
•40 c. .: . '

Dr. Ubaldo Velüii—Clinico e espe-
cialista em syphiüs, doenças vene-
r«:as u das vias urinarias. Cons.: ll.
Sete de Setembro *n. 81, das 3 üs 5.
Tei. C. 808. Altos da drogaria A.
Carvalho &C.

Dr. Hilário de Gouveia. • das • uni-
versidades de Paris e : Hyidelbérg,
professor de clinica ¦ das doiinijas dos
óihos, ouvidos!, nariz o garganta, 

"iú
Faculdade de Medlòlna.desta capital.-
consultas diárias, das 14 ás 1*6 horas,
á rua S. José n., 24.

Dr. Humberto dc Mello—Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho>
ras o vias urinai-las. Cons.: S. Josg
Si! Das -3.3;.«is. 15 horas, ás segun-
das, q'uurtad''e Sextas-feiras'.*' líés.:
24.de Maio. 35. .Tel. V. Gll!5.

ANALYSES DE UHINAS, ETC.
César Diogo, chimleo analysta.

líliu da Quitanda .ri. 15, esquina dí.
(Id AsiBenibléa. . 

' -

DENTISTAS

Dr. Octávio Eurico Alvar» — Cl-
rurgião-duntistíi, pela Faculdade de
Medicina do Hio; inémbro de variaô
associações scientlficas, fundador da
clinicii dentaria no Hospital ¦ de
Nossa Senhora das Dores, da Mise-
rioordia, etc. Inst.Jaçào electrica.
Hygieiie rigorosa.' Trabalhos rapl-
do.s e garaiilii.lü.*;, eom h«Jra marca-
da. Consultório e residência; rua
Vinte a Quatro de Maio n. 74. Tel.

ADVOGADOS

Dr. U-iimpIu) Boeayuva Cunlia —
Kscriptorio, rua do -Kosario n. 65.
Telephone n. 4.342, Norto.

Dr. Kuboiis Maximlaiio Fl-ruclrcdo,
advogado—Commèrcial, eive! e cri-
minai — Kosari«« 157. 1" andar—Tel.
5.738 Norte—Uãs 10 .'is 33 c das 19
Os J.7.

Dr. Honorio Coimbra—Civel, çom*-
mercial é 'crlnilhál; adianta custuá.
Praça Tiratknies 87, tel; i.-Ho Cen-
trai. .-. '--A-

HOTÉIS E RESTAT7HAX1TÍS
• Hol«Bl»'Av(.'iiiifii"-—'• O' maior oíihSis,

importanli; do Brasil —r Avenida Kio
J3ranco—Magni fieis aéeómrüoiláçOes
a- preeios inodicol?,' Ascensores cie-
etricós'; •")'¦' '^.'-'"A- '-••'-•' '-'*•'

LOTFHIAS '%'

Casa Giiiniariíes —Afíencia de lote-
terias — Kua do Rosário n. 71, esqui-
na do beceo das Cancelas *

AKCHITEOTURA E CONSTRU-
CÇÕES 

'••'-'

Antônio «laiimi/.zl & C, sociedade
em commi).ndita, . por aççCes, . com
seriaria e carpintaria a vapor; dopo« .
sito de madeiras, de ferro duplo T., jmármores, mosaicos de luxo, de ma-
deira, ladrilho, cériimica o azulejos, I
etc: encarregam-se da construcção
de edifícios públicos e prédios para!
particulares, por empreitada ou ad- I
minlstiação.

Jiseriptorio technico: Avenida Rio jBranco n. 144, telephone 773,' Cen-i
trai, e telephone particular, do ge- I
rente, 774 Central.

Tiram plantas e dão orçamento
pata quacifiuer obras.

Fseiiptorio comniercial e deposi-
to; praia de Botafugo n. 20 (morro
da Viuva), telepliono Beira' Mar,
1.33».

FRUTAS E GELO
Ferreira Irmão & 

'C. — Rua Pri-
nieiio tle Março n. 4.

FLORES É PLANTAS
Hortulunlii —r Casa' funda't]a"em l"

de janeiro dé 3.885 —r TeleiiEprió nu-
mero 1.302," Norte-^E. .'CARNEIRO
BrJÀO ií C; '.aüccèssprÒ£VdÍB*.'Í?j'(jktóíí,:;
Carneiro Leão; &,C4..Rlin'.dp.':Õ^VWor-'
n. 77 — Cliac'afaj: i«uá Santa: Átexàn-
driria n. 13-J, KióICqmpíl^ó 

'^'".áè-
mentes novas de; fí'òrtanças,'-.''_fl(íc«7!5
e agricultura — Plimíás de orriameri
to, fruteiras, roseirus,* (jtç. 

'Objòcljqa

para todos os misteres .,'dV jardlria"»'*
gem. Gaiolas, dias . da índia' Kani'
Lars. Alinelio e Pauli-<tav.'Alimento
para canários, pó da lVrsia, . éte.
Cestas, ramos o cornas 'dç!'flores na*
turaes, feitos com apurado gosto.

DIVERSOS* r^;;.'^.
Livros de leitura,"db Vianiiâ, .ICO-

plie, Pulggari-Barreto, Arnaldo BnN
reto, Abilio Mac. Epaminondas*."''o
Felisberto de Carvalho, Ferreira Atí,
Rosa, Galhardo, Hilário . Sabino o
Ccstae Cunha e outros autores: na'
I.lvrnrla Franelstu) Alves, ruado Ou-
vidor n. 3(16, Rio de Janeiro—Rua
de 3. Bento n. 05. S. Paulo—Rua Uai.
Bahia n". 1.0G5, • Bello Horizonto

OFFERECE-SE um cozinheiro;
escrever para Jpão Alves; rua. dos
Arcos n. .60. PÍSe ir pá"ra fora.,

"pFFERECE-SE 
üitribom arruíiia-

doi* de quartos; dá inforhiaçõcs. com
o Sr. João lgnacio da Silva, rua dos
Arcos n. 60.

OFFERECE-SE um casal com
pratica de pensão, o marido para
copeiro o a mulher para arrumadei-
ra; rua do Cattete n. 107; condueta
afiançada. Telephone Beira Mar
1251.

OFFERECE-SE uma moça para
casa de pequs.a familia, para arru-
madeira; ladeira do Castro n. 68.

OFFF.. -5CE-SK uma senhora de
meia idade"; p..ra um. casal so. i fi-
lhos ou para -ornar conta de crian-
ç : á rua "Marcilio Diaa n. 8.

I*A^T!CBPÃÇÕES
FWEBRES

D. Joanna D. Victorio de
Oliveira Cou linho

t 

Aureliano da S . e Oliveira
Coutinho, Jòrinriã A. de Oli-
veira Coutinho (ausente).Adol-:

-phi. Y. de Oliveira Coutinho e
senhora. • Sòplííá Salles do 011-

veira Coutinho e filhos (ausentes),
Alberto '«.lo Oliveira Coutinho. ee-
nhora c filhoa (ausentes), e Aure-
Imno dê Oliveira * Coutinho Netto,'
senhira o filhos (ausentes), fanem
celebiar missa om ,suffra«jio. dá ai-
ma do stíã inolvidavel mãi, sogra,
âvó o bisavó, D. .JOANNA DELPHI*.
NA VICTORIO DE -OLIVEIRA
COFTINliO, na matriz da Candeia-
ria, altar-iiiúr, hojo, .segiiiitla-fei-
ra, 20 do corrento, fis 10 horas, 30?
dia de seu fallecimento, <-• inúi agra-
decem ag pessoas qtíu asshtirem .ao.
acto rclij-ioso..

OFFERECE-SE um .perfeito cozi»
nheiro, limpo-e afiançado, pafaífdr.*
no, fojjão. massas finas o doces, para
hotel, pensão nobre ou família' de
tratamento. Tel. 1820 Nii
— i,

. OFFERECE-SE uma criada" para
cozinhar, dando" de süá pessoa ' boa
iiança, para casa de .tratamento; or-
denádo, de 60$ para cima. Rua do
Riachuelo n. 78, casa 17.' 

"

v-O^I^XXIE-SE. .uma cozinheira'dò •trivial,..com uma filha de 10 an-
nos, não-fan*questão de faüèr mais
algum 'ser.viçdi^para ser procurada na
ruii das I^iranjeirau n. 146, casa 2.

OFFERÈGEí'ãBJ*iuma senhora do
idade parivdárijá ."dé.' companhia, ou
para toniár cortja tieuma casa de um
viuvo; trata-seíiha' rua Real Grande-
aa n, 262, travessa-- das Mangueiras
li. 2, com B.;-JosoHthiria^orelo.

-,OFF)3RECE..SE".úiiÍa; .senhora \ de
idade pára*.serviços leves; rua Eva-
risto-da .Veiga ri. 47,' telephone
0310, com *D'. .*Vif!.Ha.' 

' 
. 

*

: OFFEIÍECE-SE ujn.a'boa lavadel-
ra o engonimadéira;' trata-se & rua
Carvalho de Sá n 60. .

OFFERECE-SE uma moça com
pratica de ama Ht-cca o íionestá, para
casa do familia; travessa Pope n, 34,
Botafogo. ......

OFFERECÈ-SE uma senhora para
cozinhar erii' uniu pequena pensão;,
cartas neste jornal, comas Iniciaéa
c. ;-•;•.. ... . ,

OFFERECE-SE uma, senhora de
idade para'casa do familia ou pensão,
para ajudar ho serviço doméstico;
não dorme no alguel; rua Evaristo da
yelgá n. 47.

OFFERECE-SE'um homem de 30
.annos, sabendo lèr e eserever, pava
qualquer àeryi.CO,: eem ordenado es-
tipulado; prefere ir para uni dos Es-
tados centraes, medianto pas.*iagem;
quem precisar, escreva, para; João A.
de Souza. Rua doa Arc-oa. 60, Uio.

OFFERECE-SE um menino:de 1-2
annos, que sare IC-r e escrever, para
qualquer serviço; prefere-se Cattete;
í't rua Bento Lisboa n. 124, Cattete.

DIVERSOS
PRECISA-SE comprar uflia casa

para regular familia, não se-fazendo
questão de rua, porém, não muito
afastado dó centro da cidade; .infor-
mações, rua BÓnedietinos n. 30, «so-
brado.

VENDE-SE, em leilão, no 
'divi 
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do corrente, um prédio com cinco
quartos, sala grande e mais depèn-
dencias, com grande pomar, om ter-
reno de mais de 3.000 metros' qua-dradós; á rua Miguel Ângelo n. 575,
Meyer, bonde de Cachamby.,- pôdeser visto desde já, coni à pòrmissão
do Sr. inquilino. Mais informações,
com o leiloeiro Paládio, a rua São
JosC.

VENDEM-SE ternos de casimira
fina, de paletó sacco e fraque, smo-
king o casaca, a 45?, 55*», 60$, 65$
0.150$, e vestidos.finos a 85$, 55$ o
95$. Liquidação. Rua .Evaristo da
Veiga n. 69 e S. Luiz Gonzaga nu-
moro 132. i .*. ..,

VENDEM-SE ternos de casimira
fina, de paletó sacco e fraque, sino-
king e casaca, a 45$, 55$, 60$, 65$
e 150$, e vestidos finos a 35?, 55$ ò
95$. Liquidarão. Rua Evaristo da
Veiga n. 69 eS, Luiz Gonzaga nu-
moro 132. ...*.'¦• - * - .

COMPRAM-SE ' roupas - usadas de
homem, paga-se bem; a>ttondem-se a
chamados pelo telephone Central
3344, e Villa '"648.

OOMPRAM-SE roupas usadas')¦.de
homem, senhora, cama e mesa-'è" ta-
petes; pagam-so mais 30 °|ü dò'que
outras casas. Rua lívaristo da Veiga
n. 69, e rua S. Luiz Gonzaga - hu-
mero 132.

COMPRAM-SE roupas usada?; ciehomem, senhora, cama e mesa. e'^ta-;
petes; pagam-se mais 30 òjôfáoSqug
outras casas. Rua Evaristo ,da Veiga
n. 69, e rua S. Luiz Gonzaga nu-
moro 132. ... . .- '

; ROUPAS, penhores, compram-se
as cautelas; paga-s.; bem. Kua Eva-
risto da Veiga* n.* 09, Uniuniria. ¦

COMPRAM-SE rou pas usadas de
homem, paga-se bem; ãlturidém-sé a
chamados pelo telephone Central
33*14.

COMPRAM-SE inoveis usados,mo-
bilarios completos ou avulsos, qual-
quer quántidiule, pianos, ítíiíótts' iria-
chinas, du*costura o çofrCij dè ferro;
pagam-se bom; hegoc'i'o decidido com
brevidade; ft rua Vl.scuiidc ileltafinà
157, Tel. 1297-N«.'rt..*,

MLLE. RÜFFIER, professem- de
fran«;áis, d'hist..'u*..*, do littératürc et
de diction. S'adre.sser, 10, ri,ia Sa-
chet, áu lisrl ôtáge. oú -33." Désêni-
bargador lsidro, Fabrica, 4050 V.

ROUPAS, penhores, compram-se
:is cautelas; paga--.se bem. Rua Eva-
risto Aa, Veiga n. 69, tinturaria.' '

ff piMFiiii, lÉíçíes
intestiuaés o do áppatelho
uriiiario, evitam-se usando
Ü.10P0Í.MINA, precioso antiso*
ptico desinlectanlo e diure-
tico, muito agradável ao pa-ladac.

Km toilaa as pharinaciaa o drogíi-
niis, Düposiin: l)ró*-iíiia Gitloiu —
Kua LVfiiitíin. de Marçi 17 — Kio do
Janeiro.

Moveis a prestações
visitem o grande "stock" de mo-

veis da Casa Sion. Rua da Carioca
ti'5 39. Entrega na I" prestação. 20 T
Telephone 5.586 Central.

Quer comprar ?
ou vender jóias de todos os valo-
res, sem receio do ser enganado? Vá,
fi Joalheria Valentim, ã rua Gon-
çalves Bias n. 37, telephone 994-
Cèntriíi:

Çjrürgiãò-dentista
V. José Gonçalves transferiu seu con-
sjíiltõi-io dentário para o largo da Ca-
ribea 0.

CBlapelaria
Uma casa coriímoíclal -precisa de

um chefe para secção'de chapéos,
porém,, pessoa competente e com ro-
feréncias.; Ordenado fixo e percen-¦tag.em' sobre as vendas.
.-..Cartas a P. A.C., nesta redacção.

Pelas chagas
de Christo

Uma senhora, de idade, doente,
seni poder trabalhar, estando quasi
cega' dè catarata em ambas as vis-
taíi.è.sèm ter meios para se susten-.
tàr/pede ás pessoas caridosas,- -pela
Sagrada; Paixão e Morte de Nosso
Senhor Jesus Christo, uma esmola,
que Deus a todos recompensará; á
rita Chlchorro -n. 47, casa 13; A'
villa. Moraes, Catumby, ou na redu-
cção, que reeeberú qualquer esmola.

A' caridade publica
.Tacintha S. Brandão, velha, alei-

jada e sem recurso, roga uma esmo-
la^ Deus recompensara. Esta reda-
cção se presta á receber qualquer es-
portula, oú rua;. Joaijulm^.Pinheiro
ri.. 51, Paradij, Lucas, r 

'.

SUSPENS0RI0 MILLERÊT
tin-lca, Ha Ulsutaru, nara VMiiWui.

la»intor «t-ips-aMs» <•«< n^nterU.ata tiuptatorU.

fibrüinta ^vf "?
C/l/l/MVi.-l' OfNtf

Cera para assoalho
A 4$, ngua-raz a 2$»00, oleo a

I$800 e alvaiade a- 1ÍS00, na rua
de S. Pedro n. 180, Tel. N. 4819.

Natal. Anno Bom e
Reis

Avisamos aos nossos bons amigos
e freguezes que recebemos um lindo
sortimento de perfumarias, em bo-
nitas caixas, frascos e estòjos, ar-lU
gos finos próprios para presentes.

CASA CIRIO
Rua do Ouvidor n. 18ó. .

QÜKDA, 
CASPA, CABEIJiOS

BRANCOS—A loção Juve...
quai sera tttineín! 8" maravilha;
Gonçalves Dias n. 59 (Drogaria
A, Gesteira & C).

ELIXIR DE NOGUEIRA

*-a| )|| X*

**w»j<-*v». % ¥ ___.

HÜ KrffiliN H ãüfl
Ao coração de ouro

;5 BUA DADÜOCK LODO 5
liste a«iu «-o e concei i'ua<io s-atàbülo*

cinionio proviiie uo. <è'u- aiiiiyo- e
Ireguore- que lem *>umpre uui vr.-
•iado.oru mento de íoíuv de Juro dc
lei, cum «•¦ -.em brilbiunoü, quu vendu
pbr pre«*i-«* iiarntUsiinoi.

Btlogios dos principais faUricantes
Ubiecio.d- pratii e lauuisiiii, Cou*

cert» juias t relógio» eora perieii;áoa garuiiiin, . ¦ ..^ 3
Cuujjira s««ro,. praia \ oriluautei.

.4. B. de Almeida

Moveis a prestações
Quem quiser cominiú' uu^-is "a"

rfatisi. mos, deve y.str-fr a CASA
SION, á rua Senador rOuzebto na 117,
11 • m 121. Tel' ühone n. 6.2 * Norle.', . . •*

Ferros electricos
I.EWOS-RIÒ

Oh unicos gar-intidos

Vendem-se nas cao.is do eleeti'ioi>
dade e ferragens.

l«'abrica, rua do Sentido n. 31*a-

.:„. MÉ
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Louis lásarfr

««s-w

A8 EXPE

<-•*>- il-4 I '-' <v •[

V. Sa. Pode Comprar Em
Saint

OS 

FABRICANTE^ &e Saint Louis têem estudado os problemas*
de transportação eo uso de cuidado, na embailagem de mercadorias
para o> Commercio Exportador, deforma a offerecer toda a segu-

rança durante o trajecto ao seu destino. Os seus produetos são de ton-
fiança e garantidos a serem exactamente tal qual representados. Elles
não querem somente os seus negócios, mas tambem querem V. Sa. como
um cliente permanente e satisfeito.

Este mercado grandioso de Saint Louis, está preparado agora para
fazer entrega de mercadorias por todas as Vias de Navegação aos Importa-
dores e Commerciàntés da America dò Sul, Cuba e México. Alguns dós
principaes artigos de Saint Louiv são: —

Utensílio» de Alumtala
AltMIMVCi*.
Popar* rendar
AitifosdaUfbcira
Irtigssdalataa
Omueink*
t**njduLto« chiaücoa e drapa
Roupas feitu
Bolsas • sanou
Tecidoã
Artigo* eledricaa
Obras «mllmlu• Iàatrumentos Af titaUa
Árticas de birro ¦
Ferragens* .-'¦'..':--¦
Arraie*» etiellu
Chayottg
Óleos lubrificantes ."

Aatsmovei* de carga
ArtlgM <t* meda
Tiniu o veraiiaa **:*
MatbhUsm» mata MfrUom
Ossie *»hétagrstMtas
Aradas ds alata*
Artigos felíaM»
Male*dúÉ»aníBrindasdeferr* *'
Materiaes »MBt*tlkaassCWcada
Sabfaetea

j MacjhtatnOan aalard de aaaucar
Maias -y.y-'. ¦
Saccea da -rfagea
CakwdcanB*
Artigosde aadetra .,.-¦¦¦¦
Carnm.Wmmtma

V. Sa. pôde poupar dinheiro é'obter embarques muito mais rápidos
se fizer as suas compras neste mercado grandioso de Saint Louis. Se V.''
Sa. fizer uma contramarca nos artigos acima transcriptos dos quaes esteja '
interessado,, e enviar esta Hstsf para a Câmara (Je Ctommèrao de S&inE
Louis, a mesma será entregue a firmas de responsabilidade de Saint Lou»,
as QÚaès lhe remetterão preços é informações. Enderece a mia carta

: ,• "• . -, '. •.¦ ' . ¦¦¦¦. ¦ -. ¦- i ¦'¦ ¦'. ..-. . * . '•¦•.-¦.-?'
parao -..-..t £*$•*•* ¦. ... *- - : 1 -. -..-¦..¦¦¦

Dircctot New Markets Bureau
ST. LOUIS OHAJ^EROT CQMMERCE'¦•*:: 

St Louis, B. Ü. A 
' '"¦*'* '¦';".

mm
Descendo 0
Mississifrfii

Com Destino
AV.Sa. sfôrc

•«r -\tmf^ .".-^-..rv*

;¦¦*.* igl

). ST**

Muitos automobilistas tem perdido
tempo e dirtheiro fazendo experí-
encias com pneumatícQs. -

Têm achado que os j>neümitièos
de ma; cas desconhecidas, de preço
barato ou de qualidade incerta, nun-

v ca dão resultado.

v.£ assim pouco a pouco esses auto-
mobUistas chegam á conclusão de
que a Economia consiste em com*-
prar um -pneumatico conhecido, de
Superior Qualidade e reputação es-
tabefecida. / <• • 7-'

Os. Pneumaticos 4^DllITHCI*i8Ti^
S'»'í'W* v .•¦'*.-¦¦;:", \"- -.-•"•'- '."'•''¦'•' Vi ¦*••/-•'

TES" têm uma reputação invejável
no Brasil e era todo d mundo,

Proporcionam ao automobilista um
serviço uniforme e uma economia
permanente— pneumatico após
pneumatico — estação após estação-

United States ftrbbet Jxport SftXtd

S. PAVLO

^^^^^****^*j*j*a*1*aBB^^^^^^^^M^^^Í»3»'^^^^

J|,.. *•• ;,fft2*/* ' *,. -. Víymi
,'r ¦¦' .-¦-'.. £$$ fe---.; * :¦

RIO DB JANEntO
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LEILÃO DE PENHORES
Em 29 de dezembro de 1920
Casa Liberal

(Fundada cm 19l«>

J. LIBERAL
58 Rua Luiz de Campes 6tí

Faz leilão das cautelas vencidas,
podendo os Srs. jTlutuaríús refor-
niu.l-as ou resgutal-atí até a hora de
começar o leilão.

U ERA

LEILÃO DE PENHORES
CASA 60NTBIER

Em 22 de Dezembro de 1920

Henry & Armando
-tt ln U li* hA, ff
Fazem leilàn dns peQhiirr» vcn«

fidos c avisam »«h Srs' iiititiiuriu*t
<|ii<* piidcm reformar on rrtgmtur
as suas ranlclas aléa veapcM d»
Iiíilãi». -

*4al*-'-^Jk S S I IVI

CtaeRuei a. flocur cru as* »«»Ana:

^^mmjfmmw^ \

AGM INGLEZA BITTENCOURT
é iitil nn coiivalesceiiça das moléstia»

agudas, como tônico e entomacal

PttflRnflCIfl BITTENCOURT
ÍM, KUA URUGUAY ANA, lll

•ABOS ns^ASSIÇOS

•¦-*¦ '¦-.. 1—

DYNAMOS

AEG

Sof)ria hufri»j)lm*4nu; dos pulmões: tuas ^ra.-a» ao Xarope Peitoral de Ale*-
ri-áu <- .liflah} |H-«fiaiá(Íu |u»»u |ib«rniiiòénMe llonorio d«t Prad*». 4 uioii pí*if
luso rémeiiiu.cuiitrjv i>j«ití, hr mobilei, »i'lint», rouqiiwfiu i" isi*Qiiflliiclw.

Consegui ti c«r assiml

DUNLOP

«-Jç^.J **^^^^ mt

JÊim^aF Cm.

^1 ^*aW ^Bfe^U^V

Milagres do Bazar
Colosso

Sedas enfestadas-"chies*' para pre-K&nte.s de .valor, e uue.yendemps ba-rat.*. crepe ehina bem * encorpado•liç.telto metro largura roôa,'. brai\-
co, uzm, pretp, bege, tilús, : jroc^íüj-íriòrrliihó.-^creme 121500;- crépft'-gfebW-*ff«e .forte met.ro largura 6$500- Sc-tia» Tavavel inetro largura desdo 5»;creppii .fiinta^ia. chie' metro largara
7í Uii-hos bons etrfestados 2Í5UU;«-a-mbraia. de bom linho 7*500; mo-rins, nossos crc-iones são bons *tcm
todiis.lauguiasi-ivara; lençol.ç.vondè-
ii»o.s por menos "de &00, até 1$000
l>or metro, rendas chantili, rendastilé crivo, orga.ndl feminino, mólmOI
desde 1J1>ÜU Nanzuek barato, caasasC00; percales c riscados 900 vinde
rer Novidades e baruteza rua Had-
doeli Lob<rrn. (i. , ' •

. Completamente curado e bonito- • HOKOIÍÍO bo^
Único- dsposllarioi; Ai'iau)'u l*"reit»s X C. — Una Jo» <U:<riv,s SS — H, iVdíu, 100

RIVAL MU

3 "mv9mr mmmmW mm\\\\ ^m\W

VOS QUE SOFFREIS!
Doenças de Peljo latlttfKBii&u WH»
Vicios do Sangue Impigens
Borbulhas da Cara Prisão de Ventre
Fitrunoulos Enterttes
Eczema Enxaquecas
Psoriasls Dyspepsia
Comichões SMsOetes

Tomao lato uue e;

iUTUBUéIITIS JASVBBI
fottoroto aapiirBMTodo Ma«u* itiunai dm priowpi,
•otito %aa dMlKOft lodot os miotobio» OtnmtiM aa»
ti**»» digutiTM oian priatlpil d t»le# «ultriaidadM.
Knjam lémpr, • Mn4m da V**aa. preparada pai»
Prufasaoi Itcoatum, 4o lutltuto dt lttrait*l«S<M*
Sdlaotiflea* dt Malz«Tilla. ptrto d» Naac* (Krauoa»
A levada» d* Vaaa, tende om liquido \aa t*
CbtOft» M> (Htoa itrma«Uçati-poito« daj fttaa aait
aítlüíicia %aa qddraati eate*» Cotur atta «ototoic a•naadal a tmffl*»dittNit<al« aa* aaaaa ume • »*»We
dirtecl*¦• ttta •

Bkj Jt *jBEj

BHftE EHmJvS'L3*3
**^BjM*oE-w*jf*^^ffi»iBBÉ

*àÊ*m\r.ar>Q * c**f mu v> *a êútraa ta. ra, i«. nu m iaimatrm
4a« »ftta' «outra tO> fomale tiputalite "'*

t> ?«*» aa IMte ei * MwnatalM «t «a»aMi<m

Os IROS MAS-
SIÇOS DUNLOP

são os mai» procu-
rados porque os pro-

príetarios de caiuiiihõcs
têm reconhecido cerem ei-

.. los os mais econômicos. Se
ainda.[nài» -0^^S,^T)ÇlV^te*

pedi iritoítói^èfráSiií^e^i-' qn«,
delles fica uW*&«BgiÜ;õ ewiir conselho...

<flii':

The Doalop Pneulütic ]mk[M

y:»

-.-.'íx

Completo tórtimeitto de material photographlco. ImpwUição e ex-
portanto -para toíosr/o s-, ¦BVÍÍjSÍ «li,*?) Brâail. Tem'sempre e' recebe>ót
tdetoe. ."os" vapores, chapas, i>a^eiá^<i produetos chimicos dos melhores
fabricantetj, .'.'.eniulsòeá'' íáénipre. ifè^cas*^ Fabrica*-*! de cartões para,,. pho-
tógraulila. 8êcg*ão especial para- a'm adores. Preços módicos. Chegaram
asafamadaa ohapa«-1fi;anteá6e. Petftf.tyio B,, C.; ": . 

' .
:¦ Hâí rqa Stíte de^UíiwtírO^Uã — MAMO F. -ItKKTEA

Moveis a prestações
Visitem, a Caça Síqiv püe vi-nd^-í»*

moveis pòr- preços bai-a-üsslaios tí on-trega na primeira entrr* •> <i- -<*u •{*,
telephone. Beira-Mar 3.790, rua do'Cattete ns.1t».

Trocam-se jóias
: 1Cómpt~ani.-se"l vendem-so v concer-

tám-se, na Jtoalhçria A. TuEmallna,
rua Uruguayana nfc 223', Tèl. Nort»'
Wll*' ..'....- '.-.-.• 

".;

\yy<243, Avenida Rio Branca, 245 :'|
Telephone Central 775 Telegrammas: DÜ#tt.0P

íbio de j-ÀKr^iitO •' ¦¦'¦ '¦."";] • 
; 

'".-'
• 

am.'m ' ¦¦¦¦¦.*¦ 
'¦¦'-¦ ¦"¦¦*¦¦ ¦— — ¦ " * ¦'¦¦¦¦¦'*-¦¦¦ ¦-*¦¦¦- »im

LOTEBRIAS t>E IS. Í»A.XJI^C3
Fiirncçôes áj lerçM a BeXtá-i.fSiriiri sjfi a. i&útiÉMlv «to g*w:- »t> do E*>t do .- •'

j%MA.\H,Í-*20:000$00O, pur 1$!*»»0 - ÚHi'~r.:l:.Todo* osbiMielrs são
divi.li.lo» em fraeçõ*». J. AXtívecO S. C:-PcinwiAon.-.rws ^S. IV.tilo

Vlii UR»-SK B H ' lll) t" * 1' Ut E

t:\lllAORUI VIRIA I.UItllll PARA O FIH líl» j\.\.\O-"í«0:0»O$ÍM»0
em crês srafliTéa premias — Sesfa-feita, 31 de drieailir»—fOOtOOOiJ —

60<0U0$-5U-.UU0S. Tados as bilholes a&a 4iti4*ilvs ea fracçóes

H^wSdoSado^rio I
jl» Sjfsicuia de uraas e eapheras - FlsralUmlo pei*» 9 jg

^3 jaECactitacçôes à*s 15 horas *»¦
* '^S3 - mAa*AAA*a*m*mT*a*afia+*tm I

^1 AmAiihü Loteria cto Natal MM

Í20 000$50000j|
» Inteiro, 1^-íeio, 600 réis Um, 3$ftt8—fnintas,581 m IIagá pH|
ya ^»MWW»lMWS*^WlMMW<¥***^>i^»vv^-**^^ |H

TTETSTDEJ-SE 
EM TODA. PARTE WÊ

Wm CmmmmsmlmaarMutiWMrMmXlXTEKM E
ÍJ Baa VUraade 4<i Riu Krascii 41)0 - itlTUtHOY fi^

^Ó^ DEBILIDAO& KEURASTKCNrA ^^ 
~^-

Í7#^COHSUWPCA0,CHLOR08E — mÊL% ¦ &
Hjp#|cONVALESdENÇA 

1 fll Hk

Hemoglobina

vinho ¦ xarope Desch ieiis
Todos os Médicos pTOcltunao epié este Ferro fitai do Sugue CURA a

Bastiluc saúde, fgrea, belleza s todos- Umto superior t carne cnit, ws lerru(iao«»,eic.PARZ&

i
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ÒJATAHY

v..-..-.'.*. • ¦ -.-..'.-.'....¦ •„¦',.%*.'."..".*.* ¦'*xrf'3c3S H
' :' .""''jr *»

¦ **Wm§mm

iaiiilliifiipfí
SEDE 80GIÂL: PARIS, ¦RÜA liALÈVY 12

Capltnl les. r.O.OOO.OOO - l.esel-vas fes. 'M.OOO.OOO
'SIICCUUSAUS M) UU.\s'lL*' 8. . 1'anlo.

' itio de Juueir-.i. 1'orto Alegre, oantoa.
Ciirlt.vbp » Itecife.

iciONClAS! Ullielrilo Preto. S'. Cnrlos,
llotncnil*. 'Hsplrtto Santo do Pijlj»;, u"
cArm a. Jnsordo Itlo Pardo. Jnhu IJoiil?
Ornísa. Arurnquar-, Caxias. Barreto» e
Paranaguá,

SUUIlIJltSAI li.M ltllHNOS ¦.•AIU 138
. gullo — blsiiíiiiTn 25 de Majro, .' Agtmítfi» líLTJitíp 'iulra o Brasil e Argen

tina. (lc:
Cniiimcrclalp Italluiin, Milõo.
I,„„di«n Cil-, & Mlillnud llank Ltd

Lonilrrit,
¦ Siwrlíte GCncrale ¦ pour faroriser, etc.,

Paris,

Eiui. di. Ur. Uunórlu a«> 1'ran., - Pude
V Kx. fazei publico qne, usandu o vosso

«ouhecido prapartuL, com o uy^ior pra/.oi
deelaru que uí"i«- qoullãéõVoiitro, tão ollicaa
como o Alcatriio o .latah}'. ISasinm
poucas coilierc> pnrn aoiaiui n vou, o quo
dirticilmento so lioiisogiie com outros medi-
camoutos. „

, linrieo Carnso. ,
Reconheço a li nua Kiinco Caruso.^.Hio,

17 do outubro,de \>m-Iltui!.citrGiiimtirtic8
-- Tabclltôo l.inò Moreira. I.osiirio. \M.

ENDlíltlíCUa TELUCUAPniOOS: j

'D« Paris o do Itrnsll: SUDAMKItlS. -

Da «uucursnl de Iluenos Aires: IPKANCITiÇ*.
¦correspondentes'em todas as maiores ci.ãades do Brasil e' do estrangeiro

_¦_, _—r^_—; 11 .¦'.', ¦ -^., ,,

.pepositos si v>xre%.mo fixo
¦'si mézésjüros d.© -4 u/0 ao aixrtp

- » , S °/o »

ia » e 70 »
I>eT50íSitos ét, vista S°/„.ao farino

£e£ COiVIAS COKREiVÉES I.I3IITAOAS

Ató Rs. 10:O0O$000 juros de 4% ao anno
Rio do Janeiro- Rua da Quitanda 117 -Caixa Postal 1211 • Tel. 6400 N,

^^E^E^sãw^ssaBEEsm^s i 'ii ¦ i' ii «¦¦¦ii ' my iKbiBiaaV/1m
O ponto preteridodas familias

ÍB 

•**? I íí IH§i Proprietário t
I IfMjílflH : J- K-srxvvx

Companhia Alexandre Azevedo |g
&JJE. - A's 7 3|4 e 9 3|4 - HOJE

Tültimos © clef imi tiva®
representações da engraçadissima comedia era 3 aotos, original

de GASTÃO TOJEIRO '; • ' 
, .

iBaàÈs&tWkmmn&sjqtfTàfg 3*M**-3g*aÍ IT rT^3TIKn*-*'J**»^^^v*;-^

PÃtÀCIQ THEATRO
Companhia Portugue'/.» cie Ope-

retas - SÁVAXÊi.l.A — AMA-
«AME '

Direcção intisitv.il tio maestro
AtiOSTIMIO GOUVEIA

ULTIMA SEMANA
HOJE-1'S 8 3/4-HOJE

He(ir.s,é'da opereta em tros actoa

mmm1 IHpiLIA DE
**âí^í*íí^^^

Protagonista, APOLLONIÁ PINTO

II1CMI1

Amanhã,— 1. representação da mnis liifda .comedia de
OJuvaido'Vianna - A CASA DE TIO. PEDRO. Estréa da dis-
tineta actriz' Abisiail', Maia.

. - TÕÁIA PAUTE TODA A
COMPANHIA

Auiunhà-iítLlllr:U l\GH\TA.
Stixtik-leim, «4 — «ranilioso

festival eut'boni«nag(Mii aos,ir-
listas Estevão Ainucante e Lui/.a
Sutnnvlla.

MAG.X1F1CU lMIOliRAillMA

THEATRO REPUBLICA
yvvwvvy^A/yya*vt/v^^«^M*,^'V^lArv>^«vvvv
Companhia Portugueza de-Operetas

CRÈMILDA DE OLIVEIRA
Do que Iaiiiiii ;()»n» Maria Abran-

«ihes u Almeida Cruz
Cirande orelicstra sob a illreei;:",,

ilo maestro Assis Pacliecn).

HOJÈ: A's 8 3/4 HOJE
(ir:tK<le exito

tiltima du opereta em tros actos

III il CHIAM!
(Xoviilado pára o Itio)

Lisbcth — Creuiiíila «1*011 veira
Tomam parte toilos. os artistas

ila eoiii|ianliia
f^Vt**a^V&*J^***^^********y**AA^^****

¦— -— BILHETES Á VENDA — —

Ainaiilià-frinccAii ilos Dollars.
(fuurta-fáira—:O outro sexo—Ulti-

__ __._ ma ryciíá <lo .'assiíiiiitiirá'.
^Oll-Tr'HONA, &t*ooo

ft)*W»^tty*l*J>*A/IU*ÉAlV^

Il'lliet«s \ ventla nas liilliBturLs "o* tiioatros. ãas.10 horaü pú« diaDto e na
easa I/uima Pn-iiáiiiles, :í Av7ni,l, liio llnuoo 138, das'11 a* »**irpras, ¦

Theatro tyrffeti—lísWÒ :i VHÍula ou uillietcs pata a testa lutinul.do Nu:*1

^/V*t/i(i*«-*^t/^'i>*^/NAAA*'I«A*>*ir>rV

THEATRO PHENIX
- T*el. C3. *S^l~'r'..," .-..-.r.r^-

Recommenda.se ao publico desta 9^^&^^0
cinematographlcas do P«ENlX por serem os seus program-

mas escolhidos entre os melhores Films Americanos

HOJE - Sensacional Programma • HOJE

O EL MO IO
_Ò GIRCO

O'perfeito e emraocionaate film da fauaeso fabrica ROBER-
TSON. COLE tendo como protagonista o querida artisla

' IBI-X^X-.I-EB' T«aC>3DÈ2S
Uma chistusi comciliti da UXIVEHSAL pelo eelcür*

üAÜACO JOE' WARtlM
-üm interessante jornal de novidades internacionaes

Cadeira lg000
O melhor pro-fiaiiimii no Tliea.ro mais eliie do Rio

K

THEATRO RECREIO
.jn preza i rMiítiatliria

Kanaelot V.

Quarta-leira, 22. Impreterivelmente
A's 7 3i4 e 9 3i4 ^

Primoir.ri' i'«!|'.i'.'*oiitanút''* cla-.giiui-
«liosü revisa do Carlos lii tniuoun,

aiduaj ,1o Miuozos o lter^o liarits

8E Â BOMBA
ARREBENTA...

Kstréa da diraniic €mii|ti.nliia
A:u-i„iuil «lc Itevistas

A hiaiiir e mais desliiniliraiite
iiiontageni que se tem IVito

cm espeçtaculos por sessões

Companliia Brasil Oiiicinutosraitlüea

1.0 programma de hoje são dois os films,
ambos grandiosos c lindos que Offe-
recemos _ .

a ¦niiiiijKil li«,'ina ilo elenco dn
VlTA4<tlAI*ll, etn um romance
liitilo '•

IXIJ-.
Avenida Rio Branco 168 - Tel* 42Í&

EMPREZA PI3SrFILr5I

um film quo remonta a
gênesis do hòm.tim

WM i&SsssiyísiiBí

m&m iSS»?

mm^g^lg.

O A Ip Um film que marcaiú
Ifiv/tJLi; época. LIíiui producção
alltímaqiie encerra lim àbiVetcaclp,

exemplo de moral e <Ie i*eÍigii"io

mm

HH
mmWÊwlww- OM

I'ltHi;OS DAS LOCALIDAUiS
Frizaa «« oaliíiíTõt:w; lüS; o:,d«-iras «i«:

lí, 3S; catloirai (lo 2?, 2$; galerias,
ÍSSOO; geral, 1SO0O.

!lil N 11
Díáiíiií ,iii «iiifò |),irio'. cm qno iodas

as aüíàtts bio uluia, «li «rando inturesut, o
emoção. Vihn q,i«* se i)a*«aa no luxo dos
si Oos, o na ini-oüa ilaâ tavenrs.

O in„giiilii'o trabalho, da «At-
MOVI'

BARRABÂS
apt*i'si*iita o seu T*° episódio t

Neolie x<i£«,-u.E>i'ê
eiií <|iie siii-j-e essa lij-ura myste-
riosa niie taiulMíin Iem no liraçO
a marea tio sinete ile log«i...

Depois de Miianhã-A linda H!NE EI.-
VI DCilí, da W-rld; no «Irania ailuiimvel —
A' pesca do marido «• Os funeraes
ile l.ord-flaiof, de Cork, liliã do grmide
ndualidal,'.

:'^-V-i

É' um film que nos conduz aos primordios
da creação, e remonta a gênesis do homem.
Deus fez o homem.ájsua imagem é seniêlhan-.'
ça, porém ÍJARWIN affirma que descende-
mos do macaco. Serão falsas as suas theorias?
é o que podemos ver nesta maravilhosa
pellicula. que pos apresenta tambem uma
nova estrella allemã ANNA RALPH.

<SrVSA^/%»^^^rVSr\

Como complemento of.erecemos ainda
uma engraçada charge em dous actos intl-
tulada

Interpretada por
xy 'xlÚNa BELL yy
GiÜMWT 10MLH. 31

as mais completas novidades^ mundiaes

PREÇOS COMMUNS

Quinta feira, A VIAGEM'DE MACISTE, um

film sensacional.
Breve, O COMMISSARIO DE POLICIA, do

immortal Gervãsio Lobato.

y>*\1

*ua*m \xs o anais celebre, o mais extraordinário
nyj F, * de quaiitoà artitstas posam para a ob*

jectiva ciiieiiiatojufrapbica

o iiiarldo da niii-íiiialitieiitc famosa Mury lMelíford, etu

! Cinco actos de aventuras e div a nior, nma película soberba «Ir,
l»AnAMOlÍNT-'AIITCilAlfT, «om n«e iniciamos

uma semana *"lnri«tsii.

Umn olua quo bato o "record'' d» ariiijo e da sensação i

Como extra, ti hilai-iaiiiis-.
siiua comedia da •• I'AUA-
DIOI VI-MAC SI*:i\l\l*.Í* ::: IIIMAiltl

Quinta-feira — «ABI PICIÍFOUI» cm

PRINCÈZINHÁ l
\%wmmmiit*v**^^

_lllmmmmMImmTIim3aMX*\%m*tt '"¦'"'—lgntwn'E'

'THE ATRO KVIUNI01PA 5u*
^ttA>V^-^^^fVVVV^^V^r^^VvV^*^>V»<^^^n^v,^

Concessionário: W."MOCCHI — Temporada official de 1920
^^^^i^^KjiJv^njxjySirirv-j-n-.-.-.-rf', >.vwvv,*a*^w*ai«,*aww*v*«*a*«*

COMPANHIA HESPANHOLA DE COMÉDIAS
is: ERNESTO VILCHES ¦ ¦'EB'.:

 BBL2
vv^^v**»**^^^*»\*»»-*«^**>->***<

HOJE Segunda-feira, 20 de Dezembro HOJE;
¦ A'íb 8 Stjf* '

Q'.1 recita de ussignatc. '¦¦.

éom^a comedia, efíí.tves; actos, tto L.TDUriclisteia, tratlucção hespa
rihola de l*\ Refiái-az:

EL ETERNO DON JUAI
Bilhetes fl, venda na bilheteria do tliCatro.
Preços : 'frizas e camurtJtes de VÇ, 5IM; eaniarotes de 2a, 20$: poi-"tronas, 12$; baleõía A; e B.' 0$; liuleOes, outras fi^as, •5$,. e galerias,

2i$0»0.' '. " 
" '

Os c móveis: parir os espeçtaculos desta Companliia suo fornecidos
pela acveditiuto "casa ^KfelJ''STA"R. '

QtJARTA-FEIRA, 22 de iiüifeinbVp — 3*. rfieita cie assignatura:

y/U-LI-OHÂN.G
EstupoiuTa-creat^ão d<! KUNJuSTO VILOlllíS.

-iilsa^-jaa.jt-.lMsr-Ktoíl^nffiBs^M*

OINI^rVlA OLYMPIA:
RUAVISCONDEDOJl^^

IHOJE—O mais variado programma do Rio!—HOJE
De procedência ALLEJIÃ, apresentamos um drama primoroso,

interpretado superiormente pelo grande artista

KAiTMS: KACX
incomparavel em \ -

Sangue de Ladrão
Seis partes magníficas, desenvolvidas sob um profuntfo estudo,

no («uai se demonstra que, pela transfusão do sangue, o paciente re-
ceberá. do outrem os seus vícios e costumes.

No mesmo prog-ramma um trabalho altamente artistico da ia-
mosa PARAMOUNT, interpretado pela insinuante estrella

eil-see: ferouson
udmiívaVei em

vSBGRlíDO ir«VIOI^A.VEÍIv
Drama em 'cinco Ibtensos actos, desenrolados,; com extraordlna-

rio brilho, sob uin agradabilissi mo enredo. ; _„,
Ainda neste programma uma hilariantlssima comedia PARA-

MOUNT, pela risível "tróúpe" de MAO SteNNETrUE:
DENTISTA DB3XGOSO

Dois actos de incontidas gargalhadas.

wiâa

ll | Fox Film Corporation f^/IT^HF'* A' ^ns!11118 ^x ^mH
r.» Wii iam Rus-cii A 

|r f*f I ; II |J ¦ Ctureira^le loõir*|

QITVRT\-FE1RA'— HISTO 1UKTA, drama cm cinco actos, ,poi
íkílth Robwts, e VINGANÇA E ^GltAÇADA; comedia, por BiUc Kit-
elite, em dois actos.

QUINTA-EEIRA — TOM MIX cm O TERROR, cinco partos es-
tupendas da Fox. i

•uVr*M>'"t*-MVtt%-*-ra^

cin:

•^rar^r^ra^m^rtf^rafaraa^ w *> -m *» -- »--- 

is©IS—George Walsh
Um novo programma da nossa serie inintêpraiita de

HOJE-SURPfflDENTES inviDADES 1- HOJE
Novo c iHilliüiitc tríifmplío du ciiitínüitognipliia italiana!

:IUU! WBOi (Za-la-vis) a empolgante actriz italiana, no
principal papel feminino do drama

Seis extensos, e «•oniiiion-iitcs-açtiis. ilu. vltlsi real!

Termina o enotme exito do "film" policial:

' 
eom a cxhlbicuõ d« S0 c ultimo eiiísudio, iniitulmlo:.A VICTOUIA

"_ etu seis longos earrebatailnre.s aclos!

> Olil.\TA-Fi:iIIA - tlohlinú» o colnssul nium-c-wii ile MAC.fslí:, o
extraordinário artista atlilcta, *ron, a .ivili !>'^«»''» ^eii iiovo
trabalho no drama dc aventuras — \IAÍ.t.)l, III'. «Axi-iii-

^^^^ssiiwíí^^H
Einestréu apieseaf«umos a uU-ima creação do insiuuauto ar'

tista da FOX-FILM

a

0 moderno e completo artista simplesmente ívlmiravci no^
decorrer dã r>'ccri-e pro uifi;ão.

ííÉWrir;

r^KiíoS- :;'-vr ¦¦'

í HOJE - O congraçamento da |íte e do bom humor - HOJEi
FOX FILM conín ,«i nò taletHo maleavel dn j'vcn actor

\A/ B¦¦L L- S A 6VI R ÜSSEI
>o deseiupenho da magnificcnte peça da medorna arte oincm;ito^iapbica '• 

N ¦

arranjn eu

11 *

Cinco partes inteiramente agradayei-3. cheias de graça e hu.-;.
wism'í, nvnmuvs e procz.s, sem duvida o mais mtere,s-;

*ahi.' íil p -;*. iíj pelo intelligente protagonista 77

Noiu-isinò [iro^ammn unii .irnsaccioaal *rai'irirè * lin ..mui o j,r7i/i)|tiün, inter-
prStail-t p-lo quiríilo .eiiiimi av«i •

O fiinioaó ciiiipjão do tudSs os sporti, o Int-irpcete alegf.va^mio e tl«.oi«liilo
ilo» tiitii-t o.ttuor«liii:irio3 enredos wl-u-eia h«ij ¦¦ vm

I
On sej:v o primeiro Gim em quo vos foi dndo appiiimlir 110 ÍÜo o intero-s.iiitiiiiritó.', 

. . - ,r" . * .;- "'artista ,'..: . .'¦" -,-.
Cinco n.iloj ultra bensacei<naes'iiiarnvillioiam«*nte iljia i,i[,-nli das pelo iuv i«I-
vul utnleu qui 11111 turnilhío const ute luva de veiioid , t„.lo'u todoi ,|UJ *, ¦• *n>u-

pücin coa seus aiianeiro*i de-ignii-i.

£% À^** *m*mm*^JB££ í*t i^Ê

v^T MB Hjf^

Quinta-feira- Á FHANCEZIMWA, cinco cscsos da FOX, pela apre*
ciavel SHIRLEY MÀSON.

*nKtt-*&r<^c^<'Jn-3+*-T**r*

X ACTOS de imprevistos o:
aeixiitliada-graça e do sco*

; ; tiuientuiisnío
A liistoria eapricliosa de «in,
rien milliiinario, que encon-
tra no dinheiro o tédio,
no itiiiòrro trabalho prolieno |
que da*a verdadeira 1'eliei-,

. ilnile.
Episódios extravagantes ei*
vailos do"qui-iiro-quos'\ dc
scenas engraçadas, verve.

ein os quiii-s ,

! William iassel;
se torna dominndo pcio

amor c pela Ncdiicçfio fcniN
. nlhii -do caricato heroe "do

ürmnjip eu
^V***^»wSvVVVVVV^^^^^^t^^^r^*i^*>9*A*^>'NA^AAÀr^Í********** ^n*^w^f¥V> * * ^^^r^^r mjm w*a w w ^ ^ ^^^*

Xo mesmo programoia as diabruras inllmlas da inigualável St!\-
SIHiMi V0X COUKil^que apresenta •;

WmS%m '""i&i*** B *B

,^'OC ¦ ^-'ilH *%. «
[:.:.':¦:..-v:*r.'::r;^-:¦.¦¦ : .-::::.--¦ ¦ tíií>%VMMMvm^!m*': "":::v'* ' - ¦¦¦¦*:iVy 'mW^j^m

e iessesi
;il ACTOS copia
* nova-, de luf 1-
, nhas, do sustos,
\ de trues de iin-

previstos, de cor-
) rerias ede mil e
' uma peripeeias,

èáda . qual .mais
l mais alegre, mais
'Tuntastica, niais

••¦ •'.-' "¦• .ji -. -.-'.-
» -rti-exccpeioilal

I Um grande sua-1
; cesso cômico!

ig*â-ci
'• III  
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