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O "Século", de Lisboa, pu-
blicará amanhã uma edi-
ção especial, em homena-
2em á memória dos ex-im-

perantes do Brasil —

1 Os lucros líquidos da-casa Krupp no ultimo-anuo attingiram a Inicia-se em Yokohama a
— — — — 75 milhões de marcos — — — construcção do cruzador
i orgaiaizar-s© em Lisboa o partido communista
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A CÂMARA DOS DEPUTADOS NA ITÁLIA APPROVA O PROJECTO
DE PENSÕES AOS MUTILADOS DA GUERRA
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Amagi", com o desloca-
mente de 40.000 tone-
— — — ladas *— — —

r - Poinearé pulilica nm artigo solire o inicio ila niiw - - jxj - - Constantino expõe o sen programma ad povo grego -

i COMMUNICADO TELEGRAPHICO.
de A. L BRADFORD.

HARB1NG E A LIGA
Espectativa dos senado-

; res norte-americanos
A opinião do senador
Hitchock.
WASHINGTON, 20 (U. P.)-~-

Os membros do Senado manifes-
Iam grande interesse nos despa-
chos relativos íi attitude do se-
nador Harding, presidente eleito
ila Republica, eiue, segundo fora
noticiado, resolveu nüo tomar
conhecimento' do Tratado de
Versailles nem do pacto da Liga
das .Nações.

Os senadores acreditam geral-
mente que o plano do Sr. Har-
dlng tem em mira abandonar
completamente o tratado, no que
diz respeito aos Estados Unidos,
o ignorar a existência da Liga
das Nações, em sua actual orga-
liizâq&ó, como uma base pai-a
futuras negociações tendentes a
garantir a paz mundial.

\ crença de quo o senador
Harding, logo que assuma a pre-
sidencia, rio mez de março, porá
em execução esse plano, robuste-
cc-sc com a declaração dos sena-
dores Albert D. Fali, de New
México, e do Harry New, de In-

I dianá.
Esses dois representantes da

nação, são declttrados inimigos
do Tratado de Versailles. Recen-
temente elles conferenciaram
com o Sr. Harding, na.residência
deste, em Marion, Ohio, e apôs
essa entrevista, cada um dos se-
nadores communicou achaY-Sè
Ao pleno accordo com o Sr. Har-
ding em relação A. Liga e ac
Trotado de Versailles. ...

Os referidos parlamentares
manifestaram a esperança do que
não terão que discutir novamen-
fc o Tratado de Paz, a menos que
esse- documento seja novamente
submettido. pelo presidente WU-
son, antes do deixar a Casa
Branca, a 4 de março de J««'i.

O senador Hitchcock, um dos
'•leaders4' democráticos do Se-
nado e tido como pdrta-voz do

presidente Wilson na * Câmara
Alta, declarou que o tratado ot-
ferece a única base para a ga-
rantia àa-r.paz universal, o que só
mediante a entrada dos Eslados
1'nidos na Liga dfis Nações po-
derão elles contribuir para a
concórdia universal presente e
futuras.

A. L. BRADFORD.
(Correspondente especial

da United T"Tess.)

»s dos ex-
imperadores do

BrasíS
UMA HOMENAGEItf DO "SÉCULO"

AO BHASlL
LISBOA, 20 (U. P.) — O "Século"

publicará, no dia da celebração das

exéquias em honra dos restos mor-

taes dos antigos imperantes brasilei-
ros, um numeno especial, '«entendo

uma poesia de Mario Ortigão, os

nulos da entrada dos restos mortaes

dos antigo» imperadores do Brasil

no 1'antheon dè S. Vicente de Fora,

e os retratos dos antigos imperado-
res brasileiros.
O UU. ANTONIO JOSE* CONTINUA

ENFERMO
LISBOA, 20 (U. V.) — Não houve

modificações iiq estado do saude dc
S. Ex. o presidento da Republica.

LISBOA, 20 (U. P.) — Bor moti-
vo de doença, o presidente da Repu-
blica não assistirá ás exéquias cm
honra dos antigos imperadores bras;-
leiros,
O TRANSPORTE DOS DESPOJOS

DE D. REDRO II
LISBOA, 20 (U. P.) — A "Pátria"

relata as homenagens que o gover-
no portuguez vai prestar por ocea-
sião das solemnidades em honra dos
restos mortaes dos antigos impera-
dores brasileiros, c convida o povo
n associar-se ás mesmas. Continuan-
do, o citado jornal conta episódios
interessantes da vida dos antigos
monarchas brasileiros.

O rebocador "Victoiia" transpor-
tarú us urnas funerárias, contendo
os restos mortaes dos antigos impe-
rantes brasileiros, desdo o Arsenal
até o dreadnaught "S. Paulo*'.
CONVITE A* OFFICIALIDADE DO

"S. PAULO"
LISBOA, 20 (A. A.) — A com-

missão da colônia brasileira, que. or-
ganizou os preparativos para aa ho-
menage-ns e exéquias aos ex-im-
perantes, íoi a bordo do c«f>hraç8do"S. Paulo" convidar a offhlalidade
do navio de guerra brasileiro, a to-
mar parte nas exéquias.

O "Dr*, Belford Ramos, encarregado
de negócios, cumprimentou o com-
mandante Comensoro.

fo situacís-a* ro Oriente

o governo da Russia dos soviets ti-
nha podido ao da Rumania quo fi-
xasse local e data para a conferen-
cia de paz entro os dois paizes. >

NA FRONTEIRA RUSSO-RU-
MAICA

WASHINGTON, 20 (A. A.) — Os
funecionarios do Ministério das Re-
lações Exteriores, estão prestando
especial cuidado aos acontecimentos
que so estão desenrolando na fron-
tpira russo-rumena.

Depois de sc saber que o governo
dos soviets ameaçava utilizar forças
armadas com o lim de se apoderar
da Bossarabia, não causaria aqui
nenhuma surpreza um encontro en-
tre as forças dos. dois paizes.

A aproximação do exercito boi-
shevista da Pérsia, prova que o so-
viot impedira que os exércitos bri-
tannicos expulsem os russos da Per-
sia.

Segundo informam do Vilna, o go-
neral Zeligoweki projecta fazer uma
grande opposiçao aos exércitos da
Liga das Nações, tendo causado em
Vilna grande sensação a noticia da
próxima chegada aquella cidade das
forças da Liga.

,.\s mesmas noticias dizem qüe es-
tão em grande actividade os prepa-
rativos tendentes a estabelecer uma
.Assembléa Constituinte.

Julga-se que o general Zeligowski
aproveita a paz -.podre do armistício,
pára 

'aíigníentó dos seus exércitos
com os quaes fará toda a sorte do re-
sistencia aos quo so quizerem oppor
aos desígnios da Assembléa Consti-
tuinte do Vilna.
DICTADURA MILITAR EM NU-

KUTAR, TCHEQUE-SLOVAQUIA
LONDRES, 20 (A. A.) — Noticias

procedentes de Praga, dizem quo na
Tcheco-Slovaquia so estão a passar
acontecimentos verdadeiramente ex-
traordinarlos. Assim, segundo essas
noticias, em Nukular estaboloceu-so
uma dictadura militar, e nos distri-
ctos industriaes e outros a dictadura
do proletariado.

O.S BOLSHEVISTAS EM CALMA
LONDRES, 20 (A. A.) — Tele-

gramma recebido de Copenhague,
confirma a noticia dó qúe as tropas
bolsViciistaa já não combatem . em
nenlvumadas linhas do frente.
ATHWT-E PRISIONEIROS PO-

LaCO-UUSSOS
RIGÀ," 20 (U. P.) — A conferência

de paz rússô-polàcq redigiu dois ar-
tigos do convênio sobre a troca do
prisioneiros. A conclusão desso ac-
cordo pàreme imminente, afim 'de
aecelerar a repatriução.

O delegado Ganetzki partiu para
Moscou, afim tle assistir ao Congres-
so dos Soviets, devendo tambem so-
guir o Sr. Joffo.
A LITHUANIA QUER ROMPER O

ARMISTÍCIO
• VARSOVIA, 20 (U. P.) — Às tro-

pas do governo de Kovno fizeram
fogo contra alguns destacamentos de
forças do general Zeligowski, nas
proximidades de Wirsemiszki. Acre-
dita-se que a Lithuania procura um
pretexto para quebrar o armistício.

A questão irlandeza
DOIS SINN-FEINERS FUZILADOS

CORK, 20 (U. P.) — Dois sinn-
feiners, que estavam sendo lovados
cm direcção do Cashel, 18 kilometros
a nordeste de Tipperary, por um des-
tacamento do tropas, foram fuzila-
dos pelos soldados. Os despachos
aqui chegados não fornecem deta-

gom com destino á Irlanda ou á In-
glaterra, a bordo do transatlântico
"Aquitania". O jornal diz que de Va-
lera viaja provavelmente como um
membro da tripulação.

A Liga das

lhes acerca dos motivos do fuzila-

O SOVIET RUSSO E A RUMANIA
PARIS, 20 (A. H.) — Telegram-

nia proveniente de Bucarcst e pu-
bllcndo pelo "Temps", annuncia que

mento.
Os sinn-feiners estavam sendo le-

vados a Cashel, num auto-caminhão
militar, afim de servirem como re-
fens. As noticias dos assassinatos
causaram grande, indignação aqui.
O "PRESIDENTE DA REPUBLI-

CA" IRÍiANDEZA ESCREVE UMA
CARTA A LLOYD GEORGE.

LONDRES, 20 (A. H.) — O pa-
dro 0'Fhuinagan. escreveu uma se-
gunda carta. »ao Sr. Llóyd George, so-
bre a questão irlandeza.

Depois de constatar o perfeito ac-
cordo que, segundo diz o referido
chefo feniano, existe entro elle e o
primeiro ministro britannico, a pro-
posito 

'de 
paz c reconciliação, o pa-

dre 0'Flannagan acerescenta que sõ
uma coisa faíta para o restabeleci-
mento fla concórdia geral—é que o
governo britannico ponha termo aos
ataques ás liberdades irlandezas.

O missivista passa, então, a des-
craver o "fenianismo", como uma
organização politica baseada na paz
e diz quo a reacção violentíssima
que se vem verificando 6 provocada
pelos ataques de quo têm sido alvo
os irlandezes o especialmente os fe-
nia nos.

"Quando ms causas da reacção
desápparecerom — termina o padre
0'Flaiinagan — as suas consequen-
cias viole-ntas rlpsappareeerão igual-
mente. E a reconciliação sc firmará
logo que representantes autorizados
por ambas as partes em litigio tive-
rem elaborado, om igualdade de con-
dições, um accordo aceitável."

UMA BUSCA KM GAIAV.M"
DUBLIN, 20 (U. P.) — As auto-

rldades militares deram uma busca
nas ilhas desertas de Arran, na ba-
hia do Galway.

Os soldados se aproximaram dos
rochedos cm botes, com grandes
precauções, 'procedendo á procura
do vários fenianos terroristas que a:i
se achavam escondidos. Foram mor-
tos dois fenianos quando tentavam
escapar, tres ficaram feridos c mais
sete foram presos.
DE VALERA EM VIAGEM 1'ARA A

1RL.\NDA
LONDRES, 20 (U. P.) — O jornal"The Ooble" diz saber que Eamonn

de Valera, presidente da Republica

OS ESTADOS UNIDOS E »\ LIGA
MARION OOhio), 20' (U. P.) —

Uma delegação, de cidadãos, de ori-
gem irlandeza, procedente das cida-
des de S. Luiz, Chicago, e Indiano.po-"
lis, visitou o senador Harding, ,pre-
sidente eleito dos Estados Unidos, pe-
dindo-lhe, insistentemente, empregai'
os" seus esforços afim de impedir a
entrada dos Estados Unidos na Liga
das Nações.

O senador Harding tambem. confe-
rendou com o senador James W.
Wadsworth, do Estado de Nova York,
a respeito da Liga das Nações. O se-
nador «pelo Estado de Neva York
oppõe-se á entrada dos Estados Uni-
dos na actual Liga das Nações,
OS DELEGADOS BRASILEIROS

CHEGARAM A PARIS
PARIS, 20 (A. H.) — Regressa-

ram 'hoje a Paris os Srs. Gastão da
Cunha o Rodrigo Oetavio, delegados
do Brasil na assembléa geral da Liga
das Nações, que acaba de encerrar
os seus trabalhos em Genebra.

DECLARAÇÕES DE VIVIANI
. i GENEBRA, 

'20 '(A. À-)' — Ao; ter-
minar das ultimas sessões da assem-
bléa da Liga das Nações, nesta ca-
pitai, o Sr. Reno Viviani, declarou
que a admissão dos Estados limitro-
phes-da Russia, como membros da
Sociedade das 'Nações é absolutamen-
te Impossível, devido ao artigo deci-
mo, que obriga todas as nações a
intervir militarmente, caso um go-
verno russo, constituído; legalmente,
trate dc reincotrpornr esses paizes,
numa nova federação russa.

GENEiBIRA, 20 (A. H.) — Por oc-
cosião do banquete offerecido pela
representação colom.blana ás delega-
ções estrangeiras na asseiwbléa geral
da Liga das Nações, o Sr. Viviani,
respondendo ao discurso de saudação
dos Srs. Restopo. e Motta, referiu-se
as ultimas razões que unem a França
é así duas amerleas por laços òada vez
mais estreitos na marcha do uni-
verso para o progresso. O chefe, da
delegação' franceza affirmou tambem.
a sua fé inquebrantavel no futuro da
Liga das Nações.
A OPINIÃO DO PRESIDENTE DA

SUISS.A
NOVA YORK, 20 (A. A.) — O

"Nova York Tribuno", publica um
despacho do seu correspondente em
Genebra, extractando uma entrevista
feita pelo correspondente junto do
presidente de Republica, Sr. Motta, o
qual disse: "A minha opinião pes-
soai é que o pacto da Liga das Na-
ções ê uma coisa e o tratado é outra.
Creio que o. pacto deve ter a .prlori-
dade sobre o tratado, porque é supe-
rior como- instrumento diplomático.
A assembléa terminou a sua obra,
que ninguém podo deixar de consi-
derar onore o grandiosa, lnfelizmen-
te ainda so não resolvu desta vez a
fazer as necessárias emendas ao pa-
cto actual, que se deve inutilizar, se
não se pretender a.perfeiçoal-o.

Comparada, a obra da assembléa
com os demais congressos interna-
cionaes. durante um tempo igual, nós
vemo-nos obrigados a reconhecer o
immenso e útil trabalho da assem-
bléa da Liga das Nações, que acaba
de encerrar as suas sessões.

A QUESTÃO DO PACIFICO
SANTIAGO, 20 (A. A.) — O

"Mrcurio" publica um extenso artigo
em quo agradece a attitude assumida
pelos delegados do Brasil junto á
Liga. das Nações em relação á politl-
ca Internacional chilena. Elogia 'O
tino demonetrado peles referidos de-
legados e dia que o seu .procedimento
significa que elli-s conheciam a fun-
do cs antecedentes da questão e sa.-
bian*. qúe era justa a. opinião que
delia tinham formado, c que não po-
dia deixar de suceeder, dada a reco-
nlíecida intelligencia e ;preparo júri-
dico dos Srs. Rodrigo Oetavio, Gas-
tão da Cunha e Raul Fernati.desi.

SANTIAGO, 20 (A. A.) — "El

Mercúrio" publica hoje um editorial
sob o titulo — "A politica argentina
e a questão, do Pacifico, e no quaü diz
que a. attitude do governo argentino
ee coaduna rigorosnmonte á velha
politica que elle segue, de se abster
de assumptos referentes á questão do
Pacifico."La Nacion", tratando «do mesmo
assumpto, approva a attitude do pre-
sidente *Irlgoyen, e diz que ello pro-
cedeu baseando-se na amizade exis-
tente entre o Chile e .a- Argentina e
ajustando-se aos nobres precedentes
de uma politica jã tradicional.

Os interesses
italianos

O DUQUE DE AOSTA EM NÁPOLES
NÁPOLES, 20 (U. P.) — Quando

chegou á esta cidade sua alteza real o
duque de Aosta, sua alteza foi alvo
de uma recepção enthusiastica por
parte do povo e das autoridades. Sua
alteza real tem estado ausente desde
a época da guerra. Às multidões ova-
cionaram frenetlcamente o duque de
Aosta, o qual pronunciou um discurso
saudando o povo napolitano e ren-
dendo homenagens aos mortos glorio-
sos que deram a vida pela Pátria
duranto a grande guerra. Sua alteza
real teceu elogios á victoria da Itália.

OS DEBATES NA CÂMARA ACER-
CA DO ORÇAMENTO

ROMA, 20 (U. P.) — Durante o
debate, na Câmara dos Deputados, a
respeito do orçamento, o Sr. Meda,
ministro das finanças, declarou que
as despezas,.líquidas, do-governo, pa

finiana da Irlanda, acha-se em via- I cerca de 23.067.000.000 de liras
ra o periodo de 1919-1Í20, orçam

quaes 7.783/000.000, são destinados
ás despezas de guerra, e 773.000.000
aos pagamentos do principal e dos
juros da divida nacional e pensões.

O "déficit" ferroviário orça erii
2.020.000.000 de liras.

A renda liquida geral para o mes-
mo poriotfo 6 do 14.233.000.000 do
liras. O ministro das finanças calcula
que durante o periodo de 1920-1921,
haverá 

'Stíi "déficit" de. 13.430.000.000
do liras, e isso os obriga, ou a levantar
um empréstimo, .ou então a fazer
uma omissão de notas do Thesouro.

Calcula-se que, de 1921 a 1922, as
despezas alcançarão a qifra dc liras..
24.497.000.000. De conformidade com
os cálculos, as rendas, durante o p"e-
riodo do 1921-1922, attlngirão a ci-
fra do 14.76.000.000. J>{0 dia 31 de
outubro a divida publica orçava em
98.072.000.000 do liras, dos quaes a
quantia de 13.439.000.000 pertenciam
á divida anto-belluin.

Devido á situação cambeial ostran-
gcira, a circulação fiduciaria foi au-
gmentada, desde o dia 31 de outubro,
em 176.000.0000 de liras. O governo
tem sido obrigado, desdo o dia Io de
setembro, á comprar, em diversos
paizes estrangeiros, ,2,130.000.000 de
liras, dos quaes 1.S52.000.000 foram
empregados tia compra do coroaes c
os restantes foram gastos com a tran-
sportação dos mesmos cereaes.

-. A EMI ORAÇÃO • .
ROMA, 20 (U. P.) -- O Conselho

Superior de Emigração reuniu-se
hontom á noite, afim de considerar
creada pela approvação do. novo pro-
jecto do lel sobro a emigração, pela
Câmara dos Deputados dos Estados
Unidos. Consta qui o Conselho de
Emigração approvou uni certo nu-
moro- de moções relativas á emigra-
ção italiana., ....

Acredita-se geralmente que a pró-
jectada providencia ,.d'o governo amo-
ricano, visando a prohibição, duran-
to o prazo do um aiiiip, terá grande
influencia ria Itália., Milhares'do* emi-
grantes italianos estao. actualmente
aguardando a occasião de embarca*-
rem om destino X Àmericá do Noi ti.
EM FAVOR-DOS'jtóaíÍTLApOS DA

-. 
fGUEnRSfc.»y- ¦'¦„ ¦

¦ROMA, 20 (U. P:)V^'<>?P>:ojéc:'.o**de.
lòi relativo ãs pensões •>.<*V mutilados
de guerra, o qual foi h<^V;iri-i»'.ílpp)4'0.r
vado, pela Gamara «Tò's Bép'uta*»."mM,'a'-.
cançou a votação de 263 ã'favor ò 14'
contra. O projecto Ae lei estipula que
a quantia def300 mlihOes do liras se-
ja concedida, afim de augmentar as
liensftes dos mutilados de guerra.
O "DEFIOT" OHÇ.-VMENTARIO E'

DE 14 BILHÕES DE LIRAS
ROMA, 20 (A. H.) — Em discussão

travada no selo da commissão de fl-
nanças da Câmara dos Deputados, a
propósito da situação financeira do
paiz, ò Sr, Meda declarou que o "de-
ficlt" orçamentário cra inferior ao to-
tal de 14 bilhões, previstos em julho
ultimo. Por sua vez, o Sr. Glolitti
accrescentou que esse "déficit" podia
ser eliminado gradativamente.

Antes de terminar a reunião, o che-
fe do governo dp.clarou á commissão
quo o govorno não pretendia realizar
novas eleições.
OS DIREITOS ALFANDEGÁRIOS

SAO ACOMENTADOS
ROMA, 20 .(A. H.) — A partir de

hoje, fica augmentada de cem' para
duzentos por cento, a taxa cambial
para o pagamento de direitos alfan-
degarios em papel-moeda do Estado
ou de bancos.
O CARDE-AL MEROIER NÃO VIRA'

AO BRASIL
ROMA, 20, (A. A.) — Não se con-

firmou a primeira noticia para ahi
transmittida sobre a designação do
cardeal Mercier para oecupar o posto
de núncio apostólico no Brasil.

Com a permanência do sua emi-
nencia nesta capital, juntamente com
a de monsenhor Gasparri, ex-nuncio
na Colômbia o núncio da Santa Sé,
recentemente nomeado para o Brasil,
o assumpto da sua designação foi
objecto de cogitações nos circulos di-
plomaticos, não se realizando, porém,
como so chegou a affirmar.

O NÚNCIO APOSTÓLICO NO
BRASIL

GÊNOVA, 19 (A. A.) — (Retar-
dado) — Com destino ao Brasil, é
esperado nesta capital o núncio após-
tolico Henrique'. Gasparri,'.qúe, aquif
tomará o p.áquote om que se tran-
sportará a essa capital, onde vai as-
sumir as funeções do alto posto para
que fora recentemente nomeado pela
Santa Sé, junto ao governo do Brasil.

Monsenhor Gasparri "devora partir
amanhã, com destino ao Rio de Ja-
neiro.
UM PROTESTO DO.S MUTILADOS

ROMA,.20 (A. A.) — Os mutilados
da grando guerra, organizaram hon-
tem uma grande manifestação de
protesto contra o governo, aceusan-
do-o de indifferente e queixando-se
da exiguidade das suas pensões e in-
demnlzações.ã.
E' GRAVE A SITUAÇÃO N.A BO"

LOGNA
ROMA, 20 (A. A.) — Segundo com-

municações recebidas pclo telegra-
pho, procedentes do Bologna, a situa-
ção daquella cidade cada dia se torna
mais grave., j
O GOVERNADOR DO NOVO TER-

RITORIO INCORPORADO VA'' ITÁLIA.
ROMA, 20 (U. P.) — Provável-

mente será nomeado governador do
território recentemente incorporado
á Itália, em virtude do tratado de
Rapallo, o Sr. .Bonfonte Lin.ires,
actual prefeito de Ucüne.

NOVOS SACRIFÍCIOS
ROMA, 20 (U. P.) — Na sessão de

hoie da Câmara dos Deputados, o Sr.
da, mii'.istr.o da fazenda, expoz-.
termos geraes, a situação dtt Ita-

lia, o, qual obriga o paiz a novos sa-
c.riflcios, sendo necessário o alginen-
to do preçj do pão-. O Sr. Me.la disso
quo ò govorno tinha fé no futuro.

MOEDEIROÍ? £ ALSOS
TURIM, 20 (U. P.).— Foram pre-

sos 10 socialistas, aceusados de cir-
cularem moeda panei, falso, impor-
tado da RVissirt .. .
AGRADECIMENTOS DA ITÁLIA A'

CRUZ VERMELHA AMERICAN.*
ROMA, 20 (U. P.) — O governo

italiano, om agradecimento aos servi-
ços prestados á Itália pela Cruz Ver-
inelha americana, deu quitação da
conta do transportes que essa beno-
merita associação tinha que pagar,
pela remessa, em estradas de ferro
italianas, do gêneros destinados à.
Yugo-SIavia, Tcheco-Slovaquia, Gre-
cia o Palestina.

, Reminiscencias
UM ARTIGO DE POINCARE'
PARIS, 20 (A. H.)—O ex-presl-

dente Sr. Poinearé publica hoje, no
"Matin", um artigo, em que refuta
as allegaçõee de certos grupos extre-
mistas, que pretendiam fazer crer
que a 30 do julho de 1914, o minis-
tro'da Suissa em Paris, o Sr. Líirdy,
dera junto ao Sr. Berthelot, no
Quay d'Orsay, certos passos susce-
ptivois de evitar a explosão da gran-
de guerra; '. * .* - ' í

Baseado nas informações que co-
lhera, o Sr. Poinearé affirma que,
nem a 30 de julho de 1914, nem no
dia seguinte, o Qual d4Orsay tinha
recebido a visita do Sr. Lardy. No
dia 31, ao meio dia, o governo alie-
mão, *ãob discreto eupbemismo, de-
olarava uma verdadeira mobilização
geral, è quasi ao mesmo tempo os
allemães violavam .1 fronteira fran-
ceza om Montreux o Pagny e corta-
vam a estrada de ferro.

Nesse mesmo dia, ás 7 horas- da
noite, continua o Sr. Poinearé, *o
embaixador barão de Schoen, com-
municava ao Sr. Viviani, então pre-
sidente do conselho, a decisão da
Allemanha, acerescentando que o
seu governo exigia que a. Russia
desistisse da mobilização geral» den-
tro do 24 horas. Na mesma oçca-
síão, o*"embalxádor„ Schoen pergun-
tarar quiüfseri.T^a,attitude da França
entre,a'A*llér,.ân,ha: e.a Russia..O se-
í-iííW^viii-tm sff:l.i*^%ra.'à;iesp.onder
que tinha esperafnças 

"cVe «JÚS"a paz
não seria perturbada. 0 represen-
tante allemão replicou quo viria bus-
car a resposta' do governo francez
no dia seguinte, a 1 hora da tarde.
E' sabido, prosegue o Sr. Poinearé,
que, se a França declarasse a. inten-
ção dc ficar neutra, von Schoen de-
via notificar o governo de Paris de
que os allemães oecupariam toda a
região de Verdun.

Ainda, na noite do 31, ás 11 horas
tí 15 minutos, depois da visita do ba-
rão de Schoen, o Sr. Berthelot re-
cebia a do conde Széesen de Tome-
rin. O embaixador da .Áustria ia
communicar a sua opinião pessoal
de que, se a Servia pedisse condi-
ções á Austria, talvez ainda fosse
possivel chegar a accordo. O senhor
Berthelot, então, retrucara que re-
ceiava que já fosse muito tarde.por-
quanto, dois dias antes, isto (-, a 29,
as forças austríacas tinham bombar-
doado Belgrado. Todavia, o Sr. Ber-
thelot levou ao conhecimento dos
gabinetes de Petersburgo, Vienna o
Roma a conversação que acabava de
ter com o conde Széesen.

No dia 1 de a.gosto, o embaixador
da Allemanha, á hora. aprazada,
apresentava-se ao Sr. Viviaul para
sa.ber a resposta sobro a attitude da
França no conflicto entre o seu paiz
e a Ruissia.

O'Sr. Viviani,, depois de confabu-
lar com o presidente da Republica,
responderá" ao barão de Schoen, em
termos que, aliás, nãò davam abso-
lutámente nenhum motivo para o
rompimento. Entretanto, na mesma
occasião, às tropas allemãs marcha-
vam contra o Luxefnburgo.

Só, então, ao que parece, é que o
ministro Lardy fora ao Qual d'Or-
say para confirmar a declaração do
embaixador Széesen, da qual havia
tido conhecimento.

O Sr. Poinearé constata que, dado
o ponto a que haviam chegado as
coisas, ninguém mais podia deter os
impérios centraes no fatal declive.

0 ex-presidente termina o seu ar-
tigo' fazendo justiça aos sentimentos
do conde Széesen de Tomerin, que
sempre conhecera animado do puras
intenções pacifistas. Mas, o conde
Széesen não era maie ouvido em
Vienna.

Ainda depois da declaração de
guerra, o embaixador da Austria
permanecera alguns dias em Paris,
sem poder explicar o acto de lou-
cura do séu governo. Depois da
guerra, o conde Széesen escreveu
uma carta, em termos com-movidos,
ao Sr. Poinearé. Essa carta—diz o
ex-prêsidente—prova perfeitamente
o quanto o embaixador da Austria
tinha confiado sempre nos intuitos
pacíficos da França.

Os cabos
submarinos

Ó SERVIÇO ENTRE OS EST.-YDOS
UNIDOS E O BRASIL

WASHINGTON, 20 (IX. P.) — O
.presidente, Sr. Carlton, da Western
Union Telegraph Company, dos Es-
tados Unidos, em suas Ultimas declü-
rações á commissão dò Senado que
está investigando as comiminicaçõcs
cabographiiNis entre os Estados Uni-
doe o o Brasil, argumenta que a alli-
tude do governo dos Estados Unidos

a sua coirpanlii;i é a da

M
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Visite hoje '

J\ Capilal
W a casa que dispõe do mais
keíio sortimento de artigos para
presentes.

v^v**v^s-**s.».*>vs/.

Preços marcados com
pequeno lucro. & <&
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Vejam as suas grandes exposições

om Mei
dos jem

para com a sua con-paniua e a
manutenção de um privilegio sobre
mensagens directas entre o.s. Estados
Unidos e o Brasil, em favor da Wes-
tem Telegraph Company, uma cm-
preza britannica.

¦ O Sr. Carlton tambem declara que
o serviço que'a Westen^.Unión .Pre-
tendeinlciáífna^fionstituè-.ummíino-
pollo e terá como resultado a-redu^-
cção das taxas cabographicas entie
os Estados Unidos o o Brasil, em uma
proporção superior a 25 cents por
palavra. , ;

O Sr Carlton continua em sua cx-
posição a mencionar os aconteclmen-
tos qúe levaram o governo a permlt-
tir que a AVe-stern Union aterrasse
seu cabo «de Barbados até Miam", na
Florida.

Elle diz: "Durante quatro longos
mezes aguardamos pa.cianten.onte a
decisão do. departamento de Estado,
antes de iniciarmos o lançamento de
nosso «abo dos Esta.dos Unidos a,
Barbados. No fim desse lapso de tem-
po, porém, não vimoe razão alguma
em demorar a execução de nosso
programma, que consistia apenas no
lançamento de uma Unha eabogra-
.phica de um ponto íóra dos Estados
Unidos até Barbados.

Os factos, porém, vieram demons-
trar que o, departamento do Estado
envida esforços para, de facto, man-
ter um monopólio «ntre os Estados
Unidos e a America do. Sul, em favor
de uma outra comjpanhia.

O serviço que a Western Union
procura inaugurar não tem feição
alguma monopolistica, por que se ba-
sela nos princípios da competição.

Por seus esfoVços a Western Union
conseguiu reduzir as taxas cabogra-
phicas aos pontos brasileiros de 85
centavos por palavra a 59 e '5 cents
por palavra e logo que nesso novo
ca.bo tenha começado a operar a taxa
ficará'reduzida a 50. cents por pa-,
lavra.

A necessidade ,para despachos da
imprensa na America do Sul é ur-
gente e o cabo quo acatoamos de lan-
çar vai fornecer tal serviço, que
actualmente é feito em condições
muito precariaa e tem de ser despa-
chado via Londres' ou Buenos Aires.

Tudo quanto ainda resta fazer é
tão somente ligar nosso 'cabo em uma
extens.^o de tres milhas eom Miami,
na Florida, e o nosso serviço entre
os Estados Unidos e o Brasil terá o-
seu inicio.. (

Já empregamos mais de tres mi-
lhões de dollars neste projecto. N-jfjso
.pessoal já está apto para desempe-
nhar-se desse serviço, mas fomos
impedidos de ultimar a nossa ligação
final pelas forças armadas dos Esta-
dos Unidos, dirigidas contra um
companhia americana que conta com
mais de 2.500 portadores de acções.

A objecção recentemente formula-
da" pelo departamento de Estado é
que .pela referida ligação o Brasil
e a Argentina, será dada a uma cor-
poração britannica a posição prefe-
rencial.

Neste sentido devemos observar
{íue não existe nc-nhum aterro nessas
costas quo não -tenha ligação e por
conseguinte, perpetua, segundo a
Oipinião do departamen lo. de "Estado,

accordo;, prefererciaes e monopolls-
ticos além des maré?.. ««,

•A A\\ America Cable Company
goza de ir.onopolio no México, Equa-
dor, Peru, Guatemala-e uma posição
de preferencia na Colômbia, Nica-
ragua e S. Salvador. A Commercial
Càblè Company tam-bem teve um ac-
bur.Au com a Western Telegraph
Company, uma companhia brltanni-
ca, para executar o serviço na Ame-
n.-a do Sul, idêntico com os accor-
dus propostos pela Western Union,
com excepção feita á Compannia
Comcnircii-.l (Commercial Comprmyi,
quo liga a Wostér Union aos Aço-
rc,- em vez de Barbados.

Esta locação nunca foi "**.u**a de

um. protesto ppr ¦¦'^aj'!; do* governo
dos Estados Unidiâ^ •* . ,'
. A; Compahhl%',^i> <^*jqq->Fi-ancéza-' .
t«m praticafiiientet-um^ttfonojWlií*.,6'**^'-';
França o agora insiste-^em obterUnífk a
monopólio entre o Brasil e os Esti^-W4!»
dos Unidos, que está, agora, senda
contestado pelos tribunaes."

"E4 inútil pretender quo os Esta-
dos Unidos possam mudar a .actual
situação em oue se acham os eonve- ,,
nios tele e cable-.graphlcos no mun-
do' inteiro por meio de um acto ar-
bltrario dirigido contra uma, ctfir.pa-
nhia americana.

Novas communicações cabograpbi- ,
cas tornam-se actualmente indispen-
snveis ao desenvolvimento de nosso
conímorcio internacional para o qual
temos estado a construir uma mari- ,
nha mercante americana.

»Dui*ante a guerra."foi feito um apu-
rado estudo dos systemas de cabos
no nnundo, com o fim de melhorar
as facilidades nas communicações
entre os Estados Unidos e paizes es-
trangeiros, E ficou claramente evi-
denciado que, .-"emente pela ligação
dos systemas telegraphicoa existen- ¦
tes, pode-se evitar a duplicação e o
capital americano conservado e a uti-
lização econômica das facilidades
actualmente existentes asseguradas.

iSflmente por este plano é que espe-
ramos poder levar o commercio e aa
noticias americanas aos .povos de -
além-mar e asegurar as mesmas coi-
sas dos' paizes Af. além-mar.

DE BARBADOS A CUBA -

.MIA.MI (Florida), 20 (U. P.) —' ,
Soube-se qu.o a Western Union Tele-
graph & Cable Company, providen-
ciou de maneira a ligar o seu cabo
submarino de Barbados com uma eS' ;
tação caboa*raphica na ilha de Coji-
mar, quatro milhas a nordeste de Ha-
vana. Cubu.

Üm accordo foi celebrado tendo
eomo base o prazo de seis mezes,
porque, consta que a companhia é de»
opinião que © novo governo republi-
cano nos Estados Unidos permittirá
á mesma de levar a effeito. o seu •
plano anterior de aterrar o seu cabo ,
submarino em Miami, Florida.

A Western Union Telegraph & Ca-
ble C0'-i:,pany enviará os seus despa-
chos telegraphicos á ilha de Cojimar,
via empreza .telegraphica Key West
Cable a qual acha-se, actualmente
ligada áqueiy*. Ilha, e dali os despa-
chos telegraphicos serão transferidos
á linha de Barbados, donde serão en-
viados ao Brasil.

O que se passa na
Allemanha

mL0 Ê

OS LUCROS DA CASA KRUPP
BERLIM/20 (U. P.,) — Foi dado

à publicidade o relatório annual da

grande empreza metállurgica do
Krupp, em Essen.

Esse documento demonstra ter ga-
nho.a empreza/ no ultimo anno, da

lucro liquido, a -quantia de 76 milhões

de marcos, e os benefícios geraes da

159 milhões.
Não será distribuído dividendo aoa

accionistas.
Desses lucros 40 milhões serão em-

pregados na construcção de casas

para os operários e cm melhoramen-
tos sociaes.

O fundo de reserva de 35 milhões
de marcos será mnntido.
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Acabamos de receoe. um incomparavel „urtimento de
"SIMMONS" em ferro laqué e bronze, que vendemos a

rrecos muito reduzidos

Tapetes finos.
para salas de vlslt s

suas de jantar
e gabinetes

0LEAD0S "COHGOLEUM"

Cortinas Finas ~

TECIDOS, PANNOS,
COUROS e todos os

artigos pira, >
estofadores.

MOBILARIOS

ARTÍSTICOS

DECORAÇÕES

CAMAS ;|

67 :

A suecessão

65— RUA DA CARIOCA-
Rio cae janeiro

t=pr. ~~

A Grécia
A ATTITUDE DOS ALLIADOS

ATHENAS, 20' (U. P.) — Os jor-
naes noticiam que os ministros bri-
tatmico, francez e Italiano foram or-
denados a .permanecer em Athenas
(porém não entabolarão relações com
o ex-rei Constantino.

Consta que os italianos foram res-
monsaveis pela derrota do plano fran-
cez, o qual visava a retirada, da ca-

pitai da Grécia, dos ministros allia-
°PARIS, 

2.0 (H.) — Telegramma
de Athenas confirma ciue os membros
das missões militares alliadás-que se
encontram na capital hellenica se
abstiveram por completo do partici-
ipar das homenagens prestadas ao rei
Constantino por oceasião do seu re-
grosso.

Por sua vez, a esquadra alliada
deixou o porto de Pireu para evitar
acompanhar os demais navios de
guerra, ali ancorados, nas salvas do
pragmática cm honra ao soberano
grego. . . ... .
MANIFESTAÇÕES NA TURQUIA

DE SYMPATHIA A VENIZELLOS
CONTANTINOPLA, 20 (H.) —

flP.rósoguem entre os gregos domici-
liados nesta capital as manifestações
de sympathia ao Sr. Venizelos. •;"

Dessas demonstrações têm partici-
rpado numerosos desertores ihelleni-
cos que diariamente chegam a Con-
stantinopla.

O PROGRAMMA DE CONSTAN-
TINO

ATHENAS, 20 (A. A.) — O rol
Constantino fez um discurso perante
mais de cincoenta mil pessoas acerca
da orientação politica internacional
do seu governo, sendo ao terminar
enthusinsticnmento ncclamado.

Sua magestade declarou que ia es-
tabeloeer a unidade interna do paiz
e a paz com os.'outros povos e que
iprocuraria conservar as melhores re-
làções com as potências aluadas 6
com a Rumania.

DOIS COURAÇADOS INGLEZES
LA VALBTTB (Malta), 20 (U. P.)

i— Os couraçados inglezes "Ajax" e
"Comqueròr" tiveram ordem dc se-
guir para destino ignorado.

Acredita-se que esses navios parti-
tram para águas gregas.
OS VASOS DE GUERRA ALLIADOS

ABSTÍiM-SE DAS FESTAS A
CONSTANTINO
ATHENAS, 210- (U. P.) —- Os na-

vios de guerra francezes, inglezes e
americanos, que se achavam no por-
to fizeram-se ao mar antes da che-
ga'da do rei Constantino, afim de evi-
tar complicações sobre as salvas oi-
[iciaos.

O TRATADO COM A SERVIA
ATHENAS, 20 (U. P.) — Segun-

do fora annunciado, o governo noti-
íicou á Yugo-Slavia que considera
existente e em vigor o tratado greco-
servio.

Fisistie

sob a mesma atmosphera de esperan-
ças e optimismo çom. que foram ini-
ciadas. ' -.-

O Oriente
UM CRUZADOR JAPONEZ DE

- • , 
"40.000 

TON13LADAS
TOKIO, 19 (U. P.) — Foi Iniciada

cm Yokoliunia, a ..construcção do
cruzador japonez "Amngl", de 40íi>00
toncliidtts.

OS TRABALHOS DO RECENSEA-
MÊNTO NO JAPÃO

TOKIO, 20 (U_ P.) — Os resul-
tados do recenseamento, que acabam
do ser elaborados, demonstram quo
a população total do Japão alcançou
a cifra de 56 milhões de habitantes,
ou sejam dois milhões e meio menos
do que se esperava alcançar.

Os resultados demonstram que
400.000 pessoas morreram de grippe
durante a epidemia no anno proxi-
mo passado.

OS COREANOS DECLARAM
GUERRA AO JAPÃO

1

A ESQUADRA ITALIANA CONTI-
NU'A FIEL A' LEGALIDADE

ROMA, 19 (U. P.) — Retardado,
— Foi semi-officlalmente desmenti-
do o boato dizendo que a totalidade
da' esquadra italiana empregada no
bloqueio de Fiume e tinha ndherido
4 Gabrielle D'Annunzio. A citada de-
claraçao semi-official taxa o boato de
Invencionice.

AUGMENTO DA CONFUSÃO
FIUME, 20 (U. P.) — Devido á

approvação do 'tratado do Rapallo,
augmentaram-se a confusão e a agi-
tação.

UM DESMENTIDO
ROMA, 20 (A. H.) — "L'Id6a Na-

zionale" publica um telegramma de
Zara, desmentindo a noticia de que
dois aviadores -ír.Mitares italianos com
os- respectivos apparelhos tinham
partido para Fiume a unir-se ás fo-r
ças -de Ga.briel ©'Annunzlo.

A politica européa
OS SOBERANOS SUECOS

LONDRES^ 20 (U. P.) — O rei
Haakon Vii e o principe Olaf, her-
deiro da Suécia, deviam partir hojo
em Irem especial de Hull to Sandrih-
ghan, afim de se reunirem á rainha.

Os soberanos da Suécia passarão o
Natal em companhia do rei Jorge.

O rei Haakòn e o seu filho chega-
ram a Hull hontem, á noite, no va-
.por "Rolle". passando a noite a bor-
do desse navio.
OS MARQUEZES 

'iMPERIALI 
AL-

MOÇAM COM O REI DA INGLA-
(TERRA
LONDRES, 30 (U. P.) — O ex-

çmbaixadpr . da Italia, marquez lm-
periãli, e a sua esposa almoçaram
.hoje com o rei Jorge e a rainha Mary,
no palácio cte Buchigan.

As reparações alie-
mães

ESPERANÇAS E. OPTIMISMO
PARfS. 20 (A. II.) — Segundo um

telegram-ma de Bruxellas para o
"Temps", as conversações entro os
delegados allemães e aliados, sobre
a questão das reparações, proseguem

TOICIO, 20 (U. P.) — O corre-
spondente em Seoul do jornal "Asa-
his Hunchun", diz que os revolucio-
narios coreanos" declararam a guer-
ra ac. Japão.

LONDRES, 20 (A. H.) — O "Ti-
mes" publica um telegramma do To-
kio annunclando que os revoluciona-
rios coreanos e o governo provisório
dc Shanghai,, haviam declarado
guerra ao Japão.

O ínesmo telegraiyma iccrescenta
que o "Asahi", jornal que se publi-
ca na capital nipponica, aconselhava
o governo a fazer uma representa-
ção enérgica junto ao gabinete de
Pekim.

A Hespanha
A VICTORIA DOS MONARCHICOS

NAS ELEIÇÕES
MADRID, 20 (A. A.) — Nas elei-

ções que hontem so realizaram, em
todo o paiz, o partido monarchico
obteve uma -maioria esmagadora.

Os socialistas «6 conseguiram ele-
ger dois candidatos e os republicanos
nenhum.
COMO FICARA' A NOVA CÂMARA

MADRID, 20 (U. P.) — Os resul-
tados das eleições geraes recebidos
até esta noite, demonstram que a
nova. Câmara dos Deputados ficará
constituída da fôrma seguinte: con-
se-rvadores, 187; liberaes, 80; repu-
blicanos, 17: nacionalistas, 1-5j ca-
tho.llcos,. 8; soicialistas, 3 e outros
grupos, 45.

Noticias de Portugal
APOIO AO GOVERNO

LISBOA, 20 (U. P.) —.Realizou-se
no Porto uma manifestação em apoio
ao governo.

PARTIDO OOMMUNISTA
LISBOA,-20 (U. P.) —Vai organi-

zar-se o Partido Communista.
O "SOLON" PORTÜGUEZ

LISBOA, 20 (U. P.) — Abriu o
"Salon" da Sociedade das Bellas-Ar-
tes, assistindo ao acto o ministro da
Instrucção.

O CONGRESSO LIBERAL
LISBOA, 20 (Ü. P.) — Terminou

o Congresso Liberal.
O DIRECTORIO DOS DEMOCRATT-

COS NAO TERÁ* PARLAMENTA-
RES.
LISBOA, 20 (U. P.) — O Congresso

dos Democráticos, depois de larguis-
sima dlscussfto repudiou o principio
dos parlamentares dirigirem o Par-
tido. ficando resolvido quo o novo di-
rectorio seja formado de pessoas que
não soffram a influencia daquelles.
ALMOÇO AO POETA CARLOS

CAVACO

OS PLANOS DE HARDING
•MARION, (Ohio), 20 (U. P.) —

Soube-se, de fonte bem autorizada,
que o senado.r Harding, presidente
eleito, republicano, resolveu definitl-
vãmente não tomar conhecimento do
tratado dc Versailles e convenção du
Liga das Nações, quando tomar posse
da presidência da Republica, em
março próximo futuro.

De conformidade co-m essa infor- i
mação, o senador Harding tenciona
que seja adoptada pelo Senado uma
moção estipulando a declaração de
uma paz em separado entre os Esta-
dos Unidos e a Allemanha. Depois da
adoção dessa moção, os Estados Uni-
dos iniciarão negociações com os ai-
liados e a Allemanha, a respeito das
exigências dos Estados Unidos para
com a Allemanha, já apresentadas
aquello paiz, relativas aos navios
americanos afundados pelos subma
rinos allemães durante a guerra, e,
tambem, a respeito doa bens ameri-
canos nos territórios inimigos, con-
fiscados por oceasião da entrada dos
Estados Unidos na guerra.

As negociações relativas á parti-
cipação dos Estados Unidos numa As-
socinção de Nações, serão levadas a
effeito pela via diplomática, e deve-
riam estar .bem adiantadas, pouco
depois da posse do novo presidente
dos Estados Unidos.

O tratado de Ver-
sailies

AS INFRACÇÕES TEDESCAS
•PARIS, 2» (U. P.) — A Allemã-

nha incorreu na> primeira 'violação
formal das alausulãs -financeiras do
tratado de Versailles. Foi noticiado
hoje que as oontas verificadas no ba-
lanço das dividas de-noven-bro entre
particulares francezes e allemães não
foram pagas. A Allemanha deve
2G.000.000 de francos que, de accor-
do com o referido tratado, ..podem
ser exigidos desde o dia S do cor-
rente, apezar de terem sido" pagos
40.000.0'piO- milhões correspondentes
a outubro.

O jornal "L'Intransigennt" diz que
a Allemanha, antes de íalar_ em- Bru-
xellas quiz dar uma prova audaz de
sua pretensa insolvencia.

O Sr. Leygues, presidente do con-
selho, redigiu- duas notas dirigdas ao
Sr. Mayer, embaixador allemão, pro-
testando contra o facto.

As finanças
mundiaes

UM BANCO QUE SUSPENDE PA-
GAMENTOS

LONDRES, 20 (U. P.) — O Far-
row Bank, com o capital de um mi-
llião de libras, declarou que suspen-
dia os pagamentos sem explicar os
motivos. A noticia causou sensação
especialmente entro os deposltantes
que são, em sua maioria, pequenos
negociantes dos subúrbios

NA ITALIA
ROMA, 20 (A. H.) — Completan-

do as informações que já havia pre-
stado á commissão do finanças, o
Sr. Moda fez hontem, na Câmara''
dos Deputados, uma exposição por-
menorlzada sobre a situação finan-
ceira da Italia.

Segundo declaração do ministro
do Thesouro, as despezas effectívas
do exercicio de 1919-1920, tinham
sido de 23 bilhões e G7 milhões de
liras, e as receitas do mesmo gênero,
de 14 bilhões e 233 milhões. Toda-
via, b "déficit" qüe. o exercicio ac-
cusava havia de soffrer unia dimi-
nuição, pelo menos de quatro bilhões
c era preciso ter em consideração as
vantagens notáveis que o paiz pas-
sara á desfrutar logo que o cambio
melhore o o preço do carvão dimi-
nua. Além disso, outros benefícios,
avaliados em cerca do cinco bilh.ões,
deviam provir da execução da lei so-
bre os cereaes, presentemente em
discussão no Parlamento. *

: Assim sendo, o Sr. Moda era de
opinião que a situação orçamentaria
caminhava para o equilíbrio, pòr-
quanto as entradas augtnentavam
sempro e medidas importantes ti ta-
vam sendo postas em pratica para a
diminuição das despezas. A situação,
portanto, se consolidava cada vez
mais e havia motivos para encarnl-a
com optimismo.

COMMUNICADO TIiLEGHAPIHCO
de A. E. JOHNSON

Chegada triumi
de Constantino a

Athenas
Em Corintho — A

gem â Athenas

LiarsOA, 20 (A. A.) — Os autores
dramáticos portuguezes, offereceram
um explendido almoço ao poeta bra-
sileiro Sr. Carlos Cavaco, o qual de-
correu muito intimo e animado. Fo;
rum pronunciados muitos discursos
ao champagne, alguns dós quaes com-
moveram profundamente o illustre
escriptor rio-gnindense,s que agrade-
ceu os discursos e as palavras que lhe
foram dirigidas em termo multo ca-
rinhosos.

RETRniUIÇÃO DE CUMPRI-
MENTOS

LISBOA, 20 (U. P.) — O chefe do
gabinete do ministro da marinha re-
tribuio os cumprimentos ao eomman-
dante do couraçado "São Paulo".
EXÉQUIAS DO CARDEAL NETTO

LKífjOA, 20v (U. P.) — Na igreja
dc iSanta Izabel, realizar-se-hão so-
lemnes exéquias por alma do cardeal
Netto, patriacha de Lisboa.

CONDECORAÇÃO A GRANEL
LISBOA ,20 (U. P.) — O governo

condecorou com a ordem de Aviz no-
ve officiaes da armada italiana.
UMA FESTA DO MINISTRO HES-

PAXIIOL
LI9BOA, 20. (U. P.) — O ministro

da Hespanha offerece uni cha em
honra ao governo e as autoridades
civis e militares dc Lisboa, assistindo
tambem o corpo diplomático.

O fim da Turquia
PARA A PAZ KEMALISTA

CONSTANTINOPLA, 20 (U. P.j —
Mustaphá Kemal Pachá, chefe dos
nacionalistas turcos, communicou á
Sublime Porta as condições quo po-
deriain servir de base para dar ini-
cio ãs negociações de pnz. Os condi-
ções são as seguintes:

1* — Immediata evacuação, pelos
gregos, da Anatolia e da Thrncia;

2* — Devolução incondicional de
Smyrna;

3" — Plebiscito immediato na
Thrncia, sob a fiscalização do uma
potência noutra;'

4* — Liberdade do navegação dos
Dardanellos, sob fiscalização de uma
nação neutra;

5* — Modificação- das íClausulas
econômicas e financeiras do tratado
de. Sevres.

A navegação aérea
A MAIOR AERONAVE DO MUNDO

¦NOVA YO.RK, 20 (U. P.) — Asso-
ciação dos Fabricantes de Dirigiveia,
còmmunica que a maior aeronave do
mundo, a "Z. R. 2", que está sendo
construída na Inglaterra para a ma*'
rinha dos Estados Unidos, voará en-
tro esso paiz e a Amerlca do Norte,
em metidos de maio ou no começo de
juirho próximo.

O novo dirlgivel é um terço maior
que o- inglez "R. 34", que foi o pri-
meiro apparelho mais leve que o ar
a cruzar o Atlântico. O seu raio de
acção é duas vezes maior que aquelle.

O "Z. R. 2" virá aos Estados Uni-
dos sob o commando do capitão Max-
field, trazendo uma tripulação, de 72
homens o officiaes da marinha norte-
americana.

Notas diversas
AS COLÔNIAS BELGAS E UM DIS-

CURSO DO REI ALBERTO I
BRUXELLAS, 20 (U. P.) — Suá'

magestade o rei Alberto I, da Belgi-
ca, no seu discurso na Conferência
Colonial, fez ver, insistentemente,
quo ao serviço de colonização acha-
se ligado-o dever de emancipar as
raças primitivas, as quaes os antigos
colonistas costumavam fazer pade-
cer. Acerescentou - que, pela honra
dà humanidade, póde-se dizer agora
quo uma nova e mais justa orienta-
ção está actualmente vigorando no
Congo belga.

Declarou ainda o rei dos belgas
que o governo belga está fazendo' ó
possivel no que diz respeito ao com-
bate ás moléstias tropicaes, porém,
não so pódie considerar ainda quo as
providencias governanientaes alcan-
çaram completo exito, o qual s6-
niente re dará quando augmontnr a
actual população daquella possesno
belga. Disse mais que é necessário
coordenar todas ns providencias síi-
nltarias relativas ao Congo belga.
Declarou ainda sua magestade:"Afim do ficar convencido de que
devemos alcançar exito no Congo
belga, 6 apenus necessário reparar
nos resultados obtidos pelos brasile'.-

via-
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multidão em delírio
acclama os soberanos
Te Deum na Cathedral
— O rei e a rainha
choram de commoção.
ATHENAS, 20 (U. P.) —Athe-

nas e toda a Grécia continuam
hoje a render homenagens ao rei
Constantino.

A cidade está artisticamente
decorada com bandeiras e flores
e milhares de pessoas vindas do
interior dc paiz enchem «s ruas.
Seja qual for a opinião tio mun-
do. sobre Constantino, não ha du-
vida de sua popularidade entre
os seus compatriotas.

-Desde os dias ein que-os impe-
rndores gregos regiam o mundo,
á oidade de Athenas, provável-
mente, nunca assistiu a scenas de
maior enthiisias.í.o que ns foali-
zadas hontem, quando chegou o
cruzador "AveroCf", a Corintho,
trazendo o monarcha repatriado.

Quando o vaso de guerra se
aproximou da bahia, uma eiqua-
drilha de aeroplanos cercou-o,
deixando cair flores sobre o tom-
.badilho,assim cc-Xo cartões artis-
ticos dando as boas vindos ao- so-
berano.

O rei Constantino e a rainha
Sophia, acha van--se de pe, prepa-
rados para desembarcar, logo que
o oruzador chegasse ás docas.

Ao aproximar-se o "Averoft"

do ancoradouro, as baterias da
praça salvaram e o povo come-
çou as suas delirantes ovações.
A' .passagem do trem especial
que conduzia os soberanos á ca-
pitai, as populações atiravam fio-
res. Em Athenas os esquadrões
das tres amas, fardados com
uniformes novos foram estendi-
dos em varias ruas. afim de pre-
star honras militares ao rei em
sua entrada triumphal na capi-
tal.

Ao desembarcarem os eobera-
nos a artilheria deu as salvas de
estylo, que se 

'confundiam com o
ruido ensurdecedor das acclama-
ções do6 motores dos aero.plnnos
que circumdavam a estação. Mi-
lhares de pessoas procuravam
forçar a passagem em todas as
dlrecções, afim dc verem o rei e
a rainha, quando estes, acompa-
nhados dos príncipes reaes e de
vários personagens, appareeeram
ao publico. Depois de alguns mi-

. nuto6 de esforços desesperados,
a multidão conseguiu quebrar o
cordão do tropas e aproximar-se
dos soberanos, acelanando-os de-
lirantemente e quasi enterrando-
os em flores. O rei. e a rainha,
muito commovidos, choravam-,

Foi então organizado-o corte-
io que conduziu os recem-chega-
dos á Cathedral, oecupando- uma
milha de extensão. No templo
foi cantado üm "Te-Deum» em
acção de graças pela volta dos
soberanos. A.raJf.Í!a So.nhia.acha-
va-se dominada de intensa emo-
ção. até que finalmente desfalle-
ceu. *! ,

Os guartias incumbidos de
manter a ordem experimentaram
grande diffl-duldade em abrir ca-
mlnho -para que passasse o cor-
tojoem direcçao ao palácio real.
Calcula-se etn mais de 200.000
o numero do pessoas <yie oecupa*
vam as ruas. Finalmente, o -rei^e
rainha o o principe real intervi-
eram e o povo abriu alas, dei-
xando seguir o prestito.

Todos cs jornaes publicaram
edições especiaes noticiando o
commentando a volta dos sobera-
nos gregos. As molhas declaram
que as difficuldades dá Grécia
.passaram, nbrindo-se agora uma
nova era de paa o prosperidade.

desarmamento de toda a força poli-
ciai.

Annuncia-se que quatro amerlca-
nos e 12 philippinos foram mortes
resultado de uma briga entre a poli-
ela e a força policial Indígena. O re-
latorio official diz que as a.vuuças
não foram motivadas por questões
de raça e sim por uma briga -jntre
membros do mesmo grupo. A causa
verdadeira das árruiíçns foi a substi-
tuição cios policiaes por membros da
força policial indígena, come guar-
das doa bondes.

Actualmente tudo está em paz, e
o governo tem certeza do que a !;rm
ordem publica será mantida.

MAIS UM CONDECORADO
PARIS, 20 (A. H.) — O Sr. Ma!-

tos Pacheco, encarregado de nego-
cios da Republica de Guatemala em
Paris, foi nomeado official da Le-
gião de Honra.
O CARDEAL MERCIER REGRES-

SA A' BÉLGICA
NOVA YORK, 20 (A. H.) — O

correspondente da Associated Press
em Roma informa que o cardeal
Mercier deve deixar amanhã a capi-
tal itíilian-i, de íegresso á Bélgica.

REDUCÇÃO DOS ARMAMENTOS
LONDRES, 20 (U. P.) — O pri-

meiro ministro, Sr. Lloyd , George,
falando hoje na Câmara dos Com-
inuns, declarou que a Orã-Bretnnna
estavíi tomando em consideração £;.a
possibilidade de um accordo com o
Japão e os Estados Unidos, relatl-
vãmente á reducção dos armamentos
navaes.' r - ,

Rei-pondendo a varias perguntas
dos membros da Câmara, õ chefe do
governo disso: _

"Antes de tomar uma resolução
sobre' 0 nosso progranuna nnval, es-
Ilidamos a conveniência de chegar-
mos a um accordo com os-Estados
Unidos e o Japão, afim de podermos
cortar todas ns despezas navaes,
conipativeis com a -segurança nacio-
nal".
ANNIVERSARIO DE UM PRINCI-

PE INGLEZ
LONDRES, 20 (U. P.) -- O prin-

cipe Jorge, 4o filho dos soberanos da
Inglaterra, festeja hoje o seu lü" an-
niversario natalicio. O principe ser-
ve a bordo do couraçadu "Tc-merai-
re". Celebrando esse acontecimento,
foi içada a bandeira o dadas as sal-
vas dc estylo em todaS' ns estações
nu vaes.

UM MULTIMILLIONARIO PRO-
CESSADO

WASHINGTON, 20 (U. T.) — O

governo processou o Sr. John D. Ro-

ckcfeller, antigo presidente da Stan-

dard Oil Company, e conhecido como
o homem.mais rico do mundo, sob a

aceusação', de ter fornecjdo informa-

ções incorreclas o falsas relativas a

seus rendimentos no anno de 1915.

OS FILHOS DE AFFONSO XUI EM
LONDRES

LONDRES, 20 (U. ,P.) — Proce-
dentes da Sui-ssa chegaram a esta
capitai os infantes Affonso e Beatriz
de Boibon, filhos do rei Afonso XUI
da Hespanha.

Noticias da America
DOS ESTADOS UNIDOS

A. E. JOHNSON

(Correspondente especial
da United Press.)

methodos, em regiõss ainda-mais In-
salubres do que a Africa. Empregtn-
do processos hygienlcoa, podemos
desenvolver a nossa colônia, tornan-
do-a habltavel para os colonos bran-
eos que, om numero sempre cresaen-
te, enímlgram para lá. Não e o calor
que affeeta a .saude ãos brancos, e
sim a falta dc providencias hygienl-
cas.'

Neste momento, guando o velho
mundo está exausto, devido- a guer-
ra, e luetando com. a falta de mate-
rias primas, pôde-se ver. na America
Equatorial, grandes regiões, |>m
avultado numero de .habitantes, en-
tre elles grande numero dos nessos
patrícios, em' franca prosperidade.
Mais do qtie nunoa, a BelgLa deve,
agora, molernizar .6 Congo, belga. A
Bélgica .'; unia pequena potência na
Europa, mas estou convencido de
que ella pôde vir a sei-, so .nilzer.
urna grande potência africana."

O TRATADO DO A. B. O.
SANTIAGO, 20 (U. P.) — O Jor-

nal "La Nacion", em editorial de
hoje, oecupa-se das relações entre o
Chile, o Brasil e a Argentina, o de-
pois de fazer o histórico do convênio
assignado a 25 de maio de 1915, en-
tre o Dr. Lauro Müll/sr, m.nistro dos
ralações exteriores do Brasil; o dou-
tor Alexandre Lira, do Chile, e L.
Murature, da Argentina, diz que o
pacto parecia .ter-se quebrado em
conseqüência da guerra, mas, ao
apresentarem o seu pedido á Liga
das Nações, o Peru o a Bolívia senti •
ram os effeitos do A. B. C, visto,
como a Argentina o. o Brasil-apoia-
ram abertamente o Chile contra as
pretensões boliviano-peruanas.

A referida folha diz sor agorn. oc-
caslão propicia para a "reconstrueçâo

da solida e' duradoura pilitica do
A. B. C, como garantia da tranqui-
lidade americana.
INFORMAÇÕES COMMERCIAES

LONDRES, 20 (A. A.) -- Telo-
gramma de Bombain informa que

Revido ¦--á baixa do cambio.' foram,
suspensas quasi todas as tvnnsacjões
commerciaes. •• "

O-mercado está inteiramente pa-
ralysado. -. . '

NOVA YORK, 20 (U. P.) ¦— O
meroítdo de café esteve muito movi-
mentado. Para entregas em dezem-
bro, 6?1; março, 060; mnlo; 090;
julho. 730, e setembro, 760.

ARRUAÇAS NAS PHIL1PPINAS
MANILHA (Philipplnas), 20 (U.

P.) — Foram presos, sob a aceusa-
çtJÇ do terem participado nas recen-
tes arruaças fataes, 78 membros da
força policial das ilhas Philippir.as.

As tropas americanas foram crde-
nadas tle não snirem dc seus quar-

' 
WASHINGTON,'20 (ü. P.) — A

lirec-tcria do grupo democrata do Se-
iludo, resolveu oippor-se aos esforços
Jos republicanos de apressar a ap-
urovação da lei tarifaria, como fora
organizada pela respectiva commis-
Ho da Ca-tr.ara dos Deputados, como
úma medida de exeepção. ,.

O senador Furnifold Simons, de
Norte Carolina, o mais graduado dos
democratas na conimlssão do finan-
ças do Senado-,'declarou' que a proje-
Ctãdã' lei, nào.' podia ser considerada
cnmó uma medida de exeepção^ ex-
cepto com relação ás -tarifas sobre
as lãs e o trigo. Acerescentou o Sr.
Simons .que 03 democratas farão
quanto estiver a seu alcance para
evitar a- inclusão de muitos outros
produetos indicados na lista que
acompanha a referida lei.

•NOVA YORK, 20 (U. P.) — O
correspondente em Washington, do
jornal "The War.ld", dia que as ulti-
mas noticias recebidas pelo governo,
procedentes de'San José, Casta Rica,
indicam que o plano- de união de
varias réipubllcas da America Cen-
trai, não será .posto em execução.

.Reali7.a-se actualmente, em San
JcaS, uma reunião de delegados unio-
nistas, das cinco nações do centro da
America, afim de discutir o projecto
de- organização de um sô Estado. Ha
uma quinzena, accrescenta o cerres-
pondente, a perspectiva de suecesso
do plano parecia apresentar maiores
probabilidades: Na ultima semana,
porém, a opposição manifestou-se em
cada um dos paizes, desenvolvendo-
se agora aetiva campanha, allcgan-
do-se que á ' 

projectada união- não
poderá'existir senv o apoio dos Esta-
dos Unidos, o que os. unionistas não
desejam.

Desde o começo os unionistas op-
pu-zeram-se ao tratado que os Esta-
dos Unidos têm com Nicarágua e a
que é a base da prosperidade desse
paiz. A hostilidade de Costa RLca á
Nicatagua é outro'motivo que se op-
põe á execução do plano. Sem a Ni-
caragua. as différentes unidades do
profjectado Estado, n£o estarão uni-
das, o que tambem difficultará ò pro-
jecto. ' '

das coloiras paraguaya e brazileira a
da nossa sociedade.

— Falleceu aqui o Dr. Frederico \i-
dela, conhecido clinico, muito estimado
pelos seus dotes intellectuaes e sua
grande capacidade profissional, assim
como pulo seu 

"espirito 
philantropico.

 Os jornalistas que percorrem a
região de Lavalle e arredores, assola-
da por um terremoto, informam quo
as conseqüências t]o /henomenos tel-
lurco são realmente desastrosas, sen-
do muito avultado o numero de mortos
e feridos. Os habitantes locaes, auxi-
liados por comm.ssões de soecorro, tra-
biillium com grande actividade para
remover os escombros nas casas der-
rufadas polo terremoto e salvar os
seus inotadores, que air.da vivem, e se-
puiur os míÃ tos.

Os infelizes que ficaram sem tectu,
acham-se prov seriamente abrigados
em barracas de campo e de madeira",
improvisadas, c estão sendo conveni-
entemente soccorridos pelas autorida-
des municipaes e provinciaes.

O poder exeuitivo da província de
Buenos Ares autorizou o funeciona-
mento de salas de jogo em Mar dei
Plata. . ,,A Sociedade Rural Argentina
aceitou o donativo de vários prêmios
offerecidos por particulares, e desti-
nados á exposição que a mesma socie-
dade está desdo jl organizando e se
realizará em setembro do anno pro-
xmo.

Ai.iumXa-sc que o pai de uma
menor, da familia Vieyra, Que se dl-
zia haver sido seqüestrada por aquelle,
o contra o qual havia sido expedida or-
dem do prisão, apresentou-se esponta-
neaiiionte lis autoridades pot ciaes, de-
vendo' ser interrogada hoj«.'-—Chegou hoje a esta capital, de
regresso do Paraná, onde fe» *"na im-
portante excursão dè estudo o .Sr. Pa-
bio Torello, ministro das obras pu-
blieas e interino das relações; exterio-

-- As operações da-semana- inicia-
ram-se com certa froux dão em todos
os mercados.

Estes ultimos dias estiveram mo-
inentaneamente paralyzados os nego-
cios de cambio.

Annuncia-se para breve o appa-
recimento de um sensacional documen-
lo assignado por tira general em cujo
nome já se tem falado muito. ; ¦ -.

_' grande a espectativa pela publi-
cação desse documento.

Os jornaes continuam a publi-
car desenvolvido noticiário sobre as
terríveis conseqüências dos terremotos
de Mendoza.

Todas as informações quo so publi-
cam são lidas com a maior avidez pejo
publ'co, cuja consternação 6 ainda in-
tensa. .

De accordo com os ministros, o ex-
ecutivo nacional vai tomar á noite ai-
gumas providencias tendentes a mino-
rar a sorte.das populações Ragelladas.

Os trabalhadores > do porto e os
empregados dns mnas de petrol fi ain-
da-não chegaram a accordo com as re-
pectivas emprezas.

A situação continua, portanto,"- inal-
terada.

Falleceu o conhecido commerci-
ante desta praça Sr, Tomkinson.

DO CHILE
SANTIAGO, 20 (A. A.) —' Commu-

nlcam de Punta Arenas que continua
a. realizar-se com todo o exito e en-
tliusiasmo o programma das festas
commemorativas do centenário do des-
cobritnento do e,stre'to de Magalhães.

O infante D. Fernando, que repre-
senta a Hespanha nas festas do cente-
nario, foi vivamente acclamado pela
população da cidade. O monumento ali
erigido ao descobridor do estreito, obra
do esculptor chileno Guilherme Cor-
dova, tem sdo muito elogiado pela, sua
belieza e simplicidade.
.— A critica continua a oecupar-se

dò livro, "AIsino", do joven. poeta e
prosador Pedro Prado, livro qüe 6
considerado um .dos mais bellos, sen-
tidos e originaes, ultimamente publica-
dos. Tem paginas cheias de üèlicadoza
e emoção e nas quaes transparece o
espirito poético do autor, q[úe é um
dos mais jovens e prestimosos dav!riova
geração. O Sr. Prado já publicou até
agora mais de dez obras.'PUNTA ARENAS, 20 (A. A.) —
O ex-nvnistro da instrucção da Hes-
panha, Sr. Francos Rodrigues, delega-
do da Hespanha junto do governo do
Chile, para as festas do quarto eeute-
nario do estreito de Magalhães, embar-
cou a bordo do couraçado "RI vada via",
que parte hoje com destino a Buenos
Aires.

Regressa hojo a Valparaiso o in-
fante D. Fernando, chefe da embai-
xada heçpanhola, nas alludidas festas.

O infante D. Fernando embarcará
em Valparaiso, no trem internacional,
esperando-sè que chegue a Buenos Ai-
res, onde desembarcará em caracter
particular, nos ultimos dias do pre-
sente mez.

PUNTA ARENAS, 20 (U. P.) —
Continuam os festejos comtnemorati-
vos do descobrimento do estreito de
Magaihães.

Hontem á noite realizou-se um ban-
quete no teatro Municipal, em home-
nagem ás delegações estrangeiras.

SANTIAGO 20 (A. A.) — O minis-
tro da Hoilanda nesta capital offere-
ceu um banquete de despedida ao ml-
nistro do Japão, que brevemente parte
para Haya, para onde acaba de ser
removido.

DA BOLÍVIA

DA ARGENTINA
BUENOS AIRES, 20 (U, P.) —

Peiorou a situação nas zonas agra-
rias. Em Santa Fé houve um encon-
tro armado entre os operários e a po-
licia. No departamento de Rosário
houve vários'mortos e feridos, devido
ás arruaças. Foram enviados reforço»
policiaes porém os grevistas as recebe-
ram a fros. A greve dos refinadores
petrolíferos do interior continua sem
solução o sem arruaças. Em diversos
logares já se sento a falta de nafta.
Noticias procedentes do interior infor-
mam ter augmentado o preço de pão.

— D/ paohos procedentes de Men-
doza dizem que o tenViioto, inic'ado
sexta-feira próxima passada, continua
a fazer-se sentir. Em diversos pontos
houve tremores intermitente/s- da. ter-
ra. As tropas a policia, e a Saude
Publica estão trabalhando, retirando
dos escombros numerosos cadáveres,
alguns dos quaes não podem aer Iden-
tificados. Ainda não se pôde calcular
o "nuantum" dos prejuízos, os quaes,
provavelmente, alcançarão uma cifra
elevada.

BUENOS'AIRES, 20 (A. A.) — Oa
ministros da.França e da Bélgica nesta
capital estiveram hoje no Ministério
das Relações Exteriores em longa con-
ferencia com o titular interino da pas-
ta Sr, Pablo Torello, de quem pro-
curaram saber se o governo cogitava
de crear algum imposto addicional so»
bre a saida do trigo da nova colheita.

Segundo soubemos, o Sr. Pablo To-
rello não deu aquelles diplomatas uma
resposta que os autorizasse a formar
um juizo seguro sobre o caso.

— O ministro interino das relações
exteriores,.offerecerá hoje, á noite, um
banquete ao Sr. Dr. Cuggiari, novo
m'rilstro do Paraguay nò Rio de Ja-
neiro, que se acha de passagem nesta
capital

ros e americanos, por melo do bons i teis. O governador geral ordenou o

LA PAZ, 20 (U. P.) — Em cir-
culos politicos coniimonta-se ampla-
mento a estranha cohducta da Repu:
blica Argentina, na questão do Pa-
cifico.

LA PAZ, 20 (U. P.) — Acredita-se
em circules politicos que a Conven-
ção Naciona lelegerá presidente da
Republica o Dr. Severo Fernandez
Alonso. Esse candidato conta com as
maiores probabilidades. Em certas
rodas afflrma-se que a victoria nas
eleições presidenciaes caberá ao Sr.
Baptista Saavedra.

¦LA PAZ, 20 (U. - P.) — Acha-se
nesta cidade um grupo de marinhei-
ros inglezes, qué vieram visitar a Bo-
liva. *

LA PAZ, 20 (A. A.) — Effectuo:-
se hontem, com grande .brilhantismo,
concurrencia o fcnthuslasino, a mani-
festação de gratidão e sympathia em
honra do Sr. Poincaré, delegado da
França junto da Assemblêa da Liga
das Nações, cujo parecer é favorável
ao cumprimento integral do tratado
de Ancon.

A manifestação foi um grito de pa-
triotismo e de particular significação
para o distante estadista francez. To-
daa as autoridades, militares, civis e
municipaes se fizeram represntar,
sendo a animação dos populares ver-
dadeiramente patriótica.

De louvor é a ordem o o methodo
como a manifestação foi, organizada,
çoiiütituinclo um caso digno de :ia»5Kt ° 

DO PARAGUAY
ASSUMPÇÃO, 20 (A. A.) —,'©S

jornaes continuam commentando, , dé
fôrma differente, nias de uiija. ma-
neira geral, a condueta da Argentina
sobre a questão do Pacifico.'

¦ — O canddato que gosa maiores
sympathias para occupar o logar ' de
presidente da Republica ô sem duvl-
da alguma o Sr. Bantisia Saavedra.
Julga-se muto pos-svel-qúe elle seja o
presidente eleito.-

A convenção nacional, s egundo con*
1 sta, elegerá hoje para seu presidente o

affirmando-se que a maior parla floí
universitários lhe dará o seu upoio u
que a lèi tem ali um ambiente fuvora.-
vel; ao contrario, no Senado, nãu só 0
ambiente nãd é nuda favorável, como
parece que a maioria dos senador.w
lhe é contraria.

ASSUMPÇÃO, 20 (U. T'.) — .v ,',-,.
mara dos Deputados discutirei amnnliã
o projecto do lei do divorcio. Os cleri-
cães in'eiaram uma campanha contra
esse plano.

DO URUGUAY
MONTEVIDÉO, 20 (A. A.) -- r>

príncipe Aimone, acompanhado d:i
officialidiu V. do couraçado "Roma",
depositou artística corô.-i de brun/.c
no túmulo dc Artigas, dando .-.-;,-...
facto ensejo a commoyenle cerem...
nia.

MONTF.VIDÉO, 20 (U. P.) — o
engenheiro Guillot escreve de Pn-
ris, communicando que o esculptur
uruguayo Mane, está terminando ..
monumento a Rio Branco, encom-
mondado pelo governo dn Uruguav.

MONTEVIDÉO, 20 (U. IM — o
Congresso Sanitário Internacional,
realiza hoje a sua sessão de encer-
ramento.

MONTEVIDÉO. 20 (U. P.) — lin-
verá hoje na legação da Argentina
nesta capital, uma recepção cin htm.
ra dos médicos que assistiram _,
Conferência internacional Sanitária,

MONTEVIDÉO. 20 (A. A.) —
Continuam u ser Interessantes os tra-
balhos da Conferência Sanitária ln-
ternacional.

O delegado brasileiro Dr. Cunha,
apresentou, uma moção, para que so
celebre, a partir do anno .próximo,
uma convenção dedicada ao estudo
do typho exanteii.ntico, moção qm-
provocou largo debate, decidindo-se
finalmente que fosse remettida au
comitê executivo.

O delegado peruano Paz Soldnn,
manifestou-se "favorável a approva-
ção immediata da referida moça..,
considerando-a a -mais transcendeu-
tal de todas oe que foram apresen-
tadas á conferência.

•Foi approvada a moção, que pro-
põe a creação de unia lei tendento
a arbitrar os fundos 

'necessários 
puro

émprehender uma intensa campanha
anti-paludica.

- Foi tamlbem approvada outra mo-
ção, na qual se dispõe que, emqunti-
to os governos não ncco-rdarein num
syjtema de prophylaxia contra ;.
grippe, 6e tomem ns seguintet; -tredi-
das: nos navios de pass..geiros devem
colIo.cnr-se cartazes em logares vis!-
veis contando os precettos relativos
ao contagio das enfermidades nasaes
e bronchiaes por meio d«s ropas du
uso interno ou externo e dos litensi-
lios comiruns; devem ter os medica-
mentos chimicos e .biológicos utili-
zados habitualmente para evitar todo
o processo infeccioso.

Hontem, ás diversas delegações fo-
ram ao Hippodromo Nacional, assis-
tir á festa 'hippica que ali se realizou
em sua honra.

De tarde, os representantes dos di-
versos, paizes, entre cs quac-n o dele-
gado do Brasil, Dr. Leitão da Cunha,
iiS-jistlram. á recepção do Club Midi-
co, onde foram coiidignameiíte reco-
bidos, sendo-lliés tributadas'todas as
attenções. ¦¦:¦':.

Depois do eere.moninl dn costumo,
os visitantes foram obsequiíidos com
excellente lünche.

A' noite houve outra recepção na
legação de Cuha, onde o.s delegados
foram attendidoB com toda a soli-
citude:

Hoje de manhã a- conferência vol-
tou a reunir-o o á tarde, realizou
outra sessão para enicei.ramento dus
trabalhes da sexta conferência sanl-
taria pan-americana. ¦

Hoje haverá unia recepção na lo-
gação argentina, em honra dos dc-
legados, e á noite, no Parque Hotel,
um banquete com que o governo uru-
guayo vai obse-quial-os.

MONTEVIDÉU,. 20. (A.A.)—Rea-
lizou-sc. sabbado, á tarde, a., bordo
do "Roma", unia interessante festa,
com quedas autoridades, do bello va-
so de guerra agradeciam as atten-
ções que lhes.foram tributadas pela
sociedade montevideann.

A festa decorreu com todo-o bri-
lhantismó.

Hontem, de manhã, os marinhei-
ros italianos coUocnrani. uma placa
de bronze no túmulo de Artigas, ce-
rèmonia que; na verdade, constituiu
uma singular manifestação de con-
fraternidade italo-uruguuya, que cs-
treitará ainda- mais as relações ex-
istentes entre os dois paizes. Aiêni
dos marinheiros, a;>'istiram ao acto
o ministro da guerra, o sub-secreta-
rio das relações exteriores c o poeta
Zorrilln San Martin, que em nomo
do ministro dus relações exteriores,
agradeceu ao cc-mmandante Capou
aquella demonstração de sympathia
para com o Uruguay.

Ao a'4o, que sre realizou no Pan-
theon Nacional, a risliu numerosa,
concurrencia.

MONTEVIDÉO, .20 (A. A.)—O
novo ministro da Hollanda nesta
capital visitou hoje a Alta COrte de
Justiça, o conselho nacional, os
presidentes da Ctimara e do Senado
e os ministros dc Estado.

MONTEVIDÉO. 20 (A. A.)—O
ministro da guerra, general Buquet,
offereceu um. banquete aos mari-
nheiros italianos, a bordo do cruza-
dor "Montevidéo".

MONTEVIDÉO, 20 (A. -A.l—
CommunieÜTm de Florld» que foi pro-
clamado senador por aquelle depitr-
tamento o Dr. Martin C. Martinez,
actual conselheiro de Estado.

MONTEVIDÉO, 20 (A. A.)—O
ministro das relações exteriores, se-
nhor Buero, offereceu, hontem, á
noite, no Parque-Hotol, um banque-
te em ohnra do principe Aimone o
do commandante e officiaes do "Ro-
ma". Assistiram ao banquete vários
diplomatas o muitas pessoas dc alta
representação.

O couraçado "Roma" parte ama-
nhã para Buenos Aires, estando a
colônia italiana, desde já, preparada
para fazer, unia eloqüente despedida
os marinheiros do seu paiz.

Esta tarde, o principe Aimone e o
commandante e mais officiaes supe-
riores do referido vaso de guerra
foram despedir-se do presidente da
Republica © das altas autoridades da
marinha.

A' esse banquete assistirão vários ! Sr. Severo Fernandez
altos funccionàrios do Ministério da» ' — Reina grande expec.tativa pela.
Relações Exteriores, o ministro do I tVscussão da lei do divorcio, nue. so-
Paraguay nqir acreditado e os secre- : gundo se afflrma, será hoje iniciada
tario da legação. ministro do Brasil e , na Câmara dos Deputados. Sabe-s»
vários outros membros do corpo diplo-ltiue naquella casa do Congresso, o pro-
malico e pei__ütialidíides cm destaque t jecio cojita com bastantes partidários,

DO PERUf
LIMA, 20 (A. A.) — Desabou sobro

esta cidade e cercanias, um formi-
davel temporal, que tem alarmado to-
da a população o causado bastantes
prejuízos materiaes, interrompendo,
em alguns pontos, a vida da cidade.
Não se registraram ou ainda não são
conhecidos desastre* pessoaes, se bem
que se diga ter havido alguns.

LIMA, ?0 (A. A.) —• Os jornaes
publicam umacarta do ex-consul ar-
gentlno Sr. Jacintho Garcia, expli-
cando a maneira.como exerceu o seu
cargo. "

Noticias dos Estados
S. PAULO

;. S. PÀÚLO, so CA. A.) — Segundo se
affirma nas rodas commerciaes bem in-
formadas, a assemblêa . da, Associação
Commercial recusara por unanimidade de
votos a- renuncia' apresentada pela dire-
ctoria, porque esta continua merecendo
absoluta confiança da classe que repre-
senta. Na reunião de hoje, seiíá li/ls
uma longa representação dirigida ao ro-
verno da Republica sobre a defesa do
commercio.

A secção telegraphica
conlinúa na 6" pagina.
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LEGISLATIVOS

O Congresso está a terminar os
seus trabalhos. Mais alguns dias e a
Câmara e o Senado, tendo ultimado
a elaboração das leis annuas, encer-
rarão as suas sessões. E entraremos
na phase de espectativa febril e de
imensa agitação politica que sempre
precede a renovação da Câmara e do
terço do Senado. Todos os demais
assumptos que deveriam attrair à at-
tenção do poder legislativo passam
para a penumbra. ( . .

fá se pude examinar até que ponto
a legislatura expirante fica assigna-
Jada por iniciativas e realizações de
eiiectivo interesse nacional. E esse
exame é tanto mais opportuno quanto
o projectado augmento do subsidio
provocou, contra o Congresso, Os ex-
cessos de uma critica que se tem
desmandado nos maiores apodos e
baldões.

Ao ser iniciada a legislatura que
está a findar, alguns problemas de
palpitante actualidade e de grande
relevância reclamavam a acção. do
Congresso. Destacavam-se, por ex-
emplo, a questão social, cuja re-
percussão no Brasil já • não poderia
ser illudida; o problema do ensino,
nas suas modalidades mais iriipressio.
pautes; a situação financeira, já en-
tão encarada com as mais serias ap-
prehensões porque tudo indicava que
caminhávamos para a temerosa crise
actual; e toda uma vasta serie de
questões envolvendo os interesses vi-
taes da economia nacional.

Era de prever que a nova legisla-
tura, apesar de haver perdido largo
espaço de tempo com os esforços
para resolver o problema da suces-
são presidencial, aggravado pelas
dolorosas circumstancias que o paiz
inteiro conhece, fizesse alguma coisa
no sentido de pelo menos accelerar
a solução daquellas questões, isto é,
de apparelhar a Nação para enfren-
tar, com suecesso, os males sociaes e
econômicos que já se apresentavam
como ameaçadoras realidades.

E' bem certo que nem tudo pode-
ria ser feito em pouco tempo. Somos
um paiz no qual o periodo de amadu-
recimento das soluções sociaes e
econômicas é sempre muito demo-
rado. Eternizam-se as questões mais
simples e mais claras. O horror á
responsabilidade, tão commum nas
democracias como a nossa; a en-
trosagem complicadissima de uni ap-
parelho burocrático que destroe ou
diminue e enfraquece os melhores
estímulos; a proverbial inércia das
nossas classes dirigentes, tudo isso
era de molde a não justificar grandes
esperanças.

Mas, nem tanto ao mar, nem tanto
á terra*. Se a legislatura de 1918 não
tinha a facilidade de resolver todos
aquelles problemas acima lembrados,
o facto é que poderia perfeitamente
estudar e decretar soluções para os
mais urgentes. E foi o que não fez.

Não incidiríamos cm desmarcado
exagero se affirmassemos que a si-
tuação, no que concerne á necessi-
dade de soluções definitivas e com-
plctas, ainda é a mesma cm que nos
encontrávamos lia tres annos. A
nossa legislação social não íoi refor-
mada nem aperfeiçoada.-È' innega-
vel que a commissão especial no-
meada pela Câmara, celebrou reu-
niões ameucladás, e deu aos seus tra-
balhos a mais ampla publicidade.
Apenas, os resultados desses traba-
lhos são minimos diante do que ainda
ha a fazer.

O problema do ensino permanece
tal qual se nos antolbava em 1918.
Xão foi resolvido cm nenhum dos
seus aspectos dominantes. Nem se
reorganizou, sob moldes mais con-
•.cutâneos com a evolução da nossa
cultura, o ensino secundário e supe-
rior, creando-se o necessário e in-
adiavel órgão dc acção directa e ef-
ficiente que seria, por exèriiplo, o
Conselho dc Educação Nacional, de
accordo com as lições da experiência
de outros paizes, notadamente dos
Estados Unidos; nem sc organizou,
em larga escala, o ensino profissio-
nal, que hoje constitue um dos facto-
res decisivos da riqueza industrial dç
qualquer paiz; nem, finalmente, se
cogitou dc ampliar a reação contra
o Jinalphabetisnío, tornando-se possi-
vel a diffusão intcnsissiniíi do ensino
primário enlre todas as nossas po-
pulações.

Bastaria que alguma coisa de du-
radouro e dc estável se houvesse rea-
lizado em prol da disseminação do
ensino para que esta legislatura de-
vesse ser creditada por um serviço
que. por si só, compensaria todos os-.'nos acaso por cila commettidos.
Não ha, com effeito, problema de
inaior importância c de mais indis-
pensavel urgência para o nosso paiz.
Os males resultantes da situação em
que nos achamos, a esse respeito,
tanto são sociaes como econômicos
Os factos «abi estão, demonstrando,
todos os dias, com os contrastes mais
suggestivos, que só carecemos de es-
colas para que a nossa evolução sc
accclere e possamos attiugir, sem
demora, os grandiosos destinos queestão reservados a esta pátria incom-
paravcl:

lia, nas duas casas do Congresso,
vários projectos sobre o problema dü
ensino. Porque a nenhum delles 6
dado andamento? Pelos mesmos mo-
ti vos por que se deixa dc fazer rama
coisa entre nós. Só agimos e só rea-
lizamos sob a pressão dos interessei

entendem com o nosso desenvolvi-
mento.

E' um mal contra o qual as novas
gerações, formadas num ambiente
diverso daqirelle em que viveram os
nossos -antepassados, deveriam rea-
gir. E' um- mal que representa, tal-
vez, a peor herança de um passado
no qual sentimos, a cada passo, que
as melhores energias realizadoras
desappareciam sob a força irresisti-
vel dos preconceitos e sob a massa
espessa da ignorância.

Eis porque não se comprehende
nem.se justifica que depois de-tantos
annos de regimen republicano, todas
aquellas questões permaneçam'sem
solução, perpetuando-se ho tablado
da discussão sem que tis governos
se animem a resolvel-as de; accordo
com as exigências e as aspirações
nacionaes. Já, agora, não ba como
exonerar as nossas classes dirigentes
do dever, que lhes oceorre, de offe^
recer á Nação os remédios promptos
e efficazes para todos os seus males.
As legislaturas não podem passar
preoecupadas apenas com os orça-
mentos e com as pequenas medidas
de interesse pessoal ou de significa-
ção transitória ou só se julgando ca-
pazes de votar autorizações nas
quaes abdicam, em favor do executi-
vo, das suas mais caras e preciosas
prerogativas. E é por isso que força
é assignalar que os trabalhos da
legislatura que finda, se não foram
completamente estéreis, não o ia-,
ram tambem extraordinariamente fe-
cundos.

droelectrica, isenção de direitos e de expe-
diente para o seguinte material: a) ma-
chinas e material para usinas de produ-
cção de energia bydroelectrica; b) loco-
motivas electrieas; c) auto-motrizes ele-
ctricos; d) motores electricos; e) appa-
relhamento electrico principal e auxiliar,
inclusive o das sub-estações de transfor-
inação; f) material para as linhas de
transmissão e de distribuição §e energia
eiectriea.

Paragrapho unico — Os mesmos favo-
res serão concedidos no caso de tracção
por energia thermo-electrica quando fõr
produzida exclusivamente pelo emprego do
carvão -ou oleo combustível nacional.

Art. 2." — Os favores concedidos por
esta lei só serão applicaveis ao material
necessário ao primeiro lestabeleaimenta
ou _ installação de serviço de tracção ele-
ctrica, por suas linhas a construir, por
suas linhas existentes e seus ramaes, nãò
podendo Ser-, estendidos ao material de
conservação."

6@pò4
jòdo*

O tempo.
. Probabilidades do tempo atê as 16 horas

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

instável c máo, á tarde c á noite, instável,-
de dia, trovoadas; temperatura^ ligeiro
declinio á noite, em ascensão de dia;

Districto Federal e Nitheroy — Tem-
po, incerto c máo, á tarde e & noite, apre-
sentando melhoras de dia, trovoadas (1);
temperatura, em declinio, á noite, e cm
ascensão de dia,mormaço (i); ventos,va-
riaveis, com predominância dos dos qua-
dranles sul e éste, com rajadas (1).

A temperatura média da capital ante-
hontem foi 24°.5 om o",i abaixo da nor-
mal.

Escala dc probabilidades -.
1) muito provável;
2) provável',
3) algumas probabilidades.
Nota — Serviço telegraphico, em geral,

bom.

Edição de hoje, 12 paginas
Estando ligeiramente indisposto, o se-

nhor presidente da Republica deixou de
receber honteni as pessoas que tinham
audiência marcada, inclusive os congres-
sistas, aos quaes S, Ex. attende habitual-
menti!. ás segundas e sextas-feiras.

O í>r. Epitacio Pessoa abriu, entre-
tanto, uma excepção para o Sr. Homero
Baptista, ministro da fazenda, a quem re-
cebeu nos seus aposentos particulares.

O Sr, Homero Baptista, que tinha a tra-'
tar ãssmrantds urgentes dc sua pasta,
fez entrega'a' S. Ex. da acta das reuniões
da commissão iivcumbida de estudar a de-
íesa da borracha e sobre este assumpto
também conferentiou com S. Ex,

A revisão constitucional.
Figura na ordem do dia de hoje da

Câmara a indicação do Sr. Elpidio de
Mesquita favorável á revisão constitu-
cional.

Essa indicação tem parecer contrario
da commissão de constituição e justiça.
Opinou a commissão no sentido de que
para crear os tribunáes regionaes não é
necessário rever a Constituição. Esta
não contém nenhum dispositivo que di-
recta ou indirectamente se opponha á
innovação cuja iniciativa coube ao Se-
nado.

'E' innegavel que a indicação do Sr. EI-
pidio de 'Mesquita poz mais uma vez em
foco o problema da revisão constitucio-
.nal. Os partidários da reforma imme-
diata da carta politica de 24 de fevereiro
aproveitaram o ensejo para reaccender o
debate em torno do assumpto. Os -revi-
sionistas retomaram, as suas posições de
combate, sustentando a necessidade e a
opportunidade da reforma.

Suecedeu, porém, o que seria fácil pre-
ver. Não será ainda desta -vez que vin-
igarão as idiéas revisionistas. O IC011-
gresso Nacional, que continua orientado
pelas correntes mais conservadoras da
politica republicana, não acompanhará a
indicação do Sr. Elpidio dc Mesquita e
o voto em separado do Sr. Prudente de
Moraes.

O nosso ponto de vista permanece o
mesmo em que nos encontrou,1 ha alguns
annos, a campanha revisionista iniciada
por alguns homens de responsabilidades
na situação politica então dominante, En-
tendemos que ainda é cedo para cogitar
da revisão do pacto fundamental .de 9L
Se, de um lado, ós factos não demonstra-
ram a necessidade da revisão, que por
emquanto seria precipitada, de outro lado
tudo nos aconselha a não aventurarmos
essa obra em uma época como a que
atravessamos, quando ninguém pôde pre-
ver quaes as surpresas que nos reserva
o futuro.

Repellindo, pois, essa nova tentativa
revisionista, a Câmara vai prestar um
grande serviço ao paiz. E' de esperar
que o insuecesso de agora desanime, por
muito tempo, quaesquer pruridos revisio-
nistas. **

rogatória expedida pelas justiças da
Repifblica Argentina ás desta capital, á
requisição da Sociedade Anonyma Devoto
Mercantil Limitada.

— O bacharel Carlos Affonso de Assis
Figueiredo, pretor da 8" pretoria eivei,
requereu a sua reconducção aó cargo, com
o titulo de vitaliciedade, visto estar a ter-
minar em «26 do corrente o seu segundo
quadriennio.

Ministério da Marinha.
Ápresentaram-se hontem ás altas auto-

ridades navaes os iM tenentes engenhei-
ros machinistas Jonathás Cândido Sacra-
mento e Clidenor Borborema, vindos de
Santos, onde desembarcaram, o primeiro
do' contra-torpedeiro Piauhy, deixando a
chefia de machinas desse navio, e o se-
gundo do contra-torpedeiro Paraná, opde
servia como official machinista,

$-. (Foram* promovidos, na directoria
geral de contabilidade da marinha, a por-
teiro, o ajudante de porteiro Antônio Be-
zerra da iSilva; a ajudante de porteiro, o
continuo Augusto Nuno da Costa Sarai-
va, e a continuo, o servente Waldemar
Lopes Ferreira.

O Sr. ministro permittiu que sejam
mandados aos Estados Unidos da Ame-
rica do Norte, onde deverão servir na
respectiva marinlia de guerra, afim de
aperfeiçoarem os seus estudos teohnicos
navaes, os seguintes officiaes; Io tenente
Álvaro Hecksher e 2" tenentes César Fe-
lteiano (Xavier, Celso - Afcrigio Macedo
Soares Guimarães, José Carlos Alves de
Souza e Pedro Paulo Villas Boas Bei-
trão.

Foi approvado' com distineção, nos
exames de artilheria realizados nas Es-
colas Profissionaes, o capitão-tenente
Octavio Mathias da Costa.

O i° tenente engenheiro machinista
Loé Gutierrez Simas foi mandado servir
no " destroyer " Paraná, que está em via-
gem para o Rio Grande do Sul. • «

O Sr. presidente da Republica recebe-
rá na próxima .quinta-feira, ás 14 horas,
em audiência especial, o Si-, Plelin, novo
ministro da Republica Allemã, que apre-
sentará a S. Ex. as credenciaes de envia-
do extraordinário e ministro ¦plenipptêw.
ciario.

Projecto do lei.
Os Srs. Senna Figueiredo e Francisco

Valladares deixaram hontem sobre a mesa
da Câmara dos Deputados um projecto de
lei considerando de utilidade publica a
Santa Casa da Misericórdia de Barbacena,
em Minas Geraes.

O Sr. presidente da .Republica sariócio-
nou a resolução legislativa que i.nqn:i'i:í
a lei eleitoral.

Esteve hontem no palácio iMonroe, em
visita á Câmara dos -Deputados, acompa-
nhado dos secretários de legação, dou-
tores Alfonso de Rosenziveig Diaz e
Pablo Canipos Ortiz, o Dr. Álvaro Tor-
res Diaz, ministro plenipotenciario do
México nesta capital.

Os illustres visitantes foram recebidos
pelo secretario da cominissâo de diplo-
macia, Sr. Amilcar Marchesini, tendo en-
trelido amável palestra com o Sr. Bueno
Brãiidúoi no gabinete da presidência da-
i]tiella casa legislativa.

O Sr. presidente da Republica tem rc-
cebidq telegrammas de congratulações
das directórias dc diversas associações
operárias desta capilal pela assignatura
da iei sobre construirão do casas para o
proletariado.

A baroneza de S. Joaquim, em carta
dirigi. . J'.o Sr presidente da Republica,
participou a S. F.x. que cm 1919, ao che-
gar á Europa, manifestou á princeza Isa-
bei o grande desejo que nutria de vender
a ultima homenagem á memória dos cx-
sobèroWs do Brasil, offcrccendo os dois
túmulos destinados aos sagrados despo-
jos c almejando ardentemente que repou-
sassem nn calhedral de Petropolis.

O offerecimciilo foi aceito, accrescenta
;i caria, pela Sra. condessa d'Eu.

Segundo informações recebidas dc Ge-
nebra, a assembléa da Liga dus Nações
encerrou os seus trabalhos no dia 18 do
riez corri. nte.

Os delegados brasileiros àssigiiaíám o
protocollo referente á corte de justiça,
ficando reservada a questão de obrigato-
riedade de jurisdicção para ulterior re-
solução.

As zonas francas.
A' commissão dc finanças do Senado,

o Sr. João Lyra apresentou liontem o seu
parecer sobre as emendas offerecidas,
em 2a discussão, á proposição da Câmara
que estabelece as zonas francas em diver-
sos portos do Brasil.

S. Ex. aceitou a emenda do Sr. Irineu
Machado supprimindo o paragrapho 2" do
artigo 1.

Quanto ás emendas ns. j!, e 3, uma au-
toriz-aiulo o governo a abrir o credito dc'
20.000 contos c outra determinado que
o governo peça os necessários créditos áo
Congresso para estabelecer as zóriãs fran-
cas, o Sr. João Lyra apresentou urn sub-
stitutivo que autoriza o governo a abrir o
credilo dc 30.000:000$ para taes serviços.

S. Ex. aceitou tambem a emenda n. 4,
que manda estabelecer as zonas francas
em todos os portos do Brasil, dando, en-
tretaiito, prioridade ao do l.io de Janeiro.

O Sr. João Lyrii terminou o scu pare-
cer apresenlando a seguinte emenda, em
nome da cominissâo:" Paragrapho — ao art. 1°. ¦

A exploração das zonas francas crcarlas
será (eüa administrativamente, ficando,
entretanto, o governo autorizado, st- jul-
gar conveniente aos interesses publicos, a
conlr.ital-a com os governos dos Estados
respectivos ou com empreza particular que
melhores vantagens offerecer. "

]*elo decoro do ensino.
O Collegio Pedro II, onde se estão

realizando os exames de preparatórios,
foi hontem theatro de uma scena depri-
mente, provocada por um professor da-
quelle estabelecimento dc ensino.

Não é a primeira vez que o nome desse
professor apparcce envolvido em scenas
desagradáveis. E' necessário, pois, qu;
desta feita sejam tomadas providencias
para que semelhante espectaculo, tão pre-
judicial ao decoro do ensino official, não
mais se reproduza,

O incidente de honteni não offerece
menor gravidade que o que recentemente
oceorreu em Juiz de Fora, provocando, da
parte do Conselho Superior do Ensino,
medidas immediatas e severas. O que está
em causa nãò são os mclindres mais on
menos exaltados de qualquer professor,
mas o respeito que se deve aos órgãos
olficiaes do ensino secundário, affronta-
dos pela attitude impertinente e aggres-
siva de um examinador já conhecido pe-
los seus desmandos.

Não c possivel transigir com abusos
como esse. Taes transigencias só servem
para desmoralizar o ensino e pára levar
a indisciplina ao seio da mocidade estu-
diosa. -Alii temos o exemplo bem elo-'
quente dc um passado eni que a desor-
ganização e o desprestigio do ensino fo-
raui quasi que exclusivamente a obra das
condcscendencias c das fraquezas diante
dos que se collocavam sempre acima da
lei c do decoro.

O Collegio Pedro II tem antigas c
honrosas tradições a zelar. A sua cen-
gregação está no dever de tomar conhe-
cimento do incidente de hon;em e dt- ap-
plit-ar, contra o responsável pela t-scan-
dalo, os dispositivos legaes. Se abusos
éonilo esse não são de modo algum tole-
rados nos alumnos, para os quaes, aitis,
pódc ser invocada, como attt-nuante, a iu-
experiência, é claro que minto cenas de-
vem ser tolerados quando partem de um
professor, cuja responsabilidade i incom-
paravelmente maior.

A tracção eiectriea.
O Sr. Paulo de Frontin ápresent.iy

seguinte emenda, na Camará! au i»r. j>::-
concede tavorr-- t._.|ir.-.-dr lei

t/ae
c das necessidades immcdintn. 1- ou- 1
pr-ssivas. D'al_i, a indíf ferença' eou, ^V^0 

<iue c™»rWM
que continuamos a encarar tantas 

"í.Vit, 
_.'• - E' o poder execuí

questões que de.-de os primordios da
nossa existência nacional vem sendo
apontadas como aa quo mais dc peno . :

ivo au-
a conceder ás emprezas ou com-

panhías de vi;-.ç«io-ítrren. inclusive de via-
toriz-do

liana, que «.dòptart-ni
Li-i-r.n cm iUia litiliis

"a o ser. ic,o
CUCrgia liy-

Ministério da Jusllya.

Por portarias do Sr. ministro foram
nomeados : o bacharel Adliejuar de Souza
Martins para servir, itiiL-ini.imcr.il.-, u ot-
tivjic du ifèi.TJJ ge.at de immo.vi., do
3" districto dest.i CJipitil. durante o impe-
diiinii!o*do respetiivo Serventuário. .|ue
-:• aeli.i licotlcíado; o escrevente jura-
ment «ido Júsé d.i _>ilv_, Lisboa, pita ser-j _;. :|iliiej>
.:.. iniuriii.iiiicr.te, o ulticio de escrivão
il.i 1* «-ara ciiíl. desta capital, ilutáiife u
iiitlied-.m-nro do respectivo serventuário,
qne 1: iclia cm go_u de licença; e o es-
.;<.*. i;iitt; jtir&T-icnt-itlo Aiv;_ro '-!•-' i\lbu-
.j 1 L_-r-;*.ivr. .p .ra scfivr, intçrinjmen'e, o of-
fiuiv de tsi.-r.v5o d.i 4* pre.uri.i criminal;
iImí-.-i .'c o impedimento do respectivo ser*
it-itluuríõ, que sc acha licenciado.

— I-.ji cobcediiii» exeaimtiir á carta

A próxima legislatura.
De vários Estados da Federação Já se

têm noticias da organização de chapai
para a disputa das próximas eleições, a
20 de fevereiro vindouro, com a renova-
ção da .Câmara dos Deputados e de um
terço do Senado iFederal.

Por noticias do Rio Grande do Norte
sabe-se, agora, que o seu situacionismo
politico já assentou os nomes dos seus
candidatos ao Senado e á Câmara dos
Deputados para a legislatura federal de
1921 a 1923.

O Rio Grande do Norte, além de reno-
var o terço de sua representação no Se-
nado, tem de eleger um outro senador,
na vaga do illustre Sr. Ferreira Chaves,
que renunciou o seu mandato para pre-
star ao governo da Republica a sua colla-
boração como ministra da marinha.

A' renovação do terço" o situaoionismo
norte riograndense recommenda a nome
do senador Eloy de Souza, que fez jús,
pelas suas qualidades de cultura e de in-
k-lligencia e pelos seus serviços partida-
rios, á reeleição

A' vaga do Sr. Ferreira iChaves a si-
tuação politica do Rio Grande do Norte
fez seu candidato o Sr. Tobias Monteiro,
escriptor de mérito e filho do Estado,
em condições de* prestar-lhe « ao paiz
os melhores serviço9,

A representação do Estado na Câmara
soffrerá modificações. Esttá assegurada a
reeleição dos Srs, Juvenal Lamartine e
José Augusto, que tanto realce deram á
bancada norte riograndense na actuat le-
gislatura, o primeiro faz-endo parte da
principal commissão daquella casa legis-'
lativa, a ãe policia., como 20 secretario da
mesa, o segundo pela sua acção efficiente
e brilhante na cominissâo de instruoçáo
publica, onde lhe coube relatar com cru-
dição e habilidade a maioria dos assum-
ptos a ella afícdtos.

O terceiro candidato situacionista á
deputação é o iSr. Almeida Castro, me-
dico, politico de tradição, que já repre-
sentou o Estado na Câmara.

Respeitando os direitos da minoria, o
situacionismo do Rio Grande do Norte,
por inspiração de seu chefe, o Sr. Fer-
reira .Chaves, não pleiteará chapa oom-
pleta. Serão, provavelmente, candidatos
ao Iogar deixado á opposição os senhores
Georgino Avelino, nosso distineto confra-
de, diretítor do Rio-Jornal, que conta
grandes elementos elcíkoraes no Estado,
onde a sua familia gozou sempre de
grande sympathia.; Alberto Maranhão,

illustre relator do orçamento do inte-
rior, na -Câmara, e, talvez, o actual depu-
tado Alfredo Barata.

Nâo se pódc dieixar de registrar oom
satisfação a attitude republicana do situa-
ciontsmo do Rio Grande do Norte, asse-
gurando, ali, á minoria representação no
Congresso Nacional.

Esteve hontem no Ministério da Mari-
nba em visita ao Dr. Ferreira Chaves, ti-
tular daquella pasta, o Dr. Álvaro Torres
Diaz, novo ministro do México em nosso
paiz.

 ?
Ministério da Fazenda.
Ao inspector da Alfândega desta ca-

pitai o .Sr. ministro dirigiu hontem o se-
guinte aviso:

"iRtcoinmcndo providencias no sentido
dc não serem postas em leililo, até ulte-
rior deliberação, as mercadorias cujos
despachos sejam retardados."

Em conferência com o Dr. Homero
Baptista, ministro da fazenda, esteve hon-
feiu no Thesouro o Dr. -Sá Freire, ex-
prefeito do Districto Federal.

1— Perante o Dr. Homero Baptista to-
mou posse hontem o Dr. Josó Maria Wi-
taVer, presidente do Banco do .Brasil. Ao
meio-dia. S. S. compareceu a este ministe-
rio, e logo após à posse, no gabinete de
S. Ex-, saiu acompanhado do Dr. Oscar
Borman-n, secretario do ministro, que o
levou ao Banco do Brasil, onde entrou
inimediatamentc em função.

«\o bancu o Dr. Monteiro de Andrade
passou o esé.fjcfcii) ao presidente efteetivo,

pronunciando al._uin.s palavras c u apre-
sentando aos alros funecionarios do esta-
b-leilnicnto.

O Sr. minjjíro approvou o neto do
delegado fiscal t'111 S. 1'aulo arbitrando
provisurianieirte em 2:6uo$ e i :30o?, re-
spíclivameütr, as íiartças do collector e
escrivão da éollectoriã dc rendas federaes
em Laranjal, devendo a delegacia tiscal
propor á procuradoria geral da fazenda o
siuámt-!t- da lutaçào dc fianças logo que
£0: acoiiselliavel essa lliedida.

O dii-rctor da despeza publica
jíutòri-õii a delegacia fiscal na PariíKybã
a adiaitar, de uma só vcí, _.-5:oi)o$ ao en-
fji-nlictrb Antônio Cavalcanti Vieira dj«

Cunha, para construcçao da linha tele-
l«e vai ligar a capital do mesmo

l...tadú ;i !";.bayjiina.
-- Au pYcirílcnté do Tribunal de Con-

tas o _.-;-. ministro pediu informar so-
bre a situação do 30 olficial da in-
tciiileiiei 1 .ii guerra Júlio l.riião Ban-
dói 1. qUúntp ao montepio; durante o j»e-
fifidu dc sua aposentadoria.

I\a «* pas.idoria do Tliesouro Nà-
t-iunal í.rão pagas hoje as fulli.is an
iu;!i-;i:.-l.<s c que r/ão foiuui recebidas.

Pelo Sr. ministro foi nomeado Ro-
drigo Antônio de Araujo para V> Iogar de
escrivão^ da collectoria das rendas fe-
ceraes em Bocayuva, no Estado de Minas
Geraes.

: —- Tendo a American Chamber of Com-
mercê of S. Paulo apresentado suggestões
sobre a conveniência de serem alteradas
ás taxas de medicamentos para o gado,
o Sr. ministro declarou ao presidente da
mesma câmara que o projecto de revisão
de tarifas está actualmente em discussão
no Congresso Nacional, cabendo ao mes-
mo tomar conhecimento de qualquer (pro-
jeoto de alteração.
. — Ao i° siecr.títario Ai Câmara dos*
Deputados, o Sr. ministro .transmittiu a
mensagem em que o Sr. presidente da
Republica trata da necessidade da abertu-
ra do leredüto de 7:s29$8gi, para paga-
mento a José Caiteté da Silva, mestre
da lancha Lvis Rodolpho, da Alfândega
de Manáos.

O Sr. ministro, devolvendo ao seu
collega da agricultura o processo refe-
rente ao pagamento, por exercicios £in-
dos, da importancia devida á Société Ano-
«yme du Gaz de Rio de Janeiro, «omniu-
nicou quie a divida de que se trata já está
preseripta.

O Sr. ministro transmittiu ao secre-
tario do Senado Federal a mensagem do
presidente da Republica devolvendo dois
dos autographos da resolução legislativa,
por S. Ex. sanecionada, que autoriza a
construcçao de casas para operários.

O Sr. ministro, dando solução a
un-a consulta da Alfândega desta capital,
resolveu que se" prosiga o processo para
a venda em Jeilão, de.uma mala perten-
cente ao Sr. Samuel Mac Dowell, vinda
uo Almaneora, de Southamptón.

Por ajetos de hontem, o Sr. ministro
nomeou Luiz Godoy Bueno escrivão da
collectoria federal em Bica da Pedra;
Paulino Cursino, Ghagas, para collector
na de Piquete, e Norberto de Abreu e
Silva, para idêntico Iogar na de Silveira,
todas no -Estado de S. Paulo.

Foi declarada sem effeito a portaria
que nomeou José Bernardino de Castro
para o Iogar de collector federal em Pi-
quete, Estado de S. Paulo.

Foi. nomeado, «iinda, Manoel Pereira
de Castro collector de Monte-ÍMór, em
S. Paulo, e exonerado Manoel Pereira
Junior do cargo de 20 official da Alfan-
dega de Pelotas.

Em solução a uma consulta da de-
legacia fiscal em Matto Grosso, o Sr. mi-
nistro decidiu que os caixeiros viajantes,
como simples representantes que são de
esta>belecir__entos registrados, cujas mer-
cadorias vendem por meio de amostras,
não estão sujeitos a registro, porque já o
estão os estabelecimentos que represen-
tam, pouco importando o tempo de sua
permanência em qualquer localidade.

111 UI1I Hlflffll
A bordo do "Florida" chega hoje ao Rio o

embaixador Bainibridge Ooiby

O orçamento da justiça.
O illustre Sr. Gonzaga Jayme, estrean-

do-se, este anno, como relator da jus-
tiça, na commissão de finanças do Se-
nado, não logrou ser tão feliz como era
de esperar do seu merecimento.

Defendendo, como é dc praxe, os pa-
receres do scu orçamento, em plenário,
S. Ex. teve a casa, por sua maioria, mais
vezes, em attitude contraria ao seu de-
sejo. ¦ i,

O facto, embora não sendo virgem,
deve ter impressionado o representante
de Goyaz, mormente quando se está em
fim de legislatura, como agora.

O Sr. Gonzaga Jayme, cheio de prodi-
galidades para com as medidas solicita-
das pelo governo, começou por se mani-
.festar contra o auxilio de 60$ para o far-
damento dos mata-mosquitos, estes humi-
limos íunecionarios da Saude Publica,
cuja precariedade de situação é tão co-
nhecidã.

O Senado, porém, diante do appello do
Sr. Camará, recusou apoiar o relator, e
os pobres empregados tiveram o seu pe-
queno auxilio.

Assim tambem suecedeu com a equi-
iparação dos funecionarios do Instituto
Oswaldo Cruz aos da Saude Publica, com
o apoio do Sr. Ellis e do Sr. Irineu Ma-
chado, que facilmente derrotaram o rela-
tor da justiça.

Mas a situação menos airosa do se-
nhor Gonzaga Jayme foi, evidentemente,
a que teve em relação á emenda n. 100,
que mandava desincorporar da policia o
gaibinete medico-legal, para ficar apenas
subordinado ao Ministério da Justiça.

O relator, que havia sido favorável,
veiu á tribuna retratar-se, com admiração
dos seus propugnadores e dando motivo
a uma grande discussão de que resultou
a rejeição da emenda.

Foi uma pequena victoria de Pyrrho,
pois o relator da justiça venceu essa me-
dida á custa da boa figura quu poderia
ter feito, se não voltasse atrás da sua
opinião.

Mr _. íM__i______B '^%

Embaixador tiaimbridge Colby
vãmente como uni homem luctador e de

Ministério da Guerra.
Entrou wo gozo de férias o i° tenente

medico Dr. Arsenio Arvdlus Spindola, da
1* companhia de metralhadoras.

—Apresentaram-se ao departamento da
guerra, por terem de se recolher aoa seus
respectivos corpos, o major João «\urelio
Lins VV-anderley e 1" tenente Fausto Gar-
rigie de Menezes.

O serviço geographico militar vai
fa-zer a demarcação de uma linha de tiro
para experiência de material de artilhe-
ria, na praia de Guaratiba.

—- Na sala de justiçj do departamento
da guerra rauiiu-sè homem o conselho
a que responde o general graduado Fi-
gueiredo Rocha.

Serviço para ihojc:
Dia á região, capitão Ildefonso Esco-

bar; dia ao posto medico da Villa Mili-
tar, i" tenente medico Augusto de Souza
Vaz; auxiliar do official de dia, 2" sar-
gento Joaquim Francisco de Oliveira; a
ir brigada dc infanteria dá as guardas do
ministério, intendencia da guerra, hospi-
tal central e Kscola Militar, patrulhas par.i
o novo arsenal e para o quartel-general,
con..teiros para o Collegio Militar e
divisão, bem como quairo ordenaiiças
lauibem para a divisão; e a 2' brigada de
infanteria, a guarda e reforço para o
palácio do Cattete, e a guarda do palácio
Guanabara.

Unitoriue, 0°.

Prefeitura.

Pagam-se hoje as seguintes folhas <!e
vencimentos do mez rindo: adjuntas dc
1* classe, mestras c eontra-ine.stras das es-
colas femininas, e o seguinte pessoal ope-
rario: superintendência dos. serviços da
limpeza publica ji particular, posto das
c-tações do Rocha. Meyer. linfantado,
Cascadura, Dcod.iro, Realengo, Bancú.
Campo Grande. Uuaratrl.a e Santa Cru/.,
e pessoal da 1* circumscPipçâò dr
obras e do Tlieatro Municipal, mim rc.al
dc j;--f>t.j 1 !'¦(>\l.

Ü Sr. prefeito visitou lionlem, de-
•íioradatiK.uc. as instalações da direciona
geral de tazetida. particularmente :. tul>-
directoria de rendas.

O Sr.' ministro do Meiocõ estive
liontem na Prefeitura, em íisiía ao dou-
tor Carlos Sampaio.

Achaodo-se S. _.:_. ausente, o Sr. .-.i-
nistro foi reccliiilo pe'o secrctJino do p:e-
Jeito, Dr. M-.noc', Duarte'

• — O director geral de instrucção con-
vocou para hoje, ás 13 horas, em scu ga.
Iiinetc, uma reunião dos médicos esco-

ilares

Aos Estados Unidos nos prendem la-

ços que tendem a estreitar cada vez mais as

fraternas relações que caracterizam o

bom entendimento sempre re-nSnte entre

ambos os paizes.
Relembram-se sempre ,,com prazer as

manifestações acolhedoras, instinetivas do

nosso povo, a homens publicos daquelle

paiz que em varias épocas aqui têm vindo,

na execução das normas de uma feliz po-
litica internacional.

E perduram ainda no espirito brasilei-

ro as carinhosas homenagens prestadas ao

presidente Epitacio Pessoa, quando em

visita aos Estados Unidos, homenagens
essas que subiram dc significação no mo-

mento em que aquelle grande paiz pôz"á
disposição de S. Ex. um dos maiores

vasos de guerra da maritília yankee, para
o conduzir ao Brasil.

Ò Sr. Bainbridge Colby vem retribuir,

em nome do presidente Wilson, essa visita

e seguirá dias após para o Uruguay afim

de agradecer tambem a do Dr. Balthazar

Brum, cffectuada poiico tempo antes da

do Sr. Epitacio Pessoa. Aproveitando a

opportunidade, S. Ex. estenderá a sua

excursão até a Argentina, só deixando de

aceitar o convite de outras nações por
absoluta augustia de tempo. .

Quanto ao que diz directamente á po-
litica brasileiro-americana ella é perfeita
em suas linhas geraes de simplicidade,
transcorre sem tropeços em uma grada-

ção de cordialidade natural, sem exageros
e sem artifícios.

Dc 1S10 á data presente, dentro de dias

agitados — em que se debateram questões
de absoluta vitalidade para nós e para os

yankees — ou nos tempos da vida regular
de cada um dos paizes, os Estados Uni-
dos vem mantendo permanentemente a
sua representação diplomática entre nós,
numa seqüência admirável do trabalho ap-

proximativo que constitue uma base soli-
da da paz continental na America.

Não obstante as representações diplo-
maticas fixas, os Estados Unidos nos tem
enviado periodicamente a expressão da
sua affectuosa amisade por embaixadores
extraordinários que, ora com incumben-
cias do governo, ora do commercio e da
industria yankees, são sempre os portado-
res de mensagens amigas do povo ame-
ricano. E' esse tambem um caracteristi-
co da missão que o "Florida", nos traz.

O eminente embaixador dos Estados
Unidos experimentará, como Elihu Root,
Roosevelt, e outros grandes homens da
democracia irmã que nos concederam a
honra de sua visita, o quanto o sentimen-
to popular prepondera nas homenagens

que se prestam no Brasil aquelle • aiz.
Isto se revela pela anciosa expectativa
com que se aguarda a chegada da possan-

-te nave americana portadora de mais uma
embaixada de paz, de mais uma missão
da cordialidade, de mais uma incumbência
da proverbial fidalguia yankee.

D'ahi esse largo e sincero movimento
de sympathia que denota a vontade do

povo c do governo de nessa terra para que
a permanência do Sr. Colby e sua comi-
tiva no convívio dos nossos homens e
coisas seja a mais. agradável e diirádgu-
ia possivel.

O Sr. Bainbridge Colby nasceu na ci-
dade de S. Luiz, listado do Missouri, a
j_2 dé dezembro de tiSót). Üs seus pri-
meiros estudos foram feitos eni Massa-
eliussct... iiuni c'till-:íi'o de grandes tradi-
çôeí como é o iiíójjrgio Williams, ahi rc-
tclicrido o gráo de Incitarei ein letras, cm

1 f.i,!.!

Iransleriiulò-s; enlão para Nova York,
111.1tpculo-i-se ii.i l-.iculiladc de Direito da
limicrsiilade dc Coliunbia. onde. após urn
curso iirillianre cm «juc- deixou bem niti-
das a» .inaiiUid.-s de-espirito que lhe da-
ruim u 

'renome 
dè lioje, tirou o griiu dc

li.n-h.uci r.u .-ei. netas jurídicas e m.cm<s.
. M.i pl.ip.j-ia cidade de Nova Vork im-

uniu o exercicio da advocacia, abrindo-
. i-lhc inina-diatanierile um horizonte p;u-
iiiissur aos esforços dc sua brilhante ul-
trlligcncia. Furam-lhe ás mãos 'alg.itiui-

d.i-i maiores e mais sensacionaes csus.jí
dá «ri-ande inelropule yankee e o exito què
a ellas aarauti" ™>!>'*éraraii, 'in dei'»¦¦'¦:¦

Igrande cultura.
O Sr. Bainbridge Colby so recente-

mente se dedicou ás questões políticas, à9
luetas eleitoraes propriamente ditas do
¦Estado de Nova York.

Em 1912 inscreveu-se como fundador
do partido naciona) progressista, vindo a
ser um dos seus melhores elementos ae
propulsão. . .

Em 1917, o governo dos Estados Unw
dos nomeou-o commissario do Conselho
de Transportes Marítimos e membro da
Corporação da Frota Extraordinária e
incumbiu-o, no fim daquelle mesmo anno,
de representar a grande nação americana
na Conferência Inter-alliada de Paris.

Na phase mais intensa da diplomacia
norte-americana, nessa batalha pela fir
xação da paz que vem sendo renhida e
tão difficil de chegar a um fim satisfa-
torio, a acção do illustre estadista senhor
Colby vem se fazendo notável, agindo
como secretario de Estado dos negócios
exteriores dos Estados Unidos, sem per-
der o ponto de vista do seu paiz nas cau-
sas em que se jogam actualmente as sor-<
tes das nações.
O grande couraçado que transporta a'

embaixada
O Florida tem os seguintes caracteris-

ticos principaes: 162 metros de compri-,
mento, 26m,90 dc largura, cala 8111,70,
desloca 21.800 toneladas e dá 22 milhas
horárias.

O seu poder defensivo consiste em ter
a sua couraça metálica mais resistente
que a dos outros typos da marinha do
guerra americana, construídos mesmo em
191 o, como o Florida, tendo no centro
280 millimetros de espessura máxima e
76 millimetros nas extremidades. O seu
poder offensivo apresenta dez canhões de
305 millimetros, collocados em torres su-
perpostas en» tres elevações gradativas,
ficando quatro canhões á proa, quatro no
centro e dois á ré; 16 canhões de 127
millimetros, quatro de 47 millinietros)
para salvas e dois tubos lança-torpedos. -

O couraçado Florida, segundo radie-
telegrammas recebidos á tarde de hon-
tem pelas altas autoridades navaes, se en-
contrava a 150 milhas do nosso porto,
onde deve fundear hoje, pela manhã,.
lãs 9 horas.

Pela madrugada, o cruzador Rio Gran-
de do Sul suspenderá do seu fundeadouro,.
no poço dos navios de guerra, com rumo
de Ponta Negra, devendo ali salvar ao
pavilhão norte-americano, com 19 tiros,
trocando ainda as saudações de boas vin--
das com aquelle vaso de guerra norte-
americano.

A officialidade do "Florida"

Capitão de mar e guerra P, N, OtuM
stead, commandante; capitão de fragata
K. F. Dillen, immediato; capitão de fra-
gata R. C. Grady, encarregado da arti-
lheria; capitão de fragata VV. B. Howe,
encarregado, da navegação; cápitães-te-
nentes D. G. Laisure e W. E. Brown,
assistentes; V tenentes E. B. Caldwcll,
A. B. Craig, W. «. Calhoun, T. R. Coo-
ley, A. M. 'Rhudy, E. M. Sonn, D. A.
Spencer, C. J. Dahi, J. J. Dclany, R. M.
Jeffries, J.G. Johnson, V. F. Le Verne,
H. H. Pliares, H. Quinton, J. L. Holló-
way H. Mc. C. Jones, H. A. Rochcster,
j. W.Ropcr, E. A. Sailor e *J. 

J. Audett;
guardas-marinha G. H. Bahm, V. K. Bajf
loss W. B. Broadhurst, P. R. Colonev^
W. 

'\V. 
Cone, S. G. Dougherty. W. G.

Eaton, H. G. Hopwood, J. VV. Jamison,
D L. Jones, S. D. La Hache, R. C. Lo-
\v.s Junior,. P. J. Registcr, G, H. Shel-
don. B. Sisson, J. H. Willis e W. M. Mc.
Dade; capitão-tenente W. G. Steadmaa
Junior e 1"" tenentes M. C. Johns e F.
E. Hypes. .médicos; capitão-tenente E.
VV. Lacy, dentista; capitão-tenente W. R.
Van Buren, auxiliar dc dentista; i° te-
nente M. M. iLconard, capelão; 

'¦_.'• te-
nentes C. J. Fi.tiiijf, L. D. Fritz e E. G.
V.iomann, machinistas; i" tenente S. C.
•Bostic, pharmaceutiuo; H. L, Groswicfc
e D. .1. Ryan, comniissarios; capitão-te-
iicntc 

*B. 
J. Millner c i" tenente J. T,

Srldon, engenheiros machinistas.
A comitiva do Sr. Colby

A bordo do Florida viajam, acompa*
nliando o Sr. ministro das Relações Exte»
riores da America «...o .Norte. as. seguin-
tes pessoas: _ ,, . .

Major general Adalbert Oronklule, vi-
ce-nlíiitrantc -F.' B; Basset. coronel Wil-
liam Kelly Junior, ajudante militar ás or-
dcijs do secretária de listado; eJi->irio E.
S. Ross. ajudante do general Oi cnkhite;
Dr:' (Jtíilll-rnie Slicr.vclK 'assistente espe-
ciai do Sr. Colby; Sr. William 11. iiock,
secrrtiii-iu particular do Sr.' Colby.; se-
ulior Harry R. Yoiing, thcsourcirú da
missão; senhores"lidwin T. Evan.; c M.
S. «Martiiie/.. steiiographüs.

O Sr. Craig Wadsv.orth, conselheiro de
rnil.:ux«id_. acompanhará o Sr. sc.retá-

(ilu de listado durante a sua viagem, en-•¦ e-jiitraudo-se com S. li. nesta CipiK. O
! Sft Craif; .Vadsworth foi até pouca : ciRr-

po r." secretario do embaixador ámèíf»
i cano no Rio tle J_.uci.-o, tendo sido di-0»

:5?

m
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gnado para servir cm Buenos Aires, como
encarregado de negócios, durante a au-
sencia do respectivo embaixado: 'Sr. Stcn-
som. O Sr. Craig já se encontra no Rio
de Janeiro. .

Con». a missão americana vem lambem
es Srs. William H. Crawford, represen-
Jante do Neva York Times c Lotus Sei-
liald, do (Vete York World, os mais impor-
tantes diários nev-yorkinos.

Ò Supremo Tribunnl no desçriiburque
do embaixador Colby

Tribunal Fe-

23 horas
crefarlò de

' 
O presidente do Supremo I

deral nomeou uma commissão composta
dos ministros André Cavalcanti. Leoni
Ramos e Pedro. Mibielli para. em porte
do egrégio tribunal, dar as boas Vindas
a Mr Colby, ministro das relações exte-
riores dos Estados Unidos da Aineftc? do
Norte, que vem ao Brá/I cm missão cs-
uccial. por oecasião da sua chegada a esta
capital,

Proí-inmnia tia estadia da eiiilmt.viula
especial yankee, ri ser executado

¦ hoje, 2t.
9,30 minutos — Embarcarão no Arse-

nal de Marinha, na lancha O/f/o. com des-
tino ao couraçado norte-americano l'lo-
rida. S. Ex. o Sr. Edwin Morgan, embai-
xadór dos Estados Unidos da America;
o Sr. Craig W. Wadsworth. conselheiro
da embaixada dos Estados Unidos da
America; o capitão de mar e guerra li.
G Sparrow, addido naval americano; o
Sr A. de Ipanema Moreira, conselheiro
da embaixada do Brasil em Washington,
.representando o Sr. ministro das relações
¦exteriores; o coronel .Alipio Gama, ofti-
ciai do exercito ás ordens do secretario
de estado; o capitão de fragata Alexan-
dro Ç. Mcsseder, official da armada as
ordens do secretario de Estado; o capi-
tão-tenente Aurdiauo de Magalhães, of-
ificial da armada ás ordens do cotnman-
danle do Florida, e o official de gabinete
do Ministério das Relações Exteriores.

10,3o minutos — S. Ex. o Sr. secreta-
jio de Estado Colby passará do couraçado
Florida para a lancha Olga, acompanha-
do das seguintes pessoas, demandando o
Arsenal de Marinha.

S. Ex. o Sr. Edwin Morgan, embaixa-
dor dos Estados Unidos da America;
general Oronkhite, almirante Bassett, co-
ronel Kelly, .capitão Ross, conselheiro de
embaixada Craig Wadsworth, capitão (le
mar e guerra Sparrow, conselheiro de
embaixada Ipanema Moreira, coronel Ali-
pio Gama e coinimandante Messeder.

10.45 minutos —Passarão do coura-
çado Florida para outra lancha, também
com destino ao Arsenal de Marinha, as
seguintes pessoas: Dr.' G. Sherwell, se-
ttihorcs L. Selbold, Crawford, Williams
'Dock. Harry Ú. Young, Evans, Martinez,
Sebastião Sampaio e o official de gabi-
netc do Sr. ministro dás relações exte-
¦riores. . - , ¦

11 horas— S. Ex. o Sr. secretario de.
Estado c sua comitiva desembarcarão no
Arsenal de Marinha, onde serão recebidos
pelas seguintes pessoas : vice-presidente do
Senado, presidente da Câmara dos Deputa-
dos, presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral.ministros de Estado, membros da com-
missão do Senado, membros da commis-
são da Câmara dos Deputados, prefeito
do Districto Federal, chefe do estado-
maior da armada, chefe do estado-maior
do exercito e chefe da casa militar da
presidência da Republica.

As apresentações serão feitas, no Ar-
senal de Marinha, pelo Sr. embaixador
dos Estados.Unidos da America.

As honras militares serão prestadas
oeló batalhão naval.

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

•Primeiro auto — S. Ex. o secreta-
<rio de Estado Colby, S. Ex. o Sr. ministro
das relações exteriores, coronel Kelly e;
conselheiro de embaixada A. de Ipanema
Moreira.

Segundo auto — S. Ex. o Sr. Edwin
Morgan,-embaixador dos Estados Unidos
dá:Anierien;- general Oronkhite, capitão
Ross e coronel Alipio Gama. '¦

Terceiro auto — Almirante Iiassett,
coronel Hastimphilo de Moura,» conse-
lheird de embaixada Craig Wadsworth e
comniandante Messeder.

QuaTto auto — Dr. G. Sherwell, se-
rihorès Sebastião Sampaio, W. Crawford,
representante do Neiv York Times, c Li
Selbold, representante do New York,:
.World.

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

14 horas — S. Ex. o Sr. secretario de
(Estado Colby, acompanhado de S. Ex. o
Sr. Edwin Morgan, embaixador dos Es-
tãdos Unidos da America, visitará. 110 pa-
•lacio do Cattete, o Sr. presidente ] da
Republica e, logo depois, fará uma visita
á Sra. Epitacio Pessoa.

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

20 horas !—1 S. Ex. assistirá ao jantar
«pté lhe offerece o Sr. presidente da Re-
publica, rio palácio do Cattete.

Tomarão parte nesse banquete, além do
Sr. Colby c do Sr. presidente da Repu-
blica. mais as seguintes pessoas: senhora
c senhorita Epitacio Pessoa, Dr. Bueno
de Paiva, vice-presidente da Republica;
senador Azeredo, deputado Bueno Bran-
dão, ministro Dr. Herminio do Espirito
Santo, presidente do Supremo Tribunal
Federal; todos os ministros de Estado,
prefeito c chefe de policia do Districto
Federal, Edwin Morgan", embaixador
americano; os membros da comitiva do
Sr. Colby, Srs. general Oronkhite; almi-
rarite Basset, coronel Kelly, capitão de
mar c guerra Olmstead, conunandante do
Florida; capitão Ross, Sr. Craig Walds-
.vorth, professor Sherwell, Agenor de
Roure, coronel Hastimphilo de Moura e
:apitão de fragata Raphaei Brusque, re-
«pectivahientç, secretario, chefe c sub-
chefe da casa .militar da presidência;
:onselhciro de embaixada Dr. Ipanema
Moreira, coronel Alipio Gama, capitão, de
fragata Alfredo Messeder e capitão-te-
nente Aureliano/de Almeida Magalhães.

— Recepção em honra do se-
Estado, no palácio dó Cattete.

A Associação de Imprensa C os jorna-
listas americanos.

A Associação Brasileira de Imprensa
delegou poderes aos seus associados Se-
bastião Sampaio e Dr: Herbert Moses
para represcnlal-a junto, aos jornalistas
americanos que acompanham a missão
Colby: Tendo" radiograpliado ao primeiro
daqúeílcs consocios que também viaja uo
couraçado Florida, incumbindo-o dessa
representação e pedindo fosse interprete

chefe' 
"do 

laboratório do serviço de
scinenteiiiis e .pelo Ministério da Via-
ção com Trajano de Medeiros, para
fornecimento a. iij.spectnria de obras
contra as secens de yagõe.-j para roer-
cãdorlas e carros de .paesageiroj o
b:igagens. - ..-¦_:.~~~~Ã 

RECEITA
<¦ 

. ,¦•

Conforme noticiámos na secção respe-
ttiva, a Câmara dos Deputados, discutiu,
hontem, o projeçlo de orçamento da re-
ceita geral da Republica

dns boas .ind.is dos jornalistas unisiiei- Quando-se-votar o projecto serão lidas/¦  „,„«r;r.'inoi: ¦! tire- * *r- . -.- .. -_ v v; _ ros aos confrades norte-amcricauos,a dirc
ctoria recebeu o seguinte radio:

"Aceito gratíssimo. Os collcgas ameri-
canos, reconhecidos pela gentileza, sim-
dam a iiuprciisa brasileira, por intermédio
da associação — Sampaio."
Como a A. Ç. M. receberá os officiaes

e os mariijos
De accordo com o que tem praticado

em outras ocensiões, a Associação Christã
de Moços, desta capital, está em grandes
preparativos para receber com distineçao
a ofíicialidade e os marinheiros do Flori-
da, que hoje ancorará em nosso porto.

Foram tomadas medidas impprtantissi-
mas para (pie nada falte aos visitantes.
Assim é ciuè todo o pessoal da secreta-
ria e bem'assim os secretários auxiliados
por diversos associados estarão a postos e
na oecasião do desembarquei commissoes
irão ao encontro dos marujos afim de con-
duzil-os á sede á rua da Quitanda, onde
encontrarão sala de leitura agradável, me-
liculoso serviço dé cambio para troca do
dollar, sala para correspondência, sendo
facultado a todos, papel e envcloppes pa-
ra cartas e bem assim pos.laes, sellos etc.

Varias medidas foram tomadas afim de

que a Assocjação Christã de Moços possa
servir diariamente a mil marinheiros. •

Foi organizado um,guia da cidade em
inglez, com magnifici planta, salientando
os pontos mais aprazíveis da capital, pás-
seios agradáveis, ttido com- precisão e mi-
inicia. , . ,

Varias cartas foram confeccionadas_ pa-
ra indicar o que a Associação Christã de
Moços franquea á maritja. ','•. .,

Além do serviço de trocá"de dinheiro
estabelecido na sede, haverá outro instala-
do no Arsenal de Maripha, cm local gen-
tilmentc cedido pelo Sr. ministro da ma-
rinha.

Officiaes jornalelros-
Está dependendo de approyação .do Sc-

nado uma emenda que manda incorporar

ás diárias dos of.ficiacs jornalciros de 2»,

3* c 4* classes da Imprensa Nacional a

quantia de mil réis.
Não c possível que o Congresso recuse

esse auxilio Ínfimo a uma classe tão mal

remunerada.
A emenda trata de tornar equitativa a

medida decretada pela lei n.>2;3S6, de

31 de dezembro.de 1910, que mandou re-

verter ao quadro dos jornalciros os anti-

gos obreiros do Estado, colloca.ndo, as-

sim, estes últimos cm situação mais van-

tajosa que os outros.
Isto porque a medida decretada não se

tornou extensiva á pfficina de serviços

accessprios, com grave damno para a jus-
tiça. .

Depois de esperarem a medida cquita-

tiva por um acto de administração, os

.jornalciros desta officina, desifludidos,
appellaram para, o Congresso nos termos

a que nos referimos.
Além de ser uma causa absolutamente

justa, esta incorporação de mil réis ua

diária desses jornalciros não chega a. ser

uma gota d'agua no oceano do orçamentp
da Republica, pois todo o augtnento da

tabela cifra-se na minguada quantia de
6 ;035$ por anno! .»... •;

varias declarações de voto, entre as quaes
f. seguinte, assignada' pelos • Srs.: Octavio
Rocha, João Pernetta, -Álvaro Baptista,
Carlos Penafiel, Sérgio Ulrich-.dçr Olivei-
ra. Marcai Escobar. Domingos Mascare-
nhas. Joaquim Ozorip, Gumcrcindo Ribas,-
Carlos Mnximiliano,: Barbosa : Gonçalves,
Cunha Lima e João Simplicio: 

'¦¦¦¦'. •
; "A emenda 11'. .25, proposta pela maio--
ria.da,commissão de finanças,.ao projecto
de orçajncnto.da .receita para o próximo
exercició financeiro, estabelece, sob.o ti-
tuio de "taxa de .viação", um novo tribu-
to. recaindo sobre mercadorias transpor-
t.idas em estradas de ferro, vias fluviaes e
cabotagem.

Tal imposto, que incide -assim, directa-
mente sobre produetos nacionaes e estran-
gciros, cm transito dentro do "território

da Republica, é, por isso mesmo, mani-
festamente inconstitucional . e contrário
também aos verdadeiros interesses eco-
npmicos do paiz.. . ,

O paragrapho i". doart. n.da Constj-
tuição veda, com effeito, aos Estados, co-
mo á União, crear impostos de transito]

dação contida num officio que lhe foi. ex-
pedido em 9 de novembro ultimo, no sen-
lidri.de ser ouvido v recorrente, recom-
mendação que é de presumir não tenha si-
do satisfeita por não se.referir a. dia.o ci-
tado officio da Directoria dos Correios.

Ao i". secretario do Senado Federal
foi transmittiila hontem a mensagem do
Sr. presidente da Republica, restitúindo
dois dos aulogiaphós da resolução do Con-
gressó 

'Nacional 
que autoriza o poder ex-

écutivõ a abrir áquelle ministério o credi-
to de 230:000$, suppleincnlar á verba 2*
da lei n. 3.991, de S de janeiro do corren-
te. anno, referente aos-correios. _

.— Por aviso de hontem, o Sr. íuinis-
tro solicitou ab seu coliçgá da fazenda,
providencias afim de'que,-por cotita, do
credito de 3.Soo :ooo$, aberto pela decre-
to n.14.509, dei" do corrente mez. seja
distribuída á delegacia do Thcsouro em
S. Paulo ã quantia de i.Soo:ooo$, a dis-.
posição do director- da Estrada- de -Ferro
de'Goyaz."para asdespezas de custeio da
linha de Aragiiar>v'no corrente anno; ..

'Esteve hontem. no ministério, em
visita de cortezia aó Dr. Pires do Rio, o
Dr. Álvaro Tone Diaz, ministro plenipo-
tcnciario.d.o ^lexico,. que se fez acqmpa-
nhar do respectivo secretario. 
.... ..... 1 ia. ii. a ¦" 1—~.

Os orçamentos no
Senado •

RESSO NACIONAL
SENADO

ProseguiU; hontem,- no Senado, a
votação do orqamento do Interior.

Logo que loi elle annuuclndo, o
Sr. Irineu Machado falou sobre. _a
eiwenda n. 55, que a. commissão
aceitou ao depois das considerações

pelo território de um Estado, ou na pas- oinUtidas 
g|g^Af^2u5sagem de um para outro, sobre produetos u 6.1 . Menuts

Estados da Republicade outros Estados da Republica, ou es
trangeiros, cbem assim sobre os vçhicu-
tos, de terra e água, que os transporta-
rem.

Resulta evidentemente, da simples lei-
tura deste, dispositivo, a flagrante iucon-
stitucionalidade do novo imposto, que se
pretende assim crear, com o fim de sim-
prir a deficiência dos recursos de que se
haverá de armar o governo para fazer
face ás; despezas"' decretadas dentro'dó
exercício referido.'- . '" 

\
A intenção patente do legislador consti-'

tuinte, decretando assim a proHibição' for-
mal e expressa de taes impostos,' cbnsis^
tiú,-sem duvida nenhum»,'.eiti procurar,
por todos os meios, evitar quacsqttér en-
traves á livre circulação ' dos produetos
dentro do paiz, afim de niélhor garantir;
nri seu território, á ampla liberdade de
commercio, que essa tributação viria foi-
çesamente embaraçar e restringir.

Além disso, o exemplo fornecido as-
sim pelo governo da Uiiião reflcctir-se-ha,
ém pouco tempo, nos Estados e nos nuini-
cipios, que se sentirão tambeiri com o
mesmo direito, nas stias aperturas finaü-
ceiras, de lançar mão desses recursos illc-
gacs, afim de conseguir maior 

'amplitude

tributaria. -•"•'-¦'
Esse facto determinará, em breve pra-

zo, uma guerra desastrosa e inevitável db
tributações, com graves prejuízos pára o
paiz, por constituir pcrcniie ameaça ao
desenvolvimento da sua actividade indus--
trial, causa segura de diminuição da mas-
sà de sua riqueza, e motivo de énfraque
cimento dos laços federaes, com as per

rou que os emendas n». 56 e 57, i-e-.
Jeltadás pela commissão, e qúe se
rr-ferem 11 penitenciárias para mu-
lheres, nfto trouxeram justificação.
O orador ncliou que as emendas
eram justas e deviam' merecer a at-
tenção tio governo.' O Sr. Gonzaga. Jayme, cela tor, (lo-
clara, a seguir, que, 110 seu pensar,
ás re/eridas emendas são de molde
a merecer atteneão, só tendp_'.sido
rejeitadas por causa da s(,tuação, .
i-OSr. Meteilo Jujiim- requereu

qiic a emenda 11'.' 81 passasse a -for-
Ai ar projecto cm separado. ;

I Kssa. emenda diz respeito-a altera-
(Jões ua tabela, dividindo cm orde-
nados e gratificações' o.-: vencimentos
dds guardas 

"dèslrifectiídqrcsi de se-.
gunda .classe. ¦ .-.¦¦¦

; O Sr. Óctacilio Câmara fez um
áppello ao Senado, para que aceite
a emenda' in* 65, qiie mandava dar
Uniu -verba de G0$ aos mata-mosqui-
tos, para. o seu- fardamento. Essa
emenda, rejeitada pela commissão,
foi approvada pelo Senado;

Ò Sr/ Óctacilio'i Câmara' tornou a
falar a favor da emenda n. 61j que
se- refere 11.0-Instituto Oswaldo Cimz,
e que pedia o aiisiuento da tube\a
de"" vencimentos de todos os seus
íunncionàrlos. fira 11 equiparação
desses fuuccionarios aos do Departa-
mento Nacional de Saúde Publica.
O Sr:.Alfredo Kllis apoiou, o .senhor
Óctacilio Cámará, achando de justi-
rja, 6 essa emenda foi approvada,

HÍbações do sentimento de fraternidade. Ai**" de parecer contrario-da com-
missão.

O Sr

TRTBl'NAIi Dií CONTAS
Em sessão de hontem das câmaras

reunidas, o Tribunal de Contas resol-
veti recusar registo ao contrato cole-
brado pelo' Ministério da Guerra com
Luciiino Annos & Dias. para arrerida-,
mento de um campo para invernada
da'cavalhada do «" regimento dé 

"ar-

tilheria montudu. por não ter sido
feito c pt-Svio empenho de despev.a.
RèsbTvcú responder aíCirmativamen-
te fia cònsultag feitas: pelo Ministe-
pio da Marinho, sobre a legalidade do
credito de 6.858:S8>5$610, ouro; e
784:431$10'G, papel, para pagamento
doa herdeiros dos officiaes fallecidos
em Dakar, de materiacs fornecidos
durante o período do guerra, despe-
zas feitas com os internados alie-
ri'¦¦ãesi de julho a novembro do 1919,
no Sanatório de Friburgo, do encom-
niendas feitas no estrangeiro, etc;
pelo Ministério da. Viação, eebre a
legalidade da abertura do credito, de
800:000$, para construcqào de um.
edifício para 03 correios e telegra-
phoa cm S. Paulo; pelo Ministério da
Agricultura, sobre a legalidade da
abertura do credito de 200-:000*. par
ra instalação de uma usina de beue-
íjciaiuento de. algodão e fabrica de
óleos de caroços (le algodão pela
Companhia Industria e Viação de Pi-
ra.pora.

Foi ordenado .0 registo dos credi-
tos: de 5.330:000$, supplementar ã
verba 23* fiscalização dos impostos
de consumo e transporte; de 7:004)$,
para tunecionamento do deposito
central da guerra;' do adiantamento
de 27f.:!)60$694, ao dclesrado geral do
re.censetunento i no listado do Rio,-
Dr. Friincisco.de Aragão, para os re-
spectivos serviços. .

Ordenou o registo dos contratos
celebrados pelo Ministério da Agri-
cultura com Maurice Pitre e com Vi-
ctor Cayla, respectivamente, para
servirem, como chefe do laboratório
de microbiologiã do solo e como

nacional.
Recusando, porém, o nosso voto á ap-

provação da emenda, que instittie assim o
novo imposto, lembraremos, entretanto,
como.-de costume, uma medula .substiti}-
tiva, e que, no caso actual será- consti-
tuida pelos meios que.se nos afiguram
mais efficientes á garantia do equilíbrio,
orçamentário indispensável.

Nesse .sentido, já que a .deficiência-tri- v»r.„„i..,. in ™„ijw ,. 4s
butaria provém de um excesso de despe- í^i!,%»M3$Ê&à
sas, ..conviria, de preferencia, proceder; Ç'.ac,aq de Imp.ensa -0 contos._ .

antes de tudo, a uma.revisão dos ençar-
gos dó 

"governo, 
conj ,a pratica de; tuna

política .sincera de rea.es- economias,, çm
que se eliminasse dp orçamento, sçin re-
ceios nem vacillações,. os gastos imiteis
é supérfluos, bem como a .execução ¦ de
obras ou de serviços adiaveis

Irineu Machado defendeu
. longamente a sua emenda n. 80 que

1. manda dar- subvenções • a,»-vários • in-
stitutosl A entenda faiapiirovadu, e,
asslm^-ficará,a Faculdade, de. Direito
dó Rio com á sua subvenção de 50
contos. Dyceu.' de .'-Aríete -e.Officlos

mais 20 contes, SOcledadc Propaga-
dqra das liellas Artes 20 contos. Bi-

Asso-

Se não fôr.porém aceitft.oAlvitre.qu.c.t^:
Javia,rç^reèenÃ,íia'r'a'Vç!i!Ío; 'á" njelnor: sô-
lução republicana',' propomos, em seguida,
a substituição do imposto projectado por
tuna taxa addiçiomil sobre os impostos que
constituem as"divcrsas:-ri!bricns da recei-
ta, com excepção dos que recaem-sobre os
gêneros de maior necessidade. -

A taxa addicional, calculada de accor-
do com as precisas pecessidades do mo-
mento, terá, além de tildo, vantagem
dupla de constituir, por um lado, apenas
um acerescimo de impostos á que a massa
da Nação já se acha habituada e, por ou-
tro lado, a de não exigir a sua cobrança a
creação de um novo c oneroso corpo bü-
rocraticb."

Oi. "lèader" . paujista, Sr. Carlos de
Campos, (iue é também " leader "..daniaio-
ria, tendo de discordar do imposto de
transito, pleiteado pelo governo, passou
o seu encargo de dirigir a maioria ao re-
lator do. orçamento da receita, Sr. Ah-
tonio,Carlos. A baucada paulista-assignou
uma declaração de Voto, unanime, contra-
ria á orientação financeira do governo
propondo o imposto de transito, declara-
ção.que .será lida por oecasião de ser vo-
tada. a emenda que iustitue esse pesado
tributo. A bancada paulista terá nesse
voto a solidariedade dos representantes
cariocas c-de alguns dissidentes-de outros
Estados. " i ¦

O fneto de haver o Sr. Cunha Lima.
deputado pela Parahyba, assign.ido de-
claràçaq de voto contra uma medida pk»i-
teada peid governo determinou o mais
variado-commenlarip. 

'¦ •> ¦ ¦ . ' •¦

Sobre a emenda n. 100, que Vrían-7
diíf <iue ó gã-blneíoünfedico legal saia
da subordinação.da.,ohefia de poli-
cia;, para a do Ministério da Justiça,
fnl;'wa.pi os Srs. Gonzaga Jayme, rc-
lator,,-reconsiderando o,' Voto-; tayora-
vél.rque lhe havia sido-dado; Octa-
Clliq. éamará, a favor, c Irineu Ma-
charlo, tarnbçm. O'Sr. Francisco Sá
vèiu- ü. tribuna, accordlíndb ha- Ui*-
gehcia de," splução do assumpto.
Aelia, comtudo, que a emenda não
visava indepeiidenciar- esse departa-
¦Apnto, passn.ndo-o .da policia para o
Ministério da Justiça.. O Sr. AlCrc-
do'Ellls adduaili argumeutos em fa-
vor. da emendiu>"ácTitindo que' o. se-
nhor Irineu Machado tinha toda a

Presidência do-Sr. Bueno de Paiva.
No expediente, foi lido, além de

outros papeis, um officio do prefeito
do Districto Federal, submettendo ao
Senado as razões dos seus "vetos"

ús resoluções do Conselho auginen-
tnndo de 500 as matrículas no Io anno
Ta Hscola Normal c mandando pa-
gar difíerinça de vencimentos ao'
professor Carlos Reis, da Escola Pro-
flsrional Álvaro Baptista» -- *..-. .- .

O Sr. Francisco Sft occupoil a tri-
buna para tratar, da Crise, do borra-
cha salientando, a . situação horrível,
em que desde, muito se debate o ex-
tremo, norte, em; virtude dn desvalo-
rização.da. «ua.jpr.iriclpal fonte de ri-
qurza econômica.

Disse o orador que foi illudido com
o recente projecto de emissão e.. rc.-
desconto, pois julgou que elle viesse
pelo menos-attenuar semelhante es-
tado du coisas.

Contra a sua previsão, tudo con-
tintou o está'continuando cada voz
peor. A borracha, que em 1910 oon-
tributa com 3í) "j" da receita geral da
União, em 1919 contribuiu apenas
coni 4 7,10' "1". O seu kilogramma
chegou ao preço vil'(Te 1$700, quan-
tia que não chega para a manuten-
ção de um trabalhador nu.ni sô dia.

De facto, a crise assum.e propor-
ções aterradoras. Nâo é somente
uma crise • côftimercial e social: ja
penetrou as camadas mais fundas do
trabalho, tudo anoiniallzando, tudo
desorganizando.

O senaifor cearense referiu-se ao
que se tem • feito ultimamente em
prol da borracha,-citando diversos
estudos, inclusive um do nosso con-
sul em Londres, que se acha eni po-
der do Sr. presidente da Republica,
o aipontando- também os tnnumeros
alvitres que têm apparecido para rc-
mediar o mal.

S. Ex. não quer Indica-f ao 'go-

verno qual .o melhor caminho a.se-
guir; quer apenas mostrar que 'é- for-
çusó, 6 indispensável, é imperioso,, é
urgente fazer alguma coisa de..útil
o 

"éfficiente, e declaTar. também «uo
o Congresso já fez, nesse particular,
o que lhe cumpria, cabendo apenas,
ao governo a acção neste,momento.

S -Tís ' 
acredita qúò o chefe do Es-

tado ViÇlo está impassível diante da
situação o tem'a rnelhor vontade, em
resolver o problema; comprehende
também que o presidente atravessa
uma hora angustiosa. nchando-se ro-
deàdb de impóftantlssimas questões
a sereni já solucionadas, mas a ver-,
dade ê que o poder executivo não
pôde' deixar, dè epfrentár como devo
a crise da borracha corri á energia o
decisão reclamadas,

B é nerse sentido que ,'S.\ Ex.. ap-
nelln para o'.patriotismo do chefe dn
Na'ç'aò. ;>','" . ¦.

Seguiu-se há'tribuna o Sr. Irineu
Machado, que justificou á sua mtinél-
ra de assigpar o parecer geral,sobre
a reforma.dfis tarifas, declarando que
não tivera o mínimo intuito de"des-
merecer ri-trabalho tio relator nem de
nielinilral-o. .'.. .. .------•--

Também .falou o. Sr, Pires Ferrei-
ra.qiié'tratou"'ae insinuações feitas
lioV um industrial contra o orador,
coticertiénte"a' 

"Unv memorial 
'enviado

á oftrumifsíip de.tarifiis.,, . ;
PassojidofaS»Xi M$opx do dia, foi

•nprirovada á retta'ccao'firif.1 (To pvo-
leeto de reforma eleitoral. ' ¦'
;j Em ' tsps!ulda.:: o Senado urosegulu
na vatncão do orçamento do Interior,
conforme publicamos, ém outro, lc-,
gür.

. Finalmente, cortlo' aihdá houvesse
mimero na casit.-fiiMin votados ^òu-
tros-prpjectos >constantes da ordem
do áPlD -

os contraventores na venda da tocai-
na, da Tnorphina, ftp ópio e de seus de-
rivados; 1* discussão do projecto re-
formando a Jei de promoções 110. exer-

A requerimento dos Srs. Olegario
Puto o Veríssimo de Mello foram dis-
pensadas de impressão e approvadus
as redacções finaes dos projectos sobre
"quebras" da rccebed.oria do Districto
Fodei-al e sobro venda de cocaína, da
morphina, do ópio e dos seus derivados
—- enviadas, assim, ao Senado.

A requerimento do Sr. Armando
Burlamaqui foi concedida dispensa de
Interstício para figurar na próxima
ordem do dia o projecto que reforma
ai lei de promoções no-exercito.- - ¦

Passou-se, então,. &. segunda parte,
da-ordem do dia — discussão do pro-,
jectò de' lei da receita — oecupando a'
tribuna os Srs. Paulo de Frontití e
Armando Burlamaqui.

Rompeu o debate sobre a 3"..dis-,
cussao do projecto de orçamCrVo da
receita geral da Republica, com o pa-
recer dá cOmnilssão de finanças âs
emendas que lho foram apresentadas,
o Sr. Paulo de Frontin.

O deputado carioca estudou uma _a
uma as emendas que aprese'ntou, não
só-as quo tiveram parecer favorável,
mas também as que não o lograram,
justificando-as uma a uma, examlnan-
do, também, outras emendas de plena^
ro e da commissão e acabando" por fa-
zer a analyse da emenda que iustitue
o imposto de circulação, qüo con-
demnou ^formalmente, conforme está
redigida .*

Em estudando phenomenos flnancci-
ros da actualidade, o orador referiu-se
longamente á necessidade de se fixar o
valor do m'l réis ouro, ítsslgnálando o
comprovando com a relaçâj de va-
rios- factos, a jogatina qüe se' fàz aqui
com o cambio, "jogatina do cartas
marcadas, sem nenhum entrave que a
obste."" - '¦ ¦

Combateu \0 Sr. Paulo de Frontin a
emenda que taxa os charutos pelos
"preços da fabrica", mostrando a in-
conveniência, para o fisco, da mudança
do regimen actual.

A taxação des lucros commerc.aes
mereceu exame do sua. parte, que'fez
referencias elogiosas ao ¦ trabalho do
Sr. Collares Moreira, nesse sentido,
mas dissentiu da redacção que o re-
lator' da receita deu-'á disposição re-
spectiva, ao éxceptuar oa commerci-
antes do capital menor de dez contos
de ré!s, quando á formula deveria ser
"de lucros líquidos inferiores- a deu
contos". 1

Por ultimo o deputado carioca com-
bateu o imposto de circulação; dizendo
que o não faaia sob o aspecto consti-
tucional, ]»»ra ò fazer sob o prisma dos
interesses.da nação. Condemnou-o por
gravar, na mesma proporção, produ-
etos de lnvo e de primeira necessida-
de. E declarou que melhor seria, ao
caso, a elevação das tarifas, de deter-
minadas tarifas ferroviárias.. \ ' •

O Sr. Frontin term'nou o seu dis-
curso dizendo que compara a situa-
ção do paiz-a um incêndio. Ha trea
hypotheses a examinar: os bombeiros
têm elementos para dorainal-o, e -che-

gani a tempo; os bombeiros têm ele-
mentos. para dominal-o e chegam re-
tairdadamentc; os bombeiros não têm
elementos para dominal-o. Acred ta
que a nossa hy-ppthese-.Ç a primeira,
a caminho da segunda. Se, porém,
.chegarmos A terceira, "que Deus so
apíede da Terra de Santa Cruz'-'.

O 'Sr: Armando' Burlamaqui conti-
nuou á ordem do dia o seu 'discurso
lnlciado.no expedente. Justificando a

isua attitude, que è a attitude »a ban-
cada do Piauhy, em nome da qual vai
falar,. discutiu o problema financeiro'com os exemplos, dos demais paizes e
8Uütentoji que a moeda, convorslvel
..per.tenqe ao numero das velhas theo-
-rias destruídas pela guerra. Para tan-
:to evocou o caso do ouro, unlca mer-
cadoria cujo valor-' não se alterou,: com

Joalheria
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IMPÕE-SE pela bcllozn dé
seus artigos, pèlut sriinptuosidadi..
de suas niontrus, pelo seu ctolos-
sal stoek o pelos seus

lilGS

objectos !Gs-pcclalista em
para presentes.

"Raid" Buenos Aires

A tentativa do aviador ar
gentino Hearne — No ti-
cias de varias procedeu

r^rfeir^mfeno* dè Paiva declarou -ps phenomenos econômicos observados

razão.LNessa altura, houve uma pequena
confusão, qué foPeSfrTárecidá-poT ex:-
plicnçõés troçadas entre os Srs. Bllis
e Gonzaga Jayme. , .' 

O Sr. Fernando Mendes também
deu uma explicação pessoal.

Afinal, posta em"votação n." cmen-
da, foi .rejeitada, e q Sr, Óctacilio
Camani, em voz uita,. ,dá . pesamos
aó Senado. .

. As restantes emendas foram vota-
da« de accordo coriii os pareceres da
coinmissão. 1... ..

Finaimente.foi annunciada ,a vota-
ção de unia conceesão á - Agencia
AriíêrtcántT, dtjpèls do que foi encer-
nula a sessão.

O Sr. Felippe Schmidt, na reunião
de hontem da cotn.mlBSão. de flnan-
çirs, leu' o' seu relatório sobre a.s
emendas apresentadas, em 3." dis-
etissão, ao orçamento da ¦marinha.
S. Ex., relutando as onze emendas'
apresentadas ao allu.dldu on.;:imento,
deu pawícer favorável a três, aceitas
duns para constituírem projectos em
separado e apresentou sete emendas
em.nome da commissão, • todas ellas
revigorando disposições do orça

Ministério da Vlnção.
Com relação a um officio de.14 do cor

rente, devolvendo, informado, o. recurso] mento em vigor e augme.nta.ndo ver
interposto pelo praticante de 1* ciasse, da
Directoria ' Geral dos Correios, Sylvio
Lessa da Silveira Caldeira, o director ge-
ral da'secretaria da viação còmmunicou
hontem ao, director dessa repartição que
o Sr. ministro da viação deseja que se
reitere áquella repartição a récomnicn-

qqc, auesnr da considerarão que Ihr.
merqcii! d\ ctim.missão de flnanetis..
nãó iiodia deixar de declarar que. de
accordo com o regimento, não podia
lu-oitnr a emenda da referida com-
missão, referente á proposição dn Ca-
niara dos Dcptii-adoí» autorizando 6
governo h conceder, sem privilegia ai-
num, ,á. Agcneiji AmerJ.ennn., a C.icul-
dade dé'instalar e so utilizar de ulivi

.estação., «uliortelojfraphicíi . ultraTpo-
lente e dando outras providencias.

.O. gr., iríiieu. Machado/ .então, ex-,
plicou f/nssumptó, recordando toda
rt questão e dizendo que essa autori-
zação era d:ula,á Agencia Americana
porque foi a única requerente, anpa-
rrqtmilo. dcnols ria" emenda mais a
Coninnnliia. Radio.' ...

Baseado em informações da dire-
ètória dos Telegraphos. o Sr. Irineu
Machado lê; éssé documento, dó q^al
se deduz O.UC essa autorização pôde
ter logar: fazendo-se unia pequena
modificação em lei anterior, que re-
gtiía o 

"assumpto, 
..,; ,.';.;...;.'; ¦' .,.'

Era um direito nue -estava estabo-
locldo o <consagrado. :suspenso .em
virtude da guerra, nãohavendp; por-,
tanto, razões actualmóntc para que
subsista-essa suspensão. ,-:

Ainda sobre ó':> assunipto», falou o
Sr. Francisco Sá.

Consultada a casa se devia,a ern.en-
da ser approvada, votaram em maio-
ria. a favor, constatando-se, então,
a laltá de nuinefo'. ,

Procedida a chamada, resnonde-
rum apenas 24 senadores, sondo en-
cerradas tis discussões e adiada a vO-
tnção. ... 

''.•"...

CÂMARA
bas.

A commissão tissigiiou ainda ou-
troa pareceres--, sem- 'Brunde ' impor-
tancia, e o favorável á' proposição
que auxilia uni inventor com 300
coutos, afim : de aperfeiçoar p sou
invento para fazer fluetuar navios.

' ' : •*£& ' 
in ini 1 1— ' '  '~ "^ ¦^¦«¦¦«¦¦¦. ¦¦ ¦

ÊíHwm ^ à marca que YEX \
IHíw \ c'evc ex'9'r cluanc'0 i
mW^áú \ Pec^,r ° P°'de^rroz Graseoso L

111 9 \ Por ser 9 un',co y^^,

^^^(jr >^/vende-se em todas as portes  J^Sh^fl»ji*V*Vf

Emprsead» dl»r|jm»r.l» <l»tf*z os sulcos qua.t fadiga a a id»d» marcam na rosta,
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PIOASSO
RIO OE JANEIRO)

Presentes 64 deputados, a sessão de
hontem foi ,aberta pelo Sr. . Bueno
Brandão, secretariado pelos. Srs. ¦ An-
drade Bezerra o Juvenal Lamartine. A
actà dn véspera foi approvada sem de-
bate. '„ - _

L,ido o expediente, o Sr. Bueno
Brandão observou que, por- omissão
rmo figura na ordeni dó dia o projecto
do Código dé Organização JtidVJaria |
Militar, nella incluído em virtude de
deliberação da Câmara, conforme re-
gstra o "Diário do Congresso". De-
clarou mais o presidente qüe fíguran-
do" em ordem do dia o projecto de or-
(Jaménto da; receita geral da Republica,
na hyp.otliese provável de não ser a
discussão do mesmo, encerrada na ses-
são' diurna, convocava, desde logo, uma
sessão nocturnn, extraordinnria, mar-
cada.para as oito p meia horas.

O Sr. Armando Burlamaqui jusffi-
cou, em seguida, a constituição de
uriia commissão de senadores, depu-
tados e representantes do poder ex-
ecutivo para, 110 interregno das ses-
soes legislativas, estudar o problema
financeiro do paiz.'

Passando-se á ordem do dia e an-
nunciada a 3" discussão do Código de
Organização Judiciaria Mil'tar, o se-
nhor Joaquim Osório leu, a respeito,
longo trabalho. Em nparte, o Sr. Marcai
Escobar protestou contra a discussão do
projectq som a sua inclusão em ordem
do dia. O Sr. Gomercindo Rbas re-
quereu e a Câmara approvou o adia-
mento da discussão.

Foram, a seguir, encerradas as dis-
cussões das seguintes proposições, que
foram votadas e approvadas:

3* discussão dos projectos, conceden-
do isenção de direitos ás emprezas de'
viação que instalarem ó serviço de
tracção electrlcu; estendendo á Escola
Prática de Commercio do Pará as dis-
posições das leis fjue baixaram com os
decretos ns. 1.339; de 1905, e 9.264,
de 1911; equiparando a importância de
"quebras" dos thesoureiros o fie's da
Rccèbedoria do Districto Federal á
que percebem os pagadores e fieis de
pagatiòria dò Thésobró Nacional; dis-
cussão u.nlea do parecer da commissão
de f riaiiçns soijre as emendas offere-
cidas 11:1 V discussão do projecto do
Seiutdo, estábéiecõndo penalidades para

rios últimos..dois annos; Part'ndo d> .te
.facto ó. estudando. as transfòrhlasões
financeiras de outros povps,"o.Sri; Ar-
mando' Burlamaqui encerrou o seiilon-
go discurso tecendo previsões sobre a
marcha do organ'srno financeiro nacio-.
•nal. .0 justificando .ó . seguinte requeri-
mento, que deixou sobre n mesa: ..

"Roqueiro qpe se constitua- .uma"oommissap 
niixta de inquérito flnan-

ecro afim de, colhendo as (nforma-
ções onde e quando julgar oonvchi-
ente, indicar as medidas adequadas ao
problema das finanças do Brasil, apie-
sentando seus trabalhos, estudos c
conclusões na próxima legislatura. A
commissão da Câmara se comporá de
cinco- membros designados pelo presi-
dente. O Senado designará a sua com-
missão, que, reunida á .da Câmara,
constituirá a commissão mixta que se
regulará para os seus trabalhos com-
,'orme decidir. As secretarias do.Se-
liado e da Câmara terão á disposição
da commissão de Inquérito sobre fi-
nanças um funeeionario de cada - se-
creturia, assim como dactylographos,
fornecendo também, se tõr necessário,
o serviço stenographico."

Depois falou o Sr. Lemgruber Filho.
Fez considerações em torno do orça-
mento da Receita e cxplxou os moll-
vos que o levaram n votar contra o
imposto de transito.

O Sr. Joaquim Osório suceedeu» na
tribuna ao Sr. Lenigrub.er. Combateu
o imposto de transito como inconslitu-
clonal e contrario aos interesses nacio-
naes, prevendo que a sua decretação
Virá onerar o produetor e encarecer
insupportavelmenle u vida do pobre:
Nestes termos, o representante i?aú-
cho combateu a, tributação .pleiteada

.pelo governo, longamente. ,.
Ao Sr. Osório suceedeu na tribuna

o Sr. Octavio Rocha, que nnalvsando
o trabalho orçamentário condemnou o
imposto de circulação.

Tendo, finda a. hora, o Sr. Sampaio
Correia pedido a palavra, foi a dis-
ciussão adiada para a sessão nocturna.

cias.
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Caiisoú sensação a noticia do inicio fli
"ruid" Buenos Aires-Rio de Janeiro
tentado pelo piloto Eduardo Miguo'
Hearne.

Segundo parece, o acroplano quo
passou em Santa Maria não é o appa-
relho pilotado por Hearne, e sim peli
aviador Hasset, que está realizandi
viagens aéreas pelo interior do 13s-
tado. • , ,Da partida do Buenos Aires, do
piloto Eduardo Miguel Hearne, apemt
foram j divulgadas noticias por tolo
grammas recebidos dessa .capital, não
existindo um único telegránima do
procedência argentna.

PORTO AU3GR15, 20 (A, A.).--
.Communicação recebida da cidade de
Cruz Alta diz que esta manhã por ali
passou o aviador Hearne, realizando o
"raid" Bueno» Alres-Rio.

CRUZ ALTA, 20 (A. A.) — Kio
Grande do Sul — Passou pela manhã,
de hoje sobre esta cidade o apparelho
p'lotado pelo aviador, civil Eduardo Mi-
gucl Heariíe, que se propõe realizar
a travessia aereà entre Buenos Aires o
o Rio do Janeiro..

Aproxlmandò-se da cidade, Hearne
fez descer consideravelmente o avião,
passando próximo â terra, para em se-
guida galgar novamente o espaço, vo-
ando com direcção norte.

O seu vôo foi rmrtissimo apreciado.
PORTO ALEGRE, 20 (A. A.) —

Comniunicações aqui recebidas da ei-
dade de PassoFuudo noticiam que o
apparelho pilotado pelo aviador He-
nrno ali desceu hontem, sem iienliuina
nota importante.

. A sua aterrissagem foi mttto feli'/,
tetidó o'piloto Hearne e.q'seu ntocii-
nico Tressi recobido muitos cumpri-"
mentos.

FLORIANÓPOLIS, 20 (A. A.) —
Vários telegrammas recebidos nesta
capital noticiam . hontem õ inicio de
um "raid" Buenos Aires-Rio de Ja-
neiro,. que seria tentado pelo aviador
Hearne.'

Comrnunicações '¦: telégrapliieas de
Porto Alegre acerescentavarn iiuó o áp-
imrelho. liavia passado ' sobre Sauia
Maria, e fnalmente. ém.'.Passo. Fundo,.
onde„ aterrou! •

Sessão nocturna
A sessão nocturna da Câmara dos

Deputados .foi presidida pelo. Sr, Bue-
no Brandão, secretariado pelo Sr. -Tu-
vonul Lamartine e Rodrigues Ma-
chado, tendo sido dedicada, exclusi-
vãmente, á discussão,da receita.

A acta da sessão diurna foi appro-
vada.sem discussão.

Do expediente lido.constaram dois
projectos do Sr. Francisco Afiliada-
res, considerando de utilidade publí-
ca a Santa Casa de Misericórdia de
Barbadena e o Departamento da Cru-
zada Contra a Tuberculose, annexo
á filial da Cruz Vermelha Brasileira,
em Lavras, Minas.

!Nâo tendo havido oradores ú hora
do expediente, passou-se á ordem do
dia.

Sobre o projecto de receita fala-
ram os Srs. Manoel Villabóím, CollU-
res Moreira, Maurício de Lacerda' e
Nicanor Nascimento.

O Sr. Villabóím desenvolveu ,cer-
rada argumentação contra os impôs-
tos de circulação e de renda. ' "'

I O Sr. Collares Moreira tratou1 do
imposto sobre os lucros commerciaes.

O'Sr.-Maurício de Lacerda fez um
retrospecto da' acção econômica go-
vernamental, crltic.indo-a severa-
mente.

O Sr. Nicanor Nascimento falou
nté á meia noite.' A essa hora houve um incidente
entre o orador o a mesa..

Essa, intcrpellada, declarou que a
sessão, pelo regimento, duraria ate
1.1'2 horas.

Houve protestos. O Sr. Bueno
Brandão manteve a decisão da mesa.

Attendendo, porém, a um nppeilo
do Sr. Carlos dé Campos, feito cm
termos amistosos, declarou adiada a
discussão e levantada a sessão uclo
adiantado da hora.

Nenhuma nova noticia íóPaqul^rece-
blda eórrí relação.'ao7 "raid"; suppondo-
se que até a hora em que télegrapbo
não tenha Haérne levantado v6ò, ein
contiftliaçHO ao notável euiprehendl-
monto. '•'* '" ' '" : ¦, ' """.

CORITIBA, 20 (A; A.) — VarldS
telograminas fórum aqui recebidos de
procedencas diversas,'noticiando que
o piloto civil Edward'Hearne' havia
levantado voò em Buenos Aires, liòn-
tem, pela manhã, ruhiaiido com dire-
cção ao Rio de Janeiro.

Os jornaes,- desojando- melhores- iu-
formações,, solicitaram aos seus corre-
spondentes em Porto Alegre e Rio dJ .
Jano'rò noticias pormenorizadas.'

Soube-se mais tarde quo Hearne lia-
via, aterrado em Passo.:Fundo, .onde,
segundo. Consta, .ainda permanece, di-.
zendo-se que ainda hoje galgaria Pon-
ta Grossa, neste Estado. '

PORTO-.ALEGRE,-30. (A. A.-) —
Conimimiea.nões urgeutes recebidas de
Passo Fundo noticiam que o aviador .
Hearne levantou voo ás 12.30 minutos,
daquella çdade, rumando para Ponta
Grossa/ .._

BUENOS-AIRES, 20 (A. A.) —
Está despertando aqui. grande espe-
ctátiva o "raid" desta capital no Kio
de Janeiro, emprehendido pelo aviador
civil Hearne, que levantou o voo liou-
tem, sendo a sua partida.cercada dt>
maior sig'llo. Pelos telcgiiimmas aqui
recebido.») Hearne," que já percorreu
1.300 kllometvos, JulgA- poder, chegar
hoje ahi, fazendo escala cm Ponta
Grossa e, caso soja necessário, lambem
em-Santos e S. Paulo: '

O aviador Hearne emprega nessa"raid" um bello apparelho "Bristol-
Flghter", pertencente á missão civil
britunnica, enviada a esta capital peia
firma Handley-Page.

BUENOS AIRES, 20 (A. A.) — O
aviador Edward Hearne, que segimilo
já hoje mandamos dizer, partiu sem
annuncio, com destino a essa "éapltal,
desceu hontem'em Passo Fundo, te-
gundo os despachos que para iliiui fo-
ram enviados, não tendo alcançado,
como o av'ador desejava, a cúliide .Io
Ponta Grossa, por motivos que 11:10 s;io
db nosso conhecimento.

CORITIBA, 20 (A. A.) — Até a
hora em que telegrapho, não ha in:,is
nenhuma communicação, além das que
já foram" transmittidas para ahi, so-
bre o "ra'd" Buenos Aires-Rio, que
está sendo tentado polo avador iiiglea
Edward Hearne.

As ultimas noticias, tomo se sabe,
dizem que o aviador aterrou em Pa«-
so Fundo c que dali levantou voo mais
tardo.

BUENOS AIRES, 20 (A, A.) —
Continua a despertar o mais vivo iu-
teresse o "raid" Buenos Aires-Rio do
Janeiro, iniciado pela aviador Hearne,
que leva cartas para o Sr. Carlos Ma- .
cedo Soares, de S. Paulo, para o avia-
dor Alberto dos Santos Dumont e para
o Sr. HoraCo Esquivei, addido naval
á legação argentina.

A carta dirigida ao Sr. Macedo Soa-
res diz o seguinte: — "Querido cama-
rada — A sciencia e o coração Ce um
bravo, atravez do cép sem fronteiras,
proporciona-me o prazer de Saudar
V. Ex. pelo primeiro corre'o aéreo
entre Euenos Aires c Rio de Janeiro."

A TRASLADAÇAO DOS RESTO*
MORTAES DOS EX-IMPERADO-

; RES
Para ultimar os preparativos para

se representar condignamente 'ia
recepção dos restos inortaes dos es"
impe-rartores do Brasil, reuniu-se
honteiii, em sessão, Cia 10 hora.-;, era
sua sédu, a Liga da Defesa Nacional.

Foi lido pelo secretario d:iqu-'!l
benemérita instituição, Sr. Cuclho
Netto,o programma a. que deveu, obe-
decér ns homenagens nos .êx-lnipe-
radores.

A reunião foi presidida pelo con-
Beihciro Ruy Barbosa.

¦'-' -V;. .. ' . -..
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Festas*
No salão-nobre do Jornal do Commer-

cio reãliza-se hoje, ás 8 i|*2 horas, o fes-

tival artistico organizado por Mme. He-

lena Theodorini, em beneficio do Retiro

dos Jorn.ilistas.com- o gentil concurso das

suas discipulas.Sras.Itala Bezzi Reidy e Na-

nita Lutz; Stas. Glorieta Sattamini, Do-

ra Abitetioul, Antonieta de Souza, Maria

Schmidt. America Fontes, Lucia Almei-

da, Odette Portugal e o Dr. Álvaro Ca-

' 
Eni coros: Stas. Maria Schmidt, Lucila

\lmeida, America Fontes, Odette e Olga

Portugal, Avany Gonçalves, Lucila Fra-

ki Ruth Sequeira, Germana Mallet-Ja-

ctiúes Dagmar Oliveira.Zelia Souza Edith
Comes Souza, liza Fioravante, Beatriz

Brigido e Bidou Sayão. E' este o pro-
gramma:

1» parte — a) Offenbach, coro I acto, "Con-

>m d'Hf>rfrnann"; I.) (.oimoil, cflro I acto, op.
"Mlrellle"! Mlrellle, D. h. Almeida; Clemen-
Ce D A. Fontes; Tlinven, 1). O. rorttiaral;
•.fà-nentt, "KeriMiiiile «lu pnssant", D. O
tugal; IiellbQ*, "Air de Lukiné": Les fleurs

for-
len.f

mc"\mr«Isaeiit' plus beijei; D. M. Sclm.ldt;
UnsVcnet, "Air de 1'lufante", op. lo Cid; D. L.
Âlmeldn; com mlse-en-sceuc e a caracter;
Uuiitatll, «tria Norlnn, "D. Tasquale",
,, j.uni Abltcbòul; <*iiiiarosn, tenctto da op.
"jlitrliiionlo Seureto"; Carolina, D. fílorietla
Sutlaiulni; Msetta, D. Nnnlta Luta; Fldal.nia,
D. Antonlettn ile Souza. .,,„,„

.,a IMrtc _ a. Tlionias, "Air ¦ d'Opbellej
ll":icto op. llnmlet, D'. A. Fonte»; Auber,
"1,'i'iljit «le rlre", D. M. Schmidt; OebusBy,
(riu ilo I.i". °1'- "«.'oiifiint proulguê", Mme.
HiiIji Berrai Iteld.v; com mlse-en-scei.i e a ca-
racter; MJJ.-.-ciict, Kntríe do Manon, premler
¦etc D. A. Fontes: Puccini, Valacr. Musetta
•Ln' DohCnio", D. G. Snttaminl; Uaaeagnl,
fcenn e racconto Suiitiizai, op. "Cavulluria rua-
ticana"; Suntuszn, Mme. N. Liitü; Mamma Lu-

3» parte — a) Striuiss, "Sereuade"; b) Mas-
ücnçt, l»i scductlon do S.iplio, Mine. I, Bczal
Uclal.v: coni niise-on-si-cne «*. a caracter; Leon-
ravr.il.>, Arla Ncildn, op. "J. rntflluccl", D. D6-
ra Aliltelioul! Verdi, duetto 2° acto "Aida";
•aida, Muie. N.I.iitz, Aninerla, D. A. de' Souza;
K. Diaz, Gnind nlr «le "nenvennto", Dr. A, Ca-
ínlnlia; Verdi, grande scci.a 4» acto, "Aniiie-
ris", op. Aldà; Amnerls, D. A. de Souaa;
namfl". Dr. A. Caminha.

Dirigirá Mme. llelçn» Tlicndorlni; no plano,
II:,,,-. Jnlictta Come». Os cartões nchnni-ao a
vciiih nas Casas Artliur NapoleBo, Avenida Rio
Uraiii'0 ". 1-2, « Mozart,, Avenldn Itio ISran-
co ii. 121 o no escriptorlo Uo "«/ornai ío Oom-
mvreio"

D piu.io Kteiuway e os moveis estjrlo
Luiz XVI foráiii gentilmente cedidos pelas ca-
«as Artliur XnpóloBo e Th«; Rõd-Htnr Co,

Recepções.
A »Sra. Antonio Noronha, esposa do

vicc-consul de Portugal, abre hoje os sa-
1ÕC3 dc sua encantadora vi venda, á rua
Don jam in Constant, cra Petropolis, para
a sua primeira recepção estivai.

Como de costume, a reunião da sé-
nhora Noronha será excepcionalmente
deliciosa, graças á lina roda que ahi es-
lará presente

companhia dramática nacional, vê passar
no dia dc hoje a data de seu anniver-
sario natalicio.

Transcorre hoje o anniversario natali-
cio do Sr. Octavio Bandeira de Barbedo,
sócio da firma Barbedo Irmão & C.

* .
O jornalista I-vó Arruda, que vem pre-

stando o seu concurso efficiente e bri-
lhante á ¦victoriosa carreira do Rio-Jor-
nal, recebeu hontem, pela passagem dò
seu anniversario, muitoSaCumprimentos e
felicitações." 

.. ?
Faz annos hoje o funecionario postal

Sr. Asdrubal A. Rodrigues.
*

Completa annos hoje o Sr. Norberto
do Amaral Junior, funecionario dos Cor-
reios. *

Faz annos hoje a Sra. D. Octacilia da
Motta Morgado, esposa do Sr. Francisco
Luiz Morgado. »

O Pr. ADfredo Gomes de Almeida vê
passar hoje a data do seu anniversario
natalicio.

Tf *

Passa hoje a data natalicia da senhora
D. Conceição Rangel Tarlé, esposa do
Dr. Roberto Tárlé.

»¦

O commendador Adolpho Hasselmann
faz annos boje.

»
Faz annos hoje o Dr. Edfeard Simões

Correia. **

Transcorre hoje o anniversario natali-
cio da senhorita Hercilia, filha do cora-
mendador Barros Amarante.'

*
Passa hoje o anniversario natalicio do

Dr. Themistocles de Almeida.
•

Festeja, hoje o seu anniversario nata-
Iiciò a senhorita -Hortencia, filha do dou-
tor Annibal dc Mèltò Freire.

. 
¦ »

A lExma. Sra. D. Maria Guimarães,.
esposa do Sr. Antonio Guimarães, faz an-
nos hoje.

Completa annos hoje o Dr. Sérgio dc
Carvalho.

»
Faz annos hoje a senhorita Accacia da

Souza Moreira, professora municipal.

Banquetes.
Realizou-se terça-feira ultima, cm Tau-

haté, no Hoel Pereira, o banquete que a
sociedade taubateàná offereceu ao senhor
Gabriel N. de Toledo, escrivão e tabellião
naquella cidade paulista, em regosijo pela
recente decisão do Supremo Tribunal, re-
integrando aquelle funj*cionario da justi-
ça no cargo dc encarregado do alistamen-
to eleitoral de Taubaté, do qual havia sido
destituído, por portaria do juiz de dierito
local,

A essa festa de amisade e sympathia,
compareceu toda a " elite" _ taubateàna.
A' mesa tomaram assento, além do home-
nageado, os Drs. César Costa, prefeito
municipal; Gastão Câmara Leal, Crescen-
cio' Costa Filho, Luiz Câmara Leal, Ra-
phael Ferreira Braga, presidente da. Ça-
mara; autoridades locaes. várias pessoas
gradas e representantes da imprensa. .

Ao champagne, falou o Dr. Çesar Cos-
ta, offeréSendo o banquete e,a seguir t>
Dr. Crescendo Costa Filho, saudando o
homenageado em nome dos advogados e
funecionarios do foro de Taubaté, O se-
nhor Juvenal Alves brindou a Sra. Ga-r
briel Toledo e o Sr. Arthur Bohn o depur
tado Pedro Costa.

Por ultimo; falou-o homenageado, agra-
decendo o banquete.

Durante a festaa uma orchestra execu-
tou vários trechos de musica.

A senhorita Nair dc Abreu Fialho
completa annos hoje.

Casamentos..
Realiza-se no dia 28 do corrente, na

maior intimidade, o enlace miitrimonial
do Sr. 

'Alexandrino Agra, cirurgião-den-
tista, filho do fallecido corretor da Caixa
ile Amortização, Sr. José Antônio Gon-
çalvcs Agra Junior, com. a senhorita Dul-
ce de Figueiredo. Ne\ cs, filha da viuva
Mariana de Figueiredo Néyes..

O acto civil, que* se realizará ás is_i|«
horas, na residência da familia. da noiva,
á rua Marquez de S. Vicente n. 194, terá
como testemunhas, por parte da noiva, o-
Dr. Bernardo José.de Figueiredo,.-medico
dc hygiene e, rpor parte do noivo, o dou-
tor Pedro Dekluquo de Macedo,' juiz da
a" pretoria eivei.
•O religioso será ás 16. i|2 horas,- na

matriz de Nossa Senhora da Conceição
ad Gávea, servindo de padrinhos, por par-
te da noiva, o Sr. J. Carlos, redactor ca-
ricaturista da . Careta, e sua Exma. es-
posa, t por parte do noivo, o Dr. Julio
Lobato de Vasconcellos, director do Tri-
bunal de Contas e sua Exma. esposa.

...... .•«.,. • • -.¦ '¦ 
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Realizou-se no dia 18 do corrente, na
fazen-dá de 'Sant'Anna,. em Cantagallo,
Estado-do Rio de Janeiro; o casamento dò
Sr. Josc Gil Monnerat,'filho do coronel
João Henrique Monnerat, com á senhorita
Margarida Monnerat Luttcfbach, filha, do
coronel Sebastião Monnerat Luttçrbãcb.

As certmonias civil e religiosa tiveram
•logar pela nnnliã, seguindo os nubentes.
após, pára a fazenda de S. Clemente, eni
Gavião, onde fixaram residência;

tencia effectuou-se hontem mesmo, no
cemitério da Inhaúma.- - •> -.'- ':- :'- » -

'.Foram contratados, hontem, na Santa
Casa. os seguintes enterros:

Leonor Barreiros Ferreira, saindo da
rua do Cunha n. 56, ás 16 horas de hon-
tem, para o cemitério de S. Francisco Xa-
vier.

Carlos Luiz Scassa, saindo da rua
Barão de Iguatemy n. 72, ás 17. horas,
de hontem, para o cemitério de S. Fran-
cisco Xavier.

José Antônio da Costa Braga, saindo
da rua Barão de Mlesquita n. 352, ás 

'17

horas de hontem, para o cemitério de São
Francisco Xavier, i

Manifestações de pesar.
Do 'Dr. Antônio de. Souza, governador

do Rio Grande do Norte,' recebeu o mi-
nistro Ferreira Chaves o seguinte tele-
gramma: . •¦

"Com sincero pesar cotnmunico falle-
cimento nos *•> querido amigo Dr. Meira e
Sá hoje, duas horas madrugada. Além
homenagens ordinárias a que tinha di-
reito, mandei com permissão da familia,
fazer enterro por conta do Estado."

Em resposta a esse telegramma o mi-
nistro Ferreira Chaves transmittiu o se-
guinte despacho:"Governador — Natal — Abracemo-
nos consternados ár.te o golpe que. feriu
a familia, a sociedade e a justiça, arre-
baíando-nos o nosso inolvidavel amigo
Meira e Sá, ornamento da classe que
honrou com o seu talento, cultura e in-
excedivel integridade."

Ao juiz substituto federal no Rio Gran*-
de S. Ex. dirigiu tambem o seguinte tele-
graimma:* " Dr. Celestino Wanderley — Natal —
Queira presado amigo aceitar a expres-'
são de profunda magua pelo inesperada
failecimento do integro Meira e Sá que,
olém de ter enriquecido o patrimônio das
nossas letras jurídicas com os frutos do
seu talento e do seu saiber, deixa ainda
recominendal-o á memória dos posterps o
justo renome de um amigo leal « de
exemplar magistrado."

Missas.
Faz amanhã um anno que apesar de

todos os desvelos de sua familia, auxilian-
do os cuidados clinicos do iilustre profes-
sor Dr. Agenor Porto, falleceu a estima-
da' senhorita Carmen Callieiros Coita, noi-.
va dp nosso saudoso companheiro doutor
Everardo Barbosa. "- *

'Süa extremosa mãi, irmãos e cunhados-
commemoram a data lutuosa, fazendo ce-
lebrar.ás 9 i|í horas, missa na capela-múr
da matriz da Gloria, á praça Duque de
Caxias. * . ' *

Na igreja de S. Francisco de Paula,
será celebrada amanhã, ás 10 horas, mis-
sa de 7" dia, em suffragio da alma da se-
nhorita Maria Rosa de Faria, professora
municipal e irmã do nosso collega de ini-
prensa Thiers de Faria.

Será rezada amanhã, ás 9 1)2 horas, na
igreja do Bom Jesus do Calvário, a missa
de i". anniversario do failecimento de
Joaquim Alfredo da Cunha Lopes.

Pnr nlmn «lu viuva Luiz Delfino, D. Maria
Carolina Gurçln dos Ka.iots, foi hontem rezuilu,
nu. nllur-iiiúr da - Igreja..'da -.1. Francisco do
1'nula, missa «lc 7° illa, tendo ser\;l«lo «lc

ter da Hocl.a Werneck, Cândido Alberto Pcrcl-
ra, Snul Massa I'into e Luciano Borgea Bar-
r<"siipp]cmcnt.ir — César «lo Itçgo Monteiro
Flilio JoHo Luis liamos Quitito, Kwírton Gul-
moraes fereira da Sllvn, Gasta.) Fernandes dn.
Silva, Antonio Ales Freire e Luiz Dlns da Sil-

5 Portos'*: mar — Sérgio Marcondes de Cas-
tro, Arn.ai.ilo Marques Madeira, Getulio de An-
drnde Alves, Álvaro Soares Sampulo, Clovis de
Macedo Cortes c Heleno Bchiminelpfeng.

Siipiilemcntar — Cícero de Freitas Marinho,
Leopoldo Jordílo Amorim do Valle, Lula G.
Berunii*! de Lima e Bento Luiz Soares Sampaio.

Aula de contjil.illdnde — Paulo Julio da Vel-
ga Abelardo de Oliveira Lobo, Antonio Gomes
de' Avellar, Clovis «Ia Cuuha Caralcanti, An-
tonlo Onofre de Moraes Lacerda e Avldlo

Suiinleinontar — Alberico da Cunha Hodrl-
gues, Fernando Almeida da Silva e Francisco
S-boya de Albimuemue. •

Mecânica áppllcada — 1* turma. — Gcnslo
de Barros Gouveia, Kuy VnllndSo, Nilo Colona
dos Santos, Fernando Hadanmer Gnincwald da
Cunlin, Érniísto da Bocha Pnssos o Itnglba Es-

Construcçüo — Eurico da Silva Mello, Erlck
Felix Waldemar Schcndell, Itadamés Tupy
Arantes, José Cesario Monteiro Lins,. José Da-
cio Ferreira de Souza e Joio da Costa Bibelro

"supplementar — Aydano de Almeida Cor-
rela Hugo Fabrlclo de Barro», Guilherme de
Ollreira Ferreira, Severino Junqueira Melrcl-
les, José Kache e Roberto Josí Fontes Pel-

Mineralogia — Haroldo Monteiro Junqueira,
Lino Barcellos Collet, Alberto Coelho Maga-
lhles e Kdgnrd Amaral Alliadas.

Siipplciiicntur — Hélio Daudt Fabrlclo, Luiz
da ltòcha e Silva e Manoel dos Santos Dias.

A's 10 borns — Chimica inorgânica—Adbeel
de Gíes Ferreira, Benjamin F. da Graça Ara-
nha, Clodoaldo Vieira Passos, Hcrman Guima-
rües Palmeira, Manoel do Rego Barros, Emi-
Iiano dos Reis Gomes Macieira. ¦

Supplementar .— Custódio Coelho de Almeida
Filho. „ ,

Mecânica áppllcada — 2» turma — Henri-
nue dc.Paula Lopes e Roberto Cortine». .

Economia política — Adhemar d» Azevedo
Marques, Sylvio de Miranda Freitas, Álvaro
Brandão Neves da Rocha, Alfredo Álvaro Bau-
mann, Álvaro Lyra da Silva a Fernando Gul-
marAciB,

Supplementar — Thomé Barbosa Ribeiro da
Bllva Passos, Affonso Poyart, Custodio Rama-
lho Borba, Mario Augusto Serafim da 8!lva,
Jos6 Pinheiro de Oliveira Lima e Bernardo Ri-
beiro de Freitas. .

Physica experimental' — Rubem Gomes doa
Santos, Francisco Cícero Mello Filho, Affonso
Cesario Alvim, Eduardo Agoítini, Osmar Gra-
ga e Mario Gomes.

Supplementar .— Josí Euclides Caracas e
Vietorino Semoln.

Desenho de aguadas -— JoSo da Silva Mon-
teiro Filho, 'Oscar Antônio de Mendonça, Pau-
lo de Souza da Costa e Si, Sylvio Armando
Fioravante Pires Ferreira, Joüo Goston Filho
e Floriano Jupejd Thompson Esteves.

. Mecânica racional •— Vicente de Oliveira
Glnude, Fernando da Gama Lobo de E«;n, Se-
bastlJo Guaracy do Amarante, Leandro José de
Faria, Luiz lnnocencio da Cunha Rodrigues e
JosC* Benedlcto de Moraes Lacerda.

Supplementar — Homero Duarte, Roberto
Ribeiro Melrn, Henrique Torres de Faria, Al-
berto de Sonsa -Moraes, Alberto Ribeiro «lc Cer-
queira Lliuu e Mnrlo Belisarlo de Cjirvull.o.

.«.'a lü horn> — Estradas — Ailozln.lo Ma-
gj.llir.es de Oliveira, Roberto Doyle Mala, Ala-
ric» Liioiijdn .Silveira e Henrique Augusto do
Alluii.lll Cnmlilo.

Supiileincntar — Murillo Amorim Castello
Branco, Francisco de Caldas llrandilo, Bento
Fléiíry dn. Rocha, José Leite Guimarães, Stiguel
Mansòlillo e Aill.erbal de Mirando.

SjfSeiiiio do iiicliltcctura — Jacques Richer,
Mario CiiiiRiis Dorln, Alvim Seliiminelfeng,
Francisco Belisarlo Tavora, Francisco de Assis
Goudlm Mühescàl,' Martinho Ko.!rlgu«,v« Mou»
r*lo, llswnldo Dias, José Cardoso «lc Almeida
Sobrinho, Hilbcniion Ferreira da Costa, Anto-
nlo Correia dn Cruz, Jorge Leal Burlamaqui e
C*«ir Miinrlty dn Cunha Menezes.

Siiui.lc.nenUir — Francisco Luiz .de Araujo,
Itaul' Ksm.t.v, Luiz Antônio de Souzn Leão e
Henrique lviioto «li* Oliveira.

Pliyslcu dxptrliiíéiitàt' — 2» turma — José
Chave» Jiitnbd, Horacio Reis Cantnnhedo de
Almeida, Luiz José Martins Romeu, Asdmbnl

NSo serio chamados em prova oral os alu-
mnls que nüo estiverem quites com o collegio.

Concluiu hontem, o curso normal, tendo ob-
tido notas distinetns, em todo o tirocinlo, a se-
nhorita Judith do Rego Barro*, filha do fal-
lecido Dr. Manoel FranciBco «lo Itego Barrus.
Por esjje motivo u senhorita Judith tem reec-
bldo multas felcltacoes de suas amigas e
pessoas dss relações Ue amisade de «na fa-
milia. •

Com diatlncjao cm toda» na cadeira», ter-
minou hontem, o curso dc bacharel em scien-
cias jurídicas e soclaes, o Sr. Adalto José dos
Reia.

¦ a -j***» » *»»

Um "raid" a Porto Alegre,
por Pilotos do exercito

O annunciado "raid" desta cidade
a Porto Alegre, que devo ser feito
por officiaes do exercito, pilotos da
nossa Escola de Aviagão Militar, vai
ser tentado dentro eni. breve, visto já
estarem armados oè grandes avlOes
Breguets, recentemente chegados da
Europa, para esse estabelecimento.

Esses apparelhos, devido á força
de seus motores, poderão fazer esse
vôo arriscado em dez horas, e já os
officiaes pilotos os experimentam»
para a realização desse tentamèh.

Esses avi5et*, no citado "raid", se-
rão pilotados por dois aviadores ca-
da um, os quaes se revezarão na dl-
recção.

Para qualquer .eventualidade, o
coronel Magnin, de accordo com o
coronel Aranha, mandará mecânicos,
com todoa os necessários recursos,
para S. Paulo, Santa Catharina e
Rio Grande do Sul, afim de reparar
qualquer avaria dos apparelhos.

^•••Wl^^

Nozes novas
Castanhas verdes

Amêndoas e avelãs
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Enfermos.
Suas altez.is, o principe e a princeza

Alliata di Montereale deram üin banquete
no sumptuoso palácio da embaixada da

ltalia, ao fjtial compareceram o ministro

da Noruega e Sra. de Cadê; ò Sr. e se-
nhora Paes Leme; o encarregado «it nego-,

cios da Inglaterra c a Sra. Chtlton; o

coinmandante c senhora de Delmassy; o

Sr. Iiiicrreiro dc Castro c o conde Bruzzi

Grailenigo.

Solemnidades.
Rcaliza-se hoje, ás 21 lioras, na sédc,

á .avenida Mem de Sá, a sessão solcmile
com que a Sociedade de Medicina e Ci-
rurgia do Rio de Janeiro préltnde com-
memorar a (laia annivcrsaria dc sua fun-
d;n;-|o.

Viajantes.
Chegou hontem _da Europa o Sr. Ju-

lião dé Bnére. director da classe dc tecidos
dc lã, no Centro Industriai do Brasil.

Pelo p;ii|U6tc Mendoza, partiu para Pa-
ris nã nuarta-feira, 22 do corrente, ma-
dame Durnndin, acompanhada de sua fi-
jho Suzon Durandin.

»
Pdo "Avon", a sair a 22 do corrente,

se-iiic para Europa, om viagem de recreio,
acompanhado de sua Exma. esposa e fi-
lhos, o Sr. Alexandre Herculano Rodri-
gues. conhecido negociante desta praça,
sorio da firma Azevedo Alves, Rodri-
gue; & C, e presidente da Companhia de
l''iji«,ão e Tecidos Alliança.»

Depois de uma ausência dc seis mezes.
regressa lioje de Antuérpia, a bordo do
vapor Pays dc Wais, o conhecido facul-
tativo Dr. Edgar Abrantes. que vem
acompanhado de sua espesa.

M

Embarcou .1 15 deste mez. com destino
ao Estado dn Bahia, onde vai em gozo de
licença, o piloto-aviador Antonio Pereira
de Jt-sus.

MAPPIN &
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.'•;' Objectos de Arte

Uma festa sympathica

APPEIilA) A» CliASSEJ DOS
"CHAUI',PEUR.S"

Devendo realizar-se amanhã a
transferencia dog asylados da Pre-
feitura, do Asylo S. Francisco de
Assis, para as'novas dependências do
Instituto João Alíredo,alguns"chauf-
feurs" tiveram a generosa Iniciativa
de. transportal-os em sejjs automo-
veis, tendo, para Isso, obtido o ne-
cessa rio consentimento do Dr. Car-
los Sampaio.

Oa promotores desse passeio a. ser
proporcionado aos velhinhos pedem-
nos a publicação do seguinte np-
pello:"A commissão abaixo assignada
vem, solicitar dos seus collegas o
comparecimento dos mesmos, acom-
panh.ódos dos respectivos automo-
veis, na rua Visconde de Itauna, na
próxima quarta-feira, 22 do eorren-
te, íis 13 horas, paru transportarem
os velhinhos do Asylo S. Francisco
de Assis para o seu novo lar. Em
caso de chuva, Eerá feito o trans-
porte no dia 23 do corrente.

Antecipadamente agradece — A
commissão".
..'. 1 ¦»* <i m * fi

INSPECTORIA PEDERAIi DE
PORTOS. RIOS E CANAES

: O inspector federal de portos, rios
e canaes prorogou . o- prazo para
apresentiigaó de propostas para a
concurrencia das obras de prolonga-
mento do j porto desta capital até o
dia 28 de janeiro próximo futuro,
dia em que as mesmas serão recebi-
das no edificio da inspectoria, â,
praga Mauá n.í> 10.-

—O inspector de portos, Dr. Lu-
cas Bicalho, em companhia do dou-
tor Manoel-'da-Silva Couto, chefe da
3* secção da inspectoria, procedeu
hontem. a balanço nos valores da*
thesouraria- a- cargo do thesoureiro
Gabriel Luiz Ferreira, encontrando
tudo em- completa ordem, de accor-
do com a-escripturação,' sendo lavra-
do.o.termo respectivo.'

-^'«jt**W>v>MAAAA>V^MAM^

A INDEPENDÊNCIA
Mobllario completo, para uma ca-

sa, com 36 peças—2:300$000.
Rua do Theatro n. l-^-Telephone

?76. Ucntral."

Anniversarios.
Passa hoje a data natalicia do illus-

tre Dr. Fernando Vaz, cirurgião chefe
'Wo« estabelecimentos da Prefeitura e dos

hospitaes da Penitencia e Pró-Matrc.
Xomo de grande acatamento e de um

raro prestigio no mundo medico brasi-
leiro. o iilustre cirurgião c uma figura
de inconfundível relevo, que se tem im-
•josio ao respeito pelo seu profundo sa-
ber, grande talento medico e nobres qua-
«idades de caracter e coração. Muito jus-
.as são, pois, as expressivas homenagens
lc .affectuosa 'estima e alto apreço que
loje serão tributadas ao iilustre anni-
versariaiitc pelos seus innumeros amigos
.: admiradores.

*
_ Eaz annos hoje o Sr. Manoel Ramos

Souto, funecionario dn Estrada de Ferro
Veiilral do Ilrasil. *

Faz annos hoje a Sra. D. Margarida
le Lima. *

Gomes Cardim. jornalista, director do
Conservatório Dramático Paulista e da

Os Srs. Charles W. Armsrtrong e Etan-
ley B.Allan, directores do Gymnasio An-
glo-Brasileiro, visitaram hontem,"cm. sua
residência, o joven. Alonso de Niemeyer
Filho, alumno daquelle estabelecimento de
ensino e «íue 110 dia 15 do corrente foi
victima de' um desastre na occr.sião em
que brincava com outros.scus collegas.

O alumno Niemeyer acha-se aos cuida-
dos do Dr. Samuel Esnaíy, medico da-
quelle gymnasio. ¦ 

'¦¦:¦-'¦ 
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Faílecimentos.
Telegramma particular chegado hon-

tem, ao Rio, trouxe a noticia do íalleci-
mento de um joven brasileiro,, victimado

por lamentável desnstre. ; : ¦' _ .
Rubem Gonçalves Torres, filho do

Dr. Filemon Torres, advogado da Li-flit,

partira ha seis annos para os. Estados
Unidos, e ni. triculara-se na Universidade
de Harway, em Boston. -;.

O seu objectivo era formar-se em scien-
cias commerciaes e os seus estudos foram
leitos còin grande applicação, cpncluín-
Uo-o com as melhores notas no tempo
marcado pelo regulamento.

Adquirindo o seu titulo, apparcceram
Ingo as melhores solicitações para traiu-
lhar em excellcntcs * casas uniericanas.

Era mais uma victoria pira o nosso pa-
tricio c assim não • regressou ao Brasil.
Actualiiicnt^ esjava elle empregado em
Norfolk c o seu futuro desenharã-se" o
mais risòriho possivel. Mas a fatalidade
resolvera o contrario e assim, quaudo, no
dia 17 do corrente, se banhava nunia das
praias, no porto da».jiielUi cidade, pereceu
afogado.

Rubem Torres contava apenas 19 annos
c a seu estremoso pai renovamos agora
as condolências que pessoalmente lhe
apresentámos ao communicar-nos a des-
olr.dora noticia. *

Falleceu hontem, nesta capital, ás
18 1 l.a horas, á avenida Maracanã nr, 714.
a Exma. Sra. D. Julieta Murat, esposa do-
iilustre porta patricio Luiz Murat,

O seu enterramento rcaliza-se ás 17 ho-
ras dc hoje, saindo o feretro da residen-
cia acima mencionada para o cemitério
de S. João Baptista. .

A E-áiiia. Sra. D. Julieta Murat deixa
tres filhos, Luiz, Thomaz e Alcca.

* -
Falleceu hontem, em Nitheroy, o 1° te-

nente da armada Raul Marcondes do'
Amaral, «íue exercia o cargo de super-
intendente da naveyrção da Companhia
Nacional de Navegaç:'io Costeira.

.Aquelle official falleceu na residência
de seu cunhado, o Sr. José Luiz Monteiro
de Souza, director de secçao do Ministe-
rio da Agricultura, á alameda S. BOaven-
tura n. ii7« .

O enterro realiza-se hoje, no cemite-
rio de S. Francisco Xavier, desta capi-
tal, sendo o corpo transportado da ponte
das barcas para o cáes Pharoux ás
15 i|2 horas.

sncrlHtSi) o còrouel Alvarenga Fonseca. Kn-
tre os -^ presentej notUnio» os- Sr*.: deputado
tinnlm' Mnchníõ c fiimllln, .l.."... 0. Mrului.lo
Xctto, mnatlor Alrnio du* Curvai'..., Dr. Mil;
rin Ac.vi.li, Dr. Hlcnrdo' X. «lu Silwlni, Dr.
Mcttdeo Tnvnrc», Aiili.nio Pereira Ciildn:. Ku-
clydrH (le Azevedo,..!. Eduardo Tuvarct «.'ur-
nn. e fiinillla, 1>. Anna da Glória S. Araujn,
Deolinda dos Santos Aranjo, Hlly.i Ilnncticr
Pinto. Maria Isutiul Pinto, l.uiz Uolcll.o de
Araujo. viuva Vital d.* Oliveira c fillia, Per-
nanlo I.aune». AJvnrelro .Loureiro, ..To:»l« Alipisto
Linloi-i*, Dr, Ilcnriquo da Aniujo,. 1'crrlo dc
LLvcU'0 Pnrtçjla, Lutai BrVret; l".r st e siias
Iriinis. Nfnê Pcrrot. Dr. MliliiinriliN Itel.dllo,
senhora Morise, Luiz .loril.l., JulMlyra Perei»
ia-, piinfla d" .Mneu, Xavier- Pl.ihslro, Au-
ru-Jto Vuillcrstcln 1'aica •• •Siie.llia, Allierto
Llbo, lti-rbert Moses, Krncslo 11. l'11'm.c fa-
../"¦ln, PriinclVcõ Meados (.'n.ni.ns. .lojío de
M«'llo Carvalho. Jo«o Vietorino Pareto .Tll-
nior, Vai!.* (.'*. rviillv... Jíiüt" V. lli*. Sacada?
Vianna, Monja.dim •* senliora, Ãui;u»to Dla.«
Caraclro,. Dr.. llugolluo . A.vrm.t Jiwo (le Gani-
|K><, rilmlllvi. M..i.«}r, Manoel |!odrl"tn*o*i Al-
ven.- I*'redcrl«õ Horta nnil.oin, Ji •Uliiílitü dé
Moura, J. -tittoni do. Moura, OiiuíIijio Cuellio,
n.njor llcnriiiue .In.vmo Smllli. Manoel Oon-
eulve-., Urraniéiilo Coelho, Dr. Alfredo Ma-
(STOll, Dr. FVaiiélseó Sllvalra, Antônio da.
Costn Lano, Oily Iãiro, Uno & fl;, família
Aleiwar .Lln.a.. A. Ilunri|iic «le Lima, Jnj*;o
Iliianiuc de Oliveira, Joio Pedro Cnminlia.
Jnj-.o AuiraHtu' Ferreira' da Costa, Alvnreilaá
Konwn, Joüo (iareia o senliora, Arnaldo
UVjjcssi <.'orl.ul.al.a, João JcC- de Atirei, Ar-
Uiur Lllll! Pedro de .Alcântara, vinvn ' Pupo de
Moraes, Antonio Joaquim d- Almeida, Anni-
l.aí T. 'Ks'toVo'5, Blcárdo Souzn Machado, Dr.
1'iiíro IVrr-.iva do Serrado,Carlos Pl.|.Kt,
Uandelra Junior, Alfralo da .Cru:!- Carvalho,
1'i.lro Pc-re-', Anlonio' Marln de Souzn, Cncluno
Kiirestrc dc Almeida. Carvalho Lino te (.'.,,
ltni.linel Sotto, Aslrollndo Sonres, Carlos Lei-
te Itlhelro c senhora. Nelson O. de Alvarenan
Fons«K'ji, Carlos Konifii o família, Anielieo
Ludolf, Plorliies Aniflnihi Luéa» ! e fanillla,
José Calazaus de (lllveiro,-Manoel ...T. .\o»iiel-
ra da llaina, Itraz Carneiro N. da Oaioa, Lul".
llahia, Josc «lo Suüü lto.ha. Kmilln Delfino «los
Snntos o fniiillin, Kvancelliia Alvar.-1 de A.
Cru.:, .T. II. Iloila llarl.o iii Pedro lieis, Mario
Cavalcanti, Pedro Heis Filho, Joaquim Porteira
.íe Kciuia, A. índio «lo Ilrasil, eat.llilo Joilo
Mario da Costa. Dr. nodrlBnes Lima e fami-
lia. Dr. Uri. i«> Filho, Dr. Callos Cláudio dli
Silva, II. Oaviiilio, Vliisslmo Caelono Mar-
Uns Dr. Krnesto Cohe, Ccsar Correia de
\zeve.lo, Dr. José Maria Metello Junior, se-
nhora Dr.' Itaul'. da' Castro, Alfredo (3. V.
Anuíra*, t-tipttilo Kdliardo Vj.llc, Dr. Almeida
Fasun.les, Alfredo Vital do Oliveira, Joaquim
JosC* de liarros .limlí.r. Francisco Horta liar-
ho.-n, João Duari'.". Mnri Vou JlolM.jjer. Dr.
J. Pell.eu.ourt Filho, Dr. AZevído Junior,
Itaul Leite de Viisconcellosi Albürlo Jo.viue
Sinltli, JosC* de Araujo UraRo, Aroldo dc .M-
iiieidji, D. tlseariaa (iuimarães, D. Idallua de
Oliveira, D. Antonia Nunes, Antônio dn
Silva• Mpúttnliõ, Carlos dc Cííni**09 e fãmllitt*,
Dr." Cirne Lln.a, JosO l*rjtn'i.«.o llitiltlsla,:• S.« 1-
Tia Pinha Haptlsln, Dr. Itaul Barroso. He-
meterio dos Saatos jj "familia, José Sobral,
D. Maria. Sobral, Cario. Faria, Cai-los da
Sllvn Oni 1.1arães» Itaul Lopu-. Ccrdeso, í.ro-
motor Oorilês do Paiva, José LJureneo doa
Santo', CiuiiiUo (iomes . Nouncim. .luriindyr
.«.innzouas, Dr. Aatonlo Tolielra da Silvn e
senhora, Kdliardo. "Teixeira da Silva, II, It?nc»
Ca.sianhelra, C.irnuliiio "J"elx;i.a. Horacio 0.
Silva, Manoel Cardo»«., .loaiiui.» Albino, Thoo-
baldo Iteelfc ó senhora. Alexandre Ludolf, Ar-
tlitir Menezes, Alfredo L. Ferreira Chaves, Lu-
einno de Oliveira, lteué llíRiieniiuer, Kellppe
Cardoso de Menezes, Elui.áó Bltlciiyonrt,
Luiiercio Hope, Liudoliilio Xlifrõ, contra-aliul-
rante A. J. Oliveira Sami.aio, Sra. Pereira
Faustino, D. Adelaide Xavier Alroria, D. Eu- I
lalia Garcia, Dr. Zslla Velloso, D. Jose|.lm
llofell.-., D. Ormin.l.i de Araujo e Fraueisi-o
Chaves Mendes Diniz.

Soares, César Hol» Cantanhcdc Almeida c José
de Parla Junior-

,Suiii.l.*j.,i*ntnr. — Pio ltibeiro da Sllvn, Al-
varo Cuaiiabarlno Maln Forte c Mario Pinto'do
Ainurn). '

CouKlrdcçDo (2* turma) —- Domingos Octa-
vio Jaeobina IJIcombe, ' Mario Leão Ludolf,
Rufe Díoko Cordllha c. Paulo dc Audrnde
Cosia. •„' .Siijiplomcnlar —¦ Paulo César Machado da
Sllvn, Marln da Costa Alencar Jjiguarlt.c, Jo:.C
C-Neves c LiilCjildas «le Menezes e Souza.

Itjslsiencia — Mario Alves da Cunha e
Custódio Marques Vasques.

I)*»smUio e urujerío.s de- machiiios ¦— Joilo 'Pe-
reir.i de I.iunn» Netto e Prniirlsco Cevar Umn-
dão Cavalcunti.

A's 11 horas — Electroteehnica (2« tur-
ma) -- ABenor Gurgel do Honre, Moacyr Mon-
teli > Ávidos,¦ Artliur Perreira dos Snntn»,
I)i'iisd,sHt Vlnnna Nasci, Manoel Tcjenincó de
SJ.iizfi e Silva.. '.••»

Sjj,;i|ilemi'iilur — Francisco Perreira Pereira.
Uraeílb da Çimlia Scholobaelj, Abílio "Leite de
liarros, José Carneiro Vieira da Cunlm e Ito-
ImtIo ?.l<t!ii/. <iri.*porjr. *. •» ¦ *¦

— A'» 10 In.rns será dado ponto pnra provaer.criptji de' economia política ao Sr. 'Alexandre
liiitlerrcz Beltrão., - ,•

Enterros.
Após longos padecimentos, falleceu

hontem D. Hortencia Gosses Meirelles,
virtuosa esposa do capitão do exercito
Antonio Monteiro Meirelles e tia do nos-
so collega dc imprensa Octacilio Mei-
relles.

A extineta era um dos mais bellos or-
namentos da nossa sociedade, pelas suas
virtudes.

O cnternimer.to do corpo de D. Hor-

Pelas escolas
Escola Pulylcchnlca du Kio dr Janeiro.
llóje. serão chamados A prova nni 11 alu-

mnos" d.i» seguintes cadeiras:
A's S horas — EU-etrotcehnlr.i — 1« turma

— Clovis Daut Fernandes Pinheiro, João Car-
los Ilarrcto, Octavio Ewerton Pluto, Augusto
Barntn e José Marln de Araujo.

Supplômcnt.ir — Josff Maria dc Araujo, Joa-
quiui Prata Sobrinho, Luiz -Piza rro Db« Car-
neiro, Attila Brandão c Paulo Açcloly dc Sã.

Astronomia — 1* turma — João Cardoso de
Ucndouija, Arthur de Avellar Piquei redo, Wal-

llsejola Superior de Commirelo.
, M*lo clüi^i-ado*» Íin.Í.->, AV,-» !iii;-fi«¦ (lli Ii«.»l(*i, ft

prova oriit, oV •i.í-KíiIiifV'* ...
1" liiino ijiíuii, '¦• ¦•- tllstnrin do Ilrasil —

•Toe de Suii/J. ' 
Alie*. IVroIrn, .Mit.'.il,> Al.

blao CuTiii,'!i.i'il. .I...1.-' Sioiiies dn» licisT ¦ >.-y
Ar«*«u;(t>.t IMÍui^Ttorto M-rin-i-l J:*>m*rev »» Jnsfi Alt"«
tonlo dn Sllvn*. Hup|.ler,i.-« -— Ããifjxliijy.; If>''-
reírrt dá Silvn, Amenrii *Vprreiri, S»»*>Vrj Jruiti
Slbanto. Siiesti. Juiumln. Vieira.

2" anno mfdlo — Ovigraplila -r D.inlma
JaíC- dn. Pojiserh, Dolores Nibanto Sues, Unir J
d*-*? 'JViHtâo, .AlfXr.n.I*u lltrnil.inn dn Ci*.|a; I
Manoel du S. Torre» Seliii l Nelson Silvio
«le .Faria. Turma .'uniilenientar: Luiz Aulonln
Illsngglo o Jullo Soju-js Pilgeelfas." Arithine-.
tl.á —- Mario Alle.rnnx, Antônio d.-. Cesta
Amorim, Alldnu m3»t\jinini H\\\:,rot Fraiii-Nm
de Paula FõyrMíll Armoiid. Supplentes — Jnk;
ítutiti do SàvytM 'lTanini; AT.-y IUik-m.¦' I#».*»-
nel Alberto de Moraes Fillio e Deli.him de
Amiijo.

3" sCrie geral — Contabilidade pública* e
pratica íuridico-eonimercinl : João Ferreira
dos Santos Junior, Alfredo Martins, Samuel de
Queiroz, Renato Magnin, Itoucrto Pinto da
Luz, Arthur Ferreira Noves, Eloyn Lana c
E.litli Joaqtilim liamos. -

*
Faculdade de Direito do Itio de Janeiro.
Iielaçün dos exanies pnra hoje :
5° nuno (iilliiua turma) — A's 2 lioras —

José dc Oliveira Lopes, Vicente Hlsoln, Flo-
riano Verei rn Jlnrruto, Cesnr-Vallo Dtiiimjccno
Ferreira, Frenclsni do Andrade Mello Filho,
Itaul JosC- Patrício, Ignacio L. Veigu e Jos6
II. dc Vasconcellos.

*
ColUn'0 J/ili/nr «Io Rio de Janeiro.
Hrnlizani-se ninfinlm, íi?* 10 horns, os sc-

Kiiiiittr"* exnniòs ornei :
2» anuo —- Prauccz — Alumnos ns.: 380,

<H2, »1H(), 483.
2" nnno — Arithmetica,— Aluamos ns.: 83,

ST, 172. 200, 300, U(\, r.54, 02S, 718, tí51.
2° amm'— -fíeojrriipUia — Alitninos ns.: 11,

17, 18, 42, 43. 51), (iõ, 53," 03, 70. 71, 88.- j
3" anno —i Por toguei — Alumnos ns.: 12,

19, 30, 31, 33, 34, 2.r.4, 250, 280, 353; 452,
4'US.

3» anno —Arlthmctica-.Jr-- Alunino» nume-
ros 244. 310, 437, 447. 459, 500, 512, 623,
rm. 5'*3. 508,' .w.-,.

4» nnno — P.irtupte» —, Aluamos ns.: 15,
07, 128. 131, 132. 1331,.. 134, 148, 2113, 299,
383, 411. .* ."

4» nnno — Fraaceü — Alumnos ns.: 08,
20». 280, 204, .•*S9.,:;!00,417, 47».

4» nnno — Ingieit. — Alumno.» nu.: 340,
401, 400, 407, "4111, 

.415, 421, 4'5', 4i)B, 470,
4S.-., 4!I0.

5" nnno Topograplila — Alumnos uunie
ros: 40, -IG, 74, S",, »7, 40.1, 470,.351.

0" nnno — (!i"i|n"'trln — Alunjnos nume-
ros: 7li. 02, 141, 1»1,"211, 21(1. 220, 251,
201. 262, 290, 307.

0» nnno — Historia aeral — Alumnos nume-
ros : 1, 21, 22, 23, 02, 75, 101, 110; 141, 100,
17», 530.

00 nnno — Historia natural — Alumnos nu-
meros : 253, 419, 135, 430, 457, 400, 4S0.

— O iwnto oral para os exames «lu nrl-
thmetlca, sciencia» physicas s naturaci scrâ
dado As 8 horas ua Secretaria. .

ESCOLA DE VETEKINAKrA DO
EXERCITO

(Em nasso porto, em viagem para
Buenos Aires, a bordo do. paqbete
"Lutetia", esteve domingo ultimo o
Dr. Eveen, veterinário francez que
ha muitos annos mantém uma gran-
dè clinica na cidade portenha e ali
fundou a primeira escola de' veteri-
naria argentina, a Escola de Veteri-
naria de Santa Catai lha.

O distineto viajante, que. durante
a grande guerra chefiou na Argenti-
na a missão de remonta para o exer-
cito francez, da qual tambem fez par-
te o major Mar-llangea.s, octual dire-
ctor de nos:;a Escola Veterinária do
Exercito, durante 

'as 
Uorás que eese

navio esteve ancorado na Guanaba-
ra, aproveitou o tempo para. percor-
rer a nossa cidade, e Ir a essa escola,
onde, en-rcompanlíld do n àjor Mar-
liangeae visitou detalhadamente as
obras que ali estão sendo, executadas,
to.ilas as auaa dependências, tendo se
mostrado.muito bém impreslsonado.
sobre tudo. q«jon.to .viu, . .:

S. S. teve-palavras bastante elogio»*
sas para ò director de^rfle' grande -es*
tabelecimento de ensino...

¦i <* éi n *m. .

DOIS .^rF.O.Y.VTOOS PARA A ' ES-
< OI - V MI I.ITA U DE AVIAÇÃO

A^ r..-*ni«ln*Mllíl ur' '¦•• Aviação vai ter
i tímím ,|.iHi.-..ii!e..'jJ''r.-!rj« ii<inct>:cs, e.n><i-

«•*',;Í!i.--.-.r.i i*iu. .iiiiai' «.'"iu -oj-i granclers
ii|i|.-"ii "•Jli.rJi li". I....ii.f.j.rii.*l.i h «.'ii«;a.
•' TJiiVlM.ilit l;i.:il*a .;" Terriidc l^í-On,
oHin.riin-rs-.* 

'Q'\.tt ¦«- ili-rverão -chegar
li..j.» ;.. «.-'.a caiiftài. l"rio "Piiys de
WM..S". "

Faça**se cessar a in-
digestão ou dores
de estômago em
cinco minutos.

A Slasneilii Dlvitia faz* cnm fluc qtial-
Oiici* estotiuifío a/utlo, »l<iloridó,fla-
tulcnto, fntl-íácld, sc sinta alllvln-
do—riipldanieiiáo!

TIR.\I A PROVA
Com certeza? Certamente! Fazei

a experiência. . Quando o estômago
affiige.se sentem dore3 ou a'sensà-
Qãode doenQü, depois da 

"comida, 
to-

ma-se um pouco dc Magnesiá Divi-
na, cm meio copo de água, e.olhe-se
para o 

'relógio-; Não será'necessário,
provavelmente, esperar os cinco ml-
nutos, porque geralmente,o allivio
se faz sentir ímmedi-xtamente, e não
pafir-arão muitos minutos sem que.
todas as dores desapparèçarii. .'.

Não haverfi mais azedume, sensa-
(jão de doença, ga-.zes ou arrotos. Nilo
haverá muis dores de cabeon, tòntu-
ras ou dores depois de comer. 

"To-

mp.se a Magnesiá Divina, icrnUir-
mente, por alguns ..tlí:i.-r, o ilinu-s.;
adeus a todOâ os.inei-.ijíiiodbs d.» .es-'
toniago.

A Af.ignnsla Divina ê um prepara-
do de in:if*.r.c*-ia com blsmutho e ou-
trns produetos èstomncaes, de gosto
n grada vel,. .qne dá allivio rápido e
seguro cm todos òs casos de Indi-
gestão e'outras *dóen«*a.s de estorna-
go, neutralizando os ácidos e tornan-
do o estômago são para digerir fa-
cllmente 03 alimentos. Este .prepa».
rado pôde ser obtido em qualquer
drogaria de confiansa, por 

'preço

módico. /- ¦ - --

Bl eterno D. Juan
nhia Vilches.

Um magnífico espectaculo o de hontem,
no Municipal, com a com-sdia El eterno

D. Juan, original de Leon Districhsteid,

traducção hespanhola' de Frederico Re-

paraz. ¦-' •

E o theatro quasi vasio !
Não se comprehende como o nosso pu-

blico ao menos por curiosidade não vá

ver a companhia Vilchei.
Não ha duas opiniões a respeito; são

todas unanimes, critica e quantos têm ido
ao Municipal, em affirmar que se trata
de um conjunto excellente com reperto-
rio para todos os paladares e um elenco

magnífico, encabeçado por dois grandes
artistas, tae» como Vilches e Irene Lopez,
E ainda assim continuam as vasantes

que não têm a justificativa da alta do pre-
ço das localidades-nem de rigor do traje.
Repete-se assim mais ou menos o que se

passou com 'Maria Guerrero quando aqui

esteve no Lyrico: o publico abandonou-a

por completo, apesar do que por ella fize-
ram as pennas de Bilac e Artliur Aze-
vedo, Mas a grande comediante vingou-
se, sustentando até hoje o juramento que
fizera dc nunca mais pôr os pés no Bra-
sil. Contratos de toda a espécie têm-lhe
sido propostos e a todos ella recusa. E,

com isso o motivo de não termos boas

companhias hespanhola» de comédias que
abarrotam Buenos Aires de ¦ bom theatro
e passam por nós de largo, sem nem ao

menos, ter a curiosidade de conhecer-nos.
. Se a sala do Municipal se enchesse hon-

tein, o suecesso da companhia estaria ga-
rantido porque cada um dos que li fos-

sem saiaia enthusiasmado ¦ e voltaria

acompanhado. Porque não se pôde ima-

ginar peça mais agradável do que Bl éter-

no D. Juan, feita com muito sentimento,

alta emoção, muito espirito, muita graça,
com uma linguagem despretenciosa e sug-

gestiva e, sobretudo] com um tão fia-

grante estudo psychologico de ambiente

que põe. em relevo a observação aguda

de quem conhece a fundo os bastidores da

scena- lyrica.
O atfsutnptd é simples, _ e nisso, todo o

valor da peça. A cancafura ciin linhas não

muito vincadas de uma dessas celebrida-
des cuja garganta arrebata platéas e des-

perta paixões, celebridade que como to-

das as do seu gênero conta as aventuras

de amor pelos triuin-phos obtidos e que
tambem como os outros vai da obscurida-

de ao apogeo, para depois 
'víy.èr das re-

minisccncitis do passado, vencida por
uma velhice cujo unieo consolo é a lei-

tura das cartas perfumadas de outros

tempos.
Em El eterno Don Juan o caso não é

bem esse, porque quando todos julgam o

heroe da peça completamente vencido eis

que o velariuni cerra-sc no ultimo acto

com "Don Juan", ao telephone, marcan-

do um encontrecom uma linda creatura

a quem repete o estribilho (de sempre,

jurando em .voz doce e melíflua que " crês

mi único e verdadero ainorü... "

No primeiro acto; que se passa no
¦)«Vca« de um emprezario lyrico, a apre-

sentação dos personagens e o começo da

acção dão "ensejo a scenas que justifi-
cam o nosso juizo sobre o poder psycho-
lógico do autor, ao mesmo tempo que ser-

vem para pôr em destaque o valor dos

interpretes, obrigados a falar varias lin-

guas c tocar piano e a cantar como su-

ccedeu a Vilches e á Sra. Irene, que, por
signal, tem uma bonita voz.

O segundo i o mais interessante, por-

que, a principio alegre, fazendo rir, ter-

mina por despertar alta emoção na assis-

tencia : a intriga amorosa culmina e num

assomo de indignação D. Juan, divo ac-

clamado, perde a voz e é substituído pelo
rival. E' a ruina, o signal evidente do

declinio. E o artista, sô com o seu criar

rio, tira a peruca de lindos cabellos ne-

gros que encobria a cabeça branca e bei-

ja-a num pranto entrecortado. dc so-

!uços....
.0 ultimo acto é no'apliarlement de.

D. Juan. As evocações das aventuras ga-
lantes, a resignação do rompimento com

áquella que despertara o "canto do

cysne" enchem-no até que, para justifi-
car o titulo da peça, vero a scena. final

já contada, fecho magnífico que obriga a

applausos frenéticos. :."

Vilches fez o protagonista. .Foi a sua

verdadeira apresentação, ou niclhor, a

confirmação de quanto delle dissemos, fa-

lando da' sua estréa. Ninguém" poderá
superal-o nesse trabalho, porque ninguém

melhor do que elle 
"será 

capaz dc crear

um D. Juan tãò integrado no personagem.
A Sra. Irene Lopez, hum papel, a nosso

ver, inferior ao seu valor, soube dar-ihc

todo o relevo. Muito bem a Sra. Maria

Teresa .\ndreani, na cantora Richardi,

como igualmente bem os Srs. Arbó, Ma-

ximo, Viasca e Rivas cm personagens de

pouco vulto — G. dk C.

A PRlilElRA DK " A CASA DO TIO Pe-
di:o ", no Tmano.n.

- E' hoje j-remicre dc sensação, daqucl-
las que y-joiam as lotações no Tníinon.
Tr.-.tr.-se de unia comedia origina! de
Oduvai-lo Vianna.. a (iiieiii os er.iíos ciu
tiic-itrôlhe vão pesando cm responsai/-
ii.íadcB. Ila em volta i!a comedia A casa
do tio Pedro uma corrente de syn.pathía,
dizendo-se que Oduvaldo Vianna fez.uma
comedia perfeita e dc resultados seguros.
E' dc crer, e nessa espeetativá a iremos

Almeida; Augusto Anriibal; IndalcciOi
Oscar Soares; Dr. Paulo, José Soaresj'
tenente Arthur, Restier Junior; commen^
dador, Augusto Linhares; um criado, Do.
mingos Guimarães; um. criado preto, -N,
N.; Inhá, Apollonia Pinto; Carolim"
Queijo, Judith Rodrigues; Nenen, Abi»
gail Maia; .Rosalia, Palmyra Silva; Car-
lota, Davina Fraga; Mme. Motta, Lucin-
da Lopes; viuva Olympia, Albertina Sil-
va; Mlle. Tátá, Branca de Liz; criada,
Doryléa Braga.

PALÁCIO THEATRO — Mulher in-
grata.

REPUBLICA •— A princesa dos dol-
lars. -.",;¦.-'"¦'*•'-'.

S. PEDRO — A Capital Federal.
S. JOSÉ' — Oi cangaceiros.
CARLOS GOMES — O homem do gas.
RECREIO — Se o f>o»t»!>o arrebenta...;
TRIANON — A casa de tio Pedro.

BELLAS ARTES
ExrOSIÇÃO DE HISTORIA E ARTE HÜTRO-
SlUiCTlVA. .

Continua a affluir ao Club dos Diários

grande numero de objectos <mc perten*-
ceram aos monarchas D. João VI, Pe-
dro I e Pedro II, ou que datem dessa»
épocas.

Damos em seguida a relação dos novo»
expositores: Condessa Diniz •Cordeiifo,

baroneza de Paraná, viuva Franklin Sain-

paio, Dr. L. F. de Souza Leão, Dr! F.
Soares Brandão, Dr. Eduardo Guinle,

João de Souza Lage, senador Azeredo,
Dr. A. C. Simoens da Silva, José Liborio,
Eduardo Ramos, H. Santos Lobo, dou-
tor Francisco Murtinho, Dr. Alberto de
Faria, Rodolpho'Frita, viuva Enéas Mar-
tins, Dr. José Mariano Carneiro da
Cunha, farililia Ibirocahy, Club dos Dia-
rios (ex-Cassino Fluminense), viuva

João Murtinho, Dr. Fernando Vidal, dou-
tor A. Pinto Lima e muitos'outros.

A commissão receberá .até o dia 30 d»
corrente mais objectos a serem expostos, 

'

do qtie dará recibo. ,
Brevemente será annunciada a data da

inauguração. - '

VARIAS
Faltam apenas algumas horas para sef

satisfeita a curiosidade do publico, que
iia mais dc quinze dias vem se i.ntèfessnh*»
do pela premiere da revista dc Cardoso
de Menezes, Carlos Bittencourt e Rego
Barros, Se a bomba arrebenta..-i, peça
escripta especialmente para a estréa da
nova companhia dc revistas que vai fun-
ccionar no Recreio.

S-co bomba arrebenta... vai.ser apre- '

sentada ao publico com maior deslumbra-
mento ainda do que a empreza Loureiro
apresentou as revistas Preto no branco,
Rapadura, Sabina, Gabirú, Grão de bico
c outras. _,

* * Amanhã será rcprisuda, no 1 ala-
cio Theatro, a comedia de Arnodies.
O pai Simão, uma verdadeira fabrica de

gargalhadas, e em que Amarante. no pa- .

pel de Paço, tem um dos seus melhores
trabalhos. .

— Aproximando-se o. dia do festival,

que uma commissão de amigos promove
para o dia 24 do corrente, cm homena- -

gem e despedida dos artistas Amarante.e .

Satanellai a procura de bilhetes tem sido .
enorme. . . , . ,

O programma consta dos dois primei- .
tos actos de Miss Diabo e de um acto
variado. . • • , _

* * E' amanhã que a companhia Cre-
milda de Oliveira realiza, 110, Republica,
a sua última recita de assignatura. 

'

Para este espectaculo íoi escolhida a
opereta* de Giíbert O outro sexo (.Eva
moderna). .

**.* OS. Pedro tem apanhado casa»
execilentes, inteiramente á cunha, com
as representações da velha e. sempre ap-

plaudida burleta dc Arthur Azevedo, ,
A Capital Federal.

E'. innegavel que a desopilante, burleta
do saudoso escriptor maranhense nunca
teve uma montagem tão aprimorada comi» .
a que lhe deu. agora, a empreza Pasehoal 

'

Segreto. D'ahi o suecesso de A Capital
Federal, que é representada sob estrepi- ,
tosos applausos, com casas repletas todas
as noites, no S. Pedro. ••

* * No Carlos Gomes, o vaudeville d*
Keroul e Barre, O liomem do gás, despe-
de-se amanhã do cartaz".

* * Está marcada para quinta-feira
a premiere, no Carlos Gomes,: da comedia
de Alberto Deodato, A pensão da Nicofo.
¦ Nessa comedia, que é um flagrante da
vida bohemia carioca, tomam parte todos,
os artista l'a companhia. incKisive
Emma dc Souza. c \ 1*** Permanece no cartaz do S. José,,
causando grande suecesso, a burleta de.
J. Miranda Os cangaceiros.

Além da representação da peça. em que
têmpapeis de destaque Pinto Filho. Can-
dida Leal, J. Figueiredo, Pedro Dias,.
etc. ha a salicntnr à presença, ali, da
homogênea troupe de " Os oito batutas ",

que sc apresentam todas as noites em nu-
meros, variados e muito, applaudidos.

O '.' bis "-,' agura, no S. José, é, além d**
commum, obrigatório.

CINEMATOGRAPHGS
ODEON — Os amores de um ladra».
P.VfíE' — Isto arranjo eu.
Ci::sTRAL — Darzvin.
IDEAL — Jsso arranjo eu
OLYMPIA — Sanoiie dc ladrão *

ELECTRO-BALL — A noiva do men.
digo.

v Ks

À casa do tio Pedro tem a seguinte
distribuição: Moacyr, .Viexandre Azeve-
do; tio Pedro, ..Mario Aroso; coronel Sil-
.verió. Ferreira de Souza; Antonio de

1

¦'

MAIS ÜM VETO. DO PREFEITO
O Dr.' Carlos Sampaio, prefeita,

vetou hontem a resolução do Con-
selho Municipal, autorüsando-o a re- -.
Integrar no logar de escrivão de
agencia o'Sr.. Guilherme Alves da
Silva Porto. -.

Proteja süa vida è resguar-
dese da grippe

O melhor fortificante hoje & ven-
da é o COMPOSTO RIBOTT (phos-
ph.to ferrugiiiL .. "orgânico); 

pro-
duz milhões de globuloa verme his
r,o sangue, fortiflça.dá. vida e vigor,
acalma 03 nervos e"é um podcro.o.
recohstituinte da srude. . O COM-
POSTO RIBOTT conibate a neu ras-
thenia em todas as suas n-nifesta-.
ci.es, eliminando as impurezas d»
sangue e regu'aniio as funcgOes dl-
gestlvas. Milhares de pess-as, quo
errini anêmicas, dyspepticas ou neu-
r:istl»cnlcaa,- já curadas, ou em via.
de cura, proclamam a efficacia do
COMPOSTO. RIBOTT, aconselhaa-
do-o íis pésTaS. de suas relações, 'j

V. S. se sei.te fraco, nervoso, "sem

vigor sexual", tome o COMPOSTO
ItÍBOTT, que, desde as primeiras
doses, verá voltar suas forças, acal-
marem-se seus riervos* e o desejo
renascer mais forl,e ainda do quo
um seua melhores dia.s do passado.
A' venda nas boas pharmacias •
drogarias.

... •;."!
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Casos de policia
TUrna carroça escangalha-

da por um bonde

UM FERIDO
O electrico n. 535, da linha Piedade,

cuiado pelo motorneiro José Nasci-
mento, corria hontem desbragada-
mente pela rua "Senador Euzebio, sem
Ü6 nem piedade da vida das pessoa.-, I

que tinham a infelicidade do transi-
tar por essa via publica.

Na altura do gazometro, o motor-
netro, mais enthusíasmado anda, au-
ementou a velocidade do carro.

Mais adiante seguia, no seu tango-
lo-mango, puxado por dois burros, dl-
rígidos por Jeronymo Duarte Santos, a
carroça da Brahma, n. 1.099.

Dentro em pouco o electrico chegou-
se á carroça e pum! ... chocou-se com
cila.

A carroça, a primo ra providencia
quo tomou, fora a de cuspir o cocheiro
da bolC-a, o dopois a de partir e_ ei-
xos, etc.

A policia do 14° districto, com gran-
Ae espanto deste mun.lo e do outro,
compareceu com presteza e prendeu o
motorneiro em flagrante.

O cocheiro foi med cado pela Assis-
tencia, retirando-so em seguida para
tx sua casa.

- - «-"*>> mm

Cuidado com o 177G...
Oa automóveis, pela rua Visconde

'do Itaúna, correm como se estivessem
a apostar corridas oom o vento. Isso
tem estropiado muita gente o oecupa-
do muita cova do Caju.

Ainda liontem, o "chauffeur" do
auto numero 1.77G, corria a bom
correr por essa rua. Em frente ao pre-
dio n. 181, atropelou elle o italiano
Micheli Schwertz, de 31 annos, casado,
morador á rua General Câmara n. 1,

Aliehelí foi removido para a Assis-
tencia e o motorista, como 6 do pro-
grammn, fugiu.

Estivador caipora
O estivador Domingos Torres, de

26 annos, residente no largo do Bar-
reto n. 1, trabalhando hontem no
cáes do porto, no armazem n. 13, ao
fazer uma descarga do navio ali
atracado, foi colhido por uma Iam-
pada, ferlndo-se na mão esquerda.

A Assistência soecorreu-o.

Charutos de Havana
IMPORTAÇÃO DIRECTA

LOPES SA' & C.
RUA SANTO ANTÔNIO NS. 5 E 9

Atropelou e desappareceu
Um automóvel que logrou fugir,

desapparecendo com numero e tudo,
atropelou hontom, na Avenida Rio
Branco, o operário Manoel Gonçal-
ves, produzindo-lhc contusões pelo
corpo todo.

Soecorrido pela Assistência, foi a
victima recolhida ã. sua residência,
íi travessa Navarro n. 108.

O O R T I O I T E_'¦ vi SA-tox^AstA para iaolameato de csa.xtxa.YSif* ;|
FRIGORÍFICAS

Fatorica» : _3. _E-»__kC_f___,o e -HIO
JOSÉ' CONSTANTE & Oo.

; Avenida Rio Branco, __-i _ rio
fina. _3. Be «-.to. ___,i- _ s. F» a.CT-_-.*__>

A reforma das tarifas

A COMMISSÂO ESPECIAL DO SE-
NADO ENCERROU OS SEUS
TRABALHOS

A commissâo especial quo o Senado
nomeou para estudar a reforma tari-
faria encerrou hontem os seus traba-
lhos. . '.'

Aberta a sessão, falou logo o senhor
Irineu Machado, para reproduzir os
seus argumentos anteriormente expen-
didos e protestar contra o que disse-
ram alguns jornaes, attrlbuindo-lhe
propósitos obstruecionistas da propo-
slção.

Depois, o relator geral, Sr. Moniz
Sodré, procedeu A leitura do seu pa-
recer.

J Começo, o representante bahiano dl-
zendo que actualmente o Congresso da

NATAL MNATAL
CASTANHAS

NOZES
AMÊNDOAS &

AVELÃS
TVUCTAS ViíRI>E4 B SEOCA8;

Rioalliau tio JPorto - Artigo» para o NATAL
Casa FERREIRA

_-=-X_r-__. __->___ ^__-_i_-5---iIVI--»-_-.-él--- 
-_=»__»

i.quiu» ila AT uida
Telephone central SVS1?1

Üm ladrão preso quando
fugia

.O ladrão Antônio do Carvalho, por-
que liontem estivesse sem (dinheiro,
resolveu surrupiar uma lata de azei-
te, de 20 kilos, que s_ achava íl porta
do armazém n. 34 da rua Tobias Bar-
rei>>. Tara isso, appioximou-so elle do
objecto cubçado, disfarçou um pouco
os suas intenções e quando julgou não
ser presçritido, sobraçou a lata e fugiu.

O seu gesto, porém, fora notado e os
empregados do armazém Raivam-lhe no
encalço, aos gritos de pega! pêgã*!

O guarda civil de i!" classe, n. 311,
de ronda nessa rua. correu lambem
atraz do meliante, conseguindo deitar-
lho a mão mais adiante.

Levado para a delegacia do 4" di-
etreto, ali foi o Antônio auloado o re-
colhido o xadrez.
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"Juca China" bebe e não
paga

O individuo de nome Humberto
Vianna, vulgo "Juca China", acom-
panhado de um grupo de Jogadores',
"torcodores" de um club dó foot-ball
eituado em Madureira, foi ao bote-
quim de João Linia, situado Ã rua
Carolina Machado, esquina da rua
Domingos Lopes e pediu umas bebi-
das eom que se regalou. Na liora do
.pagamento das despezas, "Juca Chi-
jia" arranjou um sarilho com os com-
panheiros, acabando por aggredir o
botoqüineiro com uma bengala, fe-
("ilido-O lin cabeça.

Acudindo ao -locai um agente flo
policia, o "Juca China'' foi preso,
conseguindo evadir-se em seguida,
com auxilio dos do grupo.

Sobre o caso foi aborto inquérito,
sendo João Lima medicado pela As-
sistencia.

.Assistência
..««rrssíio— O pardo Onndii.o Ovi-

dio Mendes, servente dc pedreiro, re-
sidente á. rua Bulhões de Carvalho
n. Ii9, teve unia discussão hontem, á
noite, com o seu companheiro Euiico
de tal, por qtiestõi-s de serviço.

Este ultimo, enraivecido, aggrp-
cTiu-o, prdduzindo-lhe vários feri-
mentos pelo rosto e corpo, fugindo
CITl seguida .

Cândido foi medicado pela Assis-
tencia, na delegacia do ZÚf districto
ipoíiçial.

Quétlu (Ie bonde — O bonde ainda
não havia parado, quando Mauricio
de Oliveira, pardo, <!>.' 15 annos, re-
oiddnle á rua Frei Caneca n. 2:4.2,
saltou. Fel-o, porém, lão desastrada-
mente, que caiu (" machucou-se
na perna direita, indo á Assistencia
,pa:-u medicar-se i

Vm imprudente — O alfaiate Ave-
lino Barbosa, de CO annos, portuguez,
residente A rua Frei Cauceu n. 345,
apesar de sua idade, não tem o c-ii-
dado de deixar parar o bonde para
saltar. r.-*.-so, hontem. redundou-lhe
cm nm accidente pois. quando descia
de um bonde em movimento, na ave-
niiía Passos, esquina da rua Marechal
Floriano, caiu e mnchucoü-sc, sendo
soecorrido pela Ast-.islqncià,

Aoclilonte dc trabalho —¦ O typo-
gra.pho Álvaro pinlo dps Bois, mora-
dor a rua dos Inválidos n. 1, quando
trabalhava em uma officina S rua
yfrtçpndn de Maranguape. teve o
àntç-brngp ilireito preso pela engre-
nágem de unia maeliina linotypo.

A Assistência removeu-o para o
Posto Central, onde lhe prestou ps
necessários curativos.

¦_ » ai i _¦.

Caiu no mar e desappa-
receu

O;- catracifòs 'Manoel Santos, Ca-
Rcmiro Baptista e Antenor Jovino da
Fotiiaeca tinham que fyzcr o trans-
ipotte dc uns moveis da vlslnha ci-
da-ii- de Nitheroy para esta capital.

PUra isso, s.-jirani elles de logar
onde moram, no porto <]<> Moria
Angii. tripulando o bote "Jaguarão",
e reni.-iram para aquella cidade.

Depois <ie carregada a embarcação,
di.rigirahi-sè elles para o eáes Pha-
roux, ã força de remos, indo Casemi-
ro ao leme.

O mar estava um tanto picado e,
quando o "Jaguarão" passava no ca-
nal dò Galefiq, a um balanço mais
forte, Casemiro caiu n'agua, desap-
.parecendo.

Os outro, dois catraeiros, surpre-
bos com o que acabara de acontecer,
ainda envidaram esforços para en-
contrar o companheiro. Tudo cm
vão, porém.

A' vista disso, foram elles a Po-
licia Maritima, a cujo sub-inspector
de serviço narraram o acontecido.

Queimou-se com paraiina
O tanoein. Antônio Gomes Maciel,

de 47 annos, portuguez e residente á
rua do Livramento n. 113, trabalhan-
do com parafina em fusão, hontem, á
rua do .Livramento n. 63, recebeu
queimaduras do Io e 2° grãos, em va-
rias partes do corpo.

A Assistência soecorreu-o, condti-
-Indo-o á sua residência.

A policia do 11° districto registrou
o caso.

>¦* ¦¦¦— - ma%v\»e3*.m3m>^^m ¦—¦ '¦ ¦

A "Andorinha" esbar-
rou-se

Pola rua Aristides Lobo descia hon-
tem; vertiginosamente, como se au-
in-.iovel quizesse ser, a "andorinha''
úi- n. 1.69-1, lendo por cocheiro An-
tonio Pereira Machado.

A' certa altura, a "andorinha" es-
barrou-se em um bonde da linha San-
ta Alexandrina, de que era qiotornei-
ro o de regulamento n. 3.027.

Coin o- choque, foi cuspido da bo-
•léa o ajudante de cocheiro Antônio
da Silva, ficando ferido na cabeça.

A Assistência aeudiu e conduziu a
victima, depois de medicada, para a
sua residência, á rua Frei Caneca nu-
mero 184.

Renublica esta occi..>ado em modificar
quasi todas as leis mais importantes
do paiz. Mas entre todos esses proje-
ctos de reforma nenhum sobreleva em
Importância, pela sua incontroversa
necesadade, ao que se refere ãs tarl-
fus alfandegárias. Mostra que desdo o»
tempos coloniaes luotamos em vão por
uma lei aduaneira que satisfaça plena-
mente ás necessidades do interesse pu-
blico promovendo- o nosso desenvolvi-
mento econômico, respeitando con-
juntamente os direitos do fsco e ex-
igeiíclas do commercio, sem pesados
encargos para os consumidores e com
effieiente estimulo ao florescimento
das industrias nacionaes. Faz o histo-
rico das tarifas no Brasil desde o acto
de abertura dos nossos portos ao com-
mercio do mundo, em 1808. Refere-se ás
reformas necessárias, entre ellas aa de
Bernardo de Vasconcellos, Alves Bran-
co, Silva Ferraz, Rio Branco, sempre
continua e suecessivamente alteradas,
sem o tempo necessário para conhecer
os seus etfe'tos. Nota que a política
aduaneira do Império não se asso-.ta-
ra em princípios rigidos de certa esta-
bilidade, senão que vivia na aventura
de contínuos ensa'o._, em um trabalho
afíinoso de remodelações suecessivas,
precipitando reformas umas sobro ou-
trás, sem que ellas se inspirassem no»
ensinamentos da experiência.

Proclamada a Republica este pro-
blema não teve melhor solução.

Discute as doutrinas de livre-cambio
e protecclonismo, chegando S. conclu-
«ião de que não se conhece na historia
da'civilização humana uma.sô* nação
que tenha feito a sua grandeza e o
seu progresso sen. .recorrer é*. política
proteccionista.

A theoria livre-cambista, pregada a
liberdade de commercio internacional,
podo ser a mais propicia ao dèsenvol-
vimento total das riquezas e mala fa-
voravel ao progresso geral da huma-
nidade, tambem em seu conjuneto;
porém elia, não raro, contraria aos in-
teresses peculiares a * a_a ¦* -ls fctn
parfeular, determinando o sacrifício o
a ruina dos povos mais fracos om be-
neficio das nações mais fortes e me-
lhor apercebidas para a Iucta incru-
enta das competições econômicas.

D'ahi revoltarem-se contra esso sys»
tema o sentimento de patriotismo e a
idéa de nacionalidade que arrastam os
governos a defenderem qs interesses
do seu paiz com um conjunto de me»
didas tuteiares, que constituem a po-
litiea proteccionista. Esta não é \ na
intervenção cega e systematica em
fazer de todas as industrias mai f.fa-
ctureiras, agrícolas e pecuárias, J.ias,
ao contrario, obedece a princípios e re-
gras scientificas que formam a baso
e a essência da sua doutrina.

Após varias outras considerações, af-
firma que o projecto da Câmara é mui-
to superior nos seus traços geraes â lei
vigente sobre tarifas, contra falhas e
senões, quiçá graves imperfeições, in-
evitarei» aliás em assumptos de tanta
complexidade e d fficil mecanismo, í \ -
_timé em nosso paiz, on.le carecemos
de dados precisos para o oxacto conhe-
cimento das múltiplas questões que
lhe são referentes.

Ansilysando os trabalhos da commis-
são dos 21, observa que das 36 classes,
além das disposições preliminares, em
que se divide o projecto da Câmara,
quatro 1 caram sem parocer e dos 33
relatórios parei».*» apresentados, ape-
nas 11 puderam ser estudados pela
commissâo no prazo exíguo de 15 dias,
que lhe fo! dado para a analyse de tão
vasta matéria.

A commiásão, porém, apesar de não
haver concluído os seus trabtlhos, re-
solveu, por não dever ultrapassar esse
prazo peremptoriamenia fixado, offere-
cer ao Senado o resultado dos seus
esforço... que se concretizam nos rela-
torios paroaes e 21 emendas ás 11
classes relatadas c discutidas.

O parecer do Sr. Moniz foi assigna-
do e mandado immediatamento ao pio-
nario. Apenas o Sr. Irineu Machado,
tendo pedido e náo obtendo vistais delle,
subscreveu-o com a d.jlaração de que,
de accordo com o art. 6S do regimen-
to da casa, não o consderava parecer.

A's 20 horas foi encerrada a elei-
ção e carregadas aa urnas para o
salão nobre, onde, reaberta a assem-
bléa geral, pelo presidente acclama/lo
pela manhã, teve inicio a apuração,
que se prolongou até muito tarde.

— m mm u u—
CONSEIiHO MUNICIPAL

Na sessão de hontem, foi approva-
do, em 3o turno, o projecto que auto-
riza o prefeito a alienar os terrenos
que se tenham tornado desnecessa-
rios & servidão publica.

Foi adiada a continuação da 3*

discussão do projeclo de orçamento
para 1921, que recebeu muitas emen-
das, á receita e á despeza.

CASA HElSVa
Grande armazem de comestíveis

para as festao do Natal e Anno Bom.
Sortimento completo de charcute-
rias, cumes preparadas, queijos.mas-
sas, frutas, conservas nacionaes e
estrangeiras, vinhos Bordoaux, Bour-
gogno, Rheno, Masela.Chianti.Cham-
pagne, etc. Restaurante "á. la carte".
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Conhece V. S. aá vantagens de nossas

Contas correntes para partknlares
Com talão de cheques e

JUROS 4 | AO ANNO

THE ROYAL BM OF CANADÁ
( Banco llviü do Canadá)

AVENIDA RIQ BRANCO 66 A 74
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n.M'4*tit tcim, n«.'(iMf«i*H h «straiigi-iros

S. PAULO
S. PAULO, 2o (A. A.) — A "C.sa

Aluada", á rua Boa Vista n. 51, foi
esta noite visitada pelos ladrões. O se-
nlior Samuel Frichama. gerente daquelle
estabelecimento, indo a noite fechar a
luz da exposição das vitrines, encontrou
aberta a porta central de vidro, penetran-
do no estabelecimento, notou que os ga-
tunos tinham roubado varias mercadorias,
o que logo communicou ao Sr. 'David
Kajannam, soclo da casa.

O roubo, quasi todo elle de peças dc se-
da, foi calculado em cerca de 15 contos.

Avisada a policia, esteve no local o
Dr. Virgilip do Nascimento, segundo de-
legado auxiliar que requis:;ou o pessoal
technico do gabinete dc investigação e
capturas, afim de examinar os vestígios ali
deixados pelos gatunos.

S. BENTO *DIE SAPUCAHY, S. PAU-
LO, 20 (A. A.) — Hoje, cerca de __ bo-
ras, no districto da Candelária, neste m.u-
nicipio, José Benedicto dos Santos, assas-
sinou Lázaro Antônio, com mna proíun-
da facada 110 ventre, o criminoso foi pre-
so, sendo aberto o necessário inquérito.

•S. PAULO, 20 (A. A.) — Começaram
hoje, devendo terminar em 20 de janeiro
próximo vindouro, as feri.-.s forenses no
Estado.

S. PAULO, 20 (A. A.) — O Sr. Leon

trazer as mais assignaladas vantagens ao
commercio.

A alta do dollar, prosegue o presi-
dente, foi tambein assumpto tratado pela
directoria, que convocou diversas rc-
uniões de importadores par adiscutir as
medidas que lhes parecessem mais acer-
tadas. .Recentemente, Continua, a dire-
ctoria submetteu, numa dessas reuniões,
aos respectivos interessados os avisos
suggeridos pelo Dr. Hélio Lobo, cônsul
do Llrasil em Nova York, entendendo-se,
ainda, com a Associação Commercial do
Rio de Janeiro.

1'inahnenle — concluiu o Dr. Lniesto
de Castro — apesar das repetidas pro-
messas c providencias do governo, até
hoje ellas falharam por completo, não se
registrando, máo grado da directoria e
de todos em geral, qualquer noticia (jue
lhes viesse despertar uma esperança na
situação afflictiva que nos assoberba. K,
contra toda a espectativa, verificou-se a
depressão cambial, fracassaram as nego-
ciações e o empréstimo externo, oceasio-
nando estes factos verdadeiro pânico na
praça.

Inter.pellada .por diversos membros da
Associação, sobre este estado de cousas
e reconhecendo a improficuidade de sua
ipti-rvenção perante 03 poderes públicos,
a directoria julgou-se impossibilitada, a
continuar a exercer 0 seu mandato, pelo
que vinha renuneial-o " não só como üm

Bergman, que ha poucos mezes -offere- * 
gr*jle6Í0 jiVràdq contra a inércia dos po

ceu 100 contos de reis para a Santa Casa • 
c0US,illliduS( mas -ambcm ,para dar

deM.sencordia. prometteu o donativo de! dispondo do maior
igual quantia, logo W^^V^.^» Pnrlitigio viessem restituir ás classes con
fete^tí^»» a tranqüilidade de que care

A policia do 9° districto abriu in-
quo.rito.

Dc repente
Em sua residência á rua D. Clara

n. 171, fallecou homem, ft noite, re-
pentinamente. o trabalhador Marcelli-
no Pereira., d_ _il annos, preto e sol-
feiro

Com guia da policia do 2?,° d stricto
foi o cadacer removido para o necro-
terio.
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Ferido a faca
A Assistencia soecoreu hontem o

operário Celestino dos Santos, do 39
annos, solteiro, portuguez, e resi-
dente ã ladeira do Faria ri. ü!5, por
apresentar Um ferimento dc faca, na
região hypnthemar esquerda, rece-
bido quando sc achava na casa da
rua Buc-nos Aires n. 16.1.

A policia •'•¦ "" ''itricto Ignora o
caso.

Na Central
Foram transfc-.liioa hon tt 111 os com»

rclssaríoj: Joio Lopes C\>irt'u de I-a-
cerda, do 1" paru o •_" districto: Alfre-
,1o Costa, do 2" para o 5o; Antônio Nu-
nes da Silva, do r," para o 7o, e Arriericb
Azuveüo, do 1" para o 9" districto.
"¦'¦'' —- - «a» m m •

Aggredido a sabre
A's autoridades do 9° districto que!»

xou-.se hontem Simão Pedro Martins,

Lembra #s reformas Ruy Barbosa,
Rodrigues Alves, Bernardno do Cam-
poa, * r^-oldo de Bulhões c Joaquim
Murtinho, decretada, esta ultima, cm
11)110. ainda hoje em vigor com as In-
numeras alterações feitas por medidas
Isoladas, suecessivas, que não sendo
parcialmente polo Congresso vOm obe-decer quasi sempre ao critério do in-
tei--j-.se publico. Accentúa a necessi-
tlailc de ser elaborada, quanto antes,uma lei aduaneira que, bem executada
seja um dos factores principaes danossa prosperidade econoinlea. Fa?. ohistórico do actual projecto, submet-
tido á. deliberação do Senado conipà-rando-o com a proposta do governo e« lei em vigor. Affirma que, apàaar dadeclaração do ministro da fazetidü deque a reforma obedeceu ao critério d-reducção das taxas em combate aoproteccionismo actual, proposta do go-vonio - project-. da C.mara trazem«fida o cunho de uma politica adna-neira francamente intervencionUta
L0-tra-or cnta*.'»o nfio seria possivel,entre nós, se aspiramos a uma lei tf.undegaria que mio seja um embaraço.10 progresso do paiz.
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ASSOCIAÇÃO DOS l.M,I*ItKG..nOSxo co.mn.rM.-io
Kffectuou-se hontem, com extra-

ordinário movimento de eleitores, a
eleição dos jlQip. membros da assçm-
bU-a deliberativa da- Associação dos
Knipregados no Comniercio dó Rio
dc .l.-mclro, que funecionará. durante
o biei-nio de 192.1 a 1>92:!.

Instalada a assembléa geral pelo
presidente da Associarão,. Sr. Raul
Ramos Villar, assistido pelo 1" o 2°
secretários, . Srs. Victor ; Rodrigues
Junior e Antenor C. de Carvalho, foi
a assembléa convidada a acclamar o
sócio que deveria presidir os traba-
lhos, recaindo a escolha 110 Sr. Joa-
quim Telk-s, que designou para seus
secretariri-i o.s Srs. Augusto Setúbal
e Lulx Frugoni.

Ém seguida, o presidente designou
os seguintes soeios para servirem nas
quatro mesas eleitoraes:

Mesa A a K — Presidente, Anto-
nio da Silvn Couto; escrutinadores:
Gumcrcindo dos Santos c Antônio
Pinto' Balthazar, e fiscaes, Francisco
Pinto c Oscar Innoccncio de Araujo
Costa. . .._,^*2 x*. '_í- !"¦-'.

•Mesa F a ,T — Presidente, Manoel
Braz da Cunha; escrutinadores, Joa-
quim Gonçalves de Amorlm e João
Alves da Silva, e fiscaes, Alberto Mer-
cador e Carlos Costa Penna.

Mesa L, a P — Presidente, Arman-
do Paes; escrutinadores, Erico José
¦Ribeiro e Alverino de Magalhães Por-
ttlho, e fiscaes, José Vianna Rodri-
gues o Mario Gitahy de Alencastro.

Mesa Q a Z — Presidente, Adjai-
me CorrOa; escrutinadores, Manoel
T-ines Pereira e João Mendes Pires,
o fiscaes, Ernesto Coelho Louzada e
José Pereira Lopes.

Pouco depois das 11 horas, come-
çou a eleição, notando-sc grande ani-
inação.

Durante todo o dia affluirain mui-
tos sócios para exercer o direito do
voto.

Banhos de mar em
casa

Vendem-se a 500 réis—Primeiro
de Março n. 151, c nas boas phar-
macias e drogarias—Exijam a mar-
ca registrada ondo se lé: "Banhos
de mar. em casa". Únicos analy.sa-
dos e recommendudos por distinetos
clinics.

IODOLINO
P-^SSS-^---' _'• :*_á__**3s.
1*._--_~_*£____*í____ie?;ví.:
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feriou suecedaneo do oleo de figado de ba.ali.ao, das ààá e das p epsracões iS - 0 ife
diariamente por notaye.s clínicos, qae attestam o sea alto iét tíierapentico

I—EIAIVI OS ATTESTADOS
Bv.ulto;>alUda

Inaiípctenciii — Cansaço — Tumores nas i-crnasgrande niH-mlu, cni nina nicnliiii dc 11 uniu»!..
do SI annos, fcolti; ro o residente fl, rua
Itapird n. 185, de que fora aggredido
a sabre polo soldado n. 41 da 2* com-
panhia do 4o batalhão da policia mi-
litar, sem saber qual a razão da inío-
lita aggressão.

Tanto beberam...
Os individuos João Maria de Sou-

-a e Manoel Luiz, tendo resolvido
uma patuscada hontem, foram até
no botequim da rua da Misericórdia
n. 140, e dispuzeram-sa a babar. .

Depois dc muitas libaçOes, questto-
naram e atraenram-se cm Iucta cor-
poràl.

A policia do 6* districto, chamada
ao local, levou-os para a delegacia.

15',o caso: tánio bcboriinr, yuò alé

mantido por aquella instituição
S. Paulo, 20 (A. A.) — Na próxima,

sessão da Câmara Municipal entrará em
discussão o projecto autorizando o prefei-
to a ceder gratuitamente, o Theatro Mu-
nicipal, á companhia Itália Fausta, bem
como conceder á mencionada companhia
a subvenção de 15 :ooo*j*ooa.

S. PAULO, 20 (A. A.) — Na próxima
sessão da Câmara Municipal será discu-
tido o projecto, autorizando a prefeitura
a desapropriar o bosque da saúde, man-
tendo ahi um logradouro publico.

A VARE. — S. PAULO, .0 (A. A.) —
Hontem. cerca dc _ horas da madruga-
da, a locomotiva n. 131, da Estrada de
Ferro Sorocabana, apanhou nas proximi-
dades da estação desta cidade, o guarda-
chaves José Alves dc Oliveira, matando-o
instantaneamente.

S. PAULO, 20 (A. A.) — Falleceu
liontem nesta capital, .'anatorio de Santa
Catharina, .a Exma. Sra. 'D. Eugenia de
Amaral .Mascarenhas, esposa doür. coro-
nel João Amaral Mascarenhas, fazendeiro

i em Rio das Pedras.
I SANTOS, 20 (A. A.) — O vapor nor-

te-americano Huron, entrado hontein á
I.tarde, trouxe a bordo um caso de moléstia
I infecciosa. O doente c o 1." machinista,

que está atacado dc eiiccplialitc-lctharjpca.
A Saúde do Porto tomou as providencias
necessárias, fazendo permanecer o vapor
ao largo c só permittindo a sua atracação
hçje, para effectuar as operações neces-
sanas.

O pessoal da polia maritima e da Alfan-
dega, que está a bordo, ali peímaaecerá
por alguns dias cm. serviço dc observa-
Içãq;. ;.-:. Ce,'¦'!'¦.¦*'{-:' ' 2.-¦:¦-¦ -. \V 

-.fi-.:
O enfermo foi completamente isolado;
S. PAULO, 20 (A. A.) — t-elo pri-

niciro nocturno seguiram para a capital
da Republica o.s seguintes Srs.: Pedro dc
Oliveira Freire. Francisco Gomes. Anscl-
mo Vaz e familia, Ar.drubal Cunha, José
Ignacio Monteiro, Francisco Mattos
Cunha:, Armando Pedrosa da Silveira, co-
ronel Juliano Martins, Juliano Martins
Filho, Dr. Francisco Costa, tenente Tel-
mo Borba, Fausto Brandão de Andrade,
senhora Foniie e filha, Renato Fonseca e
l.uiz da Silva.

Pelo nocturno de luxo seguiram
mais os seguintes Srs.: senador Adolpho
Gordo, deputado Marcolino Barreto, Mi-
guel de Almeida, Jayme Mesquita, Pc-
reira Ignacio, Adolpho von. Phiilal. Epa-
minondãs Árchidas, Armando de Castro
c Silva e Dr. Antônio Pereira da Sil-
veira.

Telegrammas procedentes de Bra-
gança informam existirem naquella ci-
dade apenas seis doentes de variola. dos
quaes quatro estão em convalescença.

Seguiu hoje para o Rio. devendo ali
embarcar para Roma, o padre Armando
Lacerda, que vai defender these no Col-
legio Pio-Latino Americano, afim de dou-
torar-se em direito canonico.

A parede dos grevistas das Docas
de Santos entrou hoje no seu aí? dia de
duração, continuando aquelles intransi-
gentes nas suas pretensões.

Os serviços de carga e descarga con-
tinuam a ser feitos com regularidade,
sendo diariaijicnte admitlidos novos ope-
rarios.

O Dr. Alarico da Silveira, secreta-
rio do interior, recebeu hoje ura tele-
gramma do Dr. Álvaro Silva, secretario
geral do Estado de Sergipe, agradecendo
as finezas dispensadas ao Dr. Heronidas
de Carvalho, que esteve cm commissâo
daquelle governo neste Estado.

Foi hoje approvado, em primeira
discussão, na Câmara dos Deputados, o
projecto ii. 80. deste anno. autorizando o
governo a rescindir, amigável ou judicial-
mente, o contrato que tem eom a S. Paulo
Gaz Company Limited, abrindo concur-
rencia para illuminação publica e parti-
cular da capital c- para r fornecimento de
gaz ou de qualquer outra matéria fie.-_.ti-
nada ao consume privado.

Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação.

S. PAULO, 20 ÍA. A.) — Conforme
telegraphamos anteriormente, realizou-se
hoje. na sede da Associação Coniincrcial
de S. Paulo, uma grande assembléa dc
commerciantes e industriaes, que haviam
sido convocados para deliberar sobre a
renuncia dos respectivos cargos, apresen-
tada por todos os membros da directoria.
cm virtude de julgar a mesma baldados
o? sciis melhores esforços perante os po-
deres piiblieos, em .prol do commercio,
na melindrosa crise qne elle vem atra-
fVssado ".

O Dr. Ernesto de Castro, presidente
da directoria renunciante, falou longa-
mente sobre os motivos que determinar
r.nu a attitudc da directoria. Neste sen-
tido, assevera o orador, a directoria que
rira traz a renuncia do scu mandato pc-
rante .1 assembléa. cogitou, com vivo in-

Anuo

c signaes de

-Reconhecia o estado de minha filha Adelina, de 11 annosue idade, a qual, ,-desde 8 annos, foi muito adoentada, magra,eom fastio, chegando ao ponto de quasi não poder andar, talera o cansaço produzido pela fraqueza. Tinha tumores nas per-nas e muitos outros symptomas de grande anemia, qu.: pro-curávamos combater, com todos ns remédios que nos receita-vam, nada conseguindo, durante tres annos, até que, somentecom t> uso do '-IODOH.VO UE ORH". tninh-t filha come-
Çou a melhorar, desde os primeiros dias. e, voltando a fome cas forças, ficou animada o bem disposta, ili-sappai-ecendo 03
tumores das pernas, não parecendo açora, que ost.-t. completa-
mente curada, a mesma criiatura; antes tão magra cr pálida'.Desejando ser útil e rcc-uiihecondo public..meílí<» òs offeitos
curativos do -IODOLINO Dl. olíll", faço publica senta decluraçâo.

.Tóão Alves Camargo Junior. (Balila)

Em tod*as ai pharmacias e drogarias. Agentes : silva, GO-
MES 1- C. Rua Primeiro de Março 11. 151; RIO DE .I.WI.lko.
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cem, obtendo, o que a directoria renuii-
ciante não -lograra conseguir. "

Após esta exposição de motivos, o dou-
tor Ernesto de 'Castro pede a designação
de um dos presentes para dirigir os tra-
balhos, tendo o Sr. Cassio Muniz de Sou-
za lembrado o nome do Sr. Nicoláo Ha-
ruel, que foi acclamado pela assembléa.

Assumindo a direcção, o Sr. Nicoláo
Baruel convidou para secretários os se-
nhores Celestino Lebre de Mello e l.ineu
Muniz dc Souza.

O presidente da assembléa expõe os mo-
tivos da convocação; faz uni resumo das
diversas causas que determinaram a re-
nuncia da directoria, estuda o estado
econômico da praça, relembrando os re-
levantes serviços prestados 'pela direeto-
ria demissionária, concluindo que, ape-
sar dn sua acção nunca ter merecido o
apoio dos poderes públicos, era digna, to-
d.ivia dos maiores encomios, dada a in-
tellígencia e o descortinio que revelava
sempre. Era de parecer, poi tanto, c este
era o seu -voto, que não se aceitasse a re-
nuncia.

Submet-tida á consideração da casa, a
demissão dos directores foi regeitada, .por
unanimidade de votos, sobre' uma salva
dc palmas.

O Sr. Silvio Soares, apresentou á as-
sembléa uma moção de solidariedade á
directoria, que foi unanimemente ajipro-
vada.

0 Dr. Ernesto de Castro agradece a
solidariedade dos seus consocios. O se-
nhor Sylvio Soares lembra a idéa de
çonstituir-se uma embaixada portadora
dos- desejos do commercio e da industria
e que vá de viva voz levar ao Sr. presi-dente da .Republica os protestos dessas
classes contra a falta de providencias que
possam attenuar as difficuldades actuaes.

A indicação foi, depois de largamente
debatida, approvada por todos os presen"
tes.

Sobre a missão a ser desempenhada pe-.
la commissâo do commercio, houve ani-
mado debate entre os Srs. Dr. Alfredo
Ptijol, consultor juridico da associação,
Dr. Jorge Street, Eduardo Wiggard, com-
mendador E. Pinnoti Gambá, José Ferrei-
ra de Oliveira, Jorge de Moraes Barros,
Cassie Moniz de Souza, Nicoláo Baruel e
Sylvio Soares, ficando, por fim. resolvido
que a dita comínissão levasse a incumben-
cia dc pedir ao Sr. presidente da Repu-
blica. as seguintes medidas toda dc ne-
cessidade urgente :

i") Elasticidade da carteira de redes-
conto, além dos limites fixados em lei.

2") Empréstimo externo, eni ouro, ten-
do por base o café e a borracha.

3") Modificação da base para cobrança
dos direitos ouro, na Alfândega, afim
de que elles sejam appiicados com o cam-
bio sobre Londres e não sobre Nova
York;

-V) Dilataçâo para 90 dias do prazo
para retirada de mercadorias na Alfan-
dega, sem armazenagem.

5o) Fàcilitaijão dos meios de transporte
para que a exportação seja impulsionada.

6°) Substituição do pròjectado imposto
de 3 °|° sobre cs lucros do commercio
por unia lei que estabeleça a obrigatorie-
dan*,. das contas assignadas.

A assembléa autorizou a directoria a
constituir uma commissâo de tres a cinco
membros, a seu juizo, para ir ao Rio ene
tender-se com o Sr. presidente da Repu-
blica, acompanhada do consultor júri-dico da associação, Dr. Alfredo Pujol.

A reunião esteve muito concorrida,
verificando-se a presença de representan-
tes dç numerosas e imporíantissimas fir-
mas .industriaes e commerciaes desta ca-
pitai. ...

ESPIRITO SANTO
VICTORIA, 20 (A. A.) — No encon-

tro havido hontem nesta capital; entre
o Victoria F. C, e o* Americano, de Cam-
pos. venceu este ultimo pelo score de seis
goals contra um, feito pelo primeiro.

No encontro de hoje, entre o Rio Bran-
co d'aqui c o. Americano, venceu tanubcm
este por dois a zero.

Reir.a grande cordialidade entre os
sportsmen d';íqui e os campi.tas, sendo
estes niuito obsequiados nesta capital.

A embaixada sportiva campista regres-
sara amanhã a Campos, pelo que esteve
hoje, incorporada, no palácio.do governo,
onde apresentou suas despedidas ao co-
ronel Nestor Campos, presidente do Es-
lado. S. F.x. brindou os jogadores cam-
pistas, fazendo votos pela felicidade da
embaixada, a qual, pela voz de um dos
seus membros, agradeceu.

MINAS GERAES
JUIZ DE FO'RA. 20 (A. A.) — Hou-

vc hontem á noite, uma reunião, era as-

Veoíia de Fim
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teresse. das diversas" questões que se I sembléa, do Club Juiz de Fora, para elei-

*»• '

prend--iii directamente e em que aiul
tam a depressão cambial, a falta dc nu-
literário e a paralização completa dc ne-
gocios. Referiu-se ao empenho demou-
.t.ràftò pela directoria piira que fossem
desde lugo executadas as medidas votif
das no Parlamento, com a carl eira de
redi «contos, annexa ao Banco do llrasil
e outras de vitacs importancais para as
classes conservadoras.

Alluiliii S. 3. á attitude da Associação
Commercial, inteiramente contraria U
creação de noves impostos, qu-- ainiii
mais podem aggravar a situação de._.i.
c!__sc_, citando, a propo.ito, os csiór.vs.
que a directoria tem empregado afim dc
uão ser approvado o pr.ijt-elu o importo
cobre os lucros do commercio. stlliitttiit-
,'f! pelo regimen d.ts couta; as_'.._n.*nl.is.
eiija obrigatoriedade pódc garantir ro:i-.!.i
.-•inda maior para a fnienda nacional ,;:\:
a orçada ura o mesmo triímlo. ao p.ir i'.j

ção da nova directoria, sendo eleitos: pre
sidente, Sr. Ignacio Avellar Werneck;
secretario. Sr. José Rangel; thesoureiro,
Sr. Clovis Jaguaribe. O conselho fiscal
ficou assim constituído: José Ribeiro de

Abreu. Alfredo de Souza Bastos, Theodo.
rico Assis, Álvaro Araujo Braga e Zefe»
lino Andrade.

A assembléa votou uma moção dc ap-
plausos á administração da directoria
actual, dirigida pelo Dr. Luiz Penna.

RIO GRANDE DO SUL
PORTO Al.EG.RIi, 20 (A. A.) — Foi

realizada hontem. ás 9 horas, uma reunião
da dirccloria, da Federação Rio-Gran-
dense, afim de iratar de reforma dos es-
tatutos, de maneira á permittir que os
jogadores estrangeiros só poderão dispu-
tar o campeonato estadoal depois de dois
ariuos de residência, evitando que nas ci-
dades da fronteira, os clubs enxertem os
sçus teams com elementos iiriigitayos. ar-
gentinos, etc, como aconteceu no ultimo
..im.peOilata dispiitsdo em Telotas.

Logo que foi encerrada a discussão dos
tst-ftutr.s, o representante da Liga de
Santa -laria, propoz que fosse conferido
ao Dr| Aurélio Py, presidente da Coni;-
deração, o di-ploma de sócios beneméritos
(ia Federação.

Posta a i-otos a proposta, foi approvada
por unanimidade.

Sabemos que nu próxima reunião, será
proposto um voto de desconfiança conlra
o rcpreseiitaiUe da Liga Pclct»use.

Ao fechar da pagina
CARLSBAD, 20 (P. P.) —Deu-se

violento conflicto entre vários mem-
bros da Dieta, que desonerou em ter-
rivel pugilato.

O incidente foi provocado pela dis-
cussão de ura projecto de lei deter-
minando que'o governo assumisse o
controle das estradas de ferro da
propriedade de particulares.

Os membros do partido allemão
opini7.eram-.se no projecto, dando
essa attitude ínarg-t-m á. Iucta.

A guarda da ÕièVrí expulsou cinco
dos membros que tomaram parte na
contenda.

1'ARIS, 20 (U. P.) — Tendo ter-
minado o.s trabalhos du primeira as-
sembléa da Liga das Nações, reunida
om Genebra, fazem-se muitos com-
mentarios íicerca do poder e cfflca-
cia da Liga, s-rvimlo de base a obra
até ágofá realizada.

A opinião geral nos circulos offf-
ciaes francezes é que a assemlilé.i
conseguiu realizar multo pouco, e
póde-se dizer que os francezos não se
mostram multo optlinistas com rela-
ção no futuro da Liga.

Em ceitos circulos julga-se que o
fracasso da Sociedade das Nações ate
agora verificado, G devido a seus es-
fm-qoH da intromefter-se uos negócios
politico.s, tentando tornar-se o Par-
lamento de um super-Estadn ao em-
vez de limitar os seus esforços a Ira-
balhar 110 que podia obter suecesso.
como, por exemplo, a creação de uni
machinismo para o ajuste o solução
ias controvérsias internacionaes.

Muitos funecionarios francezos
acreditam que a Liga pôde tornar-se
unia espécie de Bolsa, onde as nações
trocarão idóas.

Um diplomata que está em conta-
cto com o Qual d'Orsay disse:

"Os planos actuaes da Corte Inter-
nacional de Justiça carecem, de fa-
cto, de valor, porque o tribunal ca-
rece de competência para fazer exe-
cutar a sua jurisdicção. A Corte não
disporá de meios para fazer-se res-
peitai*."

A revista "IVIllustratlon" diz que
a Liga _ um fracasso, no que se rc-
fere nos negócios politicos, citando
as negociações da T_iga com a Polo-
nia e a Llthuanla, e diz:"A Llthuanla assentou os seus de-
dos no rosto da Liga e esta é impo-
tente para tomar qualquer medida
sobre esse particular."'

A referida publicação opina q-ie os
esforços da Liga para salvai- a Ar-
menia _ um fiasco, ç termina de-
clarando:

"A Liga deve mudar de aspecto se
deseja sobreviver. Nenhuma dns
grandes potências tolerará a tenta-
tiva dos funecionarios da Liga do cs-
tabelecer um "super-estado1".

Para
Doenças do Utero

Â Saude da Mulher
-•Be**».--**, p-ra mo rmamsi •_**-*- __. -mfímm
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SPÔKTSo Foof-flalL Turf, (12 Outros
OOTBALL

CAMPEONATO DE 1920
1* DIVISÃO

Andarahy x Fluminense
No campo do Andarahy A. C, á

rua Prefeito Serzedello, terceiros,
segundos e primeiros quadros, ás
9.15, 14.30 e 16.16 -minutos, respe-
ctivamente.

Palmeiras x Villa Isabel
No campo do America F. C, à,

rua Campos Salles. Terceiros, segun-
dos © primeiros quadros, ás 9.45,
11.30 e 16.15 minutos, respectiva-
mente.

2» DIVISÃO
Vnsco da Gania x Mackenzio

No campo (?) Terceiros, segundos
e primeiros quadros, ás 9.45, 14.30
o 10.15 minuto», respectivamente.

Notas de S. Paulo
O C. A. PAULISTANO VAI DEIXAR

DE JOGAR I-OOT-lliVLL
A muitos parecem exagerados os

commentarios em torno desse ou da-
quelle conflicto verificado em jogos
üe foot-ball, que prevêm o banimon-
to desse popular sport da estima em
que e tido. No emtanto, a confirmar-
(-,; o que nos foi informado por um
associado do C. A. Paulistano, esto
club dará o primeiro passo.

Contou-nos o referido associado,
quu já ha muito loa associados do
Paulistano votaram em assembléa a
exclusão do fout-ball dentre os exer-
cicios praticados pelo club. Essa re-
solução fora tomada om virtude da
corrente, cada vez mais numerosa, dc
torcedores menus educados, que pre-
inuilitadamente vão aos Jogos para
promover conflietos. Degenerando,
como está o foot-ball, para pretexto
de conflietos mais o mais sérios, os
associados do Paulistano entenderam
que não mais é digno de ser pratica-
do por quem v8 no sport apenas a
íonte de educação» do physlco e da
energia-. •

(i Paulistano creará • uma grande
escola tle athletismo e, por todos os
mulos, promoverá a popularidade dos
sports athleticos. Aliás, essa inicia-
tiva encontrará um campo assaz pro-
plcio, pois já hoje, cm S. Paulo, têrn
grande animação as' festas athleticos.

O Paulistano cumprirá do fact.>
esse voto da maioria dos seus asso-
ciados ? Eis uma Interrogação que,
embora respondida negativamente,
sompre ficará como affirmativa de
sur já muito grande o movimento
contra o- foot-ball, praticado como
lioje está sendo.
17:000$ DE ENTRADAS FALSAS!

Segundo nos declarou, em S. Paulo,
domingo, um director da. Associação
Paulista, após o primeiro match
Paulistano x Palestra Italia, realizado
domingo, 12 do corrente, no campo
do Parque da Antártica, foi descober-
to que Xoi feita uma emissão clandes-
tina de entradas, sendo vendidas in-
grossos na importância de 17:000$,
mais ou menos.

A directoria da Associação, logo que
descobriu C3ta emissão, levou o caso
ao conhecimento da policia civil, que
está seriamente empenhada para dea-
cobrir os autores da falsificação.
OS CAMPEÕES DE 1920 DA PAU-

LICkA
Com o resultado do grande match

.do ante-hontem, Paulistano x Pales-
tra Italia, o campeonato paulista, or-
ganizado pela Associação Paulista,
está terminado.

No campeonato da 1* divisão, o Pa-
lustra Italia conquistou as taças dos
primeiros e segundos quadros. Na 2*
divisão, o S. C. Syrio venceu os pri-
meiros teams, e o Antártica F. C, o
segundo, em jogo de-desempate com
o Lapà: F. C, realizado tambem an-
te-hontoni.
O SCRATCn DA LIGA COMMER-

CIAI. BANCARIA PAULISTA
VEM .JOGAR AQUI
Em conversa que mantivemos com

o sportsman Odilon Penteado, presi-
dente da Liga Commercial Bancaria
de S. Paulo, este nos declarou que
está organizando um scratch desta
Liga, para vir jogar no Rio, com o
seleccibnado da Liga Commercial do
Desportos Athleticos.

As negociações estão bem encami-
n-hadaa 0 0 jogo deve effectuar-se
no irez vindouro.
QUANTO RENDEU O PRIMEIRO

PAULISTANO x PALESTRA-1TA-
LIA
O inatch de campeonato paulista,realizado no dia 12 do corrente, no

parque da Antaretica, rendeu a im-
portando de 31:000»000.
O P.VCLISTANO GANHA A TAÇA"A CAPITAL"

O veterano C. A. Paulistano, queacaba de ser classificado em segundo
logar no campeonato paulista, con-
quistou a linda taça "A Capital", in-stituida por esse vet-pertino da Pau-lic£**i,
O OPT-SIBE CARNEIRO LESO "í:

A REVELAÇÃO DO ANNO
Em conversa que ir.antivémojj com

alguns c-ollegas e sporUmen pauüs-tas, estea nos declararam ciue a re-
velação <lo campeonato paulista do
presente anuo foi o extrrnia-et-quer-
du Carneiro Leão, do C. A. Pauli.s-
tano.

Seu jogo progrediu de match paramatch, sendo considerado actual-
mente o n.-olhor out-side-lc-ft doscampos paulistas.

O TORNEIO INITIUM PAULISTA
O torneio Initium que a A. A. das

Palmeiras promove a tres annos c-m
S. 1'uulo, entre os clubs da primeiradivisão da Associação Paulista, om
bem ficio da Associação dos Chronis-
tas Sportívos, devo realizar-se no pro-xirro domingo, tendo todoa os clubs«leito o convite que lhe fora feito.

O S. C. Corinthians Paulista é odetentor da taça a dois annoa segui-des.
O BACK ORLANDO NÁO JOGARA'

MAIS
Ao que fomos informados, Orlan-do Pereira, o consagrado full-back doteratch paulista e do C. A. Paulista-no, desistiu de praticar o foot-ball.

O CENTER CADERNA VAI JOG\R
PELO MACKENZIE

O excellènte center-fonvard Ca-oerna, pertencente ao Minas Geraes".'• C, vai, ao que ouvimos, na tem-Porada vindoura jogar pelo Macken-zio-Portugnoza.
Caderna é 0 melhor ataoante do»Minas Geraes e a elle deve o clubm.iitas victorias obtidas no corrente

Um match intcr-estadoal
S. Q. BOMSUCdESSC- X

CRUZEIRO F. O.CRrZKlRo. 20 (A. A.)-C0„for-•">¦• annunciado; realizou-se
o encontro

Intcr-estadoal entro as equipes do
.S. C. Bomsuccesso? do Rio de Ja-
j neiro, e o Cruzeiro F. C, d'aqül.
, A's 12.45 minutos, deu entradíi ná
| gare de Cruzeiro o trem da carreira',
i que conduzia a delegação carioca,
j sendo .recebida, .-.pela . directoria do
Cruzeiro, associados, a banda de mu-
Bica áa União dos Artistas o grande
massa popular, que vtetortou enthu-
slastlcamentf-. os jogadores cariocas.
Apôs unia ligeira refeição.dirlgiram-¦se os jogadores para o ground, onde
bateram bola. A's 15 horas e 50
minutos, sob as ordena do Dr. Ma-
rio da Silva Pinto, deram entrada
em campo as equipes dos clubs acl-
ma, as quaes tinham a seguinte or-
ga nização:

Bomsuccesso — (Tercio (cap.),
Moacyr, Nascimento, Delfim, Dama-
sio, Gomes, Idaleclo, Pacheco, Evan-
golista, Basilio e Rocha Faria.

Cruzeiro—»Italo, Aloxis, Agenor,
Blundy, Canocchia, Jua.nico, Seba«-
tião, Pelazzo, Silva, Antônio e Ho-
racio.

O juiz dá então a salda, que coube
á equipe do Cruzeiro, a qual investe
célere sobre o posto confiado á
guarda de Tercio, sendo rechassada
pela defesa adversaria.

Ora um, ora outro adversário, ata-
ca com energia, terminando o» pri-
meiro half-time com o resultado de
0x0.

Terminado o descanso regulamen-
tar, voltam a campo as equipes con-
tendoras, caliendo a «salda ao S. C.
Bomsuccesso, que ataca .ligeira-
mente a cidadela sob a guarda de
ítalo, intervindo este- player, sal-
vando a cidadela sob sua guarda.
Silva, apoderando-se da esphera,
corre sobre o campo adversário, fa-
zendo um passe a Sebastião, «tue
centra em oplimas condições. Nasci-
mento, tentando, na área de goaíl,
cortar o passe, commette um hands.

O juiz ordena, então, que seja ba-
tido o respectivo penalty. Colloca-
da a esphera no logar competente-, o
juiz dá a saida; Tercio, rápido, sal-
ta sobre ' 

o balão, arremessando-o
para corner.

Palmas prolongadas, partidas de
todo» os cantos- do ground, coroaram
o feito do arqueiro do Bomsuccesso.
Os seus companheiro* de team, ani-
mados por e.sse feito, investem, co-
rajosos, sobre o campo adversário,
sendo, porém, repellidos. O jogo se
mantém assim por longo tem.po, até
que, faltando cinco minutos para

I terminar o jogo, Palazzo, com um
shoot de menos de tres jardas, bur-
la a vigilância de Tercio, conquis-
tando o goal que assegurou a victo-
ria do seu club. Mais alguns ataques
se verificam. O juiz, que foi muito
imparcial, põe termo ao embate.com
a victorla do Cruzeiro sobre o seu
adversário. A' noite, teve logar, no
Hotel- Hildebrando, o banquete offe-
reciclo â embaixada, falando o se-
nhor Themistocleji de Menezes, que
offereceu ao presidente do S. C.
Bomsuccesso um rico bronze. O pre-
sidente do Sport, Sr. Tercio Maclia-
do, «gradeceu a offerta, saudando
os presenteei. O Dr. Carlos Vaivlla.
prefeito municipal da cidade, usou
da palavra, saudando todos os pre-
sentes, principalmente os membros
da. embaixada carioca. A' noite, na
sede do club, realizou-se o baile of-
ferecido aos players cariocas, os
qimeti foram sempre cumulados -das
maiores gentilezas.

Notas do dia
RESULTADO DE DOMINGO

"Pó do Anjo" derrotado pelo scratch"Quem é bom não sc niistiint", pc-
16 M-orc dc 3 x 2.
Foriu-se anto-hontem, á tarde, no

campo do Metropolitano, o esperado
match enlro o team "Pé de Anjo", do
.Meyer, e o scratch "Quem é bom não
se mistura", constituído por players
do Vasco, 'Metropolitano c Engenho
du Dentro.

Os oonteiidorcs se apresentaram á
aruiia da pugna assim organizados:"Pé de Anjo": Luiz; Vasconcellos
e Capitão; Laranja, Lopes e Olivei-
ra I; Oliveira II, Noves, Ribeiro, Cal-
das e Correia.

"Quom é bom": Batalha, Mathias o.
Manduca; Quiiitaiultia, Ma mudo o
Villa; -Pedro, Soígiò, EsquorduUia,
Lago e Newton.

Como já ficou dito, a victoria cou-
be ao quadro do "Quem í; liom", pelo
magnifico Scòtò du ;< x 2, i-esultaiiilo
d'ahi que a pugna foi attralient»; u
que os contciiilores se (.'iiipuiiluti-am
furtdniente para alcançarem as lum-
ras do dia.

Os goals do scratch suburbano fo-
ram conquistados, no 1" tempo,, por
Esquerdinha dois e Sérgio um, con-
tra nihil do "Pú de Anjo".

No 2* half-time, não obstante ter
se apresentada, apenas com 10 joga-
dorna, o "Pé de Anjo" dominou
completamente o adversário, que
caiu totalmente na dufesa, mareando
então dois goals, por Intermédio de
Ribeiro (1), em bellissima carregada
ç outro por Neves, com bellissimo
shoot de me.'o de campo. Se não fossem
as pegadas firmes do Batalha, o rc- I
sultado do prélio seria nutro, piis •¦> |
quadro do "Pó de Anjo", em virada
estupenda, bombardeou o ree.taniiulo
contrario, por espaço de 25 minutos,
sem esmorecimentos. O juii:, Sr. Adhe-
mar, do Metropolitano, foi impeccavel
na sun actuaç.lo.

Ao vencedor foram offertn das me-
dalhas de' prata.
ÁPÜRAÇÁQ DOS CONCURSOS DIC

PALPITES UA ASSOCIAÇÃO DM
CHRONISTAS DESPORTIVOS.

"Taça Anierlca"

homem, nesta cidade,'

terminou coni a victoria do Juvenil,
pelo score de 1x0, que, desde modo,
alcançou brilhantemente o titulo de
campeão de 1920.

O team campeão entrou, em cam»
po modificado, jogando Colombo na
extrema ' 

esquerda, e Delegave, quese achava afastado desde- algum
tempo, voltou a occiipar sua antiga
posição de extrema direita, muito
concorrendo para a victorla.

A's 9,24, o Juiz, Sr. Domingos Ca-
pitani, representante do Espalha Or-
valho, chamou os teams, <mo entram
em campo debaixo de uma estron-
dosa ovação, e que obedeciam A se-
guinte organização:

Juvenil — Luiz, Toninho, Couto,
Figueiredo, China, Peres, Delegave,
Jayme, Bonitinho, Nicollno e Co-
lombo.

Esponjas — Emílio, Gomes, Gal-lo, Lacrt, Bernardo, Fernando, Ar-lindo, Ravasehu, Pedro, Antonlco eEdgard. .
Tirado o toas, este foi Tavnravel aoEsponjas, que defende o goal do lado

da entrada.
Antes de ser iniciada a partida, oEsponjas offereceu ao Juvenil umlindo romilhete de cravos petropoli-tanos. O captain do Juvenil agrade-

ce este gesto, digno de verdadeicos
sportsmen, dando hurrahs ao Espcn-
jas.

A saida é dada pelo Juvenil, queleva a bola perto do goal adversário
sendo reehassado pelos backs, aue a
devolvem aos seus, tendo Ravaseho
prejudicado o ataque, por ter feito
hands.

Volta o Esponjas a atacar, fazen-
do Couto, om ultimo recurso, o pri-meiro corner, sem resullado. Peres
faz um hands.

Os dianteiros do Juvenil, bom
eommandudos por Bonitinho, orga-
hizàrii um bom ataque. Colombo, re-
cebendo um passe de Nicollno, fecha
sobre o goal, enviando forte shoot,
que é rebatido, por Bernardo com a
mão, dentro da área fatal.

O juiz, acerladamente, pune esta
falta como penalty. Encumbido Ni-
colino de batel-o„ o faz de fôrma
magistral, marcando, assim, o< ponto
da victoria para o Juvenil, debaixo
de .grandes applausos.

Recomeçado o jogo, Edgard pre-
judiea os seus, por ter feito h.inds.
O Esponjas, ante a. diminuta superio-
ridade do scu leal adversário, não
desanima e redobra os seus esforços,
fazendo diversos ataques.

Figueiredo faz corner, que nãc dá
resultado. O juiz puno Nicoliiur com
um foul e Antonlco com hands. To-
ninho concede outro corner ao Es-
poujas, que fr betn batido por Anto-
nicò. mandando Pedrinho, com linda

Bonitinho escapa pelo centro e á
distancia de oito jardas dirige forte
shoot rasteiro e enviesado ao goal
de Emílio, fazendo este a mais linda
defesa do dia. ' .

Bernardo passa para o centro da
Unha atacante e Pedro para center-
half. A pressão do Esponja é grande
e Delegave auxilia Figueiredo, que
nada podia fazer. Delegave faz um
corner sem resultado.

Colombo perde bom shoot, man-
dando a bola rende á- trave. Fernando
faz um hands. Jayme, -bem colloca-
do, recebendo a bola, escapa livre-
mento. Emílio sae ao seu encontro,
obrlgando-o a shootar fera.

Mais um ataque do Esponja. Ar-
lindo Shoota, Luiz defende. Go-
mes faz um corner, sem resultado, e
com o ataque do Juvenil o juiz termi-
na o match com a brilhante e mere-
cida. victoria do Juvenil pelo dimi-
nuto score de 1 X 0'.

Os jogadores do Esponja cumpri-
mentam e abraçam os do Juvenil e
toda a assistência prorompe em jus-
tissimos applausos aos denodados
campeões do 19-20.

O que foi a actuação dos players:
Luiz esteve feliz, defendendo o seu

posto com energia.
Toninho e Couto são incontestável-

monte a melhor parelha do torneio.
Muito firmes nas rebatidas e muito
activos, shootando com firmeza.

Figueiredo pouco fez devido a ter-
se maoliucado pouco tempo depois de
iniciado o jogo.

China, um bom center-half, multo
cavador, com lindo jogo de cabeça.

Peres, esse mignon .half o possui-
dor de uma excellènte marcação, es-
teve muito activo, quer na defesa,
quer na linha. E' um player de mui-
to futuro.

Delegave, quo fez sua reprise, es-
teve simplesmente bom, centrando
bem e ajudando a defesa.

Jayme cavou bastante e fez bons
passes.

Bonitinho, devido ao calor, pregou
um pouco no final, jogando multo
no 1" half-time.

Nicoliuo íoi o mais perigoso, mui-
to corajoso e bom shootador.

Colombo, na sua nova posição, foi
um dos principaes factores pela vi-
ctoria dro seu team. Centrou bem e
shootou bastante a goal.

Do vencido:
Emílio foi assombroso. A elle deveo Esponja não ter sof frido maior sco-

ro. A parelha esteve firme, Da Unha
média sé Bernardo e Fernando, sesdbresairam, Da Unha de fronte, Ra-
vttscho, Pedro e An tônico foram os
melhores; os demais se esforçaram.

O Sr. Domingos Capitoni foi um
juiz honesto o Imparcial, agindo com
multo acerto e energia. Por esse mo-

CERVEJAS DA.JBfflMà
—*-— ,.,. „ iCmSSS

l.*-v.*.x as fák&i ão AN.VO BOM e RlírS, recntnmcadamo» a-'«...Io*, o* ru>-s;>f iitnigos e freguezes a3 nossas excciietnes cerve
|.i.- ''.tu "¦¦ii-r-iíu-*:-

BRAHMA, BOCK-ALE, BRAHMA-BOCK, BRAHMA^eRTER
TEUTONIA, FIDALGA, BRAHMINA, B0CK-CRVSTAL

ti iTiuilio C8|ipciulmerite o nosso iuigualave!

BRAHMA CHOPP em barris e sygfhõès
Fornecemos a domicilio: .-'i:: '.

CHOPP em SYPHÕ-S de 5 litros a. . .' 5$500
CHOPP em SYPHÕES de 10 " a. . .11$000

Afim-de podei mt a isei.A-ir*n iícVsíí f^TeXtá cum ií cU-s»»i;id .
|.i..ntuif.l;ida<le, peiiiui. s a. fiiVe-ÊÍ d<- ,í„,eUi no- as -uiis u.^aüa*.
.'íRiominenrluicciu tu necr-s-anu m.ti- oderr. i.i, mo- mo p.-r ciam
.Io novo regul-iuii-mo Jüii-j o ii-afi-j^c tf(.> vt\Ím*.iiít'j'ât '

1 CERVEJARIA BRAHMA
'ii-loii.ioiit»: Villn 111

S.yy!s*tvw

Pontos
Albertino Moreira Dias 2S7
Honorio Netto Machado 287
José Carvalho Correia 27S
alosé Louzada 270
Adauto de A.ssis 255
Raul Alves da Silva 252
Célio de Barros 251
Frederico de Faria 250
Othelo de Sou::a 245
.Alberto Satjtainiini 240
Basilio Vianna 240
Frederico lló Diniz 239
Arcy Tenorio 2117
.losé Viriato Martins 231
Llndolpho Rocha 20.1

"Premio A. C. D."
Pontos

Eduardo Motta 287
Raymundo Neiva 285
Oetavio G. Medeiros 207
Hello Netto Machado 2fil
Marino Netto Slacliado 25»
Haroldo Moreira-Çbmes . .... -255
.ToSo Rodrigues da'Motta .... 254
Orivaldo Gonçalves da Costa .. 242
Lindolpho Ribeiro 2J7
Aventlno Brandão 212

TORNEIOS INTERNOS
Carioca P. C. — Juvenil x Espon-

jos — Como era esperado, realizou-
se domingo ultimo, perante uma nu-
merosa assistência, o match returno
dos teams acima mencionados, em
desempate do campeonato do tor-
neio interno do Carioca P. C.

O malch foi disputadiasimo, e

Vabeçada,. a bola por cima Ai travo,
llanils de Bonitinho e Totihilio c
l'uiil de Oallo são pimtdos' pelo juiz.

O »Itivoml organiza, pela ilireitu,
run bom ulaqut-, fazeii-Ju Kmülo boa
iia'fi-!*a, atirando a bola a pouca dis-
tiin-Jia de seu posto.

Peies, rapidamente shoota, pas-
sando a bola rente ú trave. Atacam
os uo Esponjas e Arlindo shoota u
Koitl, obrigando l.uiz a fazer boa da--
fesa. Anlunlca fa:; ftãHuil Cnrreg.un
tis do Juvenil e Nicolin >. de paíàíje <í,t
bula, Inunda fort»; shoot ao ifoal de
Kniiliu, que defendi; om rara linbi-
lulaile, quando pireci.x sor iude;.-.:i-
suvei;

Figueiredo machuca-*,• cm um tios
joelhos, Cii.ando um player ém pres-
tavil. Antonlco faz uu- pas.-ie ii J'e-
dro, que envia forte shoot rasteiro,
que Couto rebato bem. Totiinli-i faz
linda deltrsa dc uma entrada d.-; An-
lonieii. Vai-kii- shooci são perdidos,
e cum utn off-sid-» ;|u U.-iva.stlio, ler-
mina o primeiro tetii-p-v com o score
favoraue-l ao Juvenil, <le 1x0.

Depois do dõ^iúmo regulamentar,
é ra-i-oineçado o jogo.

A fuefa se ldrn.fi emocionante"': ora
6 o .luwTiil que procura luiRmeiítar o
score, ora é o I .«pouja que procura
empatar a partida.

.\'i»tu-si- no Éíipiiiija muita vontude
d.e veiic.-i-, mus os «eu» dianti-ii-ós
prejudi(.*-i:n o ataque, shootando con-
SUillL-lili-nte fói-a.

O juiz. pune off-sides dc Nii-olíno,
.layiii'. i» Da-b-g.-uv e utn lj.uni.-i de
Fernandes. Pedro orsraniza. uni ata-
que o Aiilonico dâ fmle carregada
om Toninha», ma intui do èsãa player a
bola n corn •!*, e cae sêHàíYieiité» ma-
chucado.

O jn?f(» C- pur.-ilysado no-,- iilf.tns in-
r.taules, sèhdjt) vtirado cie iiunpo paravoltar muito tempo depois.

Xictilino }>íií'S.-i ptwr: ;t defesa o os
dianteiros ãctuiiin com quatro elt-
mentos. Fouls de Aittoaico p China
não mareados.

O Juvenil ataca e cbVfgá Callo a
fazer cOníer sem resultado.

O Juvenil, si-m o concurso dn sou
excellènte back, e ile3(irientai;ão na
linha atacante, cede terreno ao Es-
pbnja, (íue domina por longo tempo,
que só não vira os seus esforços
coroados de eiãitu .deviÇp ao ai-rt-nía-
tn final Jos seus atacantes, sàiootun-
do todas »*is bola-t para fora.

Peres, nesse espaço de tempo, tom
Oecasião de praticar tres lindas tira-
das de perigosas entradas de Pedro
e Bernardo.

O keeper Luiz em prega-se com de-
nodo para que sua cidadella não
caiu. Toninho volta a jogar. A asisis-
tencia applaude esse esforçado de-
fensor e o jogo torna-se c(|uili!irri(lo.

Couto e Toninho eonceiT-m tjois
corners ao Esponja que, bem batido,
não dão resultado

tivo, foF muito felicitado pelos cap-
taitifl.

llowriiiío F. V. — O director do
campeonato intorno de foot-ball pede
o comparecimento dus representar.-
tes dos teams que disputam o cam-
peonato, na quinta-feira, 2,i do cor-
rento, ãs 20 horas, na sede do club,
afim de approvareni os jogo? do re-
ferido campeonato, que ainda se
acham dependendo de approvação.

S-.mdo e.-ila a ultima convocação, a
se.isúi) se realizará com qualquer nu-
moro.

TUAININCS
Fluminense x Hiiieiiuelo — Reali-

za-se hoje, ãs 16 horas, um rigoroso
treino enlre os quadros ilo Fluminon-
si; t: Ao líiachuelo F. C, -tendo sido
escalado os jogadores abaixo, cujo
comparecimento a commissão dc
sports solicita, por nosso intermédio,
íi. hora acima mencionada: Jullien;
Luiz Salles o Babello; Álvaro Braga,
Ooorges e Vicente; Carlos Augusto,
João Ignacio, Henrique Braga, Cavai-
canti c Sã Carvalha. -

Reservas: Marino, Benzo Montana-
ri, Eduardo Meyer, Luiz Liberal, Luiz
Almeida, Edgard Soutello, Julio Ur-
zodo, Guaranys, João Coelho Netto o
Villela.

Treino do 1° e 21* quadros — Reuli-
za-s»> amanhã, no stadium, nm trrino
eíttre o» quadros' .'prihcipa*»» do Flu-
minensf», tendo sido esfialado os 'jogai'-
dores abaixo, cujo-comparbcimeiiio' a
eiiiTlirilsiião de sports solicita, ás* 1C1
horas, íi sódo social: . ';

l" qu.-nlro: Cerd.il; Vidal c Othelo;
Lais, Sylvio o Fortís; Mr.nn, Zt-y.t,
Wclf.ire. Miicliriiló e Bacchi.

2o mi-ülrn: Affonso: Hug.- o Moa-
cvr; F.-u-n. Honorio o Junqueira; Ada-
mastor. Coelho, Lemos, Queiroz e
Moura Costa.

Res.-i-vas: .Tullien, Salles, Oliveira,
l.uiz SSllesj Babello. Carlos Augusto.
H. B?a:;.i. João Ignacio, Cavalcanti!
Sa Carvalho c Luiz Almeida.

AVISO
ncllcnlco A. C. — A thesouraria

deste club communicá, por nosso in-
lermb-lio, que será de grande conve-
niencin, parn rpgi'Iarid«d« de sorvirp,
que om aysopí-idn.s se munam com an-
tecedeneia do recibo n. 12. o qualdar.l ingresso an baile do di,-i 24. ¦

Par; attender os associados, o the-
loureiro acha-se na síde do club tO-
dos os;dias, das 20 ãs 22 horas.

CASA GOUVEIA
Incuti lesta velmente, a que me

sortimento tem em artigos par:festas do Natal e Anuo Eom. Im
tação airectá. As melhores oonseius niellioros vinhos e as melh
fruetas —PINA, GOUVEIA « C.
Kua Sele. ilo Setembro ir. r>,S A, ei

da rua Saeliet

nor
t as
por-•vas,
ores

inlo

ASU1MBLÉAS E REUNIÕES
Anierlca F. C. — O presidente con-

vida 03 sócios quites para se reuni-
rent em assembléa geral depois
de amanhã, ás 2-0 horas, para dis-
cutirem o relatório da actual directo-
ria e proèederem, á eleição da nova
directoria para o ánno de 1921..

• Mangueira P. C. — Reallza-se
amanhã, âs 2.0 horas, a assemlbléa
geral para a eleição da nova directo-
ria e Interesses geraes.

Frontin F. O. —O vioe-prtsidente
em exercicio convida os sócios em
gozo dos sen» direitos .para compa-
recerenv na sede. hoje, á rua Dona
Mftthilde n. -18, Fabrica das Chi-
tas, para eleição da nava- directoria
para 1921.

VUla Guarany F. O, -— O presiden-
te convida os directores e associados
para se reunirem em ossímblêa geral,
no dia 24 do corrente:

a) Eleição de nova directoria; b)
Interesse» geraes; c) Preparativos
para & baile do dia 31 do corrente.

Ilollos A. C.—O presidente pede o
comparecimento dos directores ama-
nhã, 2.2, na nova sede, á- rua Gon-
çalves n. 9, Catumby, afim de tra-
tarem -de assumptos referentes ao
próximo 

"festival 
de- 26 do corrente.

Manguinhos — O presidente con-
vida todos os directores deste club a
se reunirem cm sessão semanal ama-
nhã, ás 30 horas, no edicio social, sito
á estação de Amorim, afim de resol-
verem assumptos de relativa impor-
tancia.

S. C. S. Paulo — Reunião de dl-
rectoria —- O presidente pede o com-
parecimento de todos os' directores,
depois de amanha, ús 19 horaa,

Assembléa geral — A directoria
deste club, .por nosso intermédio,
pede o comparecimento do todos o»
sócios, no dia 27 do corrente, para
eleição da nova directoria c outros
assumptos, sendo que todos os so-
cios devem estar quites até a ves-
pera, ¦

VARIAS NOTICIAS
O bane do 24, do Ilellenleo. A. O. —

Proseguem actlvamente os prepara-
tivos .para a grande soirée, que o
tricolor .da segunda divisão realizará
na próxima sexta-feira, 24 do cor-
rente, no salão da Asso--'.ação dos
Empregados no Comtr-cio, e"'-' ho-
menagem aos seus as' a-ciadoe e joga-
dores, A directoria uio tem .poupado
esforços para .q-"» „»sta festa tenha o
máximo toriliiantisbo, e pelos com-
mientarios o^ue sobre a mesma vêm
fervilhando, fácil é de prever o su-
coeseb, quo alcançará.

O inicio deste baile será- ás 22 ho-
ras, Rrolongando-se até áa 4 horas
da madrugada, tocando no mesmo a
conhecida orchestra do pcipular ma-
e_stro Luiz Sampaio (Careca).

. Ò buffet ficou ã. cargo da afama-
da confeitaria Paschoal. Antee do
Inicio das dansaa proceder-se-.ha á
entrega da taça Hermio de Mattos,
ao team Lauro Monteiro, detentor do
campeonato do tornt. i .interno, neste
anno. .bem oomo de 11 medalhas «os
componentes' do citado team cam-
peão.

A grande conunissão de propag-an-
da do Uellenloo A. Club — Para an-
garlat* auxílios para.a construcção da
nova sede e archibancadas, foi rio-
m.eada a commissão abaixo, que des-
empenhará uma grande campanha,
cujo prazo termina era 31 de janei-
ro de 1Ü21.

Essa comniissão, composta de 15
membro;-), fei distribuída em cinco
equipes, assim constituídos:. ,

Equipe A — Mario Aguiar (chefe),
Orlando Sampaio Vianna e Octacilio
Ferreira.

Equlbe B — Francisco Carvalho
(chefe), Enzo Pereira de Souza- o
Luiz Sampaio.

Equipe C — Lupercio Macedo
(ehe-fe), Cordolino Macedo e Pedro
Vieira da Cunha. ' . ,. ,.'Equipfrn'); 

jrjj Antônio Alves Cam-
lios (chefe)', José Carvalho e Ruy
Loi-a-iides.

Equipe E — Eduardo Boehme
(chefe). Antônio Reis dos Santos e
Adherbal Sindola.

A turina flamenga — O ardente
rubro-negro' (Esqueleto), por nosso
intermédio, .pede ao distineto -com-
panheiro que encontrou uni. escudo
do oiiro . no .campo do Fluminense
1*?. Club. fazer b- favor de entregal-o
na secretaria do club, na garage ou
então telephonar para Norte 110i4,
avlíahdc ondo poderá ir buseal-o, 0
que desde já agradece.

O rc*ti*esso do director de snorls
do Maiifíitinlios F. C. — Regressou,
ante-hontem, de- Bello. Horizonte,
onde efitève. em' visita á. sua familia,

sporteman Romulo dos Santos/ di-
reetor da comir-íssão de aporta do
Manguinhos F, Club.

A próxima festa dc sports no cam-
do do .Uciropolltanò — No campo do
Metropolitano A. C, á rua Dr. Dias
da Cru:*, Meyer, será effectivada ern
2 de janeiro próximo, a festa des-
portiva em homenageíh. ao .capitão
Belarmino de Mattos, presidente da
Liga Goii.Çailense.

O festival terá Inicio ás 14 .ho.ras,
com o encontro dos teams do Santa
Cruz Foot-ball Club x Audax Club,
finalizando com o encontro do Civil
x Confiança:, Willcgsisnon F. C, do
Corpo de-' Marinheiros Na.cionaes x
Ferramenta F. C.

A conunissüo central ecrã. constitui-
da pelos Sra. tenente Viriato. Martins,
Bernardo de Figueiredo Filho, Aciiri
Dony, David Figueiredo e Antônio
Augusto Almeida.

Os convites serão distribuídos am-n-
nhã.

O player Luiz Andrade Ramos tem
in,6tl e 5 in lm — Nu Liga Metro-

politana foi hontem, mais uma vez,
medido o player infantil do Bolafogo
F. O, Luiz Andrade Ramos.

A co.mmissão encarregada, da nie-
(lição verificou que o referido player
tem de altura um metro e soss-mta e
nove centímetros c cinco mlllimb-
tros.

Com o resultado dessa medição,
como ficarão os que mediram o mes-
mo jogador em 31 de outubro c que
o aceusaram de ter um metro e sc-
tenta c tres centímetros '.'

Ao que sabemos, a directoria do
Botafogo vai requerer da Liga cópia
de todo o processo' do "caso" levan-
Indo pelo America F. C, para cha-
mar este club a juizo.

O conselho da 1» (IIvísmo reune-se
hoje — Em sessão ordinária, rc-
iine-so hoje, ãs 20 1|2 horas, o con-
sc-lho da 1* divisão.

Nessa reunião, o conselho, além
de julgar os jogos realizados domin-
go ultimo, terá que escolher os ré-
ferees para os matches do dia 2fi, ó,
bem assim, applicar as penalidades
do codiso uo 2° team do Flamengo,
por ter se retirado de campo no
match com o Fluminenso, c punir o
player Milton Caldas, captain da
phalangc rulrro-negra.

O giiiiiile festival sportivo do Rio
A. C. — Promovido por este elub rea-
liza-se domingo um attrahente testi-
vai dvs;\irtivo no campo do A. C. Ca-
jüúilsc.

Entre os clubs convidados podemos

0 BRASIL EM ANTUÉRPIA
Relatório apresentado pelo chefe da equipe de tiro

'CONTINUAÇÃO)

a realização das provas Olympteas
de revolver — O tempo continou tal
como na véspera, perfeitamente fir-
me; ás nove horas a equipe brasileira
composta de Guilherme Paraense,
Sebastião "Wolf, Fernando Soledade,
Mario Maurity e Dcrmeval Peixoto
entrou para o bloco Iniciando as pro-
vas.

Todos os atirados com excepção
de Maurity fizeram tiro duplo.

Uma vez alinhados, iniciaram to-
dos simultaneamente as provas, pois"cada atirador brasileiro possuía no
minlmo duas armas".

Na primeira série destacou-se logo
Guilherme Paraense alcançando a
magnífica série de 94 pontos, a se-
gulr o excellènte representante brasl-
leiro alcança outra série elevada de
91 pontos. As attençfies convergidas
desde a véspera para a equipo brasi-
lelra, im pressionam.a-se pelo optlmo
resultado; infelizmente a desorgani-
zaçâo das provas não podiam impe-
dir os commentarios em torno dos
atiradores; e apesar de ser expressa-
mente prohlbida a permanrficia de
estranhos num raio de 20 metros, va-
rias pessoas approximando-se a todo
o instante, sob protesto meu as auto-
ridades competentes, perturbaram o
atirador brasileiro fazendo baixar á
média para 89. Ainda assim o resul-
tado obtido de 274 pontos, embora
inferior a alguns por elle próprio ob-
tidos no Rio de Janeiro, nas prepara-
torias, foi magnifico.

O seu grupamento nos alvos deno-
tou uma grande firmeza de pontaria
e o conhecimento..profundo no ma-
nejo da arma. O total denota a perfeí-
ção de seu tiro e as qualidades te-
chnlca de um grande athleta; aliás,
o seu valor como um dos .mais nota-
veis elementos do tiro Nacional era
sobejamente attestado pelo grande
numero de campeonatos do Brasil e
outros regionaes por elle vencido. A

sua consagração como campeão
alympico nada mais é do que a justi-ficutlva plena do que a seu respeltt
multas vezes me manifestei.

A equipo, na prova de nações ac-
tuou desiqullibrada, alguns de seus
membros acompanharam o hercúleo
esforço de Paraense, outros factores
diversos, não alcançaram nenhum
exito; em taes circumstancias não lo-
grou nenhuma das tres primeiras col-
locações, chegando comtudo em 4.*
logar.

Revolver — individual :
1.° logar — Guilherme Paraense,

274 pontos (brasileiro).
2.» logar — Braeker, 272 ponto3

(americano).
3." — logar Zulauf, 268 pontos

(suisso).
Pistola livre — individual :
1." logar — Frlederick, 4 9G ponto

(americano).
2..° logar — Afranio A. da Costa»

489 pontos (brasileiro).
3." logar — Lane, 482 pontos (ame

ricano).
Revolver — equipe:
1.° logar — Estado Unidos, 1.30»

pontos.
2.» logar — Grécia, 1.285 pontos,
3.** logar — Suissa, 1.270 iiontos.
Pistola livre — equipe:
1.° logar — Estados Unidos, 2.374

pontos.
2.° loga>«- Suécia, 2.289 pontos.
3.° logar — Brasil, 2.264.
A média de Guilherme Paraense

foi 91.1 °|°: a do vencedor de pistola
livre foi de 82,66 °|°; a minha foi de
81.5 "l"; a da equipe vencedora om
pistola (1." logar) — 79,10 °|"; a do
segundo logar — 76,3 0|°; a do Brasil
collocado em 3.° logar — 75,466 "l"; a
de revolver pur -equipe, o 1." logar
foi vencido, com a média 87,20 "[';
o 2." logar — 85,6 °|"; o 3.» logar —
84.6 "|°; a equipe brasileira que che-
gou em 4." logar com 2.260 pontos
alcançou a média de 84 "l".

adiantar que abrilhantarão o festival,
os seguintes clubs: Manguinhos, Con-
stituição, S. C. São Paulo. Avenida,
Mauá, Nacional, 25 de Novembro e
Cajuense.

O distineto sportsman Br. Coelho
Netto quer assistir o desempate da
taya "Imprensa Brasileira" —• So-
gundo ouvimos dizer o distineto ho-
mem de letras Dr. Coelho Netto, em
palestra que manteve com os dire-
ctores do club que recebeu o seu no-
me, manifestou desejo de assistir o
importante prélio desempate da taça"Imprensa Brasileira", empatada en-
tre os teams do Manguiuhos e Coelho
Netto.

Ao mesmo tempo, aquelle distineto
sportsman e homem de letras incum-
biu os directores do seu club dc se
entenderem com a directoria do Bra-
Sileiro A C, solicitando transferencia
do desempate, visto como no dia mar-
càdo não poderá comparecer ao lo-
cal do encontro.

O Mundial F. C. c a sua festa spor-
ttva — Reallza-se no próximo domin-
gó, 2. do corrente no campo do Ola-
ria A. C, sito a estação do mesmo
nome, o grande festival sportivo pro-
movido pelo Mundial F. C., em bene-
ficio dos cofres sociaes.

Esta festa que é anciosamente es-
perada promette alcançar grande sue-
cesso no nosso meio sportivo.

O programma está assim constitui-
do:

1." prova —Cantagallo F, C. x Vil-
lu Luzítania, 12 horas!

2.'" prova ~ A. C. Braz de Pinna
x Penha F. C, 13 horas; "

Z.° prova — Olaria A. C. x A. C.
Merity, ás 14 horas;

4.° prova — Palestra Italia x Ru-
pturita F. C, ás 15 horas;

5.° prova — Mundial F. C. x S. C.
Luzitanio, ás 16 horas.

Haverá um concurso entro os nove
clubs convidados, onde será offere-
cida uma linda taça ao club que maior
numero de entradas vender; esta taça
é'offerecida pelo Sr. Antônio Ferrei-
ra proprietário da 'Sapataria Estrel-
la da Penha, as demais são 3 offere-
cldas pelos Srs. José André, da Pada-
ria Mundial, Pinto & Xavier, do Ar-
mazem S. Pedro e capitão José Kirll-
los e Arthur R. de Andrade, as outras
duas são offerecidas pelo Mundial
F. C.

Seguirá domingo para Nova Iguas-
sú, onde disputará thes partidas
amistosas com o club local, o S. C. 24
de Maio. % .

Os teams deste clubltji terão a se-
guinte, organização:

1." team: Santos Mello, Barros, Ma-
galhães,—Agnello, Delso, -«Monteiro,
Samuel, Ennlo, Celso, Lírio I e Zeno.

2." team: Allemão, Chiquito, Minei-
ro,. Ellio, Armlndo, Zezê, Botafogo,
Priamo, Lirio II, Octacilio e César.

3." team: Augusto, Eurico, Arman-
dinho. Piragybe, Assumpção, Olyn-
tho, 'Mázlnho, Waldemar, Wilson, Jo-
sé e Esquerdinha

O director sportivo do S. C. 24 do
Maio, dede o comparecimento do to-
dos os jogadores acima escalados, ás
10 horas da manhã, de 26 do correu-
te, na estação do Riaçhuelo afim de
seguirem.pa-ra Nova Iguasi-fi, no trem
de 11 horas da Central.

TURF
A REUNIÃO Dlfi DÒariXGO, NO

JOCKKi CLUB
Foram hontem affixadas, nos cen-

tros tiirfistas, as seguintes colações
de abertura para a reunião de do-
mingo próximo: ..-. , .-.

Pareo "Conde de Herzberg" —•
1.4 50 metros:

Beduino ... . . .* ; 35
Liquette. .."..'.. . 40
Beduir.a ...."... 30

- Amanã 50
Atroz. 40
Esbcltii 20

Parco "Experiência" 1.200 me-
tros:

Paradoxo 35
Machiavel ......... 25.
Bravata. ; . 

'. 
. . ". ,20 '

Slnapismo ...... 40
Parco "Henrique Possollo" —

1*450 metros:
]*•¦, Aventureiro 40
Lais 25

-. - Cariíutanga. ..... 35
Piei-rot  25
Aeroplano 35

, - Luminária ...... ..... 50
l Pareo "Internacional" — 1.450
metros:

Papoula 35
Klosk -.'-. 50
WUson 20
Darro 30
Boocltless 50
Velasquez 40
Guapo . 50
Lacina 80

Pareo "Guanabara" — 1.750 me-
tros:

Atrevido 30
Ipojuca  30

Argentina ...... 25
Alpha 35
Liró 40
Guarany 50
Tempestade 60

"Grande Premio Importação" -*
1.750 metros:

Moonstone '12
Eclipse 25
Turbulento 60
Tucuman .60
Vinitlus 80
Mirzador 35

Clássico "Ferreira Lage" — 2.00»
motros:

Garimpeiro 35
Miau 12
Prince Nat 35

Clássico "Dr. José Calmou" —í
2.000 metros: '

Garimpeiro ' 20
Lyrio 40
Loulou 60
Luetador. " 30
Apollo . .' 00
Mysteriosa. ..... 60
Maroto  100
João Ninguém. . . 100
Príncipe 150' Indayá. 100
Era 80
Atroz. 200

. .Tarda 200
Camutanga 80

Pareo "Animação" — 1.600 me»
tro"s:

Pai-ttletnent  30
Iochito.  30
Martus  40
Estoril  IS
Alto  50
ESTATÍSTICA TÜRFISTA

E' a seguinte a classificação doj
jockeys victoriosos na presente tem-
porada, inclusive a corrida de do-
mingo ultimo:

Mont. Vict.
D. Suarez 217 81
E. Rodriguez .... 180 63
C. Fernandez. ... 192- 60
P. Zabala 144 33
A. Fernandez .... 145 31
D. Vaz ........ 109 10
.T. Escobar 100 18
W. Lima 74 11
R. Cruz R7 8
A. Figueiredo. ... 7-1 7
R. Rojas 60 6
E. Freitas ...... 41 5
E. Lo Mener 27 4
O. Coutinho 32 4
A. Olmos 14 3
Lourenço Junlor. . 29 II
G. Fernandez .... 2
S. Alves ....'... 2
E. Oliveira 10 2
W. Costa 25 2
M. Corroía 1
A. Souza 1
O. Barroso l
J. Blíír 12 1
F. Barroso. ..... 14 1
.T. Gomes 18 1

VARIAS NOTICIAS
Pelo vapor inglez "Arlanzn", re-

gressou domingo ultimo da Bahia, t»
distineto turfman Dr. Geraldo Ro-
chá, director do Jockey Club.

Ao seu desembarque compareceu
grande numero de sportsmen, quo
foram levar a S, S. os seus cumpri-
mentos.

Montando o cavallo Princa
Nat, na reunião de domingo, é mui-
to possivel o reapparecimento do jo-
ckey Fernando Barroso.

—• Do S. Paulo, chegou hontem o
potro nacional Eclipse, quo • em
disputar o grande premio "Impor-
tação".'— Na reunião de domingo, estréa-
rão em nossas. pistas, os seguintes
animaes:
-Aeroplano, 3 annos, ríograndense,

por Scarpia e Pelotense, irmão pro-
prio do Edú, do Sr. Albano G. Oli-
veira.

Pierrot, 4 annos, ríograndense,
por VIzir e égua por Le Llon, irmão
próprio de Luctadrr, de Mme. Her-
minia P. Carneiro.

Camutanga, 3 annos, pernambucii-
ná, por Perlcles e Bandoleira, do
coronel Frederico Lundgren.

Boockless, 3 annos, Inglez, por
Book e Ardila, do Sr. Carlos Jop-
pert Filho.

O importador Sr. Carlo.s Conti-
nho vendou, ao' proprietário Sr. F. J.
Lundgren. a potranca Gaby, filha do
Flyng Orb e Jay Day.

A nova defensora da jaqueta azul
e ouro já foi entregue a Horacio
Bastos.

VOLLEY-BALL j
CAMPEONATO DA A. C. M.

Hoje, das 20 áe 22 horas, haverá
um training entre os diversos teams
organizados para a disputa,, do cam-
peonato de volley-ball na Associação
Christã de Moços.

O director do departamento phy-sico pede a presença de todos os jo-
gadores inecrlptoa.

'¦vi.
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A delegação brasileira em
Antuérpia

O tenente Guilherme Paraense,

campeão mundial de tiro, entregou

ÍL A. C. D., por solicitação de alguns

«lirectores dessa sociedade, a seguin-

te carta:
"Srs. presidente, directores e de-

mais associados — A minha presen-

ça aqui, neste momento, no meio dos

senhores propagandistas pela pala-
vra escripta, de todos os desportos e

athletismo, tem por fim fazer-vos

uma visita de agradecimentos.
Mas, antes de attingir esse desidc-

rato, espero merecer um pouco de

benevolência de todos vós, para po-
der, em rápidas palavras, esclarecer-
vos, se assim me posso exprimir, so-

bre como se desempenharam de suas

tarefas as demais equipes que com-

puzeram a delegação desportiva bra-

sileira aos jogos olympicos de An-

vers.
A mim, penso, cabe transmittir-

vos, com o mais elevado desprendi-
mento, o que sentiram e pensam, a

respeito das representações náuticas
brasileiras, as representações ou de-
legações desportivas de todas as na-

ções, que se apresentaram para to-

mar parte nas citadas olympiadas.
Elles sentiram a fortaleza, a pu-

Jança dos nossos patrícios que com-

punham aquellas equipes, pelos pri-
meiros embates, em treino com équi-

pes de nações que tambem iam con-

torrei' a0 .campeonato, neste caso,

ie water-polo. Esses foram: a Bel-

fica e a Grécia; não se tendo leva-

do a effeito maior numero do trei-

lios, por falta absoluta 
"de lugar.

Sentiram e viram, todas as na-

toes concurrentes, a plena fôrma de

todos os jogadores de water-polo
brasileiros, quando, em pleno sta-

dium ' náutico, o venciam galharda-
mente os destemidos e afamados jo-
gadores francezes, em agua cuja

.temperatura era de mais do tres

grãos, a meio metro, abaixo de sua

(superfície.
E' mesmo para que todas as na-

ções presentes a tão monumental
certamen desportivo sentissem e vis-
eem a resistência, physica de nosso».

Jogadores e o perfeito conhecimento
das funcçOes do cada um, em cam-

po, em plena lueta desportiva entre
nações, onde. cada qual empregava
todos os .meios e fôrmas de derrotar
a sua adversaria, como se em guer-
ra estivéssemos. ¦

Quanto á guarnição de remo, por-
tou-so na altura dos brasileiros .iu2
a compunham. Ella tambem não ti-

nha em Anvers um local onda pu-
. desse fazer treinos de grandes pro-

veitos; tambem não pod'.a' treinar
"in loco", porque ainda não tinha a
embarcação com que ia tomar parte
nas eliminatórias. Assim sendo, só
lhe restava fazer os seus treinos r.o
outrriggcr d'aqui levado, ein um ca-
nal do rio Escalda, "onie era'quasi
impossível fazel-o, pelo numero de
embarcações que se movimentam
diariamente e a todas as horas, na-

quelle canal.
Mesmo assim, ps valorosos repre»

sentantes do desporto náutico nacio-
nal, tendo á írento o seu esperançoso
e completo sportsman, ó. Dr. Gui-
lherme Lorena, e o não.menos espe-
rançoso patrão Ernesto Flores, em
guarnição, ia trenar todos os dias, e
tão bem se adaptaram a nova em-

•, . barcação os nossos remadores, que
um dos veteranos dó Antwerpia R.
Club se offereceu para oriental-os
sobre o modo de remar em agua.
doce; por terem os mesmos, cm pou-
co tempo, .adquirido perfeito cqullí-
brio naquella embarcação..

Como snbcls, o perfeito equilibrio
rio out-rlgger 4 a primeira condição
de exito, sendo a segunda o sabor re-
mar em agua doce, em que os nossos
Iam correr.:'.-.*

Dos treinos dessa guarnição só te-
.mos o conceito que delia faziam os

náuticos do Antwerpia Club; mas eu
vos posso garantir quo era o melhor
possivel, e mais que, que elles tinham
muita esperança em-nós-ficarmos em
uma das classificações; pois elles nos
disseram varias vezes que a nossa

. guarpição tinha tomado a -fôrma

em poucos dias. E eu acreditei nessa
sinceridade. Sim, sinceros, porque, sc
não fòra termos perdido o campeo-
nato. pelo sorteio para a primeira
eliminatória, penso quo. poderíamos
fazer uma bellissima chegada. Senão,
vejamos. - • ,

A sorte foi-nos desfavorável, como
Já -houvera sido para o water-polo.
Fomos sorteados para correr offi-
cialmente com os tcheques-slovacos
e os americanos do norte. Não se tor-
na-necessário dizer o què valem, nes-:
se desporto, os americanos.

Basta dizer que elles estavam co»-
tados como um dos prováveis vence-
dores; c, assim sendo, nós, que pre-

. cisávamos ainda de alguns ensaios
na pista real, que os europeus já co-
nliéçiani de sobejo, para entrarmos

. em perfcila fôrma, ficámos com o
nosro moral um tanto abalado, por
vermos que o azar nos estava perse-
guindo.

Se a sorte nos tivesse querido fa-
Vorecer, teríamos, eomo concurren-
tes, clubs passíveis do uos propor-
cionar um bello treino victorioso e
acsin*. era possível que segundo em»
bate, já estivéssemos com o percur-
so .1 vencer, dividido em etapas e o
esforço a empregar em cada uma

perfeitamente regulado, e, ben: as-
sim', coni o novo systema de remada
majs seguro.

Na eliminatória, todos vós sabeis
còiiio perdemo-?: ficamos em fiu bom
segundo lognr, còm a nossa embar-
cação quasi V.-ijando a dos america-
nos e com u:v tciipo multo superior
ao que os gregos Venceram a sua
tamliem primeira eliminatória

E' para se notar quo ní& salmos

tambem na dianteira, e nó a cedemos

aos americanos faltando muito pou-
co para o vencedor, pelo facto de

termos um remador—o Alcides—
adoentado e quasi impossibilitado de

remar, e, por conseguinte, de fazer
a arrancada final.

' Isso 
"tudo 

é quanto elles, os sport-
smen estrangeiros, assistiram e vi-
ram.

Quanto ao que pensam de nós, di-

go-vos, pelo que disseram todos os

jornaes e sportsmen que comnosco
mantiveram'relações amistosas: que
os componentes oas nossas equipes
estavam em perfeita fôrma, de ac-
cordo com os nossos • processos, me-
thodos e regulamentos, pois isso
elles viam pelo nosso desenvolvi-
mento physieo e a precisão e rapl-
dez de todos os nossos movimentos.
Acham elles quc, com algumas mo-

dificações e alteraçOes nos nossos
methodos e processos, e algumas
alterações nos nossos regulamentos,
tudo de accordo com o que lá vimos

praticar, é certo que para as proxi-
mas olympiadaB seremos temerosu*
concurrentes.

Elles fizeram accentuada referen-
cia ao nosso modo do nadar, que,
pensam elles, não dá o mesmo re»
sultado daquelle por elles usado.

Por tudo quo vos acabo de expor,
acho que a nossa delegação despor-
tiva desempenhou cabalmente as

suas funeções, porque a honra dos

sportsmen está em terminar todas

as provas por elles iniciadas, ainda
mesmo que venha a chegar em ulti-

mo lugar ou morrer ná arena.
Se isso nós fizemos, está garanti-

da a nossa honra sportiva e nacio-

nal.
Tivemos lá um exemplo frizante

de honra sportiva ou do athleta, no

seguinte facto: era a prova clássica

dos 5.000 metros. Houve a saida e o

percurso. Na parte de chegada, que
Interessa a todos, começámos a

prestar attenção para os prováveis
vencedores.

A' proporção que elles iam che-

gando, a numerosa assistência rece-
bia-os com estrepitosos vivas, pai-
mas e hymnos sportivos. Dc repente,
a assistência tranquilizou-se, como
se.nada mais houvesse; a prova, a
meu ver, tinha perdido o interesse.
Entretanto, • os concurrentes conti-
nuavam a, fazer o seu percurso, para
complctal-o. Afinal, ficou na pista
um só sportsman, atrazado do ulti-
mo que entrara no vencedor duas
voltas, perto de 600 metros.

Era um athleta japònez.
Elle effectuou a primeira e, apôs,

a segundo volta I " Quando elle se
aproximava do vencedor, a uns eln-
co metros, a grando assistência pro-
rompeu em hymnos sportivos e em

palmas, como se aquelle bagagelro—
dito em linguagem de corridas—fos-
se o vencedor daquella prova cias-
sica.

Mas aqui ê que está a coisa: elle
não era vencedor daquella, mas era
vehcedor de uma outra • prova, tão

grande ou maior—era a prova ie
honra do athleta, na qual estava em-

pinhada tambem a honra sportiva
do seu paiz.

Cumpro agora, que já disse o que
penso sobre a nossa representação
sportiva em Anvers, o grato dever
de vos agradecer, de todo o meu co-
ração, as homenagens que me pres-
tastes. pelos órgãos de publicidade
desta capital, o em plenário de' vos-
sos trabalhos, nessa muito util asso-

ciação.
Solicito-vos transmlttirdes á di-

recção dos diversos órgãos dé publi-
cidade, de aúc fazeis, parte, os meus
sinceros agradecimentos, pelas cari-
nhosas palavras de estimulo e con-
forto que nesses órgãos me dispen1-
saram."

NAO HAVERÁ' .TOGOS DE CAM-
PEONATO NO PRÓXIMO DO-
MINGO
A tabela do campeonato dc water-

polo não marca para o próximo do-
mingo, 26 do corrente, nenhum jogo
attendendo que o dia 25é reservado
fi commemoração do dia de Natal.

A Federação, de accordo com essa
deliberação da conimissão technica e
conselho; reencetará a disputa do seu
campeonato no dia 2 dc janeiro do
annn de* 1921.
ANTONICO DEIXA A CAPITANIA

DO 2" TEAM "GARRAFA"
' Em virtude do seu estado de saúde,
não permittir ainda esforços

CLASSIFICAÇÃO DOS CONCUR-
RENTES AO CAMPEONATO DE
1920
Com os jogos realizados domiingo

ultimo, a 
"classificação doe «concur-

rentes á disputa do campeonato da
cidade nó corrente anno, é a se-
guinte:

CLUBS

Matches

oo•o
d

õ
a
B" B«, *-
OB

Goals

c-» I oMu

PRIMEIROS TEAMS

S. Christovão . .

Boqueirão. . • «

Natação. . . . •

Guanabara . . .

Vasco da Gama

1 0. 0 2 0

11032

110 3 1

0 0 12 3

0 0 2 15

SEGUNDOS TEAMS

Natação. . .

S. Christovão.

Guanabara .

Boqueirão .

Vasco da Gama.

2 20071

110 0 6 0

110 0 4 1

2 0 0 2 15

2 0 0 «2 112

NOTAS ESTATÍSTICAS

E" a seguinte, a ordem dos joga-
dores que fizeram goale nos dois ul-
timos Jogos de campeonato:

Alcides' (Boqueirão)
Castello I (Boqueirão)
Chocolate (Natação)
Crespo (Natação)...:
Fonseca I (*) (S. Christovão).
Galvão (Guanabara)....
Jorge (Boqueirão)...
Jorge (S. Christovão)
Paciência (Vasco) . • 1
Princeza (Natação)  1
Senpa (Guanabara)  1

Total  11

(*) Penalty.
Goal-kee.pers que deixaram fazer

goals:
Lopes (Guanabara) 3
Rosas (Vasco) 3
Gebitta (Boqueirão) 2
Ribeiro (•) (Váeco) 2
Mangangá ((Natação) 1

Total.... 11

Deixou entrar um goal de pe-(')
nalty.

ROWING
O ICARAHY TEM NOVOS DIRE-

CTORES

Os associados do- veterano Club do
Regatas Icarahy, reunidos em assem-
bléa geral, resolveram eleger os* se-
guintes sportsmen, para constituir a
nova directoria do seu querido club,
no interregno de 1921:'

Presidente, tenente Ary Parreiras;
vice-presidente, Dr. Antônio Montei-
ro de Queiroz.

Commissão de contas — Maurício
Beken, Machado Guimarães e Aure-
lio Aurnheirm.

Commissão de syndlcancia — Ma-
rio Lafayette, Raul Freitas e Lyrio
Oliveira.

De accordo com os estatutos, ao
tenente Ary Parreiras, presidente
eleito, é facultado o direito de esco-
lha do.s seus.secretaries e thesoureiro,
o que será feito ainda'nesta semana.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DO
REMO

Em sessão ordinária, reune-se ho-
je, ás 20 1|2 horas, o conselho da Fe-
deração Brasileira do Remo, para
tratar da seguinte ordem do dia: pa-
receres.

BASKET-BALL
TORNEIO INTERNO IX)

FLUMINENSE

como
exigea pratica do water-polo, deixou
temporariamente a capitania do se-
gundo team do Club de Regatas Bo-
queirão do Passeio o distincto sport-
man Antônio Fernandes de Souza,
membro da commissão de water-
polo.

Este joven sportman conta poder
jogar, contra o forte conjunto Ao São
Christovão, no dia 9 de janeiro fu-
turo.
O JUIZ DO JOGO NATAÇÃO VER-

SUS VASCO
Por engano, dissemos hontem que

o juiz do jogo entre os sympathicos
Clubs Natação e Vasco da Gama havia
sido o Sr. Edgàfd Leite Ribeiro; tal,
porém, não se deu, pois o juiz desse
jogo foi o Sr. Orlando Amendola,
que acquiesceu ao pedido feito pelo
presidente da Federação, na falta da-
quelle senhor.' As ponderações que, á seu respeito,
fizemos hontem, quanto á actuação
do jogo, crentes de que teria sido
S. S., o juiz, não desmerece absolu-
•tamente o Sr. Orlando, a quem fa-
zemos justiça. ¦ •
O JULGAMENTO DOS JOGOS DE

DOMINGO
Está marcada para amanhã, ás 17

horas, uma reunião (Ta commissão
do water-polo da Federação, para
julgamento dos jogos realizados do-
mingo ultimo".
OS JOGOS QUE SERÃO REALIZA-

DOS NO DIA 2 DE JANEIRO
i Para o próximo dia 2 de janeiro,
estão marcados na tabela do 1" tur-
no do campeonato os seguintes jo-
gos:

S. Christovão X Natação
entre os primeiros e segundos teams.

Guanabara X Vasco
entre os' primeiros e segundos teams.

O capitão do quadro Tupynambá
pede aos jogadores abaixo a bonda-
de do comparecerem, hoje, ás 16 1)2
horas, á sede social, afim de treina-
rem para o próximo encontro: Fran-
cisco "Bueno Netto, Agostinho For-
tes, Sylvio Netto, Josô Carlos Gui-
marães, Ernesto Machado,, João I.
Coelho e Ormándo B. da Costa.¦ ^oToevcysivio
O ENTERRO DO MOTOCYCMSTA

ABELARDO

O C. M. N. se fez representar-no
enterro do infeliz inspector de vehi-
cu'0s Abelardo José Caetano, victl-
ma do lamentável desastre oceorrido
no dia 18 do corrente, no boulevard
Vinte e Oito de Setembro, por uma
commissão composta dos Srs. Lau-
dellno de Aguiar, Sócrates Floriano
Peixoto e Laudemlró Aguiar.

Ao baixar o corpo á sepultura, o
presidente do C. M. N. proferiu ai-
gumas palavras de consolo.

GUANDUS TORNEIOS
SPORTIVOS DA

COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS

SOB OS AUSPÍCIOS DE "O PAIZ*
•A (ÍAZKTÁ DE NoTRIAS". *Ü

LMI.AUCLYI.*', "A 1'IUIillNA' fc
OITI.'»*- OOS ESTADOS.

Clt-iUT*'*- I» (Tri'» flnu.« iiilítuca*»!
(.'cil.iihl.iiiH 55 (Mlslnm fina)
Colimiiiiiii' (10 ii'ii|ioral liitiuli*)
Fliutiiiifii-K- (Mlstiiru Mim)
1'InUiH'p ti (MIM ui li riiiti*
Piiilinot- 88 (Cuiiural luymio)
Giiúclioí SO (Mistura Mim),
üaúelint» 30 (Cwi-iin.1 lii-n(lo).
tiiiyiiPinei lEni <-iilj.il*. de 100).
Luxo ( FíiUbsIihi- mistura)
Miiiii-*t.i (MlM-ir. ¦'•* .-

Brasileiros que casam no
estrangeiro

O Ministério das Belações Exte-
riorés dirigiu aos consulados a se-
guinte circular n. 33:

"Rio de Janeiro, 20 do dezembro
def 1920—Havendo-se suscitado, . da
parte de alguns cônsules, duvidas
relativamente á celebração do casa-
mento civil nos consulados brasiléi-
ros, apóa a promulgação do Código
Civil, cabe-me fazef sclente a tod<|i
os Srs. cônsules, depois de tomar em
consideração o parecer infra, do
consultor jurídico deste -ministério,
que o casamento poderá continuar a
ser celebrado nos consulados, uma
vez que ambos os nubentes sejam
brasileiros e a isso não se opponham
as leis dos diversos paizes—Azevedo
Marques".

Parecer a que se refere a circular
n. 33, de 20 de dezembro de 1920:

"Rio do Janeiro, 12 de dezembro
de 1920—Exmo. Sr. ministro—Te-
nho a honra de apresentar a V. Ex.
o meu parecer acerca, do casamento
de brasileiros nos nossos consulados.

O art. 204, paragrapho unico, do
Código Civil, tratando das provas de
casamento, estatue: "Se, porém, se
"contraiu" perante agente consular,
provar-se-ha, por certidão do assen-
to no registro do consulado". O lllu-
stre Sr. Raul Campos acha que da
linguagem pretérita, de que se ser-
viu o legislador, nesse artigo, pôde
inferir-se que, para o Código Civil,
não ha maie . celebração de . casa-
mento nos consulados; as certidões
continuam a ser extraídas, porque,
antes do Código Civil, nessas repar-
tlçõee se realizaram consórcios de
brasileiros' e delles se tomavam as-
sentamien-tos.

A historia da formação da lei e o
próprio dispositivo não autorizam
essa opinião.

A historia, porque, na discussão
do Código Civil, somente se tratou,
por iniciativa do conselheiro Cor-

.reia, de supprimlr a celebração do
casamento perante agentes diploma-
ticos, subsistindo os celebrados pe-
los cônsules. ("Trabalhos da Cama-
ra", ed. de 1902, vols. VI, p. 69 e
100; VII, p. 280 e VIII, p. 87.)

. O dispositivo, porque, tratando-se
do modo de provar o casamento, fa-
cto passado, os arts. 202 a 204 sem-
pre empresaram vozes pretéritas:—
O 

"casamento "celebrado" no Brasil
(art. 202); o casamento de pessoas,
que "falleceram" (art. 203); o ca-
gamento "celebrado" fora do Brasil
(art. 204.) Do que não se fala é do
caiamento celebrado perante os
agentes diplomáticos, do qual, entre-
tanto, ainda ée extraem certidões,
ou se podem extrair-.

Portanto, o Código Civil reconhece
expressamente o casamento consu-
lar. E, se não foi mais explicito; é
porque a matéria se achava regula-
da em logar apropriado, a Consoli-
dação Consular, nestas condições,
uma si-mpleu referencia era Bastante
para ee considerar confirmada, nes-
ta parte," a attribuição conferida.

E" certo que o regulamento consu-
lar vigente, de 18 de fevereiro de
1920, não.destacou essa funeção en»
tre as dos cônsules, limitando-se a
dizer qu© elles exercem para os- seus
nacionaes as íuncçõea de officiaes
do registro civil, entre as quaes não
se inclue a dé celebrar casamentos.
Segundo a le{ .brasileira, o officiàl
do registro civil apenas assiste á ce»
lebração do casamento, para lavrar
o termo respectivo.Quem preside ao
acto C> uma- autoridade, a quem a
lei, especialmente, confere essa atti*i-
buiçáo. •

Mas, não obstante, não podendo q
regulamento citado ter revogado,
implicitamente, o Código Civil, e
sendo altamente inconveniente: que
os brasileiros.-possam celebrar.quan-
do no estrangeiro,, os seus casamen-
tos; perante funecionario brasileiro
o segundo' a lei brasileira.quer quan-
to ,á capacidade, quer quanto á-fõr-
miíla, convém esclarecer os nossos
cônsules, cujas duvidas não. são de
estranhar,' dizendo-lhes que não lhe
foi retiada a competência, de presi- i
dír á celebração de casamentos dos
seus nacionaes, quando ambos oe
nubentes são brasileiros.

Ein resumo, o meu pensamento ê
o seguinte: antes do Código Civil, os
agentes consulares e ce diplomati-
cos tinham competência para presl-,
dir á celebração dos casamentos de
brasileiros; o Código Civil retirou
essa competência nos agentes diplo--
inativos e manteve-a. quanto aos
connules, desde que se referiu à'o
modo de provar os cusamentos ce-'
lebrados perante agentes cónsula-
res. O regulamento de 11 de feve-

i reiro deste anno não podia revogar.

RELIGIÃO
21 DE DEZESIBRO — Santos do

dia: S. Tliomé, apóstolo; Santos
João o Festo, martyres; S. The-
mistoclcs, martyr; S. Glyccrlo,
martyr.

S. Thomé, de origem judaica, cha-
mava-se tambem. "Didimo", que
quer dizer: gêmeo.

Segundo seus historiadores, São
Thomé evangelizou os Parthas que,
na época, dominavam a Pérsia, per-
correndo depois o Oriente.

«Os medas, os .persas, caramianos,
hyrcanios e .bacteianos, povos mais
ou menos bárbaros, sentiram o, influ-
encia do zeloso apóstolo, que o é con-
siderado tambem da Ethiopia e dos
índias.

Fo imartyrisado em Meliapour, na

costa de Coromandel, Ganges.
Suas relíquias, algum tempo de-

pois, começaram a enriquecer varias
igrejas de Milão, Brescia e Melia-

pour. Em 1523. D. João II, de Por-

tugal, mandou buscar sua ossada que
toi encontrada juntamente com a

lança que lhe havia abreviado a

morte, dando a sua trasladação para
outro logar que não o do seu marty-
rio, origem â fundação da cidade de
«seu nome, no vasto, dominio colonial

portuguez.
A festa de S. Thomé, que na igre-

ja latina é feita a 21 de dezembro,
é realitsada na.igre'ja a 6 de outubro,
e entre os indios, a 1 de julho.

Nas solemnidades em honra deste
santo, são Jidos os seguintes tre-

ohos:
.Epístola. (Eph., c. 11).
Irmãos: já não eois estrangeiros,.

nem forasteiros, senão concidadãos
dos santos, e domésticos de Deus:
cdiiflcadoe sobre o fundamento dos
apóstolos, e dos prophetas, de qüe
Jesus Christo é a principal pedra an-
guiar. Em quem todo o edificio bem
construído cresce, para ser templo do
Senhor.. Em quem tambem vôs en-
traes na co«nstrucção deste edificio,
para serdes morada de Deus, pelo
Espirito 'Santo.

Evangelho (João, c. VIII).
Naquelle tempo: vinda já a. tarde

daquelle dia primeiro da semana, e
cerradas as portr.s, onde os disclpu-
los, por medo, dos judeus, se tinham
ajuntado: veio Jesus-, e poz-se no
melo, e lhes disse: Paz seja comvos-
co. E dizendo 'isto-, mostrou-lhes as
mãos, e o lado. E os discípulos se
alegraram muito,' vendo- oo Senhr.r.
Disse-lhes pois Jesus outra vez: Pa«z
seja comvosco. Como o pai me en-
vloú. assim eu vos envio. E havendo
dito Isto: soiprou sobre elles, e lhes
disse: Recebei o Espirito Santo: aos
que vós-perdoardes os peceados, lhes
serão perdoados: e aos que vós os re-
tiverdes, retidos lhes serão.. E Thomé,
um dos doze, chamado o Didimo, não
estava, co-m elles, quando velo Jesus..
Disseram-lhe .pois os outros discipu-
los: Vimos ao Senhor. Porêmi elle
lhes .disse: Se não vir em' suas mãos
o signal dos cravos, e.nâo metter neu
dedo no logar dos cra.vos. e.não met-
ter minha mão em seu-lado, não .'hei.
de crer. E oito- dias depois estavam

.seus discípulos outra vez-dentro., e.
•com elles Thomlé. E.veio Jesus, fe-
chadns já aeportas, e poz-«e no melo,-
e ditvie: Paz seja comvosco-. Depois
disse a. Tho-mié:- Mette aqui teu dedo,
e vê. minhas mãos, e chega tua mão,
e m&tte-a em eu lado, e não sejp.f)
incrédulo, senão fiel. Respondeu
Thomé, e disseTlhe:-Senhor meu,, e
Deus meu. Disse-lhe Jesus: .Porque
me vistej 6 Thomé. creste: bemaven-
turados os que não virem, e. crerem.
Muitos outros .prodígios fe.z Jesus em
presença de seus.disclp*jl03, que neste
livro nio estão escrlptos. P.orém ee-
tes se escreveram," paTa que creaes
que Jesus é o Christo filho de Deus;
Í para que crendo, tenhaes vida.em
seu nome. .

CULTO EVANGÉLICO

sito . um dialogo referido por Elza
Bai-ker, em seu precioso livro "Car-
tas do Outro Mundo".

Aconselha o respeito a todas as re-
ligiões, que acha iboas o em propor-
ção ao estado vibratório de seus ade-
ptos, pois ha indivíduos que carecem
da iinagem para adorar e do um do-
gma para seguir.

Todas as religiões são boas o todas
aconselham o bem; ê preciso, pois,
ser religioso; no espiritismo tudo so
explica, tudo se resolve; e quem uma

A seguir é dada a palavra ao Rev.

Álvaro doa Reis, que como seTpre,

chama a attenção dos presentes e

declara que a felicidade da embai-

xada brac-ileira em Toldo foi devida,

sem duvida, á infinita vontade de ---. 
gesuiu a m0ral espirita não pôde

passar sem ella.
Chegando á doutrina da rcencar-Deus. .

Esta convenção foi um dos factos

mais celebres da reforma e teve re-

sultados de superior imlportancia, e a

ella compareceram 1.814 delegados.

O imperador do Japão, segundo a

lenda, descendente do« sol, mandou

saudações á convenção e concorreu
com une cento e cincoenta contos de

réis pa«ra a obra das escolas domi-

nicaes, sendo este o..primeiro facto

desta ordem, na historia das reli-

o Código Civil. Portanto, continua
a competência dos cônsules neste
particular.

E* o que me oceorre ponderar, e
sujeito á apreciação de V..Ex., a
quem reitero os protestos da minha
perfeita estima e distineta conside-
ração—Clovis Beviláqua—A S. Ex.-
o Sr. Dr, Azevedo Marques, minis-
tro de Estados das relações exte-
riôres".

GRANDES TDRHEIOS SPORTIVOS
0A COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
COUPON

- -- - IOK.M-IO IW. FOUTRAI.L

INSPECÇÃO DE COM/ECTO-
RIAS

De accordo com as designações
feitas pelo Sr. -ministro da fazenda,
dos escripturarlos Benedicto Do-
míngues 'Nunes Deite é Paulo
da Rocha Teixeira, pai*a inspe-
ccionarem. as collectorias de ren-
das -federaes em Sergipe, o Sr.
Abdenago Alves, director da. receita
publica, dividiu as collectorias fe-
deraes daquelle. Estado em duas zo-
nas, incurr.-bindo da primeira zona o
primeiro dos alludidos funecionarios,
e da segunda zona, o segundo dos
ditos funecionarios.

A primeira zona ficou constituída
pelas collectorias de Itaporanga, Bu-
quim, Itaibaianinha, Santa Luzia, Es-
pirito Santo, Aruá. Villa Christina,
Campos, Riacho, Lagarto, Simão,
Dias, Itabaiana, Campo do Brito o
S. Paulo, e as mesas de rendae de
S. Christovão e Estância; a segunda
zona ficou comprehendendo as col-
léctoflas de Soccorro, Laranjeiras,
Riachuelo, Maroim-, Santo Amaro,
Divina Pastora, Rosário, Japaratuba;
Capela, Aquida.ban, Nossa Senhora
das Dores. Ciriry, Pacatuba, Própria,
Guará rá e Porto da' Folha, e pela
mesa de rendas de Villa Nova.

DA COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS

COUPON
I •*l*.\EI<" IW. REGATAS

OBITUARI®
DIA 20

CEMITÉRIO DE S. FRANCISCO
XAVIER — Leonor Barreiros Fer-
reira, rua do Cunha n. 5>6; Ruth, fi-
lha dc Horacio Luiz do Oliveira, rua
Barão de Itapagipe n. 109; Carlos
Luiz Scassa, rua Barão de Iguatemy
n. 12; Ovamyr, filho de Alfredo de
Freitas Gomes, avenida Salvador de
Sá n. 108; Galdino Izidoro de Faria,
necrotério da pólisia; IVr.-ilia de
Paulo Affonso, idem; Antônio Sida-
ctilo, Santa Casa; Angelina Oliveira
da Silva, Idem; Amaro Scbelino de
Lima. beco Santo Tgnaeio n. 10:
Mauricio, filho de Giovanni Constan-
tino, rua Prefeito Serzedello avenida
Anápolis n. 6; Prazeres Torres, rua
Lopes Ferraz n. 7; Manoel da Costa
Braga, necrotério da policia: Rufino
Paulo de Mello, rua Capitão Senna
n. 68; José Antônio da Ç.Csla Braga,
rua'Barão de Mesquita n. "52-. Al-
zira Baptista de Araujo C'>sla, morro
de S. Carlos sem numero. .

IGREJA EVANGÉLICA FLUMI-
. NENSE

Como fora annunciado,-na passada
terça-feira, 14 do corrente, o Centro
das Escolas Dominicaes realizou,
nesta Igreja, uma. importante ,re-
união,' estando representadas diver-
sas escolas dominicaes e com a a6sis-
tencia do muitos interessados no as-
sun-pto.'

A*s 19 «horas e 45 minutos o Sr.
José Braga Junior, superintendente

geral da. escola dominical' da igreja
fluminense e «presidente do Centro
das Escolas Dominicaes, abriu a re-
união com, 6 cântico do hymno 284,
4* oração, «pelo Rev. Jonathas de
Aquino. ¦-.

O Rev. Fortunato da Luz leu o
capitulo II de Hebreus, cantando-se
a seguir o hym-nc 399.

O Sr. José Braga Junior diz que
esta reunião, «pro.tr. ovida -pelo Centro
das Escolas Dominicaes, creado pela
ultima convenção, para auxiliar as
escolas dominicaes que não tinham
muito desenvolvimento nem. muita
pratica, creou tambem- este centro, a
"Revista das Escolas Dominicaee",ou
antes, a "'Revista das lições daa Es-
colas Dominica-es", escolhendo para
seu redactor o Rev. Francisco de
Souza. .Creou unu botão distinetivo
para professores e officia«Bs de nos-
sas escolas. dominicaes, o botão de
matricula, o «botão dos visitantes á
escola dominical, escolheu o hymno
145 para seu hym.no officiàl, escolheu
tres .planos para organização de esco-
las dominicaes de mais dé cem, «ein-
coenta e menor numero de alumnos.

O Centro deixou de fazer, devido
a circumstancias diversas, muitas
coisas, mas espera proseguir na otira
das escolas dominicaes, mas (precisa
que todoa os representantes das esco-
las dominicaes orem hoje mais do
que nunca, haja mais estudo da pala-
vra de Deus.

O Sr. José Braga dfl. a palavra ao
Rev. Francisco de Souza, que come-
ça declarando que a Revista, de ac-
cordo corr.. a "União daa Escolas Do-
minicaes e com outras escolas vai ser
feita em commum, dirigida pela
União e que já o próximo numero
sçrii.publicado nesta nova phase. Ha-
verá revista própria»- para adultos,
moças e meninos e felicita por este
facto o Ceniro.

O secretario, Sr. Euripedes de
Mello, dçscrc-ve - hymno officiàl do
Centro, 1 !'., e ccmp:.rá-.o com o dis-
tinetivo do Centro.

gioes.
O presidente do Senado do Japão,

convidou a convenção para um ban-

quete no Club dos Pares. Os estadis-

tas japonezes são mais adiantados do

que os da America do Sul.
Os estadistas japonezes estão con-

vencidos de que todos devem saber
ler, mc.s esta instrucção deve ser ba-

seada na religião — Jessu foi glori-
ficado pela convenção de Toüdo.

Foi un-a benção a convenção de

Tokio. O Rev. Francisco de Souza
agradeceu ao Rev. Álvaro dos Reis
a sua importante conferência 60bre a

convenção de Tokio.

Uma f-í-rlo dc conferências nn Igre»
ja ev.msclica Bnptlrtn do Meyer.

Com toda a solemnidade iniciou-se
ante-.ho«n.tem, na s-Sde da igreja evan-
goltca baptista. em Catumby, á rua
de Catuirijy, n. 114, uma série de
conferências evangélicas, ás 19 ho-
ras promovida pela alludido, igreja,
cuja conclusão se fará no próximo
domingo*.

Ante-hontem e hontem, oecupou o
púlpito o Dr. Ricardo J. Inke, pastor
da Igreja evangélica baptista no
Meyer; hoje, falará o seminarista
Gabriel D. Motta. evangelista da
igreja . baptista em Bomsuccesso;
iimamhã dissertará o primeiro con-
ferencinta; quinta-feira, o seminarie-
ta Antônio Armindo Junior.evangelis-
ta da igreja baptista no Meyer. Os
nomes dos outros oradores serão da-
dos â publicidade opportunamente.

Grande tem- sido a concurrencia dc
vk-itantes ás reuniões e magníficos
têm sido os sermões durante as noi-
tes passada."?.-Está abrilhantando a serie de con-
ferencias o afamado coro da referi-
da igreja, que tem dispensado ao au»
ditorio indiziveis momentos de ale-
gria pelos be.llos hymnos, sob a dire-
cção do Sr. Benedicto JosévAlves,
miulto conhecido no circulo tfa.ptista
desta capital.' Culto doméstico.

No culto doméstico devem ser re-
speitndos os seguintes tópicos sobre a
revisão das lições do trimestre, obe-
decòndo ao texto áureo: ''Eis ahi
faço novas todas as coisas** — Apoc.
CC. 21-25).

Hoie: Cântico de Maria, rue'
1-46:53.' 

Amanhã: A Regra Áurea; Math.
Cap. 7-1:12.

Quihtà-feira: Hymho de Maria;
Math. Cap. 7-13:29.

Sexta-feira: A missão do viajante;
Math. Cap. 7-1:17.

Sabbado: O crescimento- do reino;
Math. Cop; 12-1:17. "

• Domingo: A Nova Terra; Aipoc.
Cap. 21-1:8.

ESPIRITISMO
Realizam-se hoje as seguintes ses-

soes de estudos:
Federação Espirita Brasileira, ave-

nida Passos ri. 66, ás .19 i;2. horas;
Tenda da Caridade, rua do Riachuelo
h. l-52«, As 20 horas; Centro Bezerra
de Menezes, rua Carolina n. 3.5, Es-
taoio, ás 2.0 horas; Centro Fraterni-
dade, rua S. Luiz Gonzaga n. 23,
ás 20. horas;- Centro Subunbano de
Propaganda Espirita, rua Bittencourt
da Silva n. 65, ás 20- «horas; Centro
Amor e Caridade, rua Vinte e Quatro
de Maio n. 4'3«3, Sampaio, ás 20 ho-
ras; Centro José de Abreu, rua Dou-
tor Bulhões n. 140, Engenho de Den-
tro, "fts 20 horas, e Centro Luz e
Amor. rua Silva Cardoso n. 51,
Bangu.

—. Esteve esplendida a conferência
do tenente Albino Monteiro, realiza-
da domingo, no Centro Fé, Esperan-
ça e Caridade, á rua Coronel Bernar-
dino de Mello n. 47, em Nova
Iguassú. '".».-,

. A's 1:4 horas, como fora annuncia-
do, deu o presidente. Dr. Manoel P.o-
reira Riboiro, a palavra ao orador,
que tomou por .thema, para a sua
palestra, a "Nova Revelação", ém
homenagem a Conan Doylé, seu aji-
tor, recentemente convertido ao espi-
ristismo. '...--.,,

Enaltecendo o papel qué a America
vem dosempenhando-na seara d"o es-
piritismo, pois foi na America que
surgiram as primeiras manifestações
espiritas, através-das irmãs"Fòx, nos
Estados Unidos, cita'o hercúleo es-
forço, de Kardeo, o seu evahgelizador
e maior expoente, assim como exalta
o brilhante papel representado por
William Crokes, na Inglaterra, fa-
zendo ruir por terra todas as perse-
guições movidas pelo ortodoxistno
desordenado.

Chega afinal a Conan Doyle, o
grande novelista britannico, espirito
eminentemente culto, cujas investi-,
gações psychicas foram um poderoso
factor para o desenvolvimento da
doutrina e o augmento*de fiejs.

Acha quc é necessário aceitar a
tjieoria espirita para que a passagem
a outros planos, após a desencarna-
ção, seja feita conscientemente, aera
grandes obstáculos, citando a «propo-

nação, affirma ser ella conhecida por
todas as relii-iões, inclusive o chris-
tianismo,. muilo, embora a houvessem
substituído pela das penas eternas,
no concilio de Ç'onstaiit|riópla, no
anno de 553.• Faz um appello aos espiritas pra-
ticantes, especialmente aos médiuns,
para seguirem os melhores preceitos
de moral, vida pura o sobrtn, afim
de não sòffrerem mystificações',

E, nesta altura, peroia, aeonse-
lha n do os obreiros da nova revela-
ção a praticar a caridade em larga
escala, a irem mo encontro da dôr,
soecorrer os oue soffrem, deixando o
bulicio das cidades, o ruído dos ci-
nematographos etc, etc, para oh-
palharem a «palavra divina, prégah-
do a fraternidade por toda a parte.

Esteve presente uma commipsao da
União Espirita Suburbana, composta
dos Srs. Alcindo Terra e ,T. Tosta,
dovotados propagandistas da conso-
ladora doutrina.

A sala estava repleta, notnndo-se a
maior attenqão entre os assistentes e
muita harmonia, sendo o orador mui-
to cumprimentado.

Foi, por fim, servido um "lunch"
de café e biseoutos a todos os que to-
maram parte nessa conferência.

A's 19 horas, houve nova reunião
sendq eleitos pnra constituir a as-
sembléa deliberativa do anno que vai
começar os s<*guintes cavalheiros:

Dr. Manoel Pereira Ribeiro, capi-
tão Silvino Azevedo, jonnlist.a; capi-
tão João Machado de Souza, Srs. Se-
bastião Herculano- de -Mattos, Fran-
cisco Pimenta, Hilário José Pereira,
Euclydes Pereira Pnptista, Luiz Ri-
beiro de Lima Francisco Baroni e
Wenceslíio Ribeiro; suipnleritcs os
Rrs. Anionio Rodrigues Albernaz o
Francisco Gentil Parnni.

A conferência hontem realiza-
da por T.irnacio Bittencourt, na Fe-
deranão 'Espirita do Estado do Rio,
constituiu um verdadeiro suecesso,
sendo enorme a assistência.

O Centro Thereza de Jesus, á
rua Bnrão de Ibituruna n. fll, fará
a commemoração do Natal domingo
próximo, (Vs 19 1«"2 horas, com en-
trada franca,

Trabalha-se activamente para
inaugurar, a 31 de março, o novo
edificio sneial da União Espirita Sub-
urbana, por ser o dia do anniversa-
rio da desencarriação de Allan Kar-
dec.- .

A commissão tem activaiío a con-
clusão das obras pnra esse fim.

No dia 25 deste mez, haverá uma
sessão còmmemorattva em sua actual
sede, á rua Archias-Cordeiro-n. 316,

..na qual. tomarão parte vários orado-
res conceituados. -

A entrada será franca.
THEOSOPHIA

Na sfde da Loja Theoson>iiea Py-
thagnras, á rua Campos Salles n. 74,
teve logar a sessão privativa do es-
tudos dw doutrina theosophica sob
a presidência do Dr. Juvenal Mel-
relle.s; de Mesquita.

. O numero de membros desta loja
augmenta consideravelmente, princi-
pnlmente senhoras dedicadas ao es-
tudo espiritualista.

. — Na sede da Loja Oripheu, á rua
Sachet n. 39. 2" andar, houvo sessão
de estudos, snb a presidência do dou-
tor Abel "Walr.ock, tratando-se.de as-
sumpto' privado, .* .—- Á LòjaiPersevèráncn, com sede
6. rua Sachet nj, 39, 2" andar, realiza
amaphã. mais uma conferência nu-
blica de propaganda, sob a presiden-
cia'do coronel José Joaquim Firmo,
começando ás 20 .1'2; horas. • .

. Falará ó Dr. Olavo «Meirelles dc
Mesquita, a...propósito das . "Idéas
theosophicàs".

-— A Ordem da Estrella do Orien-
te, constituída - de theosophistas, na
sua maioria, reune-se ús l«9.l'2 ho-
ras, no mesmo local, sob a presiden-
cia do coronel Raymundo Pinto S"idl,
para sessão conjunta de mcditacüo,
acompanhada ao piano pela senhora
D. Maria Adelaide Soledade.Lopes.

Estasessão é. privativa. .
; —- Causou verdadeiro suecesso a
conferência realizada por Giovnnl
Leoni na Federação Espirita de Ni-
theroy, sob os auspícios do Centro
de Estudos Theosophicos Damodar,
que funeciona nessa cidade. ' •

* .0 conferencista desenvolveu consi-
derações varias em torno do thema
quo escolheu:' "Theosophia e Espiri-
tismo",. sendo extraordinariamente
feliz .nos seus argumentos. •'

Esse Centro, que vem desenvolven-
db activa propaganda* thcosonliiea,
prepara para breve outra conferen-
cia, no intuito de chamar a attenção
do poyo pnra ns consoladoras theo-
rias da Theosophia. •

Bene-

POLICIA MILITAR
Serviço para hoje:
Superior de dlà, capitão

dicto;
Officiàl de dia ao quartel-general,

2* tenente Coura;.¦ Officiàl de dia ao corpo de servi-
ços auxiliares, 2° tenente Florentino;

Medico d© dia, 24 horas, capitão
Dr. Macedo; í'

Medico de dia, 12 horas, Dr. Stu-
dart; ¦-';>

Pharmaceutico de dia, 2° tenente
hohorarip Adhemar;'

Interno, de dia, acadêmico No-
gueira;

Dentista de dia, l" tenente Cio lo-
mir; • ¦

Auxiliar do oíficiai. de dia ao
quartel-general, sargento Siqueira;

Assiste á instrucção no núcleo
central, 2" tenente Frederico;

Uniforme, kaki.

O ponto preterido
dan fnmilia*. TRBAÜ6GI Pro|iriet»rio:

J. R. STAFFA
-i»*»i»>*»'->*^^-^»'-^«^-<-i'--^V-tf»"^

Companhia Alexandre Azevedo
*k****k*s***s+ii*^*i*s****ii*aj^ja*iijii^mi**aja^^

HOJE - A*s 7 3|4 e 9 3|4 - HOJE
•ElGitx-ésa, da ctls-tlncta. actriz

ABIGAIL MAIA
Primeiras representações da comedia de costumes cariocas, ra 3 actas

fl CflS/IÜ TÍO PEDRO
Original de ODUVALDO VIAWA

Dlslrlbuiçilo pela entrada das perfonafuns em sccnt: l.NHA', Apollonla Pinto: NE-
NEN*. Abigail Maia; TIO. rEDItO, Mario Aroso; HOSALIA, Palnijra Silva: CAIIOL1SA
QUEIJO, Judith nodrltnos; AUGUSTO QUEIJO, Augusto Annibal; LOLOTINHA. Da-
vina Fraca; COItONEI, SILVUltIO, Ferreira de Souia; MOACYR. Alexandre d'Azpvc<lo;
INDALECIO, 0<i-.ir S.mr.-*i; Dit.. PAULO, Jos(* Soares; TENU.VTE ARTIIUR, Itestler
Jnnlor; MADAME MOITA, Lucinda topes; COMMENDADOtt MOTTA, Augusto Llulin-
re»; DR. I.ÊO,. Raul Ilam-tu; VIUVA OLYMPIA, Albertina Silva; MADEMOISKI.LE
TATA', Branca dc I»Iü: 1» CREADA, DorjlCa Draga; UM LADRÃO, Barreto; 2» CREA-
DA, N. X.: UM niEADO PRETO, N. **.

ÉPOCA — Ai.TI ALIDADE — ACÇÃO: 1» acto, no MEYER; 2» acto, em SANTA
TnEHEZA: vèmío-*? o panorãiúa da cidade; S° acto, na PRAIA DO CAJU', 4 tarde.

Ensccnni.-ão .lc Kiinuè» Cuclliü. Mobiiarlo da Cnsn Nunes, rua da Carioca n. Ki. Sce-
narios eoroiiIPtameiite nr,vo.i dc Mariu Tullio. Perfumes da Pefrmaria Avenida. Serenata
do maestro 1'uulii.n Sacramento, i*elo grupo do LOURO. Gramoplione e discos da ('u-u
Edison. Orehestra «le bulle, dirigida pelo maestro Qulrino — Effeltos de luz, pclo èlectrt-
clsta EUgcnin silva -^ M./ntáJscm do operoso machinista Aprlglo de Aguiar — Effeltos
dt» contra-rcS-".-- i''T tk-iningos «luiiuara..**.

¦

ilI-I

'{Li
7 S|4 — 9 SJ4- — O grande suecesso da' temporada — A CASA

•Jj&ALmi flÜB **"*-¦ *""* d -táSàl

¦H-b-r
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Mercado monetário
CAMBIO 10 BOX.SA

Movimento do cambio
\'u*«l.i hontem funcciònou o mercado

sem melhores tendências; • mas .também
nfto proscgtliii na baixa. ¦

Kuticcjonou, portanto, bastante >depr«-
cii-do, mas etn estado üm tanto estacionar
rio, porque, diante de providencias <'ué
podem ser adoptadas, todos os negócios
eram arriscados; ¦ . ...

Por isso. tivemos o mercado cm. condia
ções precárias a 97I8 e 91 5JT6 d: "brinca-

rio e. ;í 10 e 10 1116 d. particular.
A principio corriam as duas taxas; dc-

jmis lornoii-se gei-al a mais alta; a tarde,
porém, regulava bastante a mais baixa;
contra o repassado c particular a 9 13I16
, 1» d. '_• -

Fechou o mercado frouxo, constando os
negócios de letras bancarias a 97IS e
01 511 <5 d. contra o particular e repas-
sado dc 9 15116 a"io 1J16 d. e sendo òY-a-
lor da libra' esterlina; de 24$i5o a 2.|$303.

Tabelas officiacs
. o 00 d|t).

i,„„i,-,,<  » Tis a ro ir.|ir.
Paris .. ..' .. .. .. $*U2. a 1127

n .". dlr.
j.jmlrcs  0 OilO a 0 11|10
¦Tnrls  .. Min a $4IW
italia .........'. $245 a »270
PurdlSill  í«8» » **30
tllcmi  ÍUIMI a Í11S
Sllb:s«  1*0!10 a líliUO
Nova York  7Í070 a 7$180
Hcspaiilia  

'f».'(3 a IbãO
.limão .'.  8*570

-Ia  1$410 a «".OO
[«•oi-ueicn 1*001» a 1*080
llollsuilil '..' 2*220 a 2íJ280
Syriu .. ..  $410 a $422
Belj-leá  .. $440 u $455
Jilnn marca  1*100

Áustria '.. • tr- *028

Solfe taxa '.

ChIV. por franco...... : ¦ --¦ ' * 
$120

Kla di Prata':

Ii ios Aires (ouro) . 
' 

MüSIO * 5*700
Klcili (papel) .. .. . -«80 a1 

'2*550

eriilCp  ¦5*470 a 5*700'

Praça* : ttsla

Por* c-abojjramnm : \ 
¦ ¦

Londres ' .. 0 7(16 a 0 1|2 
'

Paris  .. *I17 a $430
Noia.Yurk .• 7*180 a 7*200
Italia  —
íi.vii.i  $423

Bunco do Brasil
l*raç<n : o DO i\v. a 3 d\v.

I.vKirea  10 'e 0 11|1U
j*.irÍH  *4l5 » *420'
Italia  ... Y.S240

Portiiiiai  ?74<i

Noi-u York  7S080

He«ianlia .. .. .'. .. ','$030

liuooos" Aires ...:..•• — •• 2*441)
lloiilevldío ... .-. .. . ¦ sr. ¦ 5*500

Vtitcu-ourtt.:

Ifor líDOD, ouro ... 3$ISI

Cnnmr.i Syndical
, «j 80 tfiiM «l vlsfn

i/iiulres ,'" ,. „ .. .'» 57|U1 e 0 Ol|04
1'arls *. .. .. Y *I1S e $421
Italia v. .-. •' Í240
1'ortiij-al , $700
Nova Yuri.  . ¦- ¦ 7$07«H
MpntcvIdGo  ... 5*558
Buenos AireB (papel). ¦— 2*511
Meio, ouro ' BSli-tO
Heapaúlia ; .." *!)*17
Suissa .. ., ,'.-', ,i. .;. 1*009
Uaiuiinxgoi .. ....... tono
,7apilo .......... . 3*570
Ilelgica  $410
Hollanda  — 2*24"

fyrin  
'• — ' ¦ J410

Palestina  ¦ .. $410

. Taxas extremas
Casa inatrl-  0 718 «10.
Bancaria  0 7[8 a 0 15|10

f VALORES DIVERSOS
Os soberanos

Debentures:
America Fabril. .
Allia üca
Jíelliorts. nn Miiraníiãò. f.
Antarctica Paulista.
Uom Pastor . . ..
Cervejaria Ilralima .
Confiança ;.
Cor«'ovnilo, . . , ..
Iloiiis du. Bahia.. .
Docas de Santos.....
l^tilWltJUi.-fl-- , , .i\
Eülflenil()la.„, . .
Kint l.nic. . : **

Industrial Campista .
.Magéense. . .....
Progressn Industrial .'
Mercado.. ,. f. ....
Maniifaetora. . ....
Melh. em Pernambuco
Santo Aleixo

.. 202*000 200*000
2UII*OU0

05*000 55*000'
208*500

,.. 204*000 *.*li0*l)ll(l
20S$(I00

... 200*000 —

..-. 200*000 100*000
131*11110

... 20i$ooo iu!i*ooo

... 202*1100 2t)llil")l>

... íoniooo . .—

... !"il2Íflno 'I08*li0«-

... 205*000 200*000

... 170*000 150*000
2011*1101' ' -

S.' 209*000 200*000
... 1!I3$IIIIU 185*11110
... 150*000 —
... . 180(000 180*000

CRUZ & LEIS
louliiiiasncs, coiisi-rnações

e canta |iroitri;i
Saccos .vaaioF, novos a asados,

liara café e cereaos, aniagens, al-
irofiâp e barbante?.
Cai» Postil 665 End. Telegr. VHRAO

9 Rua Municipal 9

Tíssas mopilas rcpilnríim, honlem, flrpies, çqt
tando-se uns bancos a 00*500, coüi enmprado-
res a esse preso e veinliiiorés a 30ÍS0O.- '-•

Os vale.s-ouro
ii llanco «Jo Brasil fornecia, oi fales-ouro I

raailo üe ,'i?Í84, papel, por 1*. ouro, sendo 1Í.J11C-.
di.i il» ilnllar na sèiiúiun anterior >lu'Il*!i7!>.

FUNDOS. PUBMCOS 
' '

Kiaiu ainda de c]ecadcncin as condições
do nosso mercado, cujas ojierasõcs care-
ciam completamente de interesse.

Comtudo as apólices geraes, que foram
ainda pouco . negociadas, fuiicciuuaraiii
sustentadas, tendo-se firmado as munici-
paes, que forani cotadas aos melhores pec-
ços.

Tiveram as.loterias de passar por uni
noi o retrocesso, mas será ainda uni caso
passageiro, assim como a f ri -lixaram as
Minas de S. Jeronymo, que tOm funeciona-
do mantidas. ¦ • ,¦..•¦

Kiuquanto isso, melhoraram as Docas
da llahia e as Terras, tudo mais careceu-
do ile interesse, como se vê nas véndàS' c
offertas adiante. . ¦

VENDAS DA BOLSA
Apólices geraos:

porl.. S, 12niversis eaiissiles, 1017
Men:, 11)20, port., 110, 215
Mem, 5, 20 -.

Kstmloaes:
Illo, 100$, 4 o|o, 2, 2, 8,-8, 21, 22.

Miuiióipacâ:
Kmp. 11104. port., 
Iilein, 15
Mem. 1S10I1. port., 70 .'. .'. .. ..
Mem, 51 *........
Mem, 1IH4, port., 100
Idüin, 1017, fKirt., ."1
Petropolis, 7, 10

Af.;---

Jltrti.
Brasil,.ãt)

Cotíipauttittfi :
Tcrnis e ('olonli:iii;Jo. 100 .'.".. ..
1 >**m*;is d. Santos, port., 

">

ldom, iiqni.. 77
Dicas «ln Billilií, y|e. 3U iliii», 500 .

DiIhiiIiiiüS :
DOeas ile Santos, 200

817*000
815*000
817*000

08*000

2311*000
2ti»$lllll)
178Í.-.II0
17'.I*0H0
17U*II00
171*01)11
200*000

250*000

14*000
405*0UH
405*000

8Dí'O00

200*000

Rendas fiscaes
RECEBEDORIA DE MINAS

GERAES
Arieenilai.-.lu do diu 20  30:012*600
ÍJ? 

l" a -$  305.050*000
l'.«n .«iml periodo do. unno pas-
5iul0-'.  ..  372:432*900o.

Ganlienho commercial
Sob a firma H. de Almeida & C, com

o capital de 50:000$, cslabeleceram-sc
cm nossa praça os Srs. Hénriiitie de Aze-
vedo Filho e Ruy Bezerra, para explorar
o commercio dc commissões;

Com p capital de 20 :ooo$, e sob a
razão, social de Joaquim Lemos & C, esta-
beleceram-se os Srs. : Krancisco Pereira
Gonçalves e Joaquim LetnOs, com o com-
mercio de apparelhos electricos ;Com o commercio de joalheria, ten-
do o capital de 20 :ooo$ cstabelcceu-se in-
dividualmente o Sr. José Rcsenberg;
. — O Sr. João Ribeiro de Mello, tendo
o capital de ro :ooo$, estabeleceu-se com
o commercio de camisaria;

—¦ Está estabelecido com o capital dei
5 :ooo$, o Sr. Francisco Rodrigues Go-'
nies, pára -explorar o-commercio dê cal
çado; • 

'.'
—Com o capital de 5 :ooo$, estabelece-

ram-sc sob a firma Manoel Castro & C.,
os Srs.*: Thomaz Fontes de Castro e Pau-;
lo Bernardino Pacheco, pára explorar uma'
chardtaria.

Em janeiro vindouro, começará a fun-1
ccionãr o Banco Nacional de Industria e
Colonização, com o capital dc Coo :ooo$,
estabelecimento esse recentemente consti-
tuido cm nússa praça".

ASSEMBIittAS GERAES
Estão convocadas as seguintes:
Dia ji : ... ••
S. A. Auto-Expresso, ás i. lioras,

para resignação da directoria e eleição de
substitutos.

—«Companhia.'Luz Stcarica, ás 13 ho-
ras, para tratar do empréstimo.

Dia .23:
Sanatório Brasil, ás 13 horas, par.i uma

exposição da directoria.
Companhia Industrial Fluminense, ás

13 horas,, para reforma dos estatutos.
—Companhia Industrial e Propaganda,

ás 14 horas, para um empréstimo c.cleir
ções. •., . .

Dia 25: ;'!«• .... .
C,'B. de. Minas Unidas, ás 12 horas,

para a sua dissolução..
Dia 26:
Trajano dc Medeiros & C, ás 13 lioras,

para prestação dc contas e eleições.
Dia 2?:
Calçados Pnciimaticutiv ás 14 horas,

para eleição da directoria.
S. Brasileira de Avicultura, ás .15

lioras,- para eleição da' directoria.
Graphlca Brasileira, ás 13 horas, pa-

ra coutas e eleições.'' 
Dia 28.: ." Estrada de Ferro Goyaz, ás 13 horas,

jiara contas c eleições. ¦"¦¦ ¦
Constructora do Rio Grande do Sul,

ás 15 horas,* para contas1 e eleições.
«Dia 30:

- Tecidos Santa Rosa, ás 14 horas, para
alteração dos estatutos e eleição da dire-
ctoria. '• *' ¦

—«li. F. S. Paulo-Rio. Grande,-ás 14 ho-
ras, para prestação de contas c eleições.

Movimento do café
O movimento estatístico do mercado hontein

foi o seguinte:

lititrada»:

Etjtradu dc Ferro Central du lira sil
listrada de Ferro Lcdpolãturi.'*...
Via inaritnila

.758

.SOO

Total
Desde o dia-1" do-corrente..
Mídia ¦'.
Desde o dia 1» de julho
MMIa

i'«iíarjiics: „
Kstadoa Uaiiloa ,.,.
Kttropa
Ulo ila Prata.. ...
Cabotagem
Pacifico.
Cabo

8.325
-142.700

7.011
1.128.004

8.455

10.105
1.750

300
085

12.000
121.õõ»

1.174.020
490.420

PREGÕES

nir ir ms
1!H7, port.
1020, is.rt. .
CautelaSi . .

DA BOLSA
Ycntl-dor Comprador

850*000

81*1*01)0

Apoliei-s íiHiliifipilfs:

1001,
l.iUs
Kmp.,

•
«¦:-,>,..

Kmp.
Kl lhe
Cumo

5 oi", port. . .
ntitiiímttmis. .,
lilIMi, polt

IHOII. nom., li "
1DM,- 

'iK.rt., 
6

H'17. puri. 0
tii, 1" iscrlc, .

«Apólices estaddncs:
Esiaílo do Itio, 1 "I"
li:tii-i iio 500*. o oi;, . . .
lIÍ!;;i«, 1:000*, 0 "j''. . ..

Aegões:
Bancos :

l!:.i-il
«'"liilllITciill

Cuufúiercio
1 Real¦iliti

Illl l'!l.l(-i,.11-11 .
Cr
I.:» V(.U;;r
Mercantil
l'oniij[ueiai

V. iU-, Tecidos :
Ainerlca r.-ilirii. . ..
Alliiilii.n. . ,.*;
CunCíniiçn
CnrcnVailo
Miinúfartorn
Indtiitrlal Campiatn*. .
Ijinjfi.-i.i Petropolis;...
Mai#«eii«e . . .
rro«rea * . ..'.;.*.
Pclr0|in[ltana
¦< ¦• 

ll„iv..
Taiiküi. Industrial . .

í. úe. BcU-tfok l
IUt.ii
Mtnervii ,.,

liilrojas dc faro.
Ml naa do .S. Jcronymo
Vietoria c 5liiei>. . ..
Cfut MlfiHra

niviTsns:
Jhicãâ i|a ltuiilii . . ..
l>oi-a« «lj Santoa
Ditai ii'>:uiii;t(.**. . . .
Tio toria 
Melli. ao Maraulirio...
0'e,r,is

IslSOUO

-17ÍSfilU)

172*500
88$0Ü0'200*0110

0$*000

'jrrjíiioo

184*000

800*000
210*1)00
218*000
170ÇfiOO
2IIIÍSOIIII
220*000
100*000
100*1100
207*001)
280*0011
•¦NT.íttllll

300*000

kcíhiii-
0.1*000

810*000
815*000
840*1100

2:10*1100
250*000
177ÍII01I
1S2*,IOO
17)i*'.AII.
172.50110
87*000

100*000

Notas da Alfândega
A thesòurari.-i desla repartição arreca-

<lou honteni 686:294$os*:, sendo" réis
37o:.|27$i88 em ouro e 315 :«j66$S64 em
papel.

De 1 a 2o do corrente, importou a ren-
ila.cm 6.322:317^222 e em igual perio-
do do ariiio passado' em* 5.125 •,i85$2o*!
havemlo differença para luais cm i«j20
de I.i97$i3i$.,2ò.

—: Essa inspectoria officiou hontem ao
Superintendente da Companhia do Por-
to do Rio dc Janeiro eommunicando que.
attendendo -ás considerações* constantes do
um officio daquelle superintendente, de
março' ultimo: resolveu autorizar o aífan-'
<legamcnto do armazém externo daquelle
cáes. actual entreposto do xarque.

Communicou ainda o inspector que a
sua denominação passa a ser armazém
externo C e que sobre este; assumpto já
expediu as ordens necessárias á guarda-
tnoria. - .

— No leilão realizado honteni) -.na
guarda-inoiia desta Alfândega, forani -ven-
didos 5 lotes de mercadorias apprehen-
didas como contrabando e que produziram
a importância de 75«j$ooo. (
CONTRABANDO APPKEIIEXDIBO

O ajudante de guardá-mór Nunes Pi-
res, auxiliado pelos 

'officiaes aduaneiros
Augusto Vicente de Magalhães, Eurico
Cardoso de Ávila 'c remador Timolhéo
José de Lima. apprehertdeú de dois indi-
viduos. a bordo do Arlaltza, respectiva-
niente, 40 bolsas de prata c 4 lacrados

I contendo ouro cm folhas.
. — O official aduaneiro Pedro Marian-
110. estando de serviço a bordo da Ían-
cha no registro vigilante, desconfiando dc
duas canoas que se dirigiam para Igre-
jiiiha, piiseguiuas.

A' sua approximação, os tribuhmtes
atiraram-se n;agua, conseguindo fugir.

, Revistando as canoas, encontrou o of-
ficial M.iriauno. oceulto em uma dellas.

U sacciís contendi) rendas, sedas, entre,-
meios, etc. num valor aproximado dc
io :iin«)íiiOii.

t As mercadorias .appidienilidas forani
removidas .. para' a gu.irda-iuória, onde
correrá-jcr. respectivo processo.

Total ..

Dendê o dia 1° do corrente
Desde o diu 1" ile julho
Htock no mercado. . . , -.

Cotaçües por arroba:

T.rpo 4 f .' *. '. 12.700 _
Typo r. .. .. 12*300
Tvpo fl 11*000
Typo 11*500
Tjpo 11*00.0
Typo 0 .. 10*500

rtulta Kcinanal, *780, por Icílbçraimna.

Opevaçõitfs a prazo
O mercado.<le caK ii termo regulou

liontem ainda f com ttm movimento aea-
nhado de negócios c por isso mesmo -fra-
co. -Realmente,- as opções aceusaram bai-.-
xa.e os negócios realizados a prazo nas
tres .sessões- da bolsa de mercadorias fo-
Tam apenas de 18.000 saccas,. fechadas
nas seguintes condições: .,

.ttezes':' ... Vcnrf.. •: Comp.

Dezembro... ..  11*000 1.1**Í00
Janeiro   11*700 11*850
Fevereiro '.'. ..'  12*000 11*000
Marte  12*200 12*150'
Abril  12*400. 12*200
Maio,.  ,. ...*.... 12? 150 12*300

•Foi posto liontc erii leilão na. i.* boi-'
sa de cáféu.iiílote dc 277 saccas de café,
offerecido pelos cotnmerciántes desse ge-
nero. á Sociedade Betítfficeníe dos Erti:*
pregados .do Cpmiii«!rcio de Café.
. O primeiro preço lançado sobre o lote'
foi de i2$ooo por arroba, porém, o mes-
mo foi arrematado pela firma Oscar
Marques Júlio .Motta, por intermédio do"'
seu corretor Manpel Gustavo Vieira dá.
Mottà, á razão de i2$50o pór arroba. ¦'*

Q produeto dessa venda fòi revertido
em beneficio' dá referida Sociedade:

O ALGODÃO
( O mercado; dc algodão funcciònou hon-
tem ainda mal collocado c frouxo, mas
sem que os preços aceusassem nova' al-
teração de baixa. Foi feita unia revisão
no ' stock, sendo encontrada quantidade
maior cm deposito; ' '¦*' *' "*

O movimento dó" mercado foi o se-
guinte: .'¦' -"

Entradas: Farto*
H. I-aulo ..' .. .. ., .. —
l*eraambiieo.. ,. ., '..... * ¦''—fv

..VutalC . ... V. ..'.¦.:•.*;'.T. tMÍ-i-ini

Alfafa:

Nacional
Arroz:

Urilhado d» 1* .... ...
Ilrllhuilo da 

'l

Especial  ..
Superior •.
Bom .' ..'
Keeular .. .. ..¦.. .. .-
Branco  .".
Rajado dp norte...... ..
Jl..' ¦ arroz. . . . .....
H.inea

i ltacalliáo:

Diversas marcas' ;. ;. .
•item, mela caixa . ......
1'eitelin. . . , .........

Baulia:

P. Alegre, lata dc. 20 kiloa
ldom, de 2 kilos ., ',-, 

.
liii-ui. de I» kilo ,.' 

'.

(.acima lata. d» 20 kilos
ItaJab.V, lata de 20 kiloa
lliijiilij, laia de 10 kilo».
W»in. iala flr 2 klloa ..

«lc 20 klloa .. 
'.*. 

.. •

Mineira . Panllatl, 'lata

d» 2 klloa .,

Batatas:

Mineira e Paulista .. ..'
líio Grande
francesas ...... ..'....

Breu:
Americano, claro .. ..
filem **t*ifrri. ; -«•••••.

Cimento:

Marca Deva
Itarra Atlas
Outras marcas . . .....

Farcllo dc trigo:
Doa moinhos aaeionaeá ..

Cm kilo
*360 a *3S0

00 ffló»
48*000 a' 32*000
4.1*11110 : 45tlll)l«
40*000 48*000
4.1*000 43*000
30*000 3S*000
32*000 34(000
38*000 40*000
20*000 28*000
22*1)00 25JU00
10*000 20*000

Oilíi»

120*000 a 130*000
— a OStiioo

100*000 a 105*000

Om klla
1*050 2*000
1*000 1*030
1*111111 1*030
1*780 1*11110

¦ 1*000 2*000
líiiim 'Jíiiim
1*050-« 2*050

1 1*000 1*050

3*050 a 2*000

Om IHUl

. Nominal
Nominal

B-irrlMI
40*01)0 a 44*001)
40*000 a 44*000
40*000 a 44*000

0*000 51200

Eariulia dc mandioca:
Por 43 Mio*

Porlo Alegre, especial ,. 14*000 14*300
Mem, flua **. 1**000 13*300
Idem, cntretliia .. ..'..: 12*000 12*400
Idem. peneirada 11*000 11*300
Idem, grossa .. ....... 0*300 a 0*600
Laguna, peneirada .. .. 10*000 11*100
Ideai, grossa « . 0*300 a 9*500

Feijão:
Par GO kilo*

SergiiHV'¦-,.- ..............'.:.-.-.... ¦ —*
Píintljyba ,. ,f^ ., —~
Ceará. . , ...,..•,..,¦...,.,,...,' ~-—
Maranliio .. .. 

'..' 
,.•'..".. .'. .'. 7 .1—v-

;Parâ'Y; ..'...'....... :..; 
'¦¦-—,

Total..  
~~*~^T*

Desde o dia 1» do corrente  10.104
Unida» 700
Desde b dia 1" do corrento  10.688
ütock. '.'¦';. '. ;......¦,.-..:.'... 2'5.322

Cotaçõci: 
' ;' ¦¦...,¦•-,

, Çini/íilatíeí: ' P01 • Í'Ó iíilos'.'
Serliíe». . . ?. ......... '25$000 a' _fl«<;(toÓ
Siiilas .. ..  1.101
lieãde o dia lo-.tlo torrente.  17.840
.Stock.. .. ..  20.200

O ASSUCAR
Esse mercado funcciònou hontem com

os vendedores dos brancos crystaes mui-
tn firmes, exibindo preços mais elevados
por essa qualidade.

Os negócios domereádd continuaram,-
porém, pequenos e sem- interesse.

O movimento do mercado fòi o se-
guinle:' ¦ ' ***>'.¦ ¦' ¦ „• ¦" •¦¦

pntraias: ¦¦ ¦.--. Baceoi
Campos....   3.578
Miiias. . —
Alagoas. .  . —
I'urniiiutjlK'0. ...... —
S;inlii Cálliu.rina . ......';., ., •'¦ —
Sergipe -,.; .. .,.,..,.. — .

:.Total.. 
'.. 

.. .. ¦.', .;.... ¦ 2.D78
Oe*de o dia I" «Io mez 00.548
Saldas .0.165
Desde o dia; 1*> nójVmcai. ."í . ?i:'.'ÍV*' 77.207

Stael;:. •...., .-* ¦ -' • - - . ..'. 1

N01 aiinazeus.... ,..,,., 188.575
t:m trapkltts:... .,...'..:."..... 127.858

Preto, superior
¦Idem, regular ., ,. 

'.': ¦'.
De-i-nraa. Porto Al.gr» . .
Manleiga
Enxofre (00 kilos) . ..
liranco .', , ,. . ..'
Amendoim .. .... .-. . ••

Praillnlin
Mulatinho . . .,.......>
Out»a« qualidades . ....

Fumo:

Em corda — Especial ..
Idem, Uom .. ,, ;. .. .
Idem, balio ...... ..

Km bHiia:

(tio Grande, amarelo, 1'..
lilem, '.'•

1'iiiiiiiiuni, dol" .' . . ¦..

Iiletu, de 2" . . .'. .....
«tuniu — Hspeclal ,. ..
Iiuhia — Superior... ..
Uun

Kerozcnc: -

Americano . . . ........
Lailrillios: f

Narlenaca. . •
Re Ccratnlei .. ¦• .. ..
Kntrangeitn» ., ,, ,.','.

Manteiga: .

De Mina» a E. do Itlo '..
8. Catharina(0 c 10 kilos)'

MllUo:
'AihífeTò'";." ;. .1' .'. .".
Branco. .. .,
Mesclado. . '. ........,,

Madeiro dc lei:

07$õ00ij
¦155*000
875*000

182*000
1:,'3*oilO
l:'il*ii'i0 |
110*000 I
205*11011 j
21(1*0110

200*000 I
220*0110 I
2111*001)
105*000
150*000

150*000
200*000

7!'*nni) 78*500
.'1(001)

00*000 00*000

80*000 75*000
165*000 400*1)00

460*000
7$oon

oisooti
14*300 ll»imo

•Cienlros diversos'¦¦ 'O 
CÀFE-

O mercado «lesse produclo -funcciono.t.
hontein, em posição estável e com os
possuidores mais .-.cccssiveis_. C.om . effei-
to. os negócios foram pequenos; porque
o movimeilto de procura declinou de modo
bastaiilp scusivel.

¦ Km vista disso, não tiveram os vende-
dores ,Qiitro - remédio».. s.enão cedei* ás
exigeiicias* dos compradores, que só en-
travam'em novos, negócios- cm çbudiçõès
dc preços mais baixos'.***'

Assim,, foi .que, aquelies resolveram
transigir! descendo então o typo 7 a
11S50Í1 JiOr arroba", -syndo negociadas ra
abertura 1.395 saccas e 110 correr d*> dia
mais 3.262' ,notaí dc 4.R57 ditas, con-
tra C.joo d«r sabbado. Deixamos o mer-
cado melhor inspiradd. por isso (pte ac-
leuiqu maior procura durante os ultimo'!
trabalhos. ' ..

ICm Sanlos, entraram 41.463 saccas,
foram embarcadas 29.000. e não houve
saidas, ficando em deposito 3.066.917
saccas. rtegulou sobre o typò'7 o prece de
-Sí-00 c sobre o ,\ o dc 9Ç000 por 10
kilos, tendo passado, hontem, por Jun-
daiiv 46.000 saccas.

Em Nova-York a P.olsa aceusou no
fechamento anterior uma alta dc 1 a -
pontos nas opções c na abertura de hon-
tem de . a 4 'pontos

*5S0

$800

$000

$500
$480

Total.._ .. ., 316.43S

Regularam os seguintes preços:
Ijuíiliifoící:' Por leilog.

liranco. . ; ;* '. ,',\ ,
3» «nte
Idem, 2» jacto Heniorara» ,, . , .,..'..%-, ¦—•
Jta-«ca7Í,iho. ..-. . ...,...,. $480
Mascavo .. .." .',' .. .. I. *340

OEaiBAES MOIDOS
O mercado defses produetos

hontem sem* maior actividade
rado.

Colacõca: . .
Fubá mimoso.
ruliS pariiflcnvel. 17* a . .
Tulú .«niiifit-avtl
Kulii especial. . 
Kultá * coiuinugi
Araruta .. .. -. .<
Fulil de arroz

Outros 'íiciiiin*:

Dcxtrina  ..
Feeula fina
-'VciiU -¦ sorte

FAltl-MIA DE TllIGO
Essa mercadoria co.ntinuava muito fir-

ine, mas coin os preços inalterados.
Os preços forani os seguintes:

Por 44 tfíoj •

24*000 4
18*000 -a

22ttiliii a
40*000 a
24*000 a
18*000 a
33*000 a
18*000 a
l«*(K.-0 a
14$000 a

28*000
26*000
'.•5*01)11

42*000
27*000
24*000
85*000
211*001'
17*00(1
21*000

2*000
i*r,oo
1*000

Por. M/O
2*200
1*800
1*100

Cot IS MIM
26SOOU a
22*000 a
21*1100 n
18*000 a
Hilíiioii .a
28*000 a
20*000 a

28*000
24*000
23*1100
20*0IM)
40*1100
81*000
22*000

. Po* caitm .
2õ$000 a 20$000

Jfníro ijuníroío

T$()l)0 a 13$0O0
21*0110 a 26(000
18*000 • «0*000

Pni. Mio' 
4$50<» a 4*600"*3$20t> -« 4$400

62 Mio» ;
"í8$'000''a'"2O$0OÓ

'• 17$.r.0O.'a 18*000'
17$S00 a 18$000

Seguros contra fogo"A GUARDIAN"
Avenida Rio Branco n. 07
,. Toloplibno Norte 5401

Vapores esperados
llueuoa Alre?, Hiiron^. 21
Porto» do norte. Puni ^ , ., 21
Uiitíiins Aires u eses., FrunctHca 2*J
Iluenos Airei? «.use, Mciiúüzv. .,...; 21:
Buenos Aires a esc. Dctncfara........... 22
iluenos Aires e escs., «4n*n 22
Tortos do norte, Bahia. . 

'."' S2

Antuérpia e escs., Paus de Wttcs .. .. 22
Novo York, Voutoens .. ,' 28
Portos do sul, Bciieretttc 23
furtos «lo sul. lHnn 23
Liverpool a esc, Valparaiso 28
Itio Cirande'do Sul, T«|/i|/so>i 24
Buenos Airen o esr«., Lima 20
IJrerpool-a escs., Sócrates 26
Iluenos Aires e escs., Hirrra Venlana 27
llncnoa Aires a oscs., Oclrla 28
Nova York, llolteie 28
Nova York c escs., ilíiioii ,, 20
I.iverpool c escs., Phiditis  .. 81
Hóiitlianiptoii e esis., Hlglilund Pride. ... 81
Havre * esci., Bttmaifi, 81

Vapores a sair
Santos o escs., Pliiladelphia
Itecife e escs., Almirante Jaccmtau ..
Leixões o Iluiuliiirfo, Oroeillo/t
Soiitliauipton c eses., ,4i*oii
Nova York e esc.,, Ituron ,,..
Recife a ases., Itapuca
Oaraveilas « esca., Agtrtqtil. . 
Trieste c esc., Frajiccttca...,'.
I«Íverpoul o esc., Dcmtrava ,
Uaraelba esc, 31 endoza..:
Itio da 1'rara, Volpiniriso
Portos do «ul, Capivara . . 
Portos dp sul, Itüftiba ",,. ;., .
Buenos Aires'c escs.; Pays Ue Waes ..
Lafiiua a escs., Anna. 
Portos do norte, Jaõo Alfredo
No«-a York e escs., Byron
Portos do sul, Pyrlnca*. , 
Portoa Uo sul, IIminera
MossorO esc, llasmicê ,.
Camoeim c esc»., Piaiiliu
Laguna e escs., Diiio
Itordéos a eses., Sierra Vcntatia. .' ....
Stockolmo o escs., Ocltia. -. ..'
Portos da sul, Ilaipaett.....:.........
Slonteviiléo e escs., Hcrculo Dourado.
Snceia e escs. Umii ,
Iluenos Aires' o e*-'cs"., mq.lanú Pride.
Ulo da Prata, Suinani. , ,.......;...

21

22

23
23
23
28
23
24
25
25
£8
26

, 27
.27
.27
28
28
23
80
80
SI
81

H*Ojo'mv
(j«*dro, . • ••••••••«•#«» . ¦ ***&
Per»*».:branca. . i.i . *.. ¦¦-:>mm. ¦
Outras qualidades .. .. 170$000 t

Oleo:

l»e ilnliaçaf -;;---' —¦•..*•, .

Km barril bruta... .. ,-. ' 2*600 a
Em lata .. .. .. .. .. ., 2$000 a
" 

De, caroço dc algodão:

Nacínnil •• •• «•«.<••. «¦
Ealruimelro ,. ,, ,, ,.

Polvilho:
Da Mina». Itlo a 8. Paulo.
D* l'i«rto Alegre.. '.. ....
De Santa Catliarini ,;. .'
Pinho: J.:'

280$MV
2.1010110
1D0$000

2*800
2*800

iTilo
t$2U0 a 1*400

Americano. . .' .'. .,
Itezlu.i per duzia, couc.
Spriica. .-.
Ile Paraná-, I" qualidade
(dem, ,«!• V qualidade ..

PÍiospIioros:..

Marca Olho ,, ,. 
':,. 

..
Outras marcas .,' .. '.

Prcsunfos;. .'

•iii.

2$60O I

.$350 I
$350 a
$300 a

•Y; Por

Fm

2*800

., $401)
$400
$400

¦ r
¦o»:,.
¦ 

$700
32O$0OO

2$U00
$1100
$880

(olo
. 74$000

74$<MM>

Nacional.. ..
iiatntiigclro ..

Queijos:

• • • • • •..

Minas..
Pa Inu -.a

Sal:
(caixa)

regulou
e 'inalte-

Por 50 MIoi*

23*000
.... 1S$000
.;.. 10*000-
.... 14*000
.... 12*000
. .. 38*000
, .. 38*000

¦Viloí.

. .. 1*200

. .. *000
, .. *50Ó

1« nualiilade. .

!*.'« qualidade.
fl1 i|H:lJÍil:l(íf.
Seandina . .

47*000
4li*nlfd
4l»$«i)0
47*000

47*500
40*500
•15J500
47*500

,; O VAKQÜK
i' Tambem regulou hontem bem colloca-
I tio e firme o mercado desse produeto. As
1 cotações foram as seguintes :

PiycciWicíax; ..
llio th Prtiln:

V:\U.h e i.uiütii' ,, .
'.'unis iiiiinta. .. 

'*,

[ Itio lliiinile:

V:\lin e innntttVr. ..
!'iii:i- riüi titãs .. ..

; líthüi íí * í*íic.i :
rouforme a (ítuilidiuie '

procedência».

i)n norte, groiao.. .. ..
l_iil«V.';
O» 4'abo Frie, (r««no...
lilem. Meio, moldo......
K«lr«i,ceiro. . . .......

Sebo:

Do B. llraiule e fronteira
Do Matadnnrn o xar«|. .
Dn Itlo da Prata. ...

Tapioca:

Dé diversas

Telhas:
Cram-eui. . . ...
Narlnnaea. . . ...

Toucinho:.

rmiiMiipn . t .«*•
ile (iimciro 

Vinho:

D- Itlo Orande. . .
KstrHii-íelrv». virc?n>

%I*.(n. vend» .
Collares

Vcnnonth: ¦

mio *
4$80O a 

' 
5*200

10*500 a 1S$000

.Pm 
' "¦

l*r,(it) a n*K«io
100*000 a I0.',*00li

'¦ 
flOtltó.

9$500
- Ni.n.l.-ml
6*000 a

• !*f.tnilniil
, I0*l»io « istwi

í*lMK)

Pa» «i/(.
4$300

NouilnaJ

Vm klin
$400 I

Movimento do cáes do
porto

Acham-se atracados ao cáes, do porto,
em serviço de carga e descarga de mer-
cadorias, os vapores c embarcações se-
guintes;

Etiibarcaçõcs diversas, armazém i.*Vapor inglez West Notus, armazém
n. '2. . ¦ "

Chatas diversas com carregamento do
Lima, arniazcm n. 2.

Vapor' americano Robih Góodfellow,
descarregando carvão, armazém n. ,•**.

Chatas diversas, com carregamento do
Sheridan (armazém mixto 2), armazém
n. 3.

Chatas diversas com oarregamento do
IVest Nosslta (armazém mixto 4), arma-
zém.n. 3,

Chatas diversas çpin carregamento do
Denis (armazém mixto 2), armazém 11. 4.

Chatas diversas,.com carregamento do
«fio' dela Plata (armazém .mixío n. 8), ar-
mazem n. 4.

Vapor americano Lalté Flovilla, arma-
zem n. 4, recebendo* minério. -.

Chatas diversas com carregamento do
Scaldiir, armazém 5 e mixto 8.

Chatas diversas, com carregamento do
Lockport, armazém n. 5.

Chatas diversas j coin carregamento do
Trcvicr, descarregando cimento no.arma-
zem n. 3 (armazém mixto &}, armazém
n. 6. ,.

, Chatas diversas com carregamento-do'American Star, armazém 6 e imixto 8. --
" .'Chatas diversas, com-carregáinér.'to do
Rio de. Janeiro (armazém mixto 8), ar-
mazen» 11. 7.

Chatas diversas, com carregamento do
Afaran0ií<!/>«*, armazém n. 7; retorno do
Uberaba. ••«.• . - *.. . . .*•,

1 ÇHtitas.diversas, rircebendo minério, ãr-.
mazem. n. 8. ¦• ¦

Vapor nacional Lucania, armazém n.-9,
cabotagem'.' « • *

Vapor inglez Bielo, Vipa.t.o 10, receben-
do carga.

Chatas diversas, com carregamento do
Paricras, armazém n, 10.

Vapor inglez" Paltãs, pateo 11.
Chatas diversas, com carregamento do

Hime, armazém n. it.
Chatas diversa? com-.carregamento, do

Penaitg ilíor-Yármazem -ij.- 151 *' ''¦;" •
Vapor americano Tulade, pateo 13, des-

carga de trigo. . * ' ' •' *
Chatas diversas com carregamento do

Tabor (armazém mixto 2), armazém nu-
mero 15.

.Chatas diversas, com carregamento do
Xçrèscapà '(arniãzjeim mixto 8), armazém
n. 16. ¦ ¦ :

TELEGRAMMAS COMMERCIAES
(Scgundt) despnchos tclcgraplios (1 os nossos corresponilciitc» OMWtiaro';

MERCADOS MONETÁRIOS

OS PR0DÜCT0S E OS TÍTULOS BRASILEIROS NO
ESTRANGEIRO !

Informações diversas
_ \TEIjEGRAMMA financial

Descontos:
Ho/a Ant. 1910

Em txinilres. 3 nicze» :
, 0 8|4 0 11|16 . B|$

Em Nova York, 3 meies .
. • 8 - . 8 4.3|10

Cambio sobre Londres:
Xova York (t. tel».) nor tlollar», libra

3.50.1'-' S.BS',1*. 8.1T.*.*r>
Nova Yorli li rlata) dollara por libra :

3.40.87 ¦ 8.52.87 3.70.00
Paris (â vista) frunro» por libra :

. 58.72 .58.03 42.30
Llaboa lá vista) pente por mil rMa:

0 1|16 5.1I18 20 3|4
lliulriU (4 vista) |M<eta>« pnr libra :

20.05 20.00 10.87
Gênova (4 vista) lirn*. por libra : ,

90.50 08.75 40.15

. O CAPE'
SANTOS, 20 — O mcreailo üe çatt dlí]ióM-

vel, fechou hoje uns segiilute» bane», calmo:
'V T*..' 

' Jtoii Ant. 1Ò1B
$yni'--«* ...... OJO00 0ÍOOO 13*800
T.vpo 7 ...... 7*200 7*200 11*500

SANTO», 20 — O mereailo. de eaffi para a
éiitivRu h termo, abriu liuje i-alino, e nas mes-
mil*, liuse.i de aabbado. Nii 2* eliuuiada - mos-
trou-BO nina. alta gorai do 25 u 100 rfl»,
(íLMiiln o (.'Htailo do tiiercido estu vel,

O fceliamento • denrse nas sej-uintes coadi-
toes ;

Nora lias*

." ¦ 
J/o/o

Dezemliro,,..
Jiinelro., ,,
Fevereiro...-.
Murro. . ..
Mnlo. . . .

Vendiis;.

Dp.ieiriuro;
Janelrti...
Fevereiro
Marco. .
Mnlo.. ..

Vemlas..,.

9*150
.. .. .. 9*200

;.... 9*400
0*000

'.'.','.'.]'.'.'. 
10,000

Anterior

... .... 0*075
.. .... 0*125

0*350
0*1100

, ......... 8.000

ruiu liquidação
Voje

Iiezeinliro 6*200
Janeiro. —
Fevereiro. , . .. .—.
Marco 9*000
Maio 9*4)90

.Vemlas. . Nada

SANTOS, 20 — r: *
cífatiaflco de eafC* hoje,
confrontos :

Ant.
6*200

9*000
9*000

191»

12*22.r.

10*850
10*525

Entradas :

límluliques

Despacliiidiis

Saldas:. <

Boi*

7«.011

80.000--

42.000

11.802

Nada' 81*000

soiíiilute o inovimcuto
com os nspcetivos

1019Ant,
41M02 -10..352

¦28.000 ¦ 
25.000

3.-..8Ó0 1Õ.Ò00

nada nada

3.008.017 4.507.820

YOIIK, 20 — Na Uolsa .official'.de

^Existência*:
. 3.130.120

Vapor inglez Arlansa, tirnKizcm' n.' 17
e mixto 2. •

Chates cüversns comcarregauiÉnto do
Oríla, armazém 11. 18 e mixto 2.

Vapor france/. Cordoba, praça Mauá,
transporte dc passageiros.

*800

1:200* 1 1:4l'l*
600*000 a 580*000

Om. W/o
lHHli a 1*400
2*000 a 2*?Ü00

Italiano.. ..
France''. .. ..
t*«r|iitóiieV d'.

Vinagre:

(tranco .. ..
(mio .. .. ..

O.

Pv . htifril
TOtniHI .. HKtOOl

70iinn.li a 7*10*1(0(1
flAiijtmiii a 

'7IMIÍIIIIH

7«'0*000 a 800*000

Hutttt, '¦
UMÍimii a lllif(100

78*000 a 82*000.
48*000 a" r.JSOOO

Pipa
i;.-n*00(l a 700*000
«511*000 a 700*000

Jfllo.

2fl00 2*300

USill) 2*200
l*S0O 11 2$200 j

1S700 2*20»

Preços correntes
Aíritns niincrncs:

riitaintiir-i . . .
-,*ii«t.íwrj, . , ,,
ríiilliüjri^ . , ••.«'..
:i*iiiiihiii|iiira. • ,

jR Iahi-.'!!!:».- . . .

: Aijiinitlente:

Siíimn
il2{iiiin
3l{"«'l
32í«il'l'
:iii}ii«iii

..sfiiOu
:iisiiiin
:iiisii.ii.
34tmio
S2*ono

Imposto sobre lucros li-
quidos

Da' Alliança Commercial Retalhjstas,
receheii lã Associação Coiriniercial do Rio
de Janeiro, cm data de hontem, o se-
guinte telegramma : ..." Comiucrcio alaigóàno grande reunião
realizada hoje Alliança'Coninierciar fté-
talhislàs,' resolveu appellar solidariedade
colíegas toda Republica movimentofpro-
:testo contra inclusão' impostos sobre lú-
teros liquidos, ,projectado orçamento. Es-
pero contar vosso apoio • defesa com-
11,111111;" ".

Exportação de assucar
Segundo informações prestadas á Su--

perintendencia do Abastecimento pelo re-
spéctivo delegado', em Recife, acabam de
ser embarcado^, no mesmo .porto,; com,
destino á Londres e- Lisboa, jj. 108 sae-
¦cos de assucar, sendo 28.358 dc. typo fino
e 8.750 de iitialidade'inferior.

Incluindo-se essa exporla.çâo; .verifica-
se <iue jA foram embarcados -em Recife,
para o estrangeiro, desde outubro ultimo,
$(1(1.336 saccos de assucar da presente
safra.

.NOVA

GáfC o Assucur vltoraroin Ijojp, ll ultima Iio.ra,
rs seguintes cotações" de' càCü a termo, repre-
tentaudo centa por libra : ¦ "•' "' '

:¦:¦ -¦> lloi*
Ejitrena em ninrço '. 0.75
Eutieea cm maio.. .., ., ., 7.15
Kfitrèga cin jnlli 7.50
Entrega cm setembro  ,, ,, ..*, 7.72

ou seja nina' biiixá do 2 a 7 pontos sobre os
preços anteriores, (]us foram os seguintes. .

. . -. ...•..; . Anícrípr
Entrega em março. .  8.82
Entrega èm nmlo .. .. .. ;. .', 

'..' 
7.21

Entrega om Julho...  7.52
Entrega em setembro  7.75
Na mesma data do anuo passado registraram-
se as seguintes cotações :

Anno passado

Entrega em man*o 14.80
Kútrecü ern maio tfi.Oã
Entrega cm julho --...' 15.27
Entrega em setembro 15.00

MMHa--aHM-M-M---M

13.18 10.43 .10.73

1.-..2Õ 15.40

lú a 27 pontos,

Í12.80

tlesilo

O ALGODÃO
XOVA YOItK, 18 — O inere.iilo oe ai gani»

para a cutrega a- praio eneerrou-«e lioje eu>
itnidi'.ões aecesslveis, registrnnili.te os seguiu-
tes valores, que represcutam cents por libra:

¦ J/o;c Ant.-. 191»
Algodão "Americano"

entrega cm janeiro
Algoilüo • "Americano*

entrega cm mulo .

Ou sejn unia buiiu d
o fechamento anterior.

I/IVEnPOOL, 21»«-. No mereailo do algoilüo
disponível ns qualidade*! bruslleiras fórum lioje
eotaduH Ti- «tlecluioa de petiee ]x>r libra nmli"
bnlias, vigorando os seguintes limites:

Ha]e A.tt. 19ia

1'ernainbuco "fali" . 11.31 11.83 32.12
Maceió "fair" . . . 11.31 11.83 32.12

O algodão uorlc-anierleiiiio no mesmo merca-
de experimentou uma baixa de «VJ deeimos do
pence por .libra, cotando-se:

.Uoja Ant. 1019
"Full.v-middling" dis-

pouivel .,,:. ... 11.ÕG 12.OS 27,38
' 

LIVKRPOOI., 20 — O merendo de algodão a
termo, fts 12.31) p. tn., hije ui.islra paru o pro-
dueto tiorie-Hinerieanò tinia Imi.va de 44 u 51}
pontos, cotando-se cm pence por libra :

lioje Ant. 101*
"Fttiíy-mldiiling" en; •

trega cm vde2einbro 10.81 10.83 2."..12'.,
"rully-mlildllng" cu-

trega eiu niari.o . -10.04 11.08 23.111

PBIINAMIIUCO, 20 — O mereailo de nlgodiio
aestn praça esteve hoje ao meio dia estável.

A cotaçüo da 1" sorte foi por 1.1 kilos: •

Hoje .. .. -,. .. ..•..'.. .. .. .. 28Í00C
Anterior  28*0liC
Auno passado  :iS$0lii

As eiilnnliis fórum:

Hoje 700
Anterior l.lilMH;
Anno passado -IH>

Ou seja pnra a ssfrn:
llnje 31.400
Anterior 30.700
Anuo passado  2H.0l)l>

'Sendo 
a existência deste produeto calculada

era: '' ' ¦

Hoje  0.3IIO
Auterior ., .. .. ....... .. ..... 8.000,
Anno passado .. .. .... .. .. ..Yil.inO

.A ultima cxpurlação de algodão ciiulieclda é
nenlmmn.

^ . O ASSIJCAi;
PEIINAMBIK-O,

cc '¦*;õcs «ufrli-iaes
kilos: ,. ;«.*,

1'íiuus sii|ierlor e 1» ., -,

liranco 
"cristal •'.,-"'n. .. ¦

Demorara» ,. ., ... ..
3» sorte.
Sòmenos .. ,', ,. .. ,,
Brotos secco* .. ,. ,, .

Uzinas superior e í* .. .
Braiics- .çilçla^- í ,:l.....
DeiiHTiira-i .. .. ,, ..
3" sorte .1 .. .•
KoinenoK .. .. ., ,, ,,
Itrutos seccos' .. 

'.. 
[., 

'.

l!íluns superlüp-e lâ,-»a -.
ílrancò cristal
Domei-arus .... .. ..

.3» sorte,.1., 'vi -.. •
rloiueuos ..,
Brufos séecos 

".; 
.. ., .'

As entradas foram:
Hoje  .. .'. .. .
Anterior
Anno. pa.sfítdo

Ou seja para a. safra:

Hoje
Anterior .. ..
Anno plissado .. .. ,. ,,

Sendo a existência deste produeto
em:
Hoje
Anterior
Anuo pastado

20 —. 8ío os seguintes «»
dc assucur, lioje, por lõ

Hoj*

11*«0;>
. 0*20|>

Sem cotnçíio
• 8*UU»

,:... 7*00j>
¦ 4*400

knicrfoV
•ll*4l)(»'

, 8*7(11»
Sem cotaram

¦ 8*001) •

7*i!ll«l
4*200'

.4imi> possiiiin 
*

13*301».
12|700

' Sem eolaçAo
;•' Sem cotagli»-..

0*400
¦7$8(H>

A ultima
neiiliiuiiu. .

34.000
14.001»' 
23.00» -

1.177.800
1.148.30»

407.000

calculada

44(1.2110
412.2l)t>
203.204»

exportação de assucar conhecida 4

1.MI ;ijrr,>

- i

(N.m »ríji,i

De Campos 100*000 a 200S000
ih- 1'iiral.t i';«ii*iiiiii u ,2.c*iiiiii
Dc Augra .. .. '. 210*000 á 230*000
j Álcool: '

De 40 grilos  2.10f000 a 200*000
De 38 grios
Uc 30 gr.íus

Nptidas marilimas
MOVUWJ3XTO 1)0 -POUTO

YitiHiícs' cntr.-Hios

De Souíliamptoii e escs., rebocador na-
eional Gtierets; carga a ü. Ccfal & C.;

Oe Eloriáüõpolis e escs.. nac. Anna;
carga a Amandino--Câmara:

De Buenos Airts e ises., nacional- São
Paulo: carga ao l.loyd Brasileiro:

De Nova Vork <* escá. amcricrino Nor-
thcrn Star; carg.i a Armando I.clchti.

Y*!»11Í)K'S f-aiilos ...
:Pãra Buenos Aires e escs., americano

West-Helcne;
Para Buenos Aires e c.«cs., americanos

IVcsl-Scleitc é 
'Carikbrooli,* frapeez C«9i-

dqba, c sueco Succiti;
I'::r.*i Barcelona c escs., americano Pu-

gcl-Sound;
Para 'Aracaju' e escs., nacional Ita-

pãey.''
Vapores «ini viagem

LIVERPOOÍ., :; — O paquete inglez
Rossetti, da linha Lamport & Holt, saiu
no dia 14 do corrente, ilr 'Londres, com

841*040 i destino ao Kio ile Janeiro (esperado no

Empreza Balnearia Cassi-
no Santa Cruz

Os proprietários da , chácara Santa
Cruz. na Piedade, 110 intuito ile torna-
rem mais intejifa. c conhecida a agua -mi-
neral '.saturai ali nascente., estão.organi-
zando a empr.cza. <iuc* serve de epigraphe
a esta local.

As ac.i;ões vão ,ser [ançadas brevemente
por conhecido' côi-rètor dè nossa' praça.

A - afflttfncia <lc pessoas na chácara
Santa Cruz fem. sido grande, e os.seus
proprietários facultam o uso da agua,
gratuitamente. . 7

2'-'()?«inn
100*000 a 200*000 j dia 2 de janeiro dc íy-i>.

Superintendência -- •* dó Abâstécinieiitó
Entradas no Districto Federal, no pe-

riodo de 1 a 10 do corrente, pòr via ter-
restre e marítima:

Algodão.em pluma, 4.138 fardos; ar-
roz, íi.oi. saccos; assucar, 43.098 di-
tos; azeite de oliveira, 6.490 caixas; ba-
calháo, 5.2.627 * kilos; banha, 420.673;
batatas, S>J-57<» ditos; carne de porco,

102.473; carne secca e xarque,- 7.490
fardos; carvão vegetal, 556.331 kilos;
ce'bo!as, 143.507; farinha de mandioca,
2«j.87o saccos; farinha de milho, 1.155
kilos; farinha dc Irigo, 1.700 ditos; fei-
jã», 24.825 saccos; gazolina,,222.457 cai-
xás; kerozene, 26.022 ditas; leite con-
densado. 20 ditas; lenha, 1.666.600 kilos;
manteiga, 112.191 ditos; milho, 23.750
saccos;, peixes conservados, 48.403 ki-
los; polvilho, 25.753 ditos; sal, 428.862;
tapioca: 25 saccos; toucinho, 56.877 ki-
los; trigo em grão, 2.S56.633 ditos, e
sebo, 739,101 ditos.:;. K, ,1 * r, ,-

•MôViiiifcnto commercial
NOS ESTADOS -

SA-NTOS, 20 (A. A.) — O mercado de
cambio desta cidade .abriu hoje com as
seguintes cotações: á vista, 10 d., e .1 90
dias, 10 1J2.

RELEM, 20 (A. A.) — O mercado de
borracha aT-riu. hoje com a cotação de-
i$goo para o produeto de primeira qua-
lidade.

SANTOS, 20 <A. A.) — O mercado de
cambio fechou hoje -a 9 3)4,1 á vista,- e
10 d.;, a 90 dias.-  ;

Francos: raiiiimo,. $410, e . máximo,
$415; ¦vendas: 1.120.000.; Ji ras, $265.

— O café, no fechamento do mercado,
obteve as .seguintes' cota«^es: • para o
typo 4, 9$i5o, c pára o,typo 7. "$075.
Foram vendidas .16.000 saccas, havendo
fia praça um "stock" de 2.958.^55..

¦SANTOS, 20 "(A. A.) — ' Entraram
neste porto os seguintes vapores: o ina-
eional S. Poulo, de Buenos Aires; .0 ame-
ricano Huron, de Buenos Aires; o no-
rueguez Tayruy, de Nova York; o pa-
lhabote ¦ nacional Olga, de Nova York;
o alliádo Francesca, de Buenos Aires; o
inglez Swenbiim, do Rio Grande; o ita-
lianò Moiiviso, dc Gilbratar; o inglez
Sambrc, de Sivansea; o americano Rusa-
velle, de Nova York.

.Saidas: o aluado Francesca, para
Trieste, com 1.500 saccas de café; o
americano Huron, para Nova York, com
5.000 saccas de café.

NO ESTRAXGKUIO
'CHICAGO, io (U. P.) — Mercado de

cereacs — Trigo. O mercad oabriu com
as seguintes cotações: dezembro, i68; % ',
niarco. 164 % a 163.

Milho: dezembro, 69; maio, 73 a
72 % ; julho, 73 a 73 %.

NOVA YORK. 20 (U. P.) — Mercado
de câmbios — Libras esterlinas, 350 % ;
francos, 586; liras, 337 '/_•; franco bel-
ga, 620; florins, 31,19.

LONDRES. 20 (U. P.) —'0 vapor
Brabantia, do Brasil c Rio da Prata, zar-
pou de .Las 'Palmas no dia 18 do corrente.
O Limburgia partiu de JMymouth no dia
17 do corrente,, com destino-ao Brasil e
Rio da Prata.

BUENOS AIRES, 20 (A. A.) — Na
abertura do cantbio, a cotação que vigo-
rou foi de 18,93 francos belgas para um
peso, ouro.

BUENOS AIRES. 20 (A. A.) — Na
abertura do mercado desta praça, o trigo
obteve a cotação dc 21,200 pc.sos; a lã
entre 4 a 6,70; o milho de 9,10, e*o couro
dc 9 pesofcr

. MONTEVIDÉO, 120 (A. A.) r- O
mrcado de cambio desta capital abriu-
hoje coin,a cotação de 11,75 l'ára os sa- •
quês á vista.

CORREIO

Ksta rcpartiijão expedirá malas peto* .icgiiiit»
tcs paiiuetes :

Hoje:
1'raiielscti, para Ids 1-alinas, Aluicria, Napo-

1-m e Trlwre, recebendo impresKOs atfr ua il!»
objectos Iara rcuistrar al«5 as 11' c cartas par»o exterior até. as 18.

Am» lilm ;
'*.

Demerara, para Hnropo, Tia J.lnOoa, rece-
bendo Impresso» ntí aa 11 lioras, objecto*
paru registrar atí us 10 o cartas para o ex-
terior ate aa 12. '

Avon, pnra llnliia, Itecife, 8. Vicente, 31a-
deini, Etiropu, via-Msboa, recebendo iniprei-
sos atí us S lioras,. objectos para registrar
ate Hs 18 boras dn hoje, cartas para o In-
terior at<5 • os 8 1|2, com porte duplo até
as !) c para o exterior até »« I).

Ueudoia, para Dakar, I.as Palma» e Mar-
sellm, recebendo impressos ate as 12 horas,
objectos para registrar até as 11 e cartas parao exterior até as 13.

Itapuca; para Bahia, Madeira c Recife, re-
cebendo impressos até a» lü lioras, objecto*
para registrar até 11, cartas' pura o Interior
ntfi as IS 1|*J e com porte ísplo até as 13.

9

AVISOS MARÍTIMOS
bÉ-HÉpÉB

I RKfllSKOCLANDS L1NJE
O VAPOR NORUr.GÜEZIIlll

carregará oeste porto era
meados do mez de Dezem-
bro, para

LEIXÕESEVÍGO
Para cargas e mais in Corina-
çõt-Sj com a

SKOCLANDS LINJE
S Rua Municipal 9

TELEP. NORTE 1676
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Linha de vapores americanos
de passageiros entre New-

York, Kio de Janeiro,

Montevidéo e Buenos-Aires

0 pMWMÊÈÊMM ___ BI DEZEMBRO DE 1920

Liverpool, Brasil and Hiver Plata Steamers

LINHA LAMPORT & HOLT

ü

O PAQUETE

Sairá no dia 24 do acorrente, -pára

&

LOTERIA DA CAPITAI, FEDERAL

zenil.ro de 1920.
PRÊMIOS SOIITEADOS

í.m (vemliilo na Cnpital).. 
;; 

2°:°0^

MASSA FALL1DA
DE

s Esperado do Sul hoje, 22 do

| corrente sairá depois da indis-

f pensavel demora para NOVA-
YORK.

PRÓXIMAS CHEGADAS DB
NOVA-YORK

PRÓXIMAS SAHTDAS PARA
ns NOVA-YORK

Este paquete foi expressamente construído para transporte .
de'passageiros *de 3? classe, em camarotes com-dua., quatro
e seis camas. ,
Preço da passagem de terceira clanse 4,4EÍ5ÍOOO,

. " incluindo o imposto

Para passagens e mais informações, tratar com os agentes

Norton E_3@gaw & C. L»
RUA DA SAUDE 29 - PRA Ç A M A U Á

TELEPHONES—Passagens: Norte 6671—Carga: Norte 4;7

1505

32410
0005

3 rnEMIOS UE 1-.200-.000

8571 37033 20230

10 PRÊMIOS DB 30O$G
30115 1D705 225.10
31838 7017* 27955

42 1'RBSIIOS DB 120$000
22808

502»
82057*
27238
80059
32890

, 13629
22005

H7S
2-1170
3,4325

5324
10218
17851
32788
19133

22700 1-1131
Ari-OXIMAÇOES

28123
30S-"ii
18538'1318T
20O13
38340
â07Sl
38012

37357
1501

37350.
1500.

DEZENAS
37331 a

1501 ll
373(10...
1510...

CENTENAS
37400.

UiOU.

8831
83457

37740
24350
27281
35020
32720
25250
Si 174
28220

180$00O
110?000

80Ç000
1S?000

0$CÜ0
«soou

JOSE' P0LISZ0ÜCK"lei "
DB

37301 a
15D1 a .._

Todos ob niimoros toriiiinndos cm 58 tim 0?
o cm 8 Wm 3$; ciceiitmiiido-sc os terminados
em 58. _•

O Hscal dus loterias, do governo da "Unlíio,

Manoel Cosmo .1'into — O director assistente,
¦Dr. _1iiIh.Ho Olwitlio, vlcc-presidcute — o cs
crlvío, Firmino do Ctinliiu-iu.

«'Marilia
"Huron"
"Aoolus".
"Muv.hn
"Huron"

Washington"

Washington"

18 Jan.
4 Fev.

24 Fev.
23 Mur.

81 Mur.

"Aeolus" .. i •¦¦ ' >¦ :'• •- ...
«Murtlut WftsMngton"
"Hnroii". ". \ ."-"'.-.'• •
''Aeolus". •••""'
"Miirthft Waslilngton"
"Huron". u. .., ..¦¦ -•- ••>' •

3 Jan.
6 Fev.

2S -Fev
14 Mar.
11 Abr.
20-Abi'.

Frete passagens e mais informações
com os agentes geraes para;

o Brasil

íiiiupÉ Ul total BB
48Rua da Alfândega,

Telephone Norte 6503
S Endereço telegraphico - Extedorai

LLOYD REAL
BELGA

SERVIÇO DE PASSAGEIROS
o magnífico e luxuosíssimo paquete

YS DE WAES"

WILHEUSEI
Linha regular de cargueiros Norueguexes

URASIL-NEW YOItK

TA URU 8
Carregará na 1 í quinzena dc Janeiro

Ül FAGELUNO
Carregará na 5*3? quinzena de Janeiro

Carregará na 1 *. quinzena de Fevereiro

JETHOU
Carregará na «. quinzena de Fevereiro

AVISOS ESPECIAES

JO
EMPENHADAS NA CASA

A. CAHEN
VE11VE lOUlUEIB & C: (Sucsuous)

PiSsta
Formando tini esplendido e variado

Bortirnento de joalheria, relojoa-

ria de ouro. e platina «op»

brilhantes, diamantes «
outras pedras pre-

ciosas, destacando-se algumas de

fino gosto e alto valor.

ie mWS* l ™ *3Í

Tele-
Residência:

65, AVENIDA RIO BRANCO, 65 ^^p|f|e Norte 240

Com magníficas aocouimodaçõe.. pa» passageiros de V, 2' e

maaTuaan ,ic«i.«'i», salão a 30 fle novembro, de M.eom es-

calas por PERNAMBUCO e BAHIA, devera chegar no RIO DE JA-

MEDRO em 21 do corrçnt*, ás 18 horas, saindo no nuawo. dia, á_ _S

horas para SANTOS, MONTEVIDÉO c BUENOS AIRES.

operado, de volta, no RIO DE JANEIRO, no dia 12 de ,aue*o

próximo partirá no mesmo dia para a Europa fazendo^ ee^n*

escala- BAIIIA, PERNAMBUCO, LAS PAIiMAS, USBOA, CHER-

BURGO, PLYMOUTH e ANTUÉRPIA.

LLOYD
DOÜEADO

Para passageiros e mais informações com o

mn hil ui

PEAÇA SBRVULO
•EJKktre Ouvidor e Rosário

LINHA DO SUL

_B_R,ASIIj
AVENIDA RIO BRANCO, 19

Telephone Norte: 655 :

trTbunaes e juízos

.UNHA DO NORTE

O PAQUETE * '•"' '

JOÁO ALFREDO
Sairá no dia 25 do oorrente para

Manaos, && 10 horas, escalando em:

Victoria, 26 de dezembro.
Bahia, 28 de dezembro.
Maceió, 29 de dezembro.
Recife, 30 de dezembro.
Cabedello", 31 de dèzembri»
Natal, 1" de janeiro.
Ceará, 2 de janeiro.
Tutoya, 3 de janeiro.
Maranhio,' 4 do janeiro.
Paru 6 de janeiro.
Santarém, 7 de janeiro.
Óbidos, 9 de janeiro.
Parintlns, 9 de janeiro.
Itacoatiara, 10 d. janeiro.-

. -Manaos, 11 de janeiro.

¦•**,.

»,_S

O PAQUETE

Sairá no dia 30 do corrente, ria 10
horas, para MONTEVIDÉO, esca:-
lendo em:

Santos, 31 de dezembro.
Paranaguá, 1° de janeiro.
Antonlna, 1° de janeiro.
S. Francisco, 2 de janeh-m»
Itajahy, 3 de janeiro.
Florianópolis, 4 de janeiro. .
Rio Grande, 5 de janeiro.
Montevidéo, 7 de janeiro.

aviso-as pe-so..* que uu».»-. Ir a bordo dos paquetes, levar ou M-

ceber p^ei?oT^everâo. V^tar cartões de ingresso .,a ¦ecc&o do to*.

feiro. •

AVISO—As pessoa. que queiram

/

I

Wt:-
mV.H .

TRIBUNAL DO JURY
Ò jnJiiiimento de liontem

O Tribunal do Jury funecionou hon-
tem «ob a presidência do Dr. Álvaro
Beltoid, juiz da 6' vara criminal.

Compareceu a julgamento o réo Al-
berto José Lima, aceusado de ter as-
sasainâdo, a tiros de revólver, o Indi-.
Spáto José de.Qllveint por ju -

Ea-r'ter elle concorrido para que se
não realizasse o seu casamento com
uma prima da victima.

Depois dos debates, foi o réo con-
demnado no grào mínimo, a seis annos
de prisão cellular.

A aceusação foi feita pelo promo-
tor Dr, Màfra de Laet.

PELAS VARAS
O fechamento dns linhas da Cen-

trai já cansou unia medida Judi-
dal
Ao juiz federal da 1* vara requereu

Joaquim Pedro do Couto Pereira, ca-
nitalist», residente nosta capital, se-
nhor t possuidor de propneaades ft
rua 21 de Abril, rua Republica e praça
Quintino Bocayuva, esquina to ru»
Republica, um interdicto prohibtorio
contra a União, allegando que os re-
feridos immoveis se acham localizados
ao lado esquerdo da Estrada de Ferro
Central do Brasil, ria estação de Quin-
tino Bocayuva, tendo, como passagem
t,ara as ruas situadas ao lado d.reito
éa mesma via férrea um caminho que
atravessa a estrada, ligando as ruas
Goyaz e Elias dá Siva.

Não obstante - / .a caminho, por onV
passam carruagens e transeuntes
constituir uma servidão pilbca, do
mais de 30 annos, sustenta o reque-
ronte. a directoria da Estrada de Ferro
Central do Brasil mandou construir
uma pasmem somente para transe-»
untes, cm logar diverso e distante,
aguardando _Smant'e as conclusões da
nova passagem para fechar definiti-
vamento a passagem antiga.-

Além das estradas de ferro não po-
derem Impedir o livre transito dos oa-
minhoe existentes e mesmo de quaes-
quer outros quo por cornmodidade pu-
blica se abrirem (Resolução de Con-
sulta do Conselho de Estado, de 23 de •
março do 1884 e
da Agricultura, n. 70, de 1884)

licito aquella directoria aamittir o fe-
chamento da alludida passagem, já
desrespeitando a servidão publica,, ja
e principalmente, porque., tendo e-do
doado, por oceasião da respectiva.con-.
strucção da Estrada o perímetro, onde
se acha a referida estação, por José de
Albuquerque Barbosa, de quem o sup-

é Um dos suecessores, a doa-plicantô - . ,
ção foi feita sob a condição de^nao se-
rem retiradas estação e passagem,
xando o requerente de juntar o respe-
ctlvó documento, porque embora tenha
requerido certidão a directoria da Es-
trada, desde 23 de junho do corrente
anno, sob n. 52, até a presente data
não lh'a foi dada. "

E termina dizendo o requerente que,
na qualidade' do um dos proprietários
daquella looi)'da(le, estfi ameaçado , e
na Immincncia de ser turbado na qua-
si posse do uma servidão. Assim pedia
intimação da União por meio de inter-
dicto prohibitorio, para que a ameaça
se não verifique, comminando a pena
de 30 contos, no caso da Estrada de
Ferio Central do Brasil fechar a dita
passagem ou impedir o transito.

O juiz Dr. Vaz Pinto Coelho deu o
seguinte despacho: "A* vista dos do-
cumentos apresentados, concedo o
mandado requerido c distribuo, ao dou-
tor V procurador da Republica." .
A União acclonada por um official do

exercito
O major do exercito Luiz Sá de Af-

íonseoa accionou a União Federal, por
aeu advogado Dr. Astolpho V. de Re-
zende, para o fim de annullar o acto
do iwes.dente da Republica, de 20 de
dezembro de 1919, que o dcmittlu do
cargo de professor tle < geometria do
Collegio Militar du Barbacena.

Allega o 
"autor 

que foi nomeado para
esse carjjo, cm 11 de novembro de 1914,
tomando posse immediatamente, mas,
nilo entrando em exercido por ter »ido
concomltantemente nomeado para
uma comnri-são militar. Somente
quando esta commissão terminou foi
que o autor entrou em exercício do
cargo do professor do referido colle-
gio. mas isto, no dia S do dezembro de
1919. De maneira que os cinco annos
de exercicio do magistério, tempo para
o qual foi nomeado, sô ficarão com-

_vlsó"7lo 
"M-_lst"crio 

i Pletos em 1924, a contar da data doavií-o nãoi 
« exercício desse cargo. O presidente da

Republica, porém, diz o autor, man-
dou demlttil-o, sob a allegação de que
esse prazo de cinco annos deveria ser
contado da posse, caso em que já, esta-
ria tal prazo terminado.

Susten /.nüo ser illegal esse acto, o
autor pede sua nullidade e conse-
quente reintegração no alludido car-
go, com as vantagens a elle inhersn-
tes, etc.
Dlssoluc&o do duas firmas commer-

ciaes
O juiz da 4* vara clvol declarou dis-

sòlvida e em liquidação, a firma Luiz
de Almeida & Ci a* requerimento do
sócio gerente Luiz Augusto Ferreira
de Almeida Junior.

Ainda por aquelle juiz foi decretada.
a dissolução da firma Ramos. & C.
& rua Senador Pompeu, a requerimen
to do soclo Francisco Ferreira d* Sá.

A União em juízo por ciiu.su da Cen-
trai do Brasil

Na audiência de hontem, do juiz
federal da 1" vara, a Companhia Al-
Uança da Bahia propoz duas acções
contra a União Federal, para o fim
de cómpellil-á a pagar-lhe, judicial-
mente, as Importância, de 2:161*140
t 111:16.3$82.0, que, como segurado-
rà pagou dc seguros de mercadorias
transportadas pela Eí-tràda de Ferro
Central do Brasil, sendo que a pri-
meira importância «e refere a segu-
ros de mercadorias que ohngaram, ao
destino violadas e com faltas, e ase-
gunda, a mercadorias incendiadas
nos-carros da Central. A autora diz
que acclona a União por hão -ter lo-
grado obter o pagamento adminl-
atrativamente.
Mais uma absolvição de "ebauffciiv"

Tendo em vista a casualidade do
facto, o Dr. Galdino Siqueira, juiz
da 4* vara cirminal, absolveu hòn-
tetri Gustavo Mo3S, quo, enV 20 de
dezembro do anno passado, ha um
anno, portanto, atropelou com- o auto
que conduzia, na rua Condo de Bom-
fim, Antônio José Vieira de Mattos,
que falleeeu em seguida.

O falloelmento do juiz Meira e Sá
Na audiência, dc hontom. o dou-

tor K-.v/. Pinto Coelho, juiz federal,
env exercicio, na 1* varn federal, fez
consiKiiur -nu achi- um voto de pro-
fundo pesar lieíò fi-.lleoimeiito' do
Dr. H.e!i"i é S_, juiz «federal na se-
"cão do Bio -Graàdfe du Xorte-

Não ha crime quando a resistência é
íi prisão -Ilegal

Por crime de resiBtencla, quando
preso pelo delegado Francisco Cha-
gas aceusado de bancar o jogo do
bicho, Fioravanti Caruso foi proces-
sado no juizo da 4". vara criminal.

Julgando-o, hontem, o Dr. Galdi-
no Siqueira, juiz respectivo, conside-
rando a ordem de prisão ter sido il-
legal, o absolveu, da aceusação que
lhe-era intentada.
O Lloyd Brasileiro, acclonado para

impar nm» contajt* Uipüdada
Na audiência de hontem do juiz

federal dá 2à vara. propuzeram Ed-
mundo Selscher St C, negociantes
nesta praça, uma acção contra - o
Lloyd Brasileiro e a União Feaerai;
para o fim de cohdemnal-os a pa-
gàr-lhea a quantia de' 10:000$, dif-
ferença entre duas. embarcagSe» no
valor de 10:000$, que oa autores têm
de pagai ao Lloyd e* 25 que o Llloyd
¦lhes tom de pagar.pelo fornecimento
que os autores fizeram á, essa repar-
tição, de ferro fundido. .

Allegam os autores quo, em fins
de setembro ultimo, se dirigiram ao
Lloyd, afim do receberem a quantia
que ora reclamam, relativa & diffe-
rença referida, mas foram surpre-
hendidos com a declaração que lhee
fizeram de que a quantia citada ja
havia, sido recebida, cm março do
corrento anno, por Alexandrino Fer-
nandes, que assignara recibo, como
procurador dos autores, quando, dl-
zem estes últimos, tal Indivíduo é
um empregado subalterno da firma,
jamais sendo delia procurador para
qu.,lquer fim, e, assim, o documento
que i.!le firmou é nullo.
___  — m em a —

MÉDICOS

Dr. Guedes de Mello — Moléstias
de olhos, ouvidos, nariz e garganta.
Das 3 ás 5 horas p. m. Consultas
rua S. José n. 51, Io andar,
phone 5.868, Central,
rua Dezenove de Fevereiro n; UD,
Botafogo. Telephone Sul 1.986.

Dr. Tamborim -Guimarães — Mo-
lestias internas em geral e especial-
monte moléstias das crianças. Rua;
Uruguayana n. 21; residência, rua
dc S. Christovão n.-070;¦ telephone-.
40 C.

Dr. Ubaldo Veiga—Clinico e espe-
cialista em syphilis, doenças vene-
reas e das vias úrinarlas. Cons.: II.
Sete de Setembro-n. 81, das 3 ás 5'.
Tel. C! 808. Altos da drogaria A.
Carvalho & C. '

Dr. Hilário de Gouveia, das uni-
versidades de- Paris' e -Heidelberg,-
professor de clinica das doenças dos.;
olhos, ouvidos, nariz o garganta, na*
Faculdade de Medicina desta capital,
consultas diárias, das 14 ás 16 horas,
á rúá S. José n. 24.

Dr. Hiunbcito de Mello—Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho--
ras e vias urinai-las. Cons.: S. Josc
81. Das 13 fls 15 horas, ás segun-
das, quartas e sextas-feiras. Res.:
24 dc Maio 35. Tel. V. 6165..

DOTINCAS DA GARGANTA, NARIZ,".
OUVIDOS E BOCA

Dr. Ewlco de Lemos, professor li-
vre da Faculdade de Medicina do
Rio com 25 annos de pratica. Cura
garántlila o rápida do ozena (fetidez
•nasal), por processo novo. Cons.:
rua da Assemblea 13, eob., de 12 ás
6^ da tarde. :

ANALYSES DE URINAS, ETO.
César Diogo, chimico analysta.

Rua da Quitanda n. 15, esquina da,
de Assombléa. - =

; DENTISTAS
Dr. Octavio Eurico Álvaro — Cl-

rurgião-dentlsta, pela Faculdade de,
Medicina do Rio; membro dc varias
associações scientificas, fundador da
clinica dentaria no Hospital de
Nossa Senhora das Dores, da Mise-
ricordia,' etc. Instalação electrica.
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapi-
dos e garantidos, com hora marca-
da. Consultório e residência; rua
Vinte a Quatro de Maio n. 74. Tel.

ADVOGADOS

Dr. Ranupho Bocayuva Cunha ¦—
Escriptorio, rua do Rosário n. m>.
Telephone n. 4.342, Norte.

Dr. Rubens Maximiano Figueiredo,
advogado—Commercial, cível e cri-
minai - Rosário,. 157, -1. *nto|SrJelj
5.738 Norte—Das 10 ás 13 o das 19
ás 17.

Dr Honorio Coimbra—Cível, com-
mercial e criminal; adianta custas.
Praça Tiradentes 87, tel. 1.440 Cen-
trai.

HOTÉIS E RESTAURANTES
Hotel Avenida"— O maior e mais

importante do Brasil — Avenida Rio
Branco—Magnificas accommodações
a preços módicos. Ascénsores ele-
ctricos.

LOTERIAS
Casa GnimarãèB —Agçncia de lote-

tèrias — Rua do Rosário n. 71, esqui-
na dó becco das Cancelas.
ARCH1TECTURA E CONSTRU-

CÇÕES
Antônio Jannuzzi Sc C, sociedade

em commandita, por acções, com
serraria o carpintaria a vapor; depo-
sito de madeiras, de ferro duplo T.,
mármores, mosaicos de luxo, de ma-
deira, ladrilho, cerâmica e azulejos,
etc: encarregam-se da construcção
de. edificio» públicos e prédios para
particulares, por empreitada ou ad-
ministrarão.

Escriptorio technico: Avenida Rio
Branco n. 144, telephone 773, Cen-
trai, e. telephone particular, do. ge-
rente, 774 Central.

Tiram plantas c dão orçamente-
para quaesquer obras. •

Escriptorio commercial e deposi-
to; praia de Botafogo n. 20 (morro
da Viuva), telephone Beira Mar,.
1.339.

FRUTASEGELO
.Ferreira Irmão A O. — Rua Pri-

meiro dc Março n. '4.

ELVIRO CALDAS
ESCRIPTORIO A' RUA DOS AN-

DRADAS N. 8

TELEPHONE NORTE 1.247

senhoresAutorizado pelos.Exmoa
Castro Araujo & C Houidata-

rios da referida fallencia.

WENDE EM LEILÃO

Terça-feira, 21 üo corrente
A-S 12 HORAS EM PONTO

— A' —

As referidas jóias poderão ser ex-

aminadas antes do leifiio, conforme

o presente

CATALOGO
S 220S2S

nu-
ditos

79 220654

82

ÜAMARA MUNICIPAL DE XI-
THEROY

Realiza-se hoje, á hora do costu-
me,' mais uina reunião da Câmara
Municipal de Niüieroy.

Da ordem do dia, consta, a vota-
çüo do projeto n. 8U, e do respectivo
parecer ao mesmo projecto que fixa
a despeza e orça a receita do exer-
cicio dc 1921,

Hoje, como de costume, so reúne,
ás 16 horas, em seiwão semanal,
a directoria-da Socirdáde Nacional
do Agricultura. Nessa reunião serão
discutidos assumptos do -interesse
para a agricultura nacional.

FLORES E PLANTAS
Hortulunla — Casa fundada em 1*

de janeiro de 1.885 — Telephone nu-
mero i.352, Norte—E. CARNEIRO
LEÃO & C, succbssòrcs de Fíckroíf.
Carneiro Leão & C. Rua do Ouvidor
n. 77 — Chácara, rua Santa Alexan-
drina n. 134, Rio Comprido — Se-
mentes novas de hortaliças, flores
e agricultura — Plantas de ornamen
to, fruteiras, roseiras, etc. Objectos
para todos os misteres de jardlna-
gem. Gaiolas, . chás da índia Ram
Lal's, Mineiro c Paulista. Alimento
para' canários, p6 da Pérsia, etc.
Cestas, ramos e coroas de flores na-
turaes, fftltos com'apurado gosto.

DIVERSOS
Livros de leitura, de Vianna, Ko-

pke, Piiiggaii-Barreto, Arnaldo Bar»
reto, jVblllo Mac. Epaminondas ó
Felisberto dt- Carvalho, Ferreira da
Rosa, Galhardo, Hilário Sabino o
Costa e Cunha a outros autores: na
Livraria Francisco Alves, rua do Ou-
vldor n. 106, Rio de Janeiro—Rua
de S. Bento n. 65. S. Paulo—Rua dà
Bahia n. 1.065, Bello Horlzont.

2 anels de ouro e platl-
na, com 1 brilhante 1
nedra encarnada o uri-
lhantes méüdòs, 1 relógio
de ouro, rsmontoir
mero 103 4'J4 ft 2
com pulseira de coury e
gorgorão, ii. 45.750 e nu-,
mero 120.517.
1 anel de ouro, com 1
brilhante, 1 par de Dl-
chás com 2 ditos e G di-
ios meudos, e 1 alfinete
de ouro e platina, com 1
pequena pérola e .bri-
lhantes.

8» 221168 1 trousse ae ouro, pesan-
do 02 grammas, 3 barre-
tes de ouro e platina, 1
broche de ouro, com pe-
dras de cores, brilhantes
c diamantes, 1 par de bi-
chás de ouro com 2 pero-
las e 2 brilhantes meu-
dos, e 1 pulseira-relógio
de ouro, n. 8.604.877,
Lohgines."81 

221169 1 broche com 1 pedra
encarnada e 6 diamantes,'
2 pares de bichas com
podras encarnadas, 2 pe-
quenos brilhantes e 7 di-
tos meudos, 1 botão com
1 pequena pérola, 8 anels
de ouro com 3 pérolas
meudas, 3 pedras de cõ-
res e brilhantes, íaltalido
1, o 1 dito de ouro e pra-
ta, com 1 pequeno bri-
lhante.

221178 2 pulseiras de ouro e pia-
tina com pedras azues,
¦brilhantes e diamantes, 4
anéis de dito, com pedri-
nhas de cores, brilhantes
e diamantes, 2 pares de
bichas de ouro com 2 pe-
dras azues, 2 pequenos
brilhantes e ditos meu-
dos, e 2 pulseiras relógios
de ouro, ns. 50.177 e
58.140.

83 221C35 1 pendeiitif de platina
com 1 brilhante e 1 dito
meudo, 1 barrete de ou-
ro com brilhantes e dia-
mantes o pedrinhas
azues, 1 pulselra-reloglo,

. n. 45.722"e 1 dita de ou-
ro, com 2 brilhantes
meudos e diamantes, nu-
mero 10.130.

84 221707 1. trousse. do ouro, pe-
sando 16.1 grammas e 3
pulseiras com relógio de
ouro, na. 501.549, 58.144

.e 189.671.'
85 221741 6 pequenos . brilhantes,

pesando 2 1|2,,1|16 kila-
tes e 1 relogiò-púlseira
de ouro, n. 189.691.

86 221803 1 par de bichas de ouro
e platina, com 2 brilhan-
tes e 2 ditos.meudos.

87 221837 1 brilhante, pesando. 11|2
kilate, mais. ou menos.

88 221838 2 pingentes de ouro e
platina, com 2 brilhantes

.. e 1 par de bichas de ou-
ro, com 2 pedras ; azues
e brilhantes.'

89 221839 1 anel de ouro, com 1
brilhante.

90 221978 2 pulseiras-relogios de
ouro, ns. 60.SOS e. 81.445.

91 222179 1 trousse de ouro, pesan-
do 153 grammas, 1 pul-
eeira-relogio de ouro,
ti. 49.954, e 3 relógios de
dito, com pulseiras de fl-
ta, ns. 50.089, 186.851 e
45.761.

li IKI-HOU IÍLIÍ.
VAi'Oi. .NO HIMIOOTIS

MIDBLETOWNCIA.DB carros
__. &K50-KBI-. trl^-HAUÍ-l _*_->

92 222308 1 brilhante, pesando
2 1|4, 1|16, mais ou me-

. nos.. • .
93 222350 1 par de bichas de our»• o platina, com 2"brilhan-

tes e 2 ditos pequenos.
94 222392 1 anel de ouro, com 1*

brilhante.
95 222408 2 pulseiras-relogios do

ouro, ns. 49.951 e 2.818.
96 222445 1 cruz ue ouro e platina,

cota briibitiites e dlaman-
tee e 1 relógio de ouro,
remontoir Pateck, nume-
ro 181.125.

97 222446 1 anel de ouro com 1
brilhante.

—__

98 222476 1 anel de ouro com t
brilhante.

99 2,2?»600 1 alfinete de ouro o pb^
tina com 1 pérola meu .
da, 2 pequenos brilhan-.
tes e 1 diamante, 2
anels com 2 pedras cn-
camadas o brilhantes, a
1 dito de ouro com 1 pu-
queno brilhante.

100 222501 1 bolsa de ouro com 1
cabochon e 4 pedras fla
cores, pesando 30»
grammas.

101 222'iox 1 anel de ouro e platina.
com 1 brilhante.

102 222793 1 relógio do ouro, re-
montoir, Vulcan, mune-.
ro 687.721, e 1 dito com
-pulseira de couro, nu»
mero 2.611.

103 223010 1 bolsa e 1 trousse -',*.
ouro, pesando 368 gram-
mas, 1 anel de platina
com 1 pérola, 1 brilhan-
te e 8 diamantes, 1 pul»
seira de couro com mio-
gio de ouro, n. 1.306, 1
dita n. 1.339, o 1 relógio
de ouro, remontoir, nu-
mero 764.585. Interna-
.Cional, e 1 dito Longi.
nes, n. 3.660.531.

104 223116 2 pulseiras e 4 anéis do
ouro com brilhantes e
diamantes,1 dito de pla«

0- tina com 1 perolaj ' li-
to de ouro com 1 pedra
encarnada e brilhantes,
e 1 alfinete de dito com
1 pequena pérola e 1 re-
logio de ouro, remon-
toir, n. 687,708.

101 223084 1 anel de ouro e platl-
na com 1 pérola, 1 pe-
jqueno brilhante e dia-
mantes, .3 puls.èlras-re-
logios de ouro, numorog
21.909, 58.78!) e 66.779,
2 ditas com brilhantes o
diamantes, ns. 84.SUS 9
10.314.

10b ("'31.49 1 brilhante pesand-J
3|4 kilatps, mais ou

menos, 1 anel de aco 9
ouro com 1 brllhar.ío e

anels de ouro com 2
«odras encarnadas o

brilhantes.
10? 223156.1 anel do ouro com 1 pe-

dra azul e brilhantes, 1
dito com ditos e 1 pedra
encarnada, 1 relógio do
ouro, remontoir, Vulcan,
n. 539.183, 1 dito Inter-
nacional, n. 764.1)90, 1
pulselra-reloglo de cmro,
n. 51.487, e 1 pulseira
<le couro com relógio d»
ouro, n. 1.242.

108 223226 1 anel de platina com 1
brilhante.

109 223294 1 sautoir de pérolas corri
- fecho de ouro e prata!

com 1 pedra verde «
diamantes, 1 anel de dl-
to com 3 pedras azues o
4 brilhantes meudos, 9
1 dito de ouro com ?, pe.
quenos brilhantes.

112 223487 6 pérolas pesando 50
grãos mais ou menos.

111 223486 3 brilhantes e 2 ditos
pequenos, pesando -I l|2,
1|8 kilates mais ou me-
nos.

112 223487 6 pérolas pesando 30
grãos mais ou menos.

113 223488 1 partida de brilhantes,
pesando 6 1|8 kilateSf
mais ou menos.

114 223"12 1 pendentif de ouro a
platina com 1 pérola
barroca e brilhantes e 1
broche de ouro com di-
tos e .pedras de cores.
1 pulselra-reloglo de
platina com pedras ver-
des e diamantes, mimo-
ro 136.146.

116 223614 1 anel de platina com 1
pequena pevola e 1 pe-
queno brilhante, 1 rtitoi
de dita e ouro com bri-
lhantes meudos e pedras
azues,.' 1 dito de ouro
«om i pedra azul e 2
pequenos brilhantes.

117 224172 1 par de bichas de ourd
e platina com 2 pedras
azues e brilhantes.

118 224180 1 barrete de ouro o pia-
tina com 5 pequenos
brilhantes, 1 dita com
ditos e pedras azues, 1
anel de platina coinlirl-
lhantes e diamantes, o 2
rclogios-pulselras de ou-1
ro, ns. 50.780 e 49.833.

119 224207 1 pérola solta, 1 par da
bichas de ouro e platina
com 2 pedras encarna-
das c brilhantes, 1 anol
de ouro o platina coi.i
brilhantes e pedras

.azues c !.>,. lôglo dc ó*n'*>
-som pulseira de filai
1. 51.490.

120 2|24236 1 clgarreira c 1 bolsinha,
de ouro, pesando 142
grammas; 1 anel de ouro
e platina com 1 pequeno
'brilhante, 1 Mo com pe-
dras azues e brilhantes e
1 par de -bichas de dito
com pérolas meudas o
brilhantes e 1 relógio de
ourV com pulseira do
couro, n. 464.10.1.

1_1 2I2*4i2'5i8 1 medalhão com 3 . e-
• • dras encarnadas e dia-

mantes e 1 espelho, pe-
-sando 44 grammas; 1
coração com 1 pequeno
brilhante, 1 alfinete de
ouro com 1 pérola, 1
cruz de ouro e platina
com pedras azues e bri-
lhantes e diamantes, o
1 par de bichas de ouro
e platina com 8 pérolas
meudas, 2 pequenos bri-
lhantes e diamantes.

112,2 22'42-7Ó 5 pulseiras relógios dã
ouro, ns. 5.4*64, 51.406,
49.952, 4-9.931 e 49.í)--!-..

1,23 _2_30,0 1 broche de ouro o pia-
tina com 1 pequeno bri-
lhante, pedrinhas azues,
faltando 2. e diamantes,
1 anel de dito com 2 pe-
rolas, 3 pequenos bri-
lhantes e 4 diamantes, 4
pulseiras relógios de oui">
ns. -51.41.2, 51.432,

-51.362 e 5-0.77-2, tendi»
este esmalte e 2 brilhan-
tes meudos.

124 2iMS_6 1 alfinete com 3 pequenos
brilhantes, 1 broche com
3 pequenos ditos e 6 dia-' 
mantes e 2 anels de ouro
e platina, com brilhan-
tes, pedras azues e d . -

¦; manfes; 1 pulseira relo-
gió de-ouro, n. 173.088,
3 ditos com esmalte, nu-
meros 5Í.484 e 49.84(1, e
1 relógio Jé ouro com'- esmalte, com 8 brilhan-•".-'..:. tts meudos e pulseiras
-tiu fita, h. &1.&S4.

125 2243*47 lanei de ouro e platina'comi pequeno brilhante
o 4 ditos dè dito com pe-
dras azues faltando u*»**.
brilhantes o diamantes.

126 224389 1 anel.de platina c»m
brilhantes e pedrinhas
azues o dito de ouro e
platina com brilhantes «
diamantes.

-.;V"i ¦ ..
"115 223613
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SECÇAO LBVRE

ITMOIUGOS DA nLKNNORRAGIA
SI AL TRATADA

\ blennorragia é aguda ou chro-
niêa; esta doença pôde determinar
afi níais graves complicações. D'ac*ul
se vê, vote. a necesisidade de a tra-
tar com ¦muitíssimo cuidado, e a me-
jlior medicação a fazer consiste em
itomaroito a 12 cápsulas de Eumicti-
.nc por dia, ãs refeições. Deste modo,
hii' a certeza de se empregar um
bom tratamento .completo^ preconi-
zado por todos os especlaiTs.tas.

Rncontra-se nas principaes vhar-
irnaclas. Exlja-ise cuidadosamonte o
nome.

AMK11IOAN OHAMBER OF COM-
ftCEStiOE FOR BRASIL

The reception to be tenderei! to
jfi-. Bainbridgo Colby by the Ame-
rican Chamber of Commerce will be
helil on Wednesday the 22nd. Inst.
ut die Palace Hotel from 5 to 7 P.iil.
/lli niembers and their wlves are in-
vited to attend.

THE COMMITTEÉ'*»?

OFFERECE-SE uma criada paracozinhar, dando de sua pessoa boa
fiança, para casa de tratamento; or-
denado, de 60$ para cima. Rüa do
Riachuelo n. ?S;oasal7. '

OFFlia.ECE.-SE uma cozinheira
do. trivial, com uma filha de 10 an-
nos, não faz questão de fazer mais
algum serviço; para ser procurada na
rua das Laranjeiras n. 146, casa 2.

OFFERECE-SE' uma senhora de
idade para dama de companhia, ou
para tomar conta de uma casa de um
viuvo; trata-se na ruà Real Grande-
za n. 252, travessa das Mangueiras
n. 2, com D. Josephina Zorelo. '

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para serviços leves; rua Eva-
rlsto da Veiga n. 47," " telephone
6310,_ com"*D. Maria.'

OFFEIÍECE-SE uma boa lavndei-
ra e engommadeira;. trata-se á rila
Carvalho de Sã n 60. ,

CLARAÇÕES

OFFERECE-SE uma moça com
pratica de ama, secca e honesta, para
casa de família; travessa Pepe n. 34,
Botafogo.

OFFERECE-SE iima senhora para
Cozinhar em uma pequena pensão;
cartas neste, jornal, cora as iniciaea
C C.

ESUOTO» 1>A CAPITAL
FKDEKAL

A Oominarilila- .'I-lie l*io
ue Janeiro t'ity Improve-
•m-nti-i previne, ao publico
ijuc pelos seus contrato.»»
com o (foveiMio federal
e regulamentos* em vijgoi
s<> ella poderá executar
quíientuier obras de es-yro-
to-* mesmo as urt.licioiiáes
ou extraordinárias sobre
as suas eanalisacões e
tambem alterar ou reeon-
st to i r as já existentes.
Previne mais que os in»
fraelores eslão sujeitos
pelo: mesmos contratos e
iiistriiccões á demolição
imiueiliata das Obras exe-
«.-iicuias e multas.

LEOPOLDINA RAILAVAT

Trens dc passeio—Friburgo
O trem. de passeio, que devjji su-

bir no sabhado, 25 do corrente, de
Nitheroy para Friburgo, .subirá na
sexta-feira, 24, regressando na se-
••unila -feira, dia 27. - ..•

Outrosim, o mesmo trem a subir
no sabbado, Io de janeiro próximo,
Êubirá na sexta-feira, 31 de dezem-
airo, descendo na segunda-feira, dia
3 do janeiro.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro
do 1920—M. C. MILLER, director-
gerente.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para casa de familia ou pensão,
para ajudar no serviço doméstico:
não dorme no alguel; rua Evaristo da
Veiga n. '47.'

5 "OFÍ!*ERECE-SE um hòmemi de. • 30
.annos, .sabendo: lêr.. e escrever, para
«tualquer ¦ serviço* - sèm ordenado es-
ti pulado; -prefere: ir .para, um dos Es-
tados cèriiraes, mediante passagem;
.quem precisar, escreya.: })ara João A.,
de áóuza.-Rüá d«>s Árcôs 60, Riõ,

___—^  ¦'¦'^**__**aW!^^í*!
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A MAIS RESISTENTE É Ã MAIS ECSH0M1CA. ; 
- W I |
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A mais bella e humanitária creação do nosso
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século é sem duvida o

LOTERIA DO RIO BRANDE DO SOL
ÚNICA QÜI'. D1STKJ13UI0 75 % IÍM PRÊMIOS

LOTERIA 1)0 NATAL
Sexia-ieiraj 24 de dezembro de 1920

1,000,000 $000
. Por 800$000, em vigésimos 15$000

«Jogam 12 milhares
¦*&ísJ*-***&8.fi&!l

OF1-T3RECE-SE um menino de 12
annos, que sa1 e 16r' e escrever, para
qualquer serviço; prefere-se Cattete;
a rua Bento Lisboa n. 124, Cattete.

DIVERSOS
PRECISA-SE comprar uma casa

para regular familia, não se fazendo
questão de. rua, porém, não muito,
afastado do centro da cidade; infor-
mações, rua Benedictlnos n. 30, eo-
brado. 

PRECISA-SE de uma bòa cozi-
nheira; â rua do Bispo n. 17, Rio
Comprido.

.ALUGA-SE a metade de uma casa
para negocio,com todas as commodi-
dades; rua General Polydoro n. 254.
Trata-se na mesma casa.

VENDEM-SE ternos de casimira
fina, de paletó sacco e fraque, smo-
king è caisaca, a 45$, 55$, 60$, 65$
e 150$, e vestidos finos-a 35$, 55$ e
95$. Liquidação. Rua Evaristo da
Veiga, n. 69 e S. Luiz Gonzaga nu-
mero 132.

Tônico dos nervos! ÍM^t.- SiMã^SM^tâ
Tônico dos músculos:!-: |g^^2-S|lií|STônico do coração! :^Ê00^WÍ

Tônico do corolírò^ ^
O DynnmoRcnoI é lnill spensnvel a todos os indivíduos cujo trabalho proilii/, n fnalgu cerebral,

taes como: literatos, jornaUstas,padres, iirofcssorcs, empregados pnbllcos, cstuilnntes c gnurdn-Ilvms.

O DYXAMOGENOL é de resultados suryrchendentes, nos s<**r**ntcs cnsos;

J. Lages
1* nunivcrsarlo dc seu fnllociniento

A viuva. Anna Gabei Lages
? convida 'todos os seus parentes

e amigos para assistirem á mis-
sa que, pelo eterno descanso
da alma de .séü éóposo, JOA-

QUIM ALFREDO DA CUNHA LÃ*
<;KS, mandará rezar, na Igreja do
Bom Jesus do Calvário, amanhã,
quarta-feira, 22 do corrente, íis 9 1|2
horas.

COMWtAM-SE roupas usadas de
homem, paga-se bem; attendem-se a
chamados pelo telephone Central
3344, e Villa 4648.

COaiPRAM-SE roupas usadas de
homem, senhora,' cama e mesa e ta-
petos; pagam-se mais 30 "Io do que
outras casas. Rua Evariáto da Veiga
n. 69, e rua S. Luiz Gonzaga nu-
mero 132.

TERNOS a prestação, sob medida,
desdo 150$, entrega-se na primeira
prestação. Lavradio 23.

: PROFES-SrORA =£¦ Ensina portu-
guez, francez, inglez e piano; infor-
mações, á rua Uruguayana 35. Phar-
macia.

TUBERCULOSE
ANEMIA
CHLORO-ANEMIA
FLORES BRANCAS
FADIGA CEREBRAL
HYSTERISMG
NERVOSO -V-

VERTIGENS
BRONCHITES CHRONICAS
AGENESIA*
PALIDEZ y
INSOMNIA
PALUDISMO
PERDAS SÉMHAES

CONVALESCENÇA
MÂGREZA
DORES DE CABEÇA
FALTA DE APETITE
FRAQUEZA GERAL
SUORES NOCTURNOS
MA' DIGESTÃO, ETC.

D YW^ M O C3-É
Nestas c noutras moles tias, o DYNAMOOENOL ó de um off ello seguro c rápido* na IMPOTEX-

CIA, ao 'i" e 4o vidro, o doen te òbtent a enra.

As parturientes não de vem nunca deixar de tomar o Dynaiii ògenol duranto a gestação.e após a
"d"elivrance"i pois, assim, conseguem filhos robustos c ter abundan cia de leito rico cm phosphatos, gra-
ças a esta inigualável 'preparação*. Um sô vidro do Dynamogciiol representa para a senhora que anis-
monta mais vantagens que u ma .'dúzia de garrafas de .Agua Ingleza.

..'•'''• #*atf*V***t^>t**»a*>*»**A***^*/>'*-******a*^*^

VENDE-SE EIV1 TODO O MUNDO!

Depósitos RIJA SETE DÉ SETEMBRO J86~Ri» de ia»eii?*
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iTenenle Raul Marcondes
do Amaral

IA 

esposa, filha, sogra, mãi,
Irmãos, cunhados e demais. l>a-
rentesdo tenente-RAUL M;VR-
CONDES DO AM.VRAL parti-
cipam aos seua amigos o seu

-fallecimento, hontem, 5; tarde, e os
convidam para o enterro, que se
realiza, no cemitério de S. Francis-
co Xavier, saindo o feretro da ala-
mieda S. Boaventura n. 117, em Ni-
tliei-oy, hoje, terça-feira, 21 do cor-
rente, fts 15 1(2 horas, e, tio cães
Pharoux, -ils 1 112 horas.

ROUPAS* penhores, compram-se
as cautelas; paga-se bem. Rua. Eva-
rlsto da Veiga n. 69, tinturaria.

COMPRAM-SE moveis usados.mo»
hilários, completos ou avulsos, qual-
quer quantidade, .pianos, louças, ma»
chinas de costura e cofres de ferro;
pagam-so bem; negocio decidido com
brevidade; ft rua Visconde de Itauna
157, Tel. 1297-Norte.

5 maior amigo da lavoura -
Formicida . Paschoal.. Bscriptorio.rua
Buenos Aires 120, sobrado.

Julieta Murat
> Luiz Murat e filhos, Sarah
f--í Murat, Oscar Costa e senhora,

Dr. Edgard Costa e senhora,
tenente Oswaldo Costa (ausen-
te), Cândido Costa e Cândida

Nina Gomes da Costa eom municam
íis pessoas de sua amisade o fallecl-
monto do eua esposa, mãi, cunhada
e tia, JULIKTA M*í!RAT, c as c.onvi-
«Iam para acompanharem o feretro,
hoje, terça-feira, 21 do corrente, fts
17 hora6, da avenida Maracanã nu-
mero 714, para o cemitério do São
João Baptista. Confessam-se, desde
Já, profundamente agradecidos. , .

ANNimCBGS

Iiisolsiçfio, Typho,
IJi-etma

Nesla quadra de oxfcesslvo ca-
lor oura evita, a Irisolaçao. o
r.lplio é a uréinta. que quasi sem-
pre -iUo :atae«. con Vém ter o ap»
parellnt nri.iarto e os Intestinos
oiin ¦iésihtHi-iiiíiói* e para. Isso não
ha irei nor do que a UROFOR;
MINA precioso antlseptico.. des»
infeciante e diuretlco, muito
agradável ao paladár. — Nas
Dhariiinclas e drogaria».

Deposito: Drogaria Qiffonl,
rua 1" «le Murço n. 1*7.

RUA S- BENTO N. 30
Teleplipne« Norte IOU3 . . ,,,^ < aixa potbtnl 1.<W**>

RIO OtS JANEIRO
Importadores de todos os typos de^machinismos

Machinas fj-ara í-fib-riòaç-ao de» meias —
• Machinas para -naáltiaría — MaoHiria» para

fal^icaçãb ,d© geiò— (Serras automáticas»
—¦- JVIatérlai para Kstracla» «1© Perro

IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA

TAÍHÀS- -BJ-.TJiJ-.TXC-A-S- TORNOS - SEREIS I>E
.. ÍPIT.A: — i»!AGACOS-O-UIlSrDASXBS TRANS-
PÕRTAVEIS- ITvIOTOIÍBS - BOMBAS, ETOi, ETC-

Dinheiro

OFFERECE-SE um rapaz com ai-
emna pratica de escriptorio. Respos-
ta, por* favor, a Paulista. Rua Theo-
doro da Silva n. 1. Aldeia Campista.

OFI'*f'.RECE-5E um bom caixeiro,
para hotel ou botequim. Informa-se
com o Sr. João Ignaeio, rua dos Ar-
1:03 n. 60.

OFFKRECE-SE um cozinheiro;
escrever para João Alves; rua dos
Arcos n. 00. Pôde ir para fora.

EMPRÉSTIMO, sobre penhores de
joiaa, movela e tudo qtie represente
valor. Avenida "Passos n. 29 A, ao
lado do Thesouro Nacional. Telepho-
ne. Norte 6»22.

A FEBRE

OFFFRECE-SE um bom arruma-
dor de quartos; dá Informações, com
o Sr. João Ignaeio da Silva, rua dos
Arcos n. 60. •

OFFEUECE-SE um casal com
pratica de pensão, o marido, para
eopeiro e a mulher para arrumadei-
ra; rua do Cattete n. 107; condueta
afiançada. Telephone Beira Mar
126'1.

01T1..">X;E-SE uma senhora de
ir.ei.-i iJ^da, p..ra um casal so. i fi-
llios ou para .amar conta de crian»
C •: A rua Marcilio Dias n. 8.
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OFFERECE-SE uma moça paracasa dè pequ» »a família,' para arru-
madeira;' ladeira do Castro n. 08.

GOTA

CRONIC*.
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0 QUINIUM UBARRAI1UE preventivo c liberador í E' a Provieencia -de

todos os doentes que a febre ameaça ou anniquila.
Vadi |oi mxxJot

«Mttll' míí prinr.i|iat» P|j»rrj»cíi»»

OFí FRECI3-SE um perfeito cozi-
nheiro. limpo e afiançado, para tor-
no. togão. massas finas o doces, parahotol, pensão nobre ou familia d?
tratamento.. Tel. 1820 N.

Móveis a prestações
Visitem o grande "stocIC de mo-

Tela da Casa Sion. Rua da Carioca
n. 3U. Entrega na I* prestação,, 20 "I-
Telephone 6.586 Central. .

Cera para assoalho
A 4$, 'agua-raz ã2*>900, oleo *

,1*800 e alvaiadô a 1Í800, na rua
I de S. Pedro n. 180. Tel. N. 4810.

O nso d,o Quinium Labarraque ua
dose de um ealice de licor, depois de
cada refeição, é quanto basta |>ara
restabelecer, dentro de **o«co tempo,
as .'ori-as dos doente» por* mui-, esgo»
tadas que estejam, e para curar segu-
riimeute e liem nliülo as moléstias ue
langoidez e do anemia as mais au-
ligas e mais rebeldes a qualquer outro
remedi»'. As mais tenazes febres ^ies-
cpparecem rapidonu-iite tcniauuo-se
ewe licroicu meiütainento. O Quinium
Labarraque é lambem eoberouo pera
impedir paru sempre que a moléstia
volte. •».•¦, -'Em 

presença das numerosas .curas

em casos «losesperadoSj-pbtiiUa.corfl-o
emprego «lo Qoinimu Labarraque^ a
Acoilemià do- Medicina de .Paris nâo
hesitou eni.approvar a-fortJiilã deste
preparado,. n.rissima di$l»;c«,*i*io -e -Oue
recoüimèiidu'este proilucto s confiança
dos doentes de todos os pai»cs. Nenhum
outro vinho louico foi honrado coni íal
approvíiçâo.

l'or isso, as pessoai frr.eas, debili»
tadas pulas moléstias, pelo tral-alhu SÕ
pcMs excessos: o? adultos l'ani;atlos
pelo mui rápido cíüSOÍmeiito • as me»
uiimsque costím a ?«! lorm.ir e a se
dcseiiTolter: àa soulioias pandas; os
velhos enfraqueci dos pela idade: o%

anêmicos deveu tomar ciuho de Qul»
nin ni Labarraque. Ê partieularuieutô
recomnieiidailo para.oi couvaluscentes.
Acha-se o Quiiiimn. Labarraque .em
toda» as pharmaeias.

Poposito: Casa.Frére, rua Jacob
n. 19, ém Paris.

P. S. — O vinho de Quinium Lobar-
ràqite é francamente amargo ao ptüádar,
mas ébom lembrar qti» a própriaquina
é mnitò amarga : ei» porque b mnargq•do tinho dt. Q-Kinittnt é o melhor ga-
rálttia da grande quantidade de quina
qvtt contem, e por ctin-icqucncia, dn sua
eficácia.

CAS ARIO O IR AM DC
AUI-.NCI-* Dl- LOTIClílAS - Atleolo a qu Iquoi (MÜnln «U bilhotos de

tnteria?— PiaiMltA «fe OOISLUOS*-Caiia piwtnJ n. ICU— Bua Saohel 30—
UIO Díí-»JÂWltit«v>* :í ¦ ¦ ¦¦¦'¦'

________9_úfâSS**fâii _ã \t _______\_^__________\__u
W9a_ai9_m_M^^^K'\y_'j^^^., "ífcst

-{^'^Lf^nmmhr*'^jIÃ?''H l^Sa^B*J*^ft**r-»*»yft'

sW^i^^^BF^W^m^- âiyeí_?y- *$ ¦¦'¦¦ _Wm_-,tk -rfr** 5ES.,^tot*a

\mW'!'-\Í^Si Mn^"J*a^
___m^^^t _________ B»y^H fc£jffi W| MM

¦' ** 1t-aw«*K8âJi^EflBHD]-g^Faiíj^BBIwjBt %Wmfj_t___\ JÊPSk

m
ISIDORO

I «ASA ATACADISTA COM

SECÇIO DE VAREJO

20 A 30 V. DE ECONOMIA
«9000

11$000
5$500
4*500

11$000

Sala rayí*, cm 8 cores, 80 c|i>i
Ocpc Geargotic, era 8 côrcs, 100 c|m .;
Oriçnmly liso, liranüu. o de core s», iU*sdo .. •.
Organdy myé, desde  
Organdy bordado, desde ........ • • • 

SEDA iÍaVÁyJ^, PALIÍA de SKDA, OPAIíA riNISSníA, SKDAS
•Ü.VAlSTÀHsXA,^ CAMUUAIA dc LINHO, MOKÍNS, CRIOTONNES,
etc, etc, tudo a in-ccoH do atacado. —.—

Grande venda d© retfciU-ios*. ©
SAL-DQ-SDE I^IJVI D15 AIVIVO

A PREÇOS REDUZIDÍSSIMOS
112, R.ALFANDÉOÀ, 112

Tel. 3XTort© -41 Sl. "_J

<j>>>-tJiCl-<'VVruV^*iuf'u'V"^

Exlrnccões publicas anba riswtHzaçSo du govuiiio redtíiiii. «s 2 111! horafj.
. e aos snlilmilo!» ás 3 Imrns, nu ruà Vi.siiiiidc «le luibornhy, 45

Ai-iaiiliii
2»7 - lõG?

2 Os 000 $000
: Por 1$600, em meios

1 )epois (le i\manliã
¦ :• oeo-.-ítf^ -; 2'*;

20aO00$OOO
Por 800, em inteiros

+y»y**>JfVi*fi*m^SAm**mt,,*>^^ ^iJt ¦.'¦'-*4

Sabbado, 8' de janeico de 1921
A'S 3HORASPATARQE

I' bS 'H

Por 8$(KNI em deüiiuos

Oa pedlilob de OIHhiIcs do lincrlor dcv<m«* vir nwmtpunlnidos do mato"700 
rclH, para ÍhiiÍc do correio e dirigidos an* a^*u*fM *,w«c8! «AZA-

RUTH & tl.,RUA DO OUVIDO!! N «4. Oal-»a n »|7,líml. U'li|* I.HSVEL,
* nn casa P. r.UIMARAES. rua do ROSÁRIO n. 71, esquina do BfJCCO
«IfiH -ünnccllas, Caixa do Correi'.*, u. 1.273.

¦&rÍ&\
•*- )4S*' -" --.''fi-»*.»

de Saiz de Carlos (STOMAUX)
Çiju ÁS; MOLÉSTIAS DO EST()MAGO E INTESIIN0S
õuí-a a dôrrJe
KTOMÀOO^AS AZIAS,

INAPPETEMCIA, VÔMITOS,
JNOI6ESTX0, OYSPEPSW.

DYSENTERIA, ÜIUTAÇÍO
E ÜLCERA 00 KT0MA80,

0IARRHEAS DAS CREANÇAS,
CATARRHOS WTESTIHAES.

Cura-as porque augmenta o appetjle, auxilia a acçSo digestiva e
ha malof* assimilação e nutrição completa
Acçâo rápida — Nunca prejudica.

. Únicos Agentes para o Braztt: GRANADO * Ofc
Rua 1° de iMarca 14, MO-DE-JANEIRO

Wmm
ALEXANDRE

0 MAIS',, PODEROSOATÔMICO DOS CABELLOS !

pretos. xSfy güeiiífav" «St» líianciia a peíle.
A JlV*N'flÍ»K M viLrot,:,iiiüC'i.liMle e crewimento ao*

caliitllo-T. hvitai íiiií.hçô1*1, pedindo -leiMpie* r
JUVEWTUDÍ5 ALEXANDRE
rreço, SÍJüOü*; pelo ¦uorreio, 5*í«üü. Nas boas

perlumurius <vT<l romarias

CASA ALEXANDBE - -Rua do Ouvidor Mi



dam&:'

12 O PAIZ-TERÇA-FEIKA, 21 DE DEZEMBRO DE ÍSMO _

BICO Sac onal
'„*;.-•»
XI

11
¥>y<w^>WA/WyWvvvv..vv^wtAAiyvy

Brasileiro
Rua «a Alfândega n.° 28

RIO DE JANEIRO

TELEPH. JSOK1E 3127

Sapitul..  S.000:O»O*$«0O

Pando do reserva «O«.r»SS$0»O

Opera em todos os negócios
bancários,

recebe em guarda titulos,
dinheiro em conta cor-

rente e effectua
cobranças em todos os

Estados do Brasil.

JÓIAS-finas, objectos de oaro.prata . ¦;:'-.,-_
e fantasia de gosto, na impor- ¦ -.-. :: .-•.-•¦•.
tancrá de 350$, a prestações
de 5§0tiÕ sBmaDães."_'" J.--t*Jb>

h*
•#>•?atr» Ç«

•ti&|CV

Tatentc n. 53
Surtelos próprias

RUA DO OUVIDOR 143
Telenlione. Norte. n. «--.HO

,K)AI,III.ItlA AGIIAR
Esta casa não tem agentes nom filiaes

AVISO
Temlo-se cffectlfado o ultimo sorteio

jo Io Club, süo convidados todos os
Exinos. Srs. sócios VrestuinisUis, quo nilo fo-
rum sorteados neste Club, (\ virem escolher
ns jolas ou objectoa de ouro, prata e fantazia
i tsm tom direito, ntí a importância de
3r.O$UOO, no "stock" existente na jonllicrlu

Com' assignaturas de distinetas, senhoras o
cavalheiros, dü fuiiiillos <lo mnis elevado dns»
tnmie social, uno niuito nos honram, os "Clubs

Aguiar" silo organizados com 200 sócios cada
club, sorteados em 70 semanas.

Resultado dos sorteios de hoje
2° CLUB—Foi sorteado o N. 20.
3° CLUB—Foi sorteado o N. 121
4» OLUB—Foi sorteado o N. 172.
5» OLUB—Foi sorteado o N. 2,
Kio do Janeiro, 20 de dezembro de 1020.

O fiscal do governo Dr. J/osaiwfift do Oliveira.

Reeebem-so asslgnaturas para o 0o club.
J. PEREIBA DE AGUIAR.

S. Bento 3.

Indicado nas CEPH ALALGI AS, ENXAQUECAS, NEVRAL- %;«vjJs*.
Gl AS, DORES DE DENTES, RHEU M ATISMO, etc, etc. * de setembro ei e **.

.,, 1 1 1 mu 'iiiiiiiMiÉOTirrÉiiiri
1'lél *HM"I l'n I' ,11—

MuipitOI
ip&lpior|

Círurgião-dentãsta
i José Gonçalves transferiu seu con-
sultorio dentário para o largo dá. Ca-
rioca.0..'.... '¦„ . "':-.-• •'"

WÈ

a-'-gJ ss||gl
fi*-—» ít^ss..a em *•£:-.'._
> ,1 .tn i»»*-»1 ¦--¦'¦ ¦ "
|»yg||ci'SOF>i

BE I1THAME

DEPURA

FORTALECE

ENGORDA

Usat|($óo.s5abç.netes

,-_. - Jí r«

-fe^CrMÒ^TÊlRO -

RELOJOAÍtfA C. DINIZ
Rua do Ouvidor n. 50

Variado sortimento cm joins, relo"
glos o tótijectòs purii presentes.

ATE' 31 0E DEZEMBRO
10 % de abatimento

COI.STIP AÇÕES
antigas • reoentes

TOSSES. BR0N0HITES
i|0 radloalioanU ouftaOAt•»»».«.

QÜ15DA, 
OASPA. CABEIiLOS

BRANCOS—A loção Juve...
qua: será tamem! 8a maravilha;
Gonçalves Dias n. 5!) (Drogaria
A. Gesteira & CY. : 

Acção entre amigos
RECTIílCAÇÃO

Tendo sido publicada a transfc-
rencia de uma rifa, que doveria ex-
trair-se em IS do corrente, e tendo
saido por engano, que seria a nova
data'a 25, participa-se aos inter-
essados que a mesma terá a exacta
extraecão a 31 do corrente..

SOLUÇÃO
PAUTAUBIRGE

qua dá
PULMÕES ROBUSTOS
woanta a» farçaa.abrt o apjstiuè
«teca as aecreçõe» • p"«oina a

TUBERCULOSE
L. PAUTAUBERQE

COUltBEVOlE-PJ-nl*
« (00*1 II «wwinem

Trocam-se jóias
i Compram-se, vendem-se 'o concer-
tam-se, na joalheria A Turmalina,
rua Uruguayana n. 222, Tel. Norte
3418.

A's respeitáveis
familias

OPPORTUNIDADE ÚNICA PARA
NATAL.

Vendem-se, a varejo, belllssimo»
brinquedos, eomo grandes autonio-.
veis, trens, animaes, carros d.^ ua.
sento, cavallos, etc, a .preços de fa.
brica, altamente reduzidos ,na rua
Visconde dc Itaborahy n. 47, v an-
dar.

ümHIpeIõés
casa gonthier

Em 22 de Dezembro de 1920
Fuudada em 18(37

Henry & Armauí a
-fl lu ki. ií (ah, I
Fazem leilão dos penhorcu ,ru»

cidos o avisiun aos fürs. mutuários
nue podem 

'reformar ou resgutur
as suas cautelas «tiú a véspera du
leilão.

¦

pnra ciuia s üiii**j de mo-a

Uiiru forrar taíás .»|u*ato.eira-

CASA SEGURA
Fabrica de Moveis de Vime

RUA SETE DE SETEMBRO.. 84
'liutr.' »»>iil.l»»» &»u tf?* "•'**"

~Í>'

m.

Wk.

177 •

$V

«ri-*

LFJUO DE PEN
Em 29 de dezembro de 1920
Casa. Liberai

(Fuiidadá eni 1016)

LÂMPADAS,
econômicas'

J.
58 Rua Luiz de Camões 60

Faz leilão das cautelas vencidas,
podendo os Srs. mutuários refor-
mal-as ou resgatal-as até a hora dc
começar o leilão.

1

IAEGI
Moveis a prestações

Quem quizer comprar mcJs ba-
rfalls-. inòs. deve visitar a CASA
SION, a rua Senador Euzehio ns. 1Í7.
11, n 111. Telenlione n. 5.2''*-•- Norle.

Quer comprar?
oil vender . jolas de todos os valo-»,
ms, sem receio de ser enganado? Vá-
fi Joalheria, Valentim, (s. rua. Gon-
çalves Dias n. 37, telephone 994-
Central.

Concessionário: W. MOCCHI — Temporada official deJ920
V*i**V***+***s*V*>*kÚ,+s*j*****A*S***i**'1**''

Lm

' TherezopoBis
Vendem-se, na Várzea-, bons lotes

de terrenos, com matta, agua cor-
rente, etc. Trata-se com. os proprie-
tarios, fi rua da Quitanda n. 5G,
sala 2, Kio.

Natal, Anno Bom e
Reis

Avisamos aos nossos bons amigos
e freguezes que recebemos um lindo
sortimento de -perfumadas, em bo-
nitas caixas, ü-ascos e estojos, arti-
gos finos próprios para presentes.

CASA CIRIO .
Rua do Ouvidor n. 183.

•»• ..'¦

Ernesto Souza
BRONCHITE

Rot.q-ii4.ci, âítiMj
TiUnatae polonar

SURBETOBICI
«t • nuetw í vmi

kroButHtr

-»,>»»t*-»»»^*»»l(*-»»|-***r*»»»*»|l"-l»l*-»»^»*^ ¦»»-»»-».-»—— -jr

Coiiipaiihiii hespanhola de Comédias |
ERNESTO ÁA/IL-OIHIEIS ¦$

Primeira actrl.i-If-l-BESr-JSlL.OI^^SZ; HBREDIÀ 
|

AMANHÃ. — Quarta-feira, 22 de Dezembro
' ' 

A'S 8 3/--3.
., 3.? .recita ile assig-iiatura

Moveis a prestações
Visitem a Casa Slon, que vende os

moveis por preços baratissimos e en-
trega nn primeira entr?*» fl" 20 °l°,
telephone. Beira-Mar 3.790, rua do
Cattete ns. 7 e 9. *•

com o melodrama orginal, em 3- actos de HARRY AI. e HAROLD.

OWBN, traducção hespanhola dc F. Rb'PAH.AiS

I^ÉI^ÉII - CHANfe' '
Creação característica chínbzá de E. Vilches.

Quinta-feira, 23 de dezembro- RECITA EXTRAORDINÁRIA.
Sendo a metade da receita bruta ^^^•P0V^o"^lC^Xa

Prefeitura nara o auxilio ao Theatro Dramático Nacional, Socio-

dado de Au 
"oh 

Theatraes, Retiro dos Jornalistas, CasU dos Artistas e

Caixa Beneficente Tlieatral, com a peça regional, cm quatro actos, dev

PEREZ L.UJIN — DA CASA DE LA TROYA. -
Bilhetes fi venda na bilheteria do theatro,;*-
PREÇOS— Frizas o camarotes do Ia, 50$; camarotes do 2° 20$,

poltronas, 12$; balcões A o B, B$ ;balcõos, outras, filas, 5$; c galerias.
2?0°Os 

moveis para os espoctaculos desta companhia são fornecidos

2 pela acreditada casa RED STAR. j#

' ' 
... ni.m»»a ¦¦¦ ninnr-n ~^-.-.„ »»»»»»»»-------«--»»H»l

Rlftfitro-Ball-Cinema I ^"
51 - Rua Visconde do Rio Branco •- 51

A mais popular e querida casa de diversões
desta capital

HOJE"Pro3lpamn,a "-"""HOJE

Grandioso drama com cinco partes pelo famoso artista
HARRY CARREY

Ping--Pong, Bilhares e outras diversões
Aitístlflu o abundante illiiiuiir.iyãw electrica

OANDA DE MUSICA IVIII-ITAF3
Ao Electro-Hall-CinemaJ

As diversões começarão

.¦¦¦•»-»t»»»-«»>»»»»tt»»M*»a*ir*r**r**i*^^ ' . .„-™— ^- ¦, i -r-1 !TiTi---nTri*ffrT""irr*Tr'"í-'^t'^rrT<' i^ r^T^T^^^^"1"1''»»*»**»»*****»»»*****^ V, _ ii. ,,.ii j.jii»M»it.-»iii^iitr.-rjr*»-trrBf^l,*&Vi^g i iaLflfl*U'«-?*^'--*r*fHf^'irrjU -»«rr^»r— ¦¦^•e-fj*-c-^ ¦ mu ^mmàm^^r^.y.
,( gig^fi»».-^»»'*'»»*»*--»^^-^*»»^- -,^..^^.-» -

fHEátflÓ RECREIO
uhtbréza j néiulataria

iiangel & V.

Amanhã — Improtoriielmente
A's 7 Si-4 e 9 3i4

Prinicirjs rupr^ientaçóes da grau-
diosa r«vi3'a da Carlos Hiiteuouuri,
: aidueu de .Meiiozes o Refjo Barros

SE A BOMBA
ARREBENTA...

ICsliéa da Grande Couipanliia
!\acional «le itevistas

A maior «». mnis dcsliimbrantc
in o n tu gem quo se tem fi»llo

cm cs|»cctaculos por sessões

THEATROS OA EMPREZA. PASGHiUEiil I3TE-l'E3GÇ!A.*C> :

JOAO SEGRETO

Orande Ooii)íii"iiíiip Nacional de Ol..!rotns e Mjludraiuas (gênero do tUfitro Chaelol, da Paris) -

1 Sl»ràZ VlElKA- Begoute da oruliestro, Paul.no Sacramento.
| iiir(io.;ao aru-iiiua uo isuvnn.^ n»Ã-wvvwjiivvvwA»Awvvyw m^-»««mm«w

Dilhetes á voada ua bilheteria, das
10 lioras em diante.

Frizas e oamaict.ís, lõS; cadeiras de
Ia, 3Í; cadeira- de 2?, '2$; galerias,
líõOOj geral, 1*000.

HOJE -
26.356

MO JEDUAS SESSÕES

pessoas *as;si*§ti-rnr«> até hontem, no
S. IPecIvo, áa representações cie

Couipanliia Brasil dncmatogi-aplilca
^^^w^nr^rv* •"**•*•'"-

ULTIMO DIA em qae poderemos dar este
programma grandioso, de 2 films

E RL WILLIAS33
a prinniíiiii figura ilô elenro da
VlTAdittAIMI, eni um riiiniinee
lindo

ISI I LADRÃO

Ibnrleta cie AKTHUR A55BVEDO e x\IC()I.INTG MUVANO

1_.^^IÍ3 ATE-tKQID-A. é a I_.ol£*, impoccavel, que toda -ri impceiisa elouiou. -X

\ Bcmviiida está, a cargo'da dhtincta actriz A.ÍLiZIElA.^ LEÃa . 
f..

Outros suecessos •

JULIA VIDAL'-aaMAi 1 Família. ARTHtJR DE GLIVEIUA - EUZEBIO - MANOEL DURÃES- FIGUEIREDO
¦rr " VICENTE CELESTIN.O - LOURENÇO - ÁLVARO FONSECA

GOUVEIA - PROCOPIO FERREIRA - DUQUINHA
,y--Vr»>i»VVV*%yv*S^»»*»*»^»»»*Nl'-'a

Àmanfl «3 setrnpre - A. capital epederal

PALÁCIO THEATRO
/'trv<»rV>yVV,iAi»*ii'*«'*i^^*^^NA/VV*^i^A\>Ai**»M

Companhia l-ortiigue/.a do Ope-
rotas —SATAr.Bi.LA.—AMA-

kami:
Oircceão niusical «lo maestro

AGOSTINHO QO ll VEIA"

ULTIMA SEMANA
BOJE — AS 8 3/4-HOJE

A opereta .eru tros actos

Ml IIMU
TOMA PAUTE TODA A

COMPANHIA

Amanhii-O PAI SIMÃO.
Sexta-leira, -24 — (irandlosii

festival em liomenageiii uos ur-
tistas Ksievào Ainaraoto e Luiza
Satanella.

MAUMl ICO 1-KOI'IIAM.IIA

Companhia Portugueza de Oneretas
CREMILDA DE OLIVEIRA

De qm- lazeiu porto Maria Abran-
ches o Almeida Cruz

Gramle orchestra sob a direcção
d» maestro Assis Pacheco.

HOJE A's 8 3/4 HOJE
Grande exilo

Única representação' da opereta
em tres actos '

iPI I2.I1I1MK
Alice - Crcmiidtt «POIIvcira

1'onitini parte t*id«s'«s artistas
- llil couipanliia

/»i»V,»/VVM»Ér*ySi-,V*í#^1>i-»**k^->**,%«»^1^^

Amanhi- - llltlm» rfielt» de
assigriatura. A opereta em tres
actos-O OUTIIO SKXO (Eva
muilerna).

yy--.»VV-VVV»*»>**»*»^»*»r*»»i-**»1*-»*^^ ~-~~ ;.

Bltiet s i va.ida uaa bilhi uri s o» tlieairos dai 10 horas e ¦ diante, e na
easa Lupús F.mundos, á Avriiid. ltio rtrnieu 138, (las> II'ií» 17 lioras.

Theatr» Lj*rico-I'si5o á vinda os bilhet-s i.ar.j. a Fosta Int mui, do JNii.ii.

S. JOSÉ'

Dr.ima tm cim-o portes om quo lòdus
as aeuia» b-lo ulitia-i (Ij irrande interosjf ii
emoção. F.lm qiiK so pa«sa uü luxo dos
H:i õbs e na mi-oiia Jaa tavora-a.

O nnigniiie» tiabiilh» da GAL'-
MO.\T _

BARRABÂS
apresenta » seu 5o cpis*»dii» :

rsreoxie rva-a-ctip-ic-éí
em «uc surge essa «gura injste-
riosu que taiiibem lem n» braço
a marca do sinelc de tíigo... ¦

AMA%H\-A linda lUNK EI.VIUUI'^
da W uld, no drama áilniirii\'tíl»-»Aí pes-
ca d» marido ¦* Os funeraes d»
Prefeito de Cork. » Iicroic» Mac
Swjney, martyr da rome, 'ilm do
gniudo autuai idade.

«omuauliia Nacioual fundada em 1 de julho..üiiecvno.aH,isf,tca de ISIDUO NINKSlomi).uiuia ^ 
^ orcliesti>iij BKNT0 MüSgljlliNUA

CARLOS GOMES
Companhia de Dramas o Comédias..di*

ngia polo aetor' fruncisc» Mar-
/.ullo, da q>ml faz pariu Ema de
Souza.

HOJE TRES SESSÕES - AY 7, 8 3/4 e 10 12 KOJ
Rcpresontações da burleta em tres actos, de J. Miranda, musica de P.mlino Sacramento

HOJE A's 73/4 e 9 3/4 HOJE
Duas sessões Duas

O desipilüiita vaüdavi le cm 3 actos,
do Korgul o ilarró, traduzido por
Cândido Custa; da S. li. dus A. Thea-
irão?.

1 DO 612

fáfamnAiii&
OI]SÍ-KÍVI-A OLYMPIA

Professor Zacharias, PINTO FILHO | Caluta, CÂNDIDA LEAL

Grande suecesso de. OS 8 BATUTAS nos scusjiumcros origianaes, sempee bisados 1 -

, Evá o Clotlii.d i — Ema de Souza
"?r KHANCISCO MABZÚLLOi ni
brotàg, nista, traz apiniúa óui coustante
hi'B'idade.
¦-ir^/Mr>r>rV»i^rVV<w^r^»^fVk'^v^'v^^'^-*^

--^,-r. /r- A -K>/-\-T-\-CT.T=5 M n.A ,:ll,m PBIIDIDA (5? e «"). EMA»*»-
r-N-JJ ]<[ ^-D TSA. A. J\d_OlJ-JEÜ±^iN S-/r.«A»0 AKKEBATAOOR, ««miea.

'" '"""SH

HOJE—O mais variado programma do Rio! —HOJE
De procedência ALLEMÃ, apresentamos- um drama .primoroso,

interpretado, superiormente pelo .grando artista

incomparavel 'em

S^ngvtL-e ci«3 Ladrão

Quiuti-ieira —A pensão da i\i-
cota. - .

N-is-dias 21, 25, 31 e 1? (depois d- s
espectaculos) — Pomposos bailes U
fantasia.

S**5*58^^456^^ P^^^TmWn^mm^^W' ^^^1 S^lS^i^H \
l Fox Film Corporation n /\ "f U E> . Sunshine FOX tomefl, f*^ 

| 
BsWJ 

|JJ" |kj| g& I |^ B" £k i ' I

|w.lia.n 
Russell A 

P fl | il C- (-Wirade leões 
| -%^l | ,|^| ^Sm *W I#^% B i«^ ií^^^sfeCT |

Sois partes magníficas, doso nvolvidas sob um profuntfo estudo,
no qual se demonstra que, pela transfusão do sangue, o paciento rc-
oeberfl, do outrem os seus vieios e costumes.

No mesmo programma um trabalho altamente artistico da fa-
mosa PARAMOUNT, interpreta do pela insinuanto estrella

ELSIE FERGUSON
' admirável em -- ¦ \

SEGREDO IiWIO-tvAVElv
Drama' em cinco intensos u ctos, desenrolados, com extraordina-

rio brilho,'sob um agradabilissi mo enredo. ¦_ ¦
Ainda neste programma umà hilariantissima comedia PARA-

MOUNT, pela risível "troupe" de MAC SENNETTE: I

Dois actos do incontidas ga i-galhadas.

Amanliâ — HISTO ItlKTA, drama em cinco actos, .por
Edith Roherts, e YIXGANC.A Ê XGKAÇADA, comedia, por Bllle Kit-
chie, em ¦ dois actos. ¦

QUINTA-FEIRA — TOM MIX em O TERROR, cinco partes ec-
tupendas da Fox. I

fHOJE -O congraçamento da artee do bom humor -HOJE
FOX FILM cotifii u ao .talento inaleavel do jiven actor

Vt/.2_l-IASV] RUSSELL
0 u8$em*ienlio da magnificente peça da moderna arte cinematographica

. ISTO ARRAIIJO EU
\r, Actos de impievlstos c accentiiadu graça e do scnttiiientalismo

\ A historij» capriclmsa do um rico millinnario, que encuntr» no di-
¦ nhoir» o'tédio, c, no anuir o trabalho prulieu» que da » verda-

deira felicidade.
! Episódios extravagantes eivados de*"qiii-pr»-qiios", de scenas en-' grafadas, verve, em os quaes

VV'«<<*i''*«*-«*»k*VVVV' *

\rVIL.L.IA8VI RUSSE
Se torna douiinad» pelo amor e pela seduceu» feminina

do csirlcat» heroe d»

ISTO ARRANJO EU
Xo mesmo procramnia as diabruras infindasda inigualável SUi\-

SIlIrVE P»X CO.UEOV que apresenta ^

C^R^KBIfòA D-B LEÕES
11 AUTOS copia nova, de laçanhus, de sustos, dc trues dei im- U

previstos, de ê» rrrlas c de mii c uma peripécias, cada qual mais J

- alegre, mais f-.ntastica, mais excrpcional g
- Urive: MÀX LINDÜÈ ua repiiso do CAEÉ UO 1-ELISBKUTO. S

g&ttíSÉK-X*^^

WOJE - Willisaixx Ru-ssel-Gèorge X-Val-sla - HOJl
TJM NOVO PROGRAMMA DA NOSSA SÉRIE ININTERRUPTA DE SUCCESSOS I

Eni estréa apresentamos a ultima oreação do insinuante artista da FOX-FILM

V^fl-UL-l^iVl RUSSELL
O moderno o completo artista simplesmente admirável no decorrer da recente producção

ARRANJO Eli
- -Cinco partes inteiramente agradáveis, ciíeias de''graça e numo rismo, aventuras e proezas, sem,

duvida o mais interessante film posado peto intelligenté protagonista.

* No mesmo- programma, uma sensacional ."reprise" de ha muito promettida, interpretada polo que-
rido e inimitável f^W^M^^^^^^X-

O famoso campeão de todosos sports, o interprete alegre, valente o decidido dns mais extraordina-

rios enredos, vel-o-cis hoje em  

LOUCURAS DA MOCIDADE
Ou seja o primeiro film'_em tuievos' foi/lado applaudir, no Rio., o interessantíssimo artista.

Cinco partes ultra-sensacioiíaes, maravilhosamente 'desempenhadas pelo invencível àthietá que um

turbilhão constante leva de vencida tudo o todos que se antepõem ao.s nous altánelròs desiüuios.

QuiiiUi-feira — A FRANCEZÍNHA, cinco actos da FOX, i>ela apreciável SHUtLEY MASON.

GINElHEirnUL
Avenida Rio Branco 168-Tsl 4218 G

líinprcii» PijiPli-pi

hoje — Uma uroducçãu allemã que enterra am abnegada
exemplj de mor.I e de religião

HOJEG

um Qlra que roínonta a geuesis do
liomein

¦BBS^ Ár^^m\ RWIN
E' um film quo nos conduz uos primiuclios da ereuçã", e rc-

montas gênesis do homenvDcus íez o.homem á sua im igem i-
semelhança, dizem as iscripturas, porem DARWIN áffirm-i. quo
descendemos do maoaco.

*+***W+s*i+>*ii*

Como eomplemfnto ofierecemos ainda uraa eqgraçada charge
em doi*» a -tos intitulada ....

-A

inteipi-etaiia pnr li» Atí tíhilÁJ'
OrA-UlsJLQT^T JORNAL IST- 31

as mais completas uovidados mundiae9. 'Pr.*Ç08 cominuiis-

Quinta-feira, A VlAütóM'DB MACISTE, um fii"m sencac-io iui.
Breve, O (.'ommissnrio de policia, do iainurtal Gefvpsii)

Lobato. ' 
"

Segunda-feira: O Principe (ln Noite-Breve: l.eviandane-

. ¦.'.<íí-.--i-r..-:.-i-'í-"ií. I- r-ix ...','-Vi .~--i':«.'-.-
7M.m


