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No cemitério de Arlington serão pre-
stada.8 grandes homenagens á memória
de iim soldado brasileiro, que pertenceu
ás forças dos Estados Unidos em oecupa-

ção de territórios germânicos

O rei Constantino declara
da sacada do palácio real
de Athenas a sua attitude
amigável pan^ com as po-

tencias^iliadas

Jornal ií , - ¦-' ' 
¦ .ioIMco,

ífivl__# ;..-*c--°«>

espQjos dB D. Petoll D D. Maria Christina para o Brasil
-y

D'Annunzio, ao receber o "ultimatum
do general Caviglia, declara: Resolvi
luctar! A Regência de Quarnero não
reconhecerá o tratado estipulado entre

a Italia e a Yugo-Slavia — —
/A*V*^VVVWWSAi*N*VS**^^

da primei-ra 3_cp__Icaçães sobre o ataque ao vapor boSshev-Sía "ZairtaST
O governo da Russia So.Hrt M,ta »?S gaitas á taça «Í?í^* ™f 

Uím «í .»ter dn i^el 
"..raagol

e da ambas a restíSseição cie nayS-os me.1

A trsasiadaçã© dos
despejos de D. Pe-

I e Da Thereza

O governo portuguez, consentindo do general Wrangel, sejam devolvi-

O TREM QUE CONDUZIA OS RE-
AIANksCENTKS PA FAMÍLIA
IMPERIAL BRASILEIRA SOF-
FRE UM DESASTRE.
LISBOA, 20 (U. P.) Retavdado —

O rápido de Madrid, trazendo o prin-
cine D. Pedro; o conde d'Eu e o ba-
rão ele Muritiba-, que cia esperado no
Rocio fis 1« horas, não chegou devi-
do a ter-se el.-ulo um descarrilamen-
to ela machina, íis 15 horas, no ra-
mál ele Caceres, entre essa cidade e
Castelovlde, não havendo desgraças
pe-ssoaos.

No mesmo trem vinha tambem o
novo ministro da Republica Argen-
tina.
OHEGA A LISBOA O PRELADO

OUE PREGARA' POR OCCA-
SIÃO DAS EXÉQUIAS DOS EX-
LMPERADORES BRASILEIROS.
LISBOA, 21 (U. P.) — Chegou o

bispo de Évora, encarregado de fa-
zer o elogio fúnebre do ex-impera-
dor elo Brasil, por oceasião das ex-
oqulàs. O Illustre .prelaelo conferen-
ciou com o Sr. Mario Artagão, sobre
os piirinenon.s da vida dos ex-sobe-
nin os.

O COXBE B'EU REGRESSARA' A'
FRANÇA

LISBOA, 21 (U. P.) — O conde
(1'lJJu, após as ceremonias da trasla-
lação, regressara, á França.

VISITA AO PANTHEON
LISBOA, 21 (U. P.) — O principe

D. Pedro, o conde d'Eu e o barão
de Muritiba visitaram esta manha,

O

110 Pantheon, as urnas dos ex-inipe-
radóres, acornpanhados do encarre-
gado ele negócios 

'do Brasil, Dr. Bel-
foit Ramos e dos secretários da em-
baixada. .... -
CUMPRIMENTOS AOS BRASILEI-

ROS NO PALACE HOTEL'
LISBOA, 21 (U. P.) — A commis-

são luso-brasileira, organizadora elas
exéquias, cumprimentou- official-
mente, no Avenida Palace Hotel, os
illustres hospedes brasileiros.

NO "S. PAULO*'
LISBOA, 21 (Ü. P.) — O mlnls-

tro das relações exteriores, o meijor
general da armada, c o commandan-
to da divisão militar, retribuiram a
visita ao commandante do couraça-
0o "S. Paulo", a bordo desso navio.
O "S. PAULO" ZARPARA' AMA-

NHÃ DE LISBOA
LTSBOA, 21 (U. P.) — O couni-

çado "S. Paulo" zarpará no dia 2-,
íis 19 horas.

Desembarcarão 150 marinheiros
do grande navio brasileiro, afim de
darem a guarda de honra ás urnas
dos ex-imperadores.

VISITAS OFFICIAES
LISBOA, 20 (U. P.) — Retardado

— O commandante do couraçado
"S. Paulo", acompanhado do doutor
Belforl Ramos, encarregado dc ne-
gocios e*o Brasil, visitou official-
mente o ministro da marinha, o ma-
jor-gcnoral da armada, o ministro
das relações exteriores e o comman-
dante da divisão militar.

Amanhã cumprimentar., os presi-
âentes da Republica, Dr. Antônio
José de Almeida, e do ministério,
tenente-coronel Liberato Pinto.

A CHEGADA EM LISBOA — O
PRÍNCIPE D. PEDRO FAZ DE-
OLARAÇÕES DIZENDO A FELI-
OIPADE DE QUE SE ACHA
POSSUÍDO POR PODER RKSI-
DIR NO BRASIL.
LISBOA, 20 (U. P.) — Retardado

*— O comboio trazendo o principe
T). Pedro, o conde d'Eu e o barão de
Muritiba, chegou ao Rocio, ás 21
limas, sendo recebidos ob illustres
viajantes pelo Dr. Belfort Ramos,
encarregado de negócios do Brasil;
In*. Graça Aranha', barão de Areia
Larga; Srs. Correia Leite, Mario Or-
tigão e conde de S. Lourenço, que
representava o ex-rei D. Manoel. O
director da United Press cumpri-
mentou os recém-chegados em no-
me dn imprensa.

O conde d'Eu acha-se bem con-
fiervado, caminha direito, e s.ntindo-
fi'- -indo, usa microphone. O princi-
P", O. Pedro está gordo, 

-forte e bem
conservado, mostrando em sua \vx~-.
slonomla visível satisfação. Condu-
zidos pelo Dr. Belfort Ramos, hos-
pedaram-se no Hotel Avenida Pa-
lace.

.Meia hora depois dc sua chegada,
solicitámos uma entrevista com o
principe, sendo concedido.

Pedimos ao principe D. Pedro que
nos manifestasse as suas impres.iões
sobre a trasladação dos restos de
.«eus avós o tambem sobre a abolição
ela lei de banimento, declarando tex-
tualmente o principe:"Fizemos boa viagem, tendo ha-
vido um descarrilamento em Catei-
lovido, sem conseqüências. Estou en-
cantado com o bonito»gcsto do go-
Verno brasileiro, ordenando a tras-
ladação á terra santa do Brasil, das
cinzas de meus augustos avós, em
conseqüência da abolição da lei dc
banimento da nossa família impe-
fiai, votada inagnanlmanionto pelo
patriótico Parlamento tle meu paiz.
Após tantos annos longe da terra

na trasladação das cinzas dos impe-
radores e prestando-lhe honras de
soberanos, commove-me profunda-
mente. E' esse um acto que honra
as tradições^ cavalheirescas dn nossa
raça, sendo ainda prova manifesta
da cordialidade existente entre Por-
tugal e Brasil.

Quanto a mim, volto á Pátria sa-
tisfeitissimo, aproveitando-nie tam-
bem da abolição do exillo, que foi a
ambição do toda a minha vida. Essa
folicidado almejada vou possuil-n,
graças ao gesto gentil do parlamento
e do governo da minha terra, fixan-
do no Brasil a minha residência de-
finitiva."
PROGRAMMA OFFICIAL DO COR-

TEJO QUE ACOMPANHARA' OS
RESTOS MORTAES DOS EX-IM-
PERANTES.
LISBOA, 21 (U. P.) — A organi-

zação official do cortejo que acom-
paiiharíi, os restos mortaes dos ex-
imperadores do Brasil, é a s*egulnte:

A' frente, abrindo o cortejo, for-
mará um esquadrão de lanceiros,
seguindo-se apôs os trens dos convi-
dados, as entidades officiaes, os con-
de d'Eu e D. Pedro, o representante
do Dr. Antonio JosC de Almeida,
presidente da Republica; o alto cie-
ro, atras do qual, em coches adrede
.preparados, as urnas 'funerárias,
contendo os restos mortaes de D. Pe-
dro II o sua esposa, D. Thereza
Chrislina, ex-imperadores do Bra-
sil.

Seguir-se-hão, atrfts dos coches fu-
nebres, os carros com as coroas c a
cavallaria da guarda republicana, na
sua maxima força, uma batefia da
guarda republicana, postada em
Santa Cruz, salvara com 21 tiros. As
tropas da 'guarnição de Lisboa for-
marão de S. Vicente atê o Arsenal
de Marinha, ondo uma força elo ma-
rinheiros da armada republicana,
farft a guarda de honra.

Tomam parte nessa.parada todas
as feu-ças da divisão, dá guarda repu-
blicatia o do batalhão" de marinha,
tudo 

'.ob o commanâoJ^d- chefe da l*
divisão.

A's exéquias n/sistom o corpo .-.I-
plomatico aqui acreditado, o repre-
sentante do presidente ela Republica,
Dr. Antonio José ele Almeida, que
não comparece por mol ivo le doen-
ça, e, por ultimo, ífilo o governo,
todas as autoridades civis e mi ila-
res, os altos representantes do paiz,
etc.

Os funecionarios públicos são dis-
pensados de comparecer nas reparti-
ções e do todos os serviços, para que
tenham sido escalados, afim de se
incorporarem no cortejo.

Neste momento, jfi tudo se encon-
Ira preparado para que a grande ce-
romonía re effeetne com toda a lm-
Lononcia e solemnidade.

CONDE D'F.U RECORDA AS
SUAS DIVERSAS ESTADIAS EM
PORTUGAL.
LISBOA, 21 (U. P.) -— O conde

d'Eu, apesar do adiantado da hora
da chegada e da fadiga, declarou ft
United Press, estar satisfeito eom .is
homenagens prestadas pelo governo
portuguez ao povei brisiloiro e aos
ex-Imperadores. Evocou a sua vi nia
a Portugal, om 1860, em visita ao
rei D. Pedro V, sendo muito moço.
Nessa oceasião, brincou com o ln-
fante D. Luiz, mais tarde rei do Por-
tugal. reinando no Brasil, nessa
épica, o imperador D. Pedro IT.

A ultima vez q.i. esteve em Por-
ti.tsal, em 1903, visitou a familia
real. A conde não veiu agora, por se
achar retida na França, devido ao
seu estado de saude.

O condo d'Eu apresenta um as-
pecto vigoroso, apesar de seus 78
annos- fala muito bem o portugue:.

O barão de Muritiba, natural da
Bahia, tem 7G annos e f. i mordomo
do imperador. O distineto titular
sontiu-.se commovido ;io entrar em
Portugal.
AINDA AS HONRAS MILITARES

QUE SE PRESTARÃO
LISBOA, 21 (Ui P.) — Por ocea-

sião da trasladação dos restos dos
ex-imperadores, salvarão á bandeira
brasileira a meio .pão, uma bateria
da guarda republicana o toda a dl-
visão elo exercito, commandada por
um general, formarão duas alas ao
longo do percurso, que comprehen-
dera. S. Vicente, do lado sul, o cam-
po de Santa Clara, as ruas elo Parai-
zo e do Moscu. A artilheria estará
estendida no .Tardim do Tabaco,
Terreiro do Trigo, cães elo Santarém,
Campo das Cebollas, Alfândega, pra-
ça do Commercio e no Arsenal.

dos no governo bolslievlsta
O Sr. Tchlícheiln, ministro elo exte-

rior elos soviets, tambem enviou unia
nota á Rtiiuui-Iii, eonvlilnnelo ò go"
verno rumeno «ló iniciar negociações
com a Rússia, visanwo uma "pu/. tUi-
rutlotira".
TR.OTS._Y FALA AO PARLAM! .NTO

PARIS, 21' (U. P.) — Communicam
ele Moscou que no Congresso Soviç-
tista, o* ministro ela. defesa naciona.,
Sr. Trotsky, declarou que o exercito
vermelho continuaria luctando pela
causa proletária, accrescentanilo que
as forças bolshevistas não estavam
bem protegidas, achando-se ameaça-
das do novos ataques.

O ministro, communicou a organi-
zação de cursos officaes para intonsi-
ficar a propaganda política.
UMA DECISÃO QBE SE SUPPÕE

INFLUA NO PLEBISCITO DE
VILNA.
LONDRES, 21 (A. A.) — Reina

grande indignação nos circulos Uthua-
nos pela rejeição do pedido feito pela
Lithuania, para entrar em Socnac.
Segundo se diz, a rejeição desse pedi-
do pôde influir no plebiscito de Vilna.
A CONFERÊNCIA DE RIGA PELA

PAZ FINAL
RIGA, 21 (U. P.) — O Dr. Dom-

bsky, chefe da delegação polaca,
numa entrevista, diz quo a delegação
polonoza permanecerá aqui durante
as ferias do Natal, afim de-não retar-
dar a terminação da paz.

Acerescenta o chefe da delegação
da Polônia que está esperançoso de
alcançar, dentro om pouco, uma eon-
clusão satisfatória das negociações,
visando a, celebração de um tratado
final ele paz, do maneira a terminar,
formalmente, a guerra entre a Polo-
nia c a Russia.

O Sr. Adolph .Toffo, chefe da dèl«-
gação russa, diz que as actuaes dif-
fei-enças de opinião brevemente serão
resolvitlas e ;que as ^goç-iaç^.Jo.
paz-aiSaiiçarão oxitòJ /" &^ wj
.CONOÍ&TRACÃO BE TROPAS $¥$?

XTJ.ALISTAS NA REGIÃO DE
BAKU.
CONSTANTINOPLA, 21 (A. A.) —

Sabe-se nesta capital quo os maxima-
listas estão concentrando grando nu-
mero de tropas vermelhas em toda a
zona de Balai. Tambem se affirma
ejue são enviadas multas forças para
a fronteira polaca.

O tratado que, segundo se annun-
ciou, foi assignado, recentemente, en-
tre turcos e armênios, não se tomará
na devida conta, affirmando-se que
de ada prstará, visto ultriores reso-
luções do govero da Russia dos so-
viets. 

'

O.S LEGISLADORES DA ANTIGA
RUSSIA REUNEM-SE EM PA"
RIS.
LONDRES, 21 (A. A.) — Um des-

pacho telegraphico procedente ele
Helsingfors, diz que a Assembléa
Constituinte russa, dissolvida pelos
bolshevistas, foi convocada para se
reunir em Paris, afim de constituir
um corpo com autorida ele para salva-
guarda dosseus interesses junto dos
"soviets", até que se possa formar de
novo um governo legal na Russia.

COMMIINICADOjTliLEGilAPIllCO
de A. E.iJOHNSON

Constando, mn
.meaite.rei «fa

Grécia

.rasiS no
estrangeiro

A situação no oriente
europeu

O GOVERNO SOVIETISTA EXIGE
EXPLICAÇÕES A' FRANÇA

PARIS, 21. ("ü. P.) — Um radio-
grrininuv <lc Moscou dl/, que- o govci-
no russo enviou uma nota á França,
exigindo uma exi>llcae;ão a,respeito (lo
ntaque levado n e.fleito iK>r elestioyers
francezes contra o vapor russo, bois-
hevlsla '•Zeinab", no porlo ele Poli,
uo mar Negro.

O governo russo tambem exige re-
parações ela Fiança pelos prejuízos
sòffridos peio vapor soriétistii.

O GOVERNO RUSSO DISTRIBUE
NOTAS TAMBEM. A' GRÃ-BRE-
TANTIA E A' RUMANIA.
LONDRES, 21 (U. P.) — Um eles"

amada, os meus avós vão repousar paclio railiograplilco «le Moscou iliz
eternamente no solo da Pátria que que* o governei tia Russia dos soviets
tanto dignificaram, ficando, assim, enviou tuna noto á Orã-Bretaiilui e
realizada a sua aspiração maxima França; exigindo que' ÔS navios mer-
a sua ultima vontade. cantes, os quaes estavam em poder

HOMENAGEM A UM BRASILEIRO
HERÓICO QUE MORREU EM
DEFESA DA CAUSA ALLIADA,
QUANDO PERTENCENDO AO
EXERCITO DOS ESTADOS UNI"
DOS.
WASHINGTON, 21 (U. P.) — O

Ministério ela Guerra publica uma de-
claração formal, imniincianilo que se-
rão levadas a effeito, no cemiterio na-
cional ele Arllrigtoh, ceremonias func-
bres em honra ila praça Viriato Clau-
ilio dc Siello, um cidadão brasileiro,

| o qual morreu quando estava serviu-
do nas forças americanas na Allemã-
nlia.

"Os serviços funerários sento a oe-
casiilo para o reconhecimento da
amizade traiíicioiial entre os Estados
Unidos c o Brasil", diz a declaração
do Ministério da Guerra, "e tambem
servirão como um tributo aos esplen-
dldos serviços quo o Brasil prestou
aos Estudos Unidos e aos alliados du-
rante a guerra mundial.'

O Sr. Bukcr, ministro da guerra, e
autorieladcs do Ministério elo Exterior
e membros da embaixada brasileira
cm Washington assistirão aos servi-
cos funerários.
OS CRÉDITOS CONCEDIDOS A'

BÉLGICA PELO BRASIL — SUA
APPLICAÇÃO, SEGUNDO DIZEM
DE BRUXELLAS.
BRUXELLAS, 21 ("C. P.) — An-

nuncia-se que os crcdlto_ coneedidos,
recentemente, pelo Brasil á Bélgica,
serão empregados, principalmente, na
compra de cumes congeladas, cereaes,
banha, café, borraelm, cacau, algodão
e assucar.
BANQUETE AO CARDEAL MER-

OIER PELO EMBAIXADOR DO
BRASIL JUNTO A" SANTA SE'. .
ROMA, 19 (U. P.) — (Retardado)

— O Dr. Magalhães de Azevedo, em-
baixador do Brasil junto á Santa Sé,
offereeerá hoje, á noite, um banquete
em honra c.e sua eminência o cardeal
Merclèr, da Bélgica, e tambem em
honra do monsenhor Gaspar:'!, novo
núncio apostólico no Brasil.

Assistiram ao banquete monsenhor
Tacci, mordomo de sua santidade o
papa; cardeal Gaspnrri secretario de
Estado da Santa Sé: sub-s.ercf-iric**
CeVetti; conde Cursei, ministro da
Bélgica o Exma. esposa; as Sra^
D. Leopolda do Azevedo e D. Anto'
nieta Arinos e demais membros da
embaixada brasileira.

Os grandes festejos pelo
regresso <|q rei Cons-
tan tino — Athenas ac-
c 1 a m-a-o incessante-
mente — 0 povo e a
imprensa alegram-se
com o novo surto de
vida da Grécia,
ATHENAS, 21 (U. P.)—Con-

tinuam com o mesmo enthusias-
mo as celebrações em honra do'
regresso do rei Constantino, da
Grécia. Hontem, á noite, todos
os edifícios públicos, governa-
mentaes, e, as ruas principaes,
desde o Piíeo até a solina Loca-
betus, estavam brilhantemente
ornamentados.

Os jornaes e o povo accla.mnm
rejuvenescimento do antigo

mperio íjjizantino. Ca.lcuJa-se
que mais :*de 600.000 pessoas
passeiavam pelas ruas de Athe-
nas, hontem, â noite. Sua. ma-
gestade a minha,Olga e suas ai-
tezas reaes^fcs príncipes- André,
Nicolfto e^ChristoiSho, estão dee-
empenhíi.neíp -tòryíís de destaque

.^ta. tem _iiivénsd.*públlcà o 'teor do
discurso âç sua--mag9Stade o rei,
ao povo.' Sua/ímagflstaile falou
da saccada do palácio real, dl-
zendo:

"Não posso exprimir quão
g'i*ato me sinto para com o povo
grego, por ter me' convidado,
unanimemente, a regressar ao
throno. Passeio no exterior tres
annos intermina\eis e dolorosos,
¦riías, durante todo esse perio-
do, a minha fé na Grécia nunca
faltou, nem diminuíram o meu
amor e confiança no povo grego.

D'ora avante, solemnemento,
consagro a minha vida á tarefa
de demonstrar que sou digno dos
nobres hellenos. Demonstrastes
merecer a minha dedicação, e
asseguro-vos que luetarei forte-
mente, afim de proteger os vos-
sos direitos e interesses.

. Tambem * desejo informar a
respeito da minha attitude ami-
gavel para com os alliados. Es-
tou certo que conseguirei forta-
lecer a» nossas relações com
aquellas grandes potências. Tam-
bem trabalharei afim de conso-
lidar os nossos laços de amisade,
jft estreitos, com a Servia—a
nossa corajosa alliada".

Ao terminar o discurso rêgio,
sua magestade o rei Constantino,
da Grecia,vivou á gloria do povo
hellenico. sendo correspondido*
pela multidão.

' 
A. E. JOHNSON

(Correspondente eepecla.1
da United Press.)

A nova phase de
Fiume

CO-MiMimCAÇAO OFFICIAL DA
ASSIGNATURA DO TRATADO
BE RAPALLO
ROMA, 21 (U. P.) —O Sr. de Ni-

cola presidente da Câmara dos
Deputados, publica um communicado
official annunciando a assignatura,
por sua magestade o rei Vietor Ma-
noel, do tratado de Rapallo.

O Sr de Nicola acerescenta que o
communicado está sendo enviado ao
general Caviglia, commandante cm
chefe das forças legaes italianas, bio-
queando Fiume, afim de que o go-
neral poderá informar o commando
da regência dc Quarnero acerca da
vontade e ordens da pátria.

O ALMIRANTE MILLO ESPERADO
EM ROMA PARA UMA CONFE-

RENCIA URGENTE
ROMA, 20 (U. P.) — Retardado—

Annuncia-se que o almirante Millo,
commandante em chefe das forças
navaes Italianas bloqueando Fiume,.
chegará a esta capital a altas horas
da noite de hoje. afim de conferen-
ciar com o governo.
O COMMANDANTE DAS FORÇAS

IT-ILUNAS EXIGE A IM.MEDÍA-
TA EVACUAÇÃO DAS ILHAS AR-
BE E VEGIAA
ROMA, 21 (U. P.) —¦ Urgente —

forças iPannun/.lanas, i>or terem sido
concedidas á Yugo-Slavia, de confor-
iiilellidc com as esdpulaçèíes elo tra-
lado dc Rapallo, c tambem exigiu
que Gabricle B'Aiumn/.io desmobl-
ll/e os seus legionarios.
AS TRES PRINCIPAES CONDIÇÕES

BO "ULTIMATUM"

ROMA, 21 (A. H.) — Depois de
conhecer a resposta da sua commu-
nicação não official a Gabriel ,D'An-
nunzio sobre a saneção do projeoto
ele lei ratificando o tratado de Ra-
palio, o general Caviglia dirigiu ao
poeta-soldado um "ultimatum" com
as tres condições seguintes:

a) Evacuação de Veglia ç Arbe e
do outras pequenas localidades, que,
pelo tratado de Rapallo, foram attri-
buidas á Tugo-Slavia;

b) Que os navios dc guerra italia-
nos possam sair livremente e!o porto
de Fiume e que qutros navios, berii
como os nutos blindados que foram a
Fiume depois tio blonuei" sejam re-
stituidos ao governo italiano;

c) Que as forças armadas não con-
stituidns por cidadãos fiiimenses se-
jam dissolvidas.

O general Caviglia accrcscentava
no "ultimatum" que não admlttia
discussão das condições apresenta-
das, falvo sobro as modalidades da
sua' execução, e lembrava que devia
ser tomaela cm consideração a opi-
nino dos naturaes do paiz, porquanto
sãp elles que deverão escolher se, no
periodo que precede á execução do
tratado, desejam confiar a tutela dos
sous interesses ás tropas italianas ou
soffrer as graves conseqüências das,,
medicTas que o governo italiano está
resolvido a pôr em pratica para a
execução, do tratado de Rapallo.
UM "UMTMATUM" A D'ANNUNZIO

ROMA, 21 (U. P.) — O general
Caviglia, commandante cm chefe das
forças legaes italianas na linha do
armistício, enviou a .fjabriele D'An-

^Ünzio .um "ultimatum." intlitiando-o
a. evacuar as linhas de Avbo e Veglia,
libertar os navios de guerra da Italia
actualmente em seu poder o rtesmo-
bilizar os seus legionarios. O general
Caviglia exigiu uma resposta antes
de terça-feira, íí tarde. .Gabricle
D'Anniinzio respondeu recusando
annuir fts exigências do commandan-
te em chefe das forças da Italia, re-
BOlvendo resistir.
BOATO SOBRE A RETIRABA DO
ALMIRANTE MILLO PARA ZARA

ROMA. 21 (A. A.) — Circula com
certa intensidade o boato de quo o
almirante Millo so retirará muito
brevemente para Zara. Os .poderes
militares de que elle estava investido
passarão para o general Taranto.
B*ANNUNZIO DISPÕE-SE PARA A

LUOTA E DECLARA. AINDA
UMA VEZ, NÃO RECONHECER
O PACTO DE SANTA JMARGA-
RIDA
ROMA, 21 (U. P.) — "Resolvi lu-

ctar!" Uin despacho de Fiume diz
qne Gabricle B'Annunzio enviou essa
breve resposta ao gçiiorul Caviglia,
ao receber o "ultimatum" do com-
mandante em chefe das forças le-
gaes da Italia na linha elo armistício,
exigindo a aceitação do tratado dc
Rapallo.

A regência dc Quarnero não reco-
nheoerá o tratado de Rapallo, decla-
rou o poeta-soldado.

Um outro despacho diz que o ge-
neral Caviglia já tinha prompto o seu
"ul-linn-utn" o o enviou a Gabricle
D'AnnunzIo. logo que recebeu, dc
Roma, a informação das ratificações
finaes, pelo governo italiano, do tra-
tiulo de Rapallo.

O "ultima tiun" declara qne o go-
verno sente que não jMÍde continuar
n negociar com Gabricle B'Amiuir/,io*e, oo mesmo tempo, ínnnter a sua dl-
gnidaue. Faz ver que o poctn-soldado
tem constantemente desafiado o go-
verno, offereeendo enlorev*:! recepção
aos desertores do exercito italiano.

O tratado de Rapallo jíi está vigo-
rando no território da Italia, diz o
"ultimatum". Tem que sor cumprido.

O gene*r.-.l Cayigliii exige.a evacua-
ção. pelas forcas d'nnnú.nzla!i».«J de
todos os territórios concedlelos á
Yugo-Slavia, pelo tratado de Rapai-
lo; a libertação de todos ós navios de
guerra Italianos; vapores e automo-
veis "blindados^ 

que. o;< nillieririiiu. ele
sua própria vontade ás forças fiu-
menses, ou. ent,7e>. foram obrigados a
fnzel-o pelos partidários de* Gnbriele
B'Annunzlo. O comniiindonle em
chefo dos forças Italianas nn linha do
armistício tambem exige n desinobi-
lização e a retirada das forças arma-
das. recrutadas entre o.s cidadãos fiu-
menses.

Esses pontos não adinlltcm dis-
cussões. a não ser no que diz respeito
á maneira de cxecntal-os, diz o "ul-
tlmotum". O general 

' Caviglia pre-
vlne Gabricle D'Annunzio de que as
condições do "uhlmalum" devem sor
aceitas Ininiediatamcn, tenão graves
conseqüências serão o resultado*

Antes de enviar o "ulíinialum", o
general Cnvlglit* pediu a Gabricle
BWiinunzio. insistentemente, de obe-
de-ciM* a von lado da nação Italiana,
mns B'Annim7.io declarou ser Inalic-
rnvel a sua posição.

- | *
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-. MÃ A DECLARAÇÃO ATTRIBUI-
BA A 1VANNUNZIO
ROMA, 21 (U. P.) — Foi noticia-

do officlalmente* epie Gabricle D'An-
nunzio liavia enviado uma carta ao
general Caviglia. re-iiifirmando o seu
propósito de resistir á execução do
tintado dc Rn palio.

A suecessão
hei.enàca

AO MINISTÉRIO CONTINUA
MERECER CONFIANÇA

ATHENAS, 21 (U. P.) (Urgente)
 O Sr. Rhallys, presidente do con-

selho de ministros da Grécia apre-
sentou á sua magestade o rei o pe-
dido' de -demissão do gabinete. Sua
magestade pediu-o, conjuntamente volvida toda >i Municipalidade
com os demais membros elo ministe-

seguida, houve uma differença do
opinião entre Os dois partidos, os
quaes chegaram fts vias de facto.

Quando á noticia do corrorrido
éspalhó/ú-sé 'pela cidade, os naciona-
listas ameaçaram assaltar a Prefei-
tura.

FALLÊCIMENTOS EM ROMA

ROMA, 21 (U.P.)—Morreram nes-
ta capital o artista professor Eduar-
do Tofano, o em Alastro, o conda
Urânio Mayo.

OS ACONTECIMENTOS DE
BOLONHA

iROMA, 21 (A. A.)—O governo
nomeou uma commissão para ir a
Bolonha, apim de estudar ae causas
que deram motivo aos acontecimen-
tos ali verificados, nos quaes foi en-

rio. continuar a desempenhar os
seus deveres de ministros de Eslado
atê á convocação do Parlamento
grego.
CONSTANTINO, NOVAMENTE CO-

ROADO REI DA GRÉCIA — O.S
PAIZES ALLIADOS NÃO ADBE-
RIRAM AS DEMONSTRAÇÕES
DE ALEGRIA
ATHENAS, 21 (A. H.)— A restau-

ração do roí Constantino no throno
da Grécia effectuou-se sem o menor
inicidente. Todos os 'discursos pro-
nunciados na oceasião proclamaram
fidelidade fts allianças * tradicionaes
da Grécia e exaltaram as vietorias
alcançadas pelo paiz, durante a»au-
sencia do soberano.

As legações dos paizes alliados.
inclusive o Brasil, Estados Unidos,
Servia, Bélgica e Polônia, não cm-
bandeiraram as fachadas.
OS PEQUENOS PAIZES ALLIADOS

E O REU PONTO DE VISTA PA-
RA COM O GOVERNO DA GRE-
CIA
PARIS, 21 (U. P-) — O jornal

"Petit Parisien" diz que a Bélgica,
Polônia o Tugo-Slavia, enviaram
instrucções aos seus respectivos mi-
nistros em Athenas, ordenando-os
de adoptarem, para com o rei Cons-
tantino da Grécia, a mesma attitude
que a adoptada pelos ministros fran-
cez, britannico e italiano.

Os interesses
italianos

O relatório official, a respcilo do "ul- 
.jj^gicá SITUAÇÃO DE FITOIE

timntum.' enviado pelo general Qu- l -
vigiiu, commanilantc eni chefe das
forças legues Italianas n:i linha do
armistício, a Gabricle í>'Anriun/.lp,
diz que o "ultlniu.um" expira hoje,
ás 18 horas.

An forças goverhámentnes estão

ZARA, 21 (U. P.) — Os volunta-
rios dálmatàs e os oíficiaes da re-
geneia dt* Quarnero transformaram a
praça num quartel. A fortaleza está
cheia de subterrâneos. Affirma-se
que os de-fi nsores da cidade não cc

preparadas para todas as providen- | derão, contando com as suas forças
elas, a ngo ser que Gabrièje D'An- I para resistir. Possuem canhões, me-
ímn/.lo anima ús exigências do gene- tralhadoras o munições. Teme-se que
ral Caviglia O ciinimiiuilniile em | sc produza a tragédia de Fiume, pois
slíCfe elas forças dn Italia ua Unhado \ os (fannuii/.ianos estão dispostos >_.

ai misticlo exigiu que as ilhas do 1 oppor toda a resistência & execução
Arbe e Veglia sejam evacuadas pelas I do tratado de Rapallo.

ACHA-SE NA ITALIA O CHAN-
OELLER DA BETTONIA

ROMA. 21 (U. P.)—Chegou aeiui
o Dr. Marovisz, ministro do exte-
rior lettão. S. Ex. visitou eua ma-
gestade o rei Vietor Manoel e o se-
nhor Giolitti, presidente do conselho
de ministros.
AINDA OS DISTÚRBIOS PROMO-

VIDOS 
"PELOS NACIONALISTAS

ROMA, 21 (U. P.)—Um despa-
cho de Milão, diz que a Prefeitura
foi guardada, domingo próximo pas-
saelo, por uma força dc 2.000 solda-
dos, afim de. Impedir que os nacio-
nalistas levassem- a effeito a- sua
ameaça 'de interromper, ft força.uma
reunião da administração socialista.

O intendene socialista, Sr. Rane-
"etti, fez um discurso elogiando os
soldados que desertaram das filei-
ras durante a guerra. A minoria
naeíionalista protestou, c logo, ein

O PROJECTO QUE AUGMENTA AS
PENSÕES DOS MUTILADOS DE
GUERRA PASSA NO SENADO

ROMA,-21 (U. P.)—O Senado
approvou o projecto de lei augmen-
tando as pensões aos mutilados da
guerra.

NOVOS CONFLICTOS EM
BOLONHA

BOLONHA, 21 (U P.)—Os na- .
cinalistas atacaram o deputado so-
cia.lista. Francesco iMisiano, á sua
chegada a esta cidade. Misiano tra-
tou de defender-se, puxando de seu
revólver. Ao principio, o deputado
pretendeu negar a sua identidade,
mas os nacionalistas breve demon-
straram que se tratava do socialista,
que elles suppunham, sendo condu-
zido á estação da policia devida-
mente guardado.

A Liga das Nações
CREAÇÃO BO TRIBUNAL BE

JUSTIÇA INTERNACIONAL

GENEBRA.20 (Retardado) (A. A.)
— Depois da sessão de encerramento
da Assembléa da Liga das Nações,
as delegações representadas assigna-
ram o protocollo da creação da Cor-
te de Justiça Internacional, ficando
reservada uma cláusula para os Es-
tados que aceitarem a jurisdição
obrigatória, mediante a reciprocida-
de. Nesto caso assignarão um proto-
collo especial.

O Dr. Raul Fernandes, é o autor -
desta formula feliz, que foi appro-
vada unanimemente..

Aceitaram desde logo a jurisdiçãí
obrigatória Portugal, Suissa e Dina-'
marca.

CHEGA A PARIS A DELEGAÇÃO
BRASníElRA — FESTIVA RE-
CEPÇÃO —- HOMENAGEM BO
EMBAIXADOR DE HESPANHA

PARIS, 20 (Retardado) (A. A.) —**..
Chegaram a esta capital o Dr. Rodri-
go Octavio e o chefe 

'da delegação
brasileira junto da Assembléa da Li-
ga das Nações Dr. Gastão da Cunhai
embaixador do Brasil, junto do go-
verno da França. A recepção dos dois
Illustres diplomatas e estadista:! bra-i
slleiros íoi multo concorrida.

O Sr. Quinones de Léon, embaixa-
dor da Hespanha, offerece amanhã
um banquete ao Dr. Rodrigo Octavio,

! .-.
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OS GRANDES

lill UM11 li EMHo

em todo o stock de mercado-
rias. Confecções para senho-
ras e mocinhas, em seda, voil
e mais tecidos modernos, exe-
cutados pelos últimos figurl-
nos. ROUPAS BRANCAS, ROU-
PAS DE CAMA E MESA,
CRETONES, MORINS, tecidos
de toda a especie para vesti-
dos em todas as cores, MEIAS,
LEQUES, etc.

ENXOVAES PARA HOIVAS E 6APTIZAD8S
Visitem

OS GRANDES ARMAZÉNS
DE PARIS

21 e 23, Largo de S. Francisco rie Paula, 21 e 23

A questão irlandeza
.VOLTA A' GAMARÁ DOS COM-

M.UNS O PROJECTO DO "HO-
MK-RULE" PARA A IRLANDA.
LONDRES, 21 (A. H.') — Devido

a uma íiova emenda introduzida pela
Câmara dos Lurds no projecto do
"home rule" para a Irlanda, foi o
referido projecto reenviado á Cama-
ra dos Communs.
SUSPEITAS DE QUE O SR. DE

VALERA ESTETA A BORDO DO
"AQUITAINE".

¦ LONDRES, 21 (A. H.) — Os jor-
raes annuriclam que as autoridades
<Je. Sòuthampton resolveram exercer
eevera vigilância sobre o paquete
"Aquitaiiie", esperado hoje, de ma-
nha, naquelle, porto, porquanto, ao
que constava,*1 a seu boi-iU) viaja o
Br. De Valera, que'se diz presiden-
te cia pretensa Republica Irlandeza.
UM ENCONTRO DE GRAVES PRO-

PORÇpES entre tropas IN-
GLEBAS E ELEMENTOS SINN.
FEINERS.
DUBLIN, 21. (U. P.) — Houve,

perto deMullinahone, no sudeste do
condado de Tipperary, a 30 mlllias
a sudeste de Thurles, üm-.enosniro
armado bntre as forças britannicas c
irlandezas. Foi um dos eneon:'3s
mais encarniçados atê hojo desferi-
dos entre as forças da Grã-Bretanha
e as da Irlanda.

Conforme declaram as noticias re-
bebidas no quartel-general militar
aqui, durante a batalha foram mor-
tos dez slnn-folners e mais de trinta
foram feridos au capturados. Um
boato diz que oito soldados foram
tnpi-tos e um certo numero feldos.

Despachos aqui recebidos dizem
que a batalha teve logar domingo,
íl noite, num logar ermo, nas mon-
tanhas. Oi slnn-felnera tentaram
fazer um destacamento dc soldados
britannicos cair numa emboscada.
Houve unia lueta desesperada du-
rante multas horas, e os sinri-felners
foram, finalmente, derrotados.

Conforme declara uni despach.j
militar, apenas um soldado foi gra-
vemente ferido e diversos outros le-
VQmenle. Esse despacho não se re-
fere fts declarações anteriores, as
quaes allegavam que oito soldados
foram mortos, porém, confirma a de-
claração de que foram mortos dez
sinn-feiners.
DETALHES SOBRE O GRANDE

CHOQUE DE FORÇAS EM SIUL-
LINAHONE.
DUBLIN, 21 (U. P.) —- Um des-

pacho de Thurles, hoje, diz que a ba-
talha entre sínn-feiners e tropas bri-
tannicas em Mulllnahone, no conda-
do de Tipperary, foi levado a effeito
hontem de tarde, ao escurecer. Al-
lega o despacho quo muitos soldad..s
britannicos foram mortos e feridos.

Conforme declara o despacho, os
soldados não cairam numa embosva-
da u sim surprehenderam os sinn-
feiners no seu acampamento nas
montanhas. Os irlandezes lucta.-am
desesperadamente, e muitos delles
consc-guira|i, finalmente, romper as
linhas britannicas, escapando.

Reforços britannicos estão actual-
mente sendo enviados ás pressas ã
scena da lueta,, com ambulâncias e
supprimentos.
OS MORTOS E FERIDOS NOS

.GRAVES CONFLIOTOS IRLAN-
DEKES.
LONDRES, 21 (U. P.) — Sir Ha-

mar Greenwood, secretario dos ne-
gocios da Irlanda, declarou na Ca-
mara dos Communs, terem morrido
vinte individuos, depois da declara-
ção do estado de sitio. Desses, onze
foram atacados a tiros em embosca-
das, tres pessoas foram feridas por
desconhecidos e seis pelos soldados
britannicos.

A Hespanha
O SERVIÇO POSTAL

•MADRID. 21 (U. P.) — Os servi-
ços de correios estão sendo feitos com
completa normalidade. A maioria do
pessoal, repelle as .attitudea violen-
tas.
rROJEOTOS PARA LUCTAS DA

PRÓXIMA FUTURA SESSÃO LE-
GISLATIVA

MADRID, 21 (U. P.) — Logo que
ficar organizado o novo Parlamento,
as minorias da esquerda provocarão
a discussão da .politica internacional,
pedindo informações sobre a conven-
eão secreta anglo.hespanhola.

A NEVE EM BARCELONA
-BARCELONA, 21. (U. P.) — Caiu

forte temporal dé nove, destruindo
as linhas telegraphicas e telephonl-
cae. Roina frio intensissimo nesta ei-
dade, tendo morrido duas pessoas
nás ruas. Era conseqüência da queda
das linhas, ficaram feridas multas
outras.
BLEVAM-9E Os DIREITOS DE EVI-

PORTAÇÃO, SALVAGUARDAN-
cDO-SE OS INTERESSES BRASI-
-LEIROS.
- MADRID, 20 (A. A.) — Retardado

**- Foi publicado um decreto elevah-
do os direitos de importação. Elssa
elevação não atting© o caÉé nem o
fumo e outros productos brasileiros.
Aproveitando " a opportunidade, a
<l«al não é estranha a acção diplo-
JfVatlcft da legação brasileiro em Ma-

drid, os interessados na collocação
db' charutos- brasileiros no mercado
hespanhol,' estão contratando em
grande escala a importação deste ar-
tigo da Bahia' e do Rio Grande do
Sul.

AS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS
MADRID, 21 (A. H.) — Atê agora

os resultados offieiaes conhecidos das
eleições legislativas em todo o reino,
ciavam como eleitos: 137 datistas, 18
laciervistas, 14 maúristas, 29 romã-
nonistns, 20 prietistas, 18 albistas, 22
regionalistas, 4 socialistas. 13 repu-
blicanos, 3 carlostas, 4 reformistas, 3
da União Monarchica e 14 indepen-
dentes.

OS RESULTADOS ATE' AGORA
CONHECIDOS

MADRID, 21 (U. P.) — Os jornaes
comn.entam o resultado das eleições
geraes, affirmando que o governo
conta já, com esmagadora maioria,
estando certo do haver triumphado
em 1)10 districtos. Os partidos da ex-
treina direita foram derrotados, não
conseguindo voltar ao Parlamento
quatro ex-ministros conservadores.
Os republicanos obtiveram 15 distri-
ctos, os reformistas nove, os sócia-
listas tres e os grupos liberaes 110.
Os resultados conhecidos são incom-
pletos.

Noticias de Portugal
CONGRESSO DO PARTIDO REPU-

BLICANO — SUA REUNIÃO NA
CIDADE DO PORTO.
LISBOA, 21 (A. A.) — Noticias

transinittidas do Porto dizem que
o Dr. Alexandre Braga falou hontem
durante duas horas na sessão do Con-
gresso do partido republicano, qüe
está reunido naquella cidade do norte
de Portugal.

O illustre tribuno, no discurso que
pronunciou, atacou o Dr. Álvaro de
Castro por ter abandonado o partido,
abrindo a dessidencia e atacou todos
os desertores do mais antigo partido
da Republica, preconizando a união
de todos, os republicanos, para a obra
patriótica do resurgtmento nacional.

Tambem declarou que se impõe,
nesta hora de provações, a compres-
são de todas as despezas, affirmando
que o paiz precisa de um governo
forte pelo apoio de todos os portugue-
zes patriotas, para que a sua obra seja
efficaz. Esse governo deverá d.etar
medidas de salvação, chamando ao
seio do partido todos os transvlados,
de fôrma a crear a força de Portugal
pela união de todas as forças disper-
sas e abatidas pelo marasmo e pela
indifferença. .Portugal precisa que to-
dos os seus filhos se levantem para
a creação da sua riqueza, explorando
todos os recursos do paiz, que uma
desenfreada política tem destruído e
abandonado a pouco- e pouco. O Dr.
Alexandre Braga foi muito ovacio-
nado no final do seu discurso. Acre-
dita-se que o illustre politico e gran-
de advogado foi expressamente ao
Porto afim de preparar o regresso tio
Dr. Affonso Costa, que, segundo corre
em rodas quo se julgam bem infor-
madas, pretende voltar á aetividade
politica. tomando a direcção do ve-
lho partido democrático.

PRESOS COMO FALSÁRIOS
LISBOA, 21 (A. A.) — Foram pra-

sos dois commerciantes aceusados de
falsificarem guias de assucar e car-
vão.

O SR. NORTON DE MATTOS
ADOECE

LISBOA, 21 (U. P.) — Acha-se
doente, em Paris, o general Norton
de Mattos.

OHEGA A LISBOA O MINISTRO
ARGENTINO

LISBOA, 21 (U. P.) — Chegou o
novo ministro da Republica Argen-
tina, acompanhado de sua familia,

MOTINS POPULARES
• LTSBOA, 21 (U. P.) — O povo
amotinado em Abrante e Alfer.-arede,
assaltou os armazéns de azeite da
União Fabril.
CHEGA A LISBOA O DR. MAGA-

LHÃES LIMA
LISBOA. 21 (U. P.) — Vindo de

Paris, chegou a esta cidade o Dr. Ma-
ga'lhães Lima.
CRÉDITOS PARA O ABASTECI-

MENTO PUBLICO
LISBOA, 21 (U. P.) — O governo

abriu um credito de 13.040 contos de
reis a favor do Commissariado dos
Abastecimentos.
JANTAR OFFERECIDÒ A UM Ll-

TERATO BRASILEIRO' 
LISBOA, 20 (A. A.) — (Retard-i-

dp) — Os autores theatraes ps-.-tu-
guezes offerecerám hoje um jantar
ao poeta brasileiro Dr. Carlos Cavaco.

Ao champagne, foram 
'pronuncia-

dos muitos discusos de homenagem
ao Brasil e a Carlos Cavaco.

Carlos Cavaco, que foi cumulado
de grandes gentilezas por todos os es
crlptores theatraes que comparece-
ram ao jantar, ao levantar-se para
agradecer, não sô n9 gentilezas como
as palavras que em seu louvor foram
proferidas, começou por levantar utn
viva a Portugal e outro ao Brasii,
discursando, em seguida, sobre o vn-
lor da raça" portugueza, dizendo que,
aó quem convive com os portuguezes
que estão em Portugal, o pôde ava-
liar d» facto. visto que os portuguez?»

na sua terra, se mostram como as
águas serenas de um límpido e tTin-
quillo lagu, não tendo necosidart.." de
encobrir os seus defeitos e as suas
enorniissiinas qualidades, que ile so-
bra lhe apagam todos os defeitos, que
em muitas raças ainda' seriam qua.t-
dades.

O Dr. Carlos Cavaco falou com
tanta felicidade, que chegou a fazer
assomar as lagrimas aos olhos a
muitos dos presentes. A assistência
cobriu com delirante salva de pai-
mas, applausós e acclamações, as pa-
lavras do Illustre brasileiro.
IMPRESSÕES CAUSADAS PELO

DISCURSO DO DR. ALEXANDRE
BRAGA NO PORTO.
LISBOA, 21 (U. P.) — Commcn.fi.

se em círculos políticos o discurso
pronunciado pelo. Dr. Alexandre Bra-
ga no Congresso do Partido Demicra-
tico. \. ¦

Afflrma-ae que o ex-ministro ver-
viu de embaly.-..lcr do. Dr. Affonso
Costa, que prepara a sua volta ft po»
Htica activa.
O CONGRESSO DEMOCRÁTICO

DELIBERA APOLfVR O GOVER-
NO.
LISBOA, 21 <U. P.) — O Congresso

Democrático deliberou apoiar o go-
verno, pedinõo nos parlamentares dc
partido que npprovem as propost.is
do ministro das finanças, Sr. C..-nha
Leal.
PRÓXIMA VISITA AOS AÇORES
PELO MINISTRO DA MARINHA

LISBOA, 21 (U. P.) — O minis-
tro da marinha tenciona visitar os
Açores no próximo mez de janeiro,
fazendo a viagem a bordo do cruza-
dor "Adamastor".

A politica européa
PELO REATAMENTO DAS-RELA-

€ÕES COMMERCIAES : ANGLO-
RUSSAS. ' ' **

LONDRES, 21 (A. H.) — O dele-
gado do governo dos soviets russos,
o Sr. Krassine, esteve hontem em
conferência com o ministro do tra-
balho, o Sr. Horne.

As finanças
musidiaes

REBATENDO A NOTICIA DE UM
PÂNICO FINANCEIRO NO BRA-

. .SIL. •
PARIS, 20 (A. A.) Retardado —

O jornalista brasileiro, Sr. «Montar-
royos, num artigo hoje publicado
nas columnas do jornal "L'Eclair",
refuta brilhantemente as asseflções
de um telegramma para aqui envia-
do .por um correspondente da Agen-
cia Reuter, sobre um supposto pa-
nico financeiro no Brasil.

Os jornaes francezes tambem pu-
bllcarn telegrammas da Agencia
Americana, dando detalhadas expli-
cações sobre as medidas tomadas
pelo governo do Brasil, mediante as
quaes a actual crise será debeltada.

O BANCO FARRÒW SUSPENDE
OS SEUS PAGAMENTOS

LONDRES, 21 (U. P.) — Causou
grande sensação nos meios commer-
ciaes a suspensão de pagamentos do
Banco Farrow. Os jornaes flnnncel-
ros dizem que esse estabelecimento
tle credito tinha recebido, em depo-
sitos, para mais do quatro milhões
de libras esterlinas, em grande
maioria, pertencentes a pequenos
negociantes e capitalistas.

Raid Buenos Aires-
Rio

O aviador inglez Edward
Hearn, que o lenla, vern
conseguindo a travessia
sem incidentes. .":. ..

A EXPECTATIVA EM BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES. 21 (A. A.) —
Está sendo objecto de largos com-
mentarios o raid desta capital ao Rio
de Janeiro, que está sendo realizado
pelo arrojado aviador Hearne. Ha
grandes esperanças de que o aviador
Hearne consiga levar a cabo esse
raid.

FALTA DE NOTICIAS
, CORITIBA, 21 (A. A.) — Nada se

sabe de .positivo com relação ao raid
do piloto Edward Harne.

•Os telegrammas aqui. recebidos
hontem, de Porto Alegre e dessa ca-
pitai, noticiavam que o mesmo, ten-
do iniciado ante-hontem, a travessia
entre Buenos Aires e o Rio de Ja-
neiro, havia atravessado varias ci-
dades riograndenses, descendo ém
Passo Fundo, de onde levantou voo
hontem, ás 12 horas e 30- minutos,
voando para Ponta Gdossa.

Mais tarde, telegrammas urgentes
de Passo Fundo, noticiavam que He-
arne havia regressado- aquella cida-
de, onde passaria a noite, tentando
novamente voo pela manhã de hoje.

COiRITIBA. 21 (A. A.) — Nen-
huma noticia foi recebida coni rela-
ção ao aviador Hearne.

—Segundo informações partícula-
res, conseguimos saber que até á
hora efn que teiegraphamos (1.3 ho-
ras), ainda náo passou sobre Ponta
Grossa o apparelho pilotado por
aquelle destemido aviador britannlco.

—Os jornaes, interessados em for-
cer ao publico todos os detalhes de
perigosa travessia, ainda não ievada
a bom termo embora tentada por
verdadeiros technicos e arrojados pa-
triótas, e ern que .perderam a vida
valentes brasileiros, de quemi muito
esperava á aviação nacional, solicl-
taram informações urgentes doa dif-
ferentes pontos por onde devia pas-
sai- Edward Hearne, tendo tambem
feito seguir para Ponta Grossa, pelo
trem da carreira, reporters encarre-
gados da transmissão de todas as no-
tas interessantes a respeito.
COM DESTINO A PASSO FUNDO E

PONTA GROSSA
.PORTO AliEG-RE. 21 (A. A.) —

A's ultimas noticias aqui recebidas,
procedentes de Passo Fundo, infor-
mam qye o piloto Hearne levantou
voo ác 5 horas e 30 minutos da nia-
nhã de hoje, .proseguindo a travessia
com destino a essa cidade.-

Edward Hearne escalará em. Pon-
to. Grossa.

Até á hora em que telegrapho-,
10,40 minutos, nenhuma nova foi re-
cebida com relação ao notável em-
prehendimento.

PASSAGEM EM PASSO FUNDO:
FLORIANÓPOLIS, 21 (A. A.) —

O Dr. Herciiio Luz, governador do
Estado, recebeu um teiegra ir ma da-
villa de Herval, coihinunlcando que
o aviador inglez Edward - Hearne,
que partiu de Passo Fundo com des-
tino ao Rio de Janeiro, ali passouesta níanhã.
LEVANTANDO VOO DE PASSO

FUNDO
PORTO ALEGRE, 21 (A. A.) —

O aviador Hearne, que ás 14 horns e
30 minutos havia hontem levantado
0 voo de Passo Fundo, nesto Estado,
voando com direcção norte e com
destino á cidade de.Ponta Grossa, no
Estado do Paraná, minutos depois
regrésspu, não proseguindo a traves-
sia,

Ignorauvse.os motivos que o òbrl-
garam. o destemido piloto a regres-
sar.

A ATERRISSAGE EM PONTA
GROSSA

PONTA GROSSA, 21 (A. A.) —
Conforme communiquei em. tele-
gramma «interior, sem nenhum (nci-

COMMUNICADO TELEGRAPHICO
de HARRY W. FRANTZ

Sobre o commercio
de lã

Na imminencia de me-
didas que viriam per-
turbar as relações
commerciaes entre as
praças sul-americanas
e dos Estados Unidos,
como o Journal i of
Commerce aborda a
questão.
NOVA TORK, 21 (U. P.) — As

rodas commerciaes, especialmente
as que mantêm estreitas relações
om emprezas sul-americanas, fa-
zera muitos commentarios â respei-
to da possibilidade da creação de
um embargo contra a importação
de lã emjama.

Os principaes negociantes acre-
ditam, geralmente, que um em-
bargo tal qual eomo proposto pelos
republicanos em Washington, se-
ria uma providencia em nada acer-
tada, porque o sem<ffeito seria de
complicar ainda Miais as relações
commerciaes, já uni tanto delica-
das entro os Estados Unidos, e as
Republicas Sul-Americanas.

• O mal de que padece a industria
de lá, nos Estados Unidos "declara
uma autoridade no assumpto, "é a
falta de encommendas nas fabricas
de fazendas. Qualquer providencia
isolando os fabricantes americanos
das fontes de supprimento mais
baratas, deixaria o campo livre
para os competidores estrangeiros.
As emprezas estrangeiras ainda
teriam accesso ás fontes de suppri-
mento de matérias primas, mais
baratas, e poderiam, assim, vender
mais e meonta do que os fabrican-
teu americanos, tanto nos Estados
Unidos como nó exterior."

O "Jornal of Commerce", uma
folha muito conhecida como espe-
cialista em assumptos financeiros
e econômicos, ridiculariza a pro-
posta, visando o embargo, decla-
rando : "Isso leva ao extremo as
theorias legislativas a respe.1 to do
commercio inter;»ic'onaI, que tôm
sido aconselhadas recentemente.
Es.se Jornal suggçre que um grupo
do extremistas está assumindo o
controle dos nossos negócios na-
cionaes.

Comtudo, diz el!e, deveria ser ad-
mettida que a situação nos Esta-
dos Unidos não é especial, porque
ella existe- tambem, em : outras
parles do inundo. Em alguns» phi-
zes sul-americanos, suggerem-se,
actualmente, a creação de embar- jj
gos contra importações dos Esta-
dos Unidos, e não é impossivel que
alguma espécie de embargo contra
nós seja tornado effectivo."

Mas, no fim de contas não tra-
rá benefícios para ninguém a po-
litica do embargos. A idéa de que
os embargos auxiliam a. tarefa de
estabilizar o cambio de qualquer
nação não foi, na pratica, compro,-
vada. i

Os preços de lá e outros artigos
são baixos, devido á má distribui-
ção e tamlwm devido á diminuição

,daà posses dos usiiaes1 compra-
, dores.

Se o governo auxiliar, os com-
merciantes lr.niferos e sanecionar
a-.continuação da._ jproducção em

f quantidades 
' déthjJSÍji&às, V- fB^^Çll I

apenas uma situação artifi£.-.Q_ 
""P

mais cedo ou mais-tarde,(:ir.uim^n/iJj
terra. ...

Devemos levar a effeito as nos-
sas modificações econômicas de
maneira, a ferir o menor numero
de preconceitos internacionaes pos-
siyeis. Malentendidos . seriam, sem
duvida, grandemente aügnientadoa
por um embargo, tal como o de
que se cogita.

O effeito principal de um embar--'
go seria do auxiliar o augmento
dos preconceitos e irritação*: contra
nós, sem dar mas cousa alguma
em troca. Incidentalmente o effeito
dessa providencia seria de retardar
o processo da rehabilitação normal
dos negócios.." ¦

HARRY TV. FRANTZ
(Correspondente especial

da United Press.)

I

dente aterrou aqui, ás 17 horas, -o
piloto Hearne, que tenta a travessia
Buenos Aires-Rio de Janeiro.

O arrojado aviador não fez nen-
hun'a declaroição com relação ao voo,
que foi bastante retardado, dizendo
apenas que foi feito a inteiro conten-
to, sem explicar os motivos da de-
mora.

•Hearne passará a noite, de hoje
aqui, pretendendo levantar voo ama-
nhã, bem cedo, voando para essa ca-
pitai, escalando, provavelmente, por
S. Paulo ou Santos.

Segundo declarou, o seu avião está
em perfeito estado, funecionando
bem o motor, sem que haja.ffir falhas,
como aqui noticiado, por telegram-
mas dahi enviados;
O AVIADOR . HEARN i PENSA

CHEGAR HOJE AO RIO
PONTA GROSSA, 21 (Scrvleo cs-

pccinl do "O Paiz") — Deixando
Buenos Aires limitem, chegaram aqui
hoje, <t tardo, o piloto o o mecânico
Can-ilio, em bnai.s condições.

Ziu-piii-ão uinitiniul õedo para São
Paulo o pensam attingir o Rio nesse
mesmo dia.

A' ESPERA, NA CAPITAL
PAULISTA

S. PAULO, 21 (A. A.) — Informa-
ções recebidas pelo "Correio Paulls-
tano" referem que o aviador argen-
tino Hearn levantará vôo em Ponta
Grossa, amanhã, cedo, pretendendo
estar em S. Paulo ás li) horas, Indo
aterrar no campo de Indianopolis, no
aerodromo da Escola de Aviação
Courtiss, do tenento Otto Hoover.
Esse aviador levantará võo pouco an-
tes das 10 horas, nflm de Ir ao en-
contro de seu collega argentino e
guial-o atê o campo de aterrlssage.

Se o tempo for favorável, o avia-
dor Hearn, amanhã mesmo, A tarde,
continuará o seu vôo até o Rio de Ja-
neiro. -,;

A distancia de Ponta Grossa a São
Paulo, etapa a ser vencida amanhã
pelo piloto argentino, é de 600 e pou^
cos kilometros; o aeroplano Bristol,
empregado actualmente no "raid"
Buenos Aires-Rio, em marcha eco-
nomica, võa 144' kilometros por hora,
sendo assim que gastará cerca de
cinco horas na etapa Ponta Grossa-
S, Paulo.

© problema turco
A REVISÃO DO TRATADO BE PAZ

TURCO
CONSTANTINOPLA, 21 (A. II.)—

O Conselho Nacional de Angora.dis-
cutlndo o Tratado de Sévres. resol-
veu que as únicas condições aceita-
vel3 para a sua revisão eram, prinei-
palmente, a Indepemdéncia e a inte-
gridade terrritorial da Turquia, com
a restituição de Smyrna, da Thracia
e de Adana, e a abolição das restri-
cções econômicas e militares.

PREPARATIVOS BELLICOS
DOS NACIONALISTAS

CONSTANTINOPLA, 21 (U. P.)—-
Os nacionalistas turcos estão mobili-
zando seis novas classes militares, e
fortificando as suas fronteiras nas
regiões de Broussa e Smyrna, re-
ceiaindo um ataque da parte dos gre-
gos.

TENTATIVA DE PAZ
CONSTANTÍNOPLA, 21 (U. P.) —

A commissão do governo turco, che-
fiada pelo marechal Izzet Pachá,
chegou a Angora, afim de conferen-
ciar com Mustapha Kemal Pachá,
chefe dos rebeldes nacionalistas tur-
cos, fazendo uma tentativa do ceie-
brar a .paz.
ENTRE NACIONALISTAS TURCOS

E BOLSHEVISTAS
ATHENAS, 21 (U. P.)—Consta

que Mustapha Kemal Pachá, chefe
doe nacionalistas turcos, convpletou
o accordo político o militar com os
bolshevistas, '...fe.

Os pequenos paizes
GUERRA ENTRE A GEÓRGIA E A

ARMÊNIA
LONDRES, 21 (U. P.) —Um des-

pacho de Erlvan diz que parece immi-
nente uma guerra entre a Armênia e
a Geórgia.

O governo armênio sovietista en-
viou um --ultimatum" ao govorno da
Geórgia, exigindo a evacuação da
zona neutra.. A Geórgia recusou an-
nuir á essa exigência.

Conseqüências
da guerra

AS INDEMNIZAÇÕES ALLEJLvS
.BRUXEiLLAS, 21 (U. P.) — O ac-

cordo a que chegaram os primeiros
ministro*» alliados, em Boulogne, so-
bre as indemnizações allemãs, será
mantido, segundo a declaração feita
á United Press por um. proeminente
delegado que faz parte da conferen-
cia das reparações com os delegados
allemães, actualmente reunida nesta
capital. ' -
-Embora os termos desse convênio

nuncai fossem dados á publicidade,
affirma-se que o mesmo fixa a im-
.portancia das inden.nizações allemãs
em 1>20 bilhões de irarcos em ouro.

A Allemanha sempre manifestou a
impossibilidade de pagar tão grande
sonlma. Numa oceasião o governo de
Berlim, offerèceu pagar 100 bilhões
de marcos, mais isso foi baseado na
supposição de que lhe seria deixada
a sua producção total dé carvão.

.Espera-se. que os delegados allia-
dos aqui reunidos cheguem, amanhã
a um accordo com relação ás repara-
ções, mas, os termos desse arranjo
não serão communicados «os alie-

.ir.ãs até á reunião do ni-ez próximo,
quando se reunir a próxima con.feren-
cia. Entrenientes, os delegados sub-
metterão ã decisão aos respectivos
governos .para a sua 'approvação.

Og representantes allemães decla-
ram que a Allemanha solicitará
cerca de seis bilhões em ouro duran-
te o anno próximo para 'a cumpra de
gêneros de coiiMinvo. Essa quantia é
em aditan ente á concedida já. pelo
accordo de Spa. Igual quantia será
necessária ,para a compra de mate-
rias primas, se se desejar que as fa-
bi-icas continuem o. trabalhar evitan-
do o augmento doa operários sem
trabalho. ...
UM MODO RACIONAL DE REAVI-

VAR A MEMÓRIA INGLEZA —
— NARRATIVA PELO "DAILY
Mn-il" DAS ZONAS DEVASTADAS
DO NORTE DE FRANÇA
PARIS, 21 (A. H.) — Telegamma

de Londres annuncia que o "Daily
News" publica em destaque, na sua
priir.eira .pagina, emocionante narra-
tiva das impressões colhidas .pelo seü:
correspondente em Paris, numa visi-
ta, ás regiões devastadas da França.
O "Daily Nèws" tece commentarios
e'm' editorial 

'ém 
torno dò'assúmpto-e

acerescenta que é necessário reavivar
de vaz em quando a memória do
povo inglez, com a descripção das
rigorosas condições de existência que
tima grande parte do povo francez
ainda continua a soffrer dois annos
após o ultimo golpe desferido pelo
inimigo.

"E é somente por esse meio que a
Grã-Bretanha acerescenta que não
experimentou os horrores da invasão
inimiga, pôde ser levada a coitifpre-
hehder e S partilhar dos profundos
resentimentos da França,. nossa va-
lente alliada, e da sua firme resolu-
ção de obrigar a Allemanha a repa-
rar os prejuízos que causou em seu
território. Não devemos esquecer —
conclue — as obrigações indiscuti-
veis que incumbem a todos oa allia-
todos os aliados de exigir do invasor
a satisfação das justas reparações
que deve á França.
PELA SALVAÇÃO DA AUSTRIA
LONDRES, 21 (A. H.) — Em.- arti-

go no qual preconiza a intervenção
dos alliados em favor da Austria e da
prestação de auxilio financeiro, afim
de salvar os destroços do ex-imperio
dual, o "Daily Telegraph" diz quenão só a politica, como o espirito de
humanidade exigem que se não deixe
perecer aquelle paiz ,

Notas diversas
MOÇÃO DE CONFIANÇA AO GO-

VERNO FRANCEZ
PARIS, 21 (U. P.) — A Câmara

dos Deputados, depois de terminar
os debates relativos á situação Inter-
na, trabalho, rehabilitação economi-
ca, e ao Tratado de Versailles, ap-
provou uma moção de confiança ao
governo.

Os deputados votaram: 475 a fa-
vòr e 66 contra,-
COMMEMORANDO O 4o CENTE-

NARIO DA DESCOBERTA DO
: ESTREITO DE MAGALHÃES

PUNTA ARENAS, 19 (Retardado)
(A. A.) — O infante D. Fernando,
ás embaixadas hespanhola, portu-
gueza e outras, escoltadas por oito
navios de guerra de cinco nações,
chegaram hontem ao estreito de Ma-
galhães, inaugurando ali a estatua
do grande navegador portuguez Fer-
não de Magalhães, a quem cabe a
primazia da primeira viagem de cir-
cum-navegação, effectuada no mun-.
do. A cidade e os navios surtos no
porto, encontravam-se á sua chega-
da cngalanadps com bandeiras, ga-
lhardetes o escudos chilenos, hes-
panhóes _ e portuguezes. .

. Ao descerrar-se das tres bandeiras,
que -envolviam- a estatua, notou-se
que a bandeira portugueza resistia
mais, como.se lhe custasse.... a des-
prender-se daquelle. abraço mater-
nal.

O Dr. Alberto.de Oliveira, embai-
xador de Portugal, fez uni delicado-
discurso, offerecendo uma coroa de
bronze com a seguinte dedicatória"Ao seu glorioso filho Fernão dè
Magalhães, a Nação Portugueza"-.¦' O Dr.'-Alberto" de Oliveira exaltou
a obra realizada pelo descobridor do'
estreito e peloà séús capitães "e 

pi-
lotos, todos portuguezes.,' ' "".

Terminou^ o seu discurso lendo em
portuguez, dtias crstrophes "dos "Lu-
siadas", refrentes aó' estreito. '

As bandas militares c da marinha;
tocaram em seguida á leitura dns
versos do poôta Luiz de Camões, que |foram escutados num silencio absò-
luto, o hymno de Portugal, send.o
nessa altura levantados o.s "seguidos
vivas a Portugal, á Hespanha e ao
Chile.

Todos os oradores (pie seguida-
mente fizeram uso da palavra rende-

ram particular homenagem a Portu-
gal e âs glorias portuguezas.
PORTUGAL — NA CONFERÊNCIA

DE REPARAÇÕES
LISBOA. 21 (A. A.) — Os delega-

dos dos governos alliados á conferen-
cia de reparações, decidiram adiar
as sessões até o dia 10 de janeiro do
próximo anrio-
COMMEMORANDO A FUNDAÇÃO

DA ACADEMIA DE MEDICINA
DE PARIS
PARIS, 21 (A. II.) — Realizou-se

com grande solemnidade a sessão
commemorativa do centenário da
fundação da -Academia de Medicina.

A sessão foi presidida pelo Sr. Mil-
lerand.
OS JAPONEZES, FINALMENTE,'EVACUAM. 

KIOW TSCHOW
PEKIN, 21 (A. H.) — A legaçáo

do Japão informou que as tropas ja-
ponezas tinham iniciado a evacuaçã
cie Klow-Tschow. .

ARRUAÇAS NA ALTA SILESIA
KATTOWITZ (Alta Silesia), 21,

(U. P.) — Graves arruaças irrompe-
ram na estação iorroviaria de Glo-
dowk, motivadas por um ataque le-
vado a effeito por operário^ alie-
mães contra um soldado italiuno. O
commandante do destacamento mili-
tar italiano, finalmente, conseguiu
restabelecer a boa ordem publica.
Ó ALTO COMMISSARIO DA LIGA

DAS NAÇÕES EM DANTZIG
DANTZIG, 21 (U. P.) — Chegou

aqui, afim de tomar posse, o profes-
sor Attolico, da Italia, o novo alto
commissario da Liga das Nações. As
autoridades de Dantzig offerecerám
um banquete cm honra do profes-
sor.
EM TORNO DAS LUCTAS MARITI-

i MAS DO FUTURO
LONDRES, M (U, P.) — Lord

Northcliffe, o conhecido publicista e
proprietário de jornaes inglezes, re-
sponde, por intermédio da United
Press, á .declaração do Sr. Josephus
Daniels, ministro da marinha dos .Es-
tados Unidos, dizendo que esse paiz
não entrará em.nenhum accordo com
a Grã-Bretanha e o Japão sobre a
limitação dos orçamentos navaes. ,

•Em resposta, Lord Northcllffe diz:
"Fico muito grato ao meu amigo, o
Sr. Daniels, pelas suas referencias á
minha pessoa, mas elle não respon-
deu á minha pergunta,¦ Perguntei qual seria essa possível
combinação contra os Estados Uni-
dos, que o ministro suggcre e da qual
a Inglaterra poderia participar? Re-
pito qile não pócfe dar-sò tal combi-
nação. Sc a Liga das Nações ou qual-
quer outra associação de nações, a
que, por acaso, os Estados Unidos,
possam adherir, consegue estabele-
cer condições que protejam o mundo
do mal, penso ter stiffieiente conhe-
cimento da opinião publica, para di-
zer que a Grã-Bretanha receberá de
braços abertos essa organização.

Entretanto, declarou quo -á con-
currencia naval não é sensível, Pa-
rece, como espectador, ser ella ea-
sencialmente tola na época actual se
levar em conta, que ns principaes au-
torldades navaes dif ferem em suas
opiniões sobre a lueta maritima no
futuro".

A SITUAÇÃO DOS ARMADORES
DINAMARQUESES

COPENHAGUE. 21 (U. P.) — A
situação dos armadores torna-se des-
esperadora. Todos os navios que che-
gam aos portos ficam inactios. Os
proprietários censuram o governo
por não lhes permiUir qne empre-
guem navios estrangeiros para o ser-
viço nacional de navegação:' .

ABSOLUTA LIBERDADE OOM-
. ^MERCIAL PARA A FRANÇA

¦ PATllá; 2H- (U;- P.-_) —-' Por oceasião
da discussão na Câmara dos Depu-
lados da situação ijilerna do paiz. o
ministro do commercio, Sr. l^aa,.c;,,de-
clarou. que a França.terá ahsoluta.li-
berdnde' de' ctfhiíhèrbioi à/ptiríir dò
dia t" eíe janeiro próximo. ''•
ENTRE COREANOS E JAPONEZES

PEKIM, 21 (IT. P.). — Um despa-
cho procedente de Seul diz que,'os
ipsurrectos coreanos travaram a liri-
meira batalha com as tropas japohe-
zas, tendo cercado um destacamento
inimigo. :portó de Chicnto. Os japo-
nezes tiveram oito mortos e 3.5 fe-
ridos.
AS ESTATÍSTICAS DE .IMPORTA-

ÇÃO E EXPORTAÇÃO DA FRAN-
ÇA
.PARIS. 2.1 (A. H.) — A estatística,

agora publicada, das importações nos
onze primeiros mezes do corrente
anno apresenta um augmento de dois
blliões e duzentos e quarenta e oito
milhões duzentos e sessenta e cinco
mil francos. sobre as entradas em
igual período do anno passado. Ás
exportações soffreram tambem um
augmento de cToze blliões, cento e se-
tenta milhões e oitocentos e sessenta
e um mil francos sobre as de período
Igual de 1910.

0 augmento de entradas de mate-
rias primas necessárias ás industrias
elevá-se a tres billõps, duzentos e sc-
tenta e nove milhões e trezentos e
noventa e dois mil francos, ao passooue as exportações de artigos manu-
facturácfos aceusam um augmento de
sete billões, novecentos e sessenta e
sete milhões e duzentos o quinze mil
francos.

Por outro lado, a Importação de
productos de alimentação diminuiu
um bllião duzentos o sessenta e qua-tro milhões e setecentos e oitenta e
seis mil francos e a exportação des-sas mesmos artigos augmentou um
bllião, cento e um milhões e seiscen-
tos e sessenta e tres mil franco».
Nota-se tambem melhoria constante
na situação econômica.

Noticias da America
DOS ESTADOS UNIDOS

NOVA YORK, 2.i (U. P.) — O merca-
do de café esteve calmo hoje. As cotações
foram: março, 645; maio, 680; julho, 716,e setembro, 741.

NOVA YORK, 21 (U. P.) — Mercado
de .câmbios: Libras esterlinas, 352 112;
francos, sgié liras, 344; marcos, 138; flo-
nns, 31,37; c francos belgas, 626.

WASHINGTON, 21 (A. A.) A activi-
dade feminina em. favor das leis progres-sistas para as mulheres, é demonstrada
pela recommendação que será dirigida ao
Congresso em favor das reformas funda-
menraes, a qual será apoiada por mil de-
legadas á convenção ^nacional de mulhe-
res, que se reunirá em fevereiro, sob osauspícios do partido nacional de mulhe-
res, ¦

MARION, 21 (A. A.) — Nos círculos
melhor informados, assegura-se que o pre-sidente eleito da Republica dá" América
do Norte; Sr. Harding. rejeitará absolu-
ta-,-.ente o tratado de Versailles. quandotome posse do cargo da presidência daRepublica.

Em seguida, segundo.os mesmos cir-culos, o Sr. .Warren Harding negociará
com todos os governos estrangeiros, a or-
gamzação da Associação das Nações, es-tabelécendo um tribuna] internacional de
justiça para.regular as controvérsias queviolem os tratados dc lei internacional,
bem como a reducção de armamentos, me-
diante discussão em conferência mundial,'
análoga á que se realizou em Haya. ' "

.Organizará . uma nova codificação do
direito internacional, onde pensa incluir
muitos problemas novos, originados pela
guerra e por ella suggeridos.

MA.RION. Ohio, 21 (U. P.) — O se-
nador Harding, o presidente eleito, con-
ferencioii durante todo o dia dc hontem
com oito cidadãos cie dcstaoue a respeito
dos problemas naeionaes.

Mencionanvse as seguintes pessoa? eomo
possíveis membros do gabinete do futuro
presidente da Republica : Srs. Charles GWawes, de Chica;;.), banqueiro e phiian-tr.opista; C. Bascoh Sleiup. deputado fe-
deral pelo Estado de Virgínia ; John K
Shields, senador federal pelo Estado dèTennesee, conhecido inimigo do Tratado
de Versailles e da Liga das Nações; Sa-
muel Lindsay, de Nova Yòrk, celebre' pró-fessor universitário e autor de yvvos >...
bre assumptos econômicos, e Franl; ||
Willis. .senador federal, eleito pelo Estado
de Ohio.

O senador Shiels publicou unia declara-
ção, dizendo que elle está completamente
de accordo com o progranima internacio-
nal projectado pelo senador Harding

DA ARGENTINA
BCENOS AIRES. 21 (l\ P.) — As ni.

timas -noticias recebidas de Mendoza iii-
zem que em conseqüência dos terremotos
sentidos nessa cidade, morreram muitas
pessoas. A' medida que se remove o en-
tulho, encontram-se os cadáveres das \i-
ctimas.

. O governo adoptou providencias, afim
dc mitigar os soffrimentos da população,Amanhã entrará neste porto o cou-
raçado italiano Roltits, trazendo a sen
hprdo o principe Aiinone de Savoia
Aosta.'-,'.A,.Federação das Sociedades Italianas
prepara grande recepção, tendo organi-
zado variado-programma dc festejos.

O grupo universitário organizou
unia manifestação, afim lie demonstrar a
sua adhesão á. politica do governo em dc-
nebra, que se effccíuará amanliã.

O Conselho Municipal votou uni
credito de £o.ono pesos destinados a soe-
correr ás victimas de Mendoza. Infor-
niauí dessa cidade tercrii sido abertas
subscripções publicas a favor dos picju-
dicados cm côjiseqiiènciã dos terremotos,

Ai hora e 40 minutos da larde,
experimentou-se novo tremor de terra. \
cidade de Mendoza e varias localidades
próximas ficaram quasi destruídas. As
populações acampam nos logares abertos,
tomadas de grande pavor.

Ignora-se a sorte de varias aldeias mie
ficaram completamente isoladas do resl.i
d.o paiz'.'devido á destruição das vias de
communicaçâo. , ¦..-.,

' BUENOS AIRES, 21 (A. A.) — No-
•ticias recebidas de varias localidades si-
¦tyadas nas margens do rio Paraná infor-
mani' que as águas deste rio cresceram
extraordinariamente, tendo invadido, eni
muitos pontos, tis zonas marginaes mais
haixas. Essas inundações têm causado ila-
portantes prejuízos á lavoura.

DA BOLÍVIA
LÁ PAZ, 21 (U. P.) —A Convençío

Nacional inaugurou as suas sessões, ele
gendo presidente o Dr. Severo Çernan-
dez Alonso.

LA PAZ, 21 (A. A.) — Foi adiada
para 23 do corrente, por falia, de .nume-
ro. a Convenção Nacional que devia re-
unir-se amanhã.

DO PERU'
LIMA, 2i (A. A.) — O ministro das

relações exteriores fez hoje uma longa
exposiçãp no Senado, em sessão secreta,
sobre a politica dós delegados do Peru
junto á Liga das Nações, actualmente rc-
unida em Genebra.

A Câmara dos Deputados, depois de
ouvir as explicações do minisiro. votou
uma moção de confiança ao 'governo.

— Causou profundo sentimento de
pesar em todos os circuios desta capital,
a noticia do terremoto que assolou Men-
doza c Lavalle, além de outras pov.;-.-
ções, na Republica Argentina. •

A imprensa pretende abrir subscripções
populares para auxiliar as victimas da
terremoto.

DO URUGUAY
MONTEVIDÊO. 21 (U. P.) — Causou

excellente impressão a resolução do Con-
selho Nacional votando 400.000 pesos
para as festas do Carnaval.

.MONTEVIDÊO. ai (Ü. P.) — 'Encer-
rou os seus trabalhos o Congresso SaniU-
rio Internacional, pronunciando discursas
os. delegados da .Argentina e do. Para-,
guay. . ..

[.•Ficou; resolvido realizar o próximo Con-
gresso em Havana cm 1923, sendo eleito
presidente o Dr. Mario Lobredo.

.MONTEVIDÊO, 2i (U. P.) — Partiu
para Buenos Aires, o couraçado italiano
Roma, devendo demorar-se um mez nesse
porto.

MONTEVIDÊO, 21 (A. A.) — Segun-
tio se soube hoje, foi o tenente Galatti, do
Roma, e não o marquez de Accorctti, aju-
dante do principe Aimonc, que enviou as
suas testemunhas ao deputado Juli.0 Sosa,
por causa d oartigo que esle publicou ata-
cando a familia real italiana.

O incidente foi hoje amistosamente re-
solvido, sendo publicadas as actas dos ar-
bitros nomeados pelas partes, os quaes
reconheceram não haver motivo para
duelo, em vista do tenente Galatli ter
obedecido a úm simples impulso de pa-
triotismo.

—O couraçado italiano Roma partiu
para Buenos Aires.

A despedida foi affectuosissima. O cáes
estava repleto de uma multidão enthusias-
tica. que saudou frenelicamcnte os mari-
nheiros italianos.

DO PARAGUAY
ASSUMPÇÃO, 21' (A. A.) — O Con-

gresso Nacional approvou o projecto de
lei destinado a amparar o Banco 

'.Mcican-

til, indicando .1 fórmà por que este de-
verá pagar as suas dividas.

Tambein foi approvada, por 25 votos
contra uni, a lei sobre o divorcio, que já
foi enviada <íi saneção do Sr. presidente
da Republica.

O publico que enchia as galerias fer
uma grande ovação aos autores deste
limb projecto de lei.

Ao fechar da pagina
NA CONFERÊNCIA DAS REPA-

RAÇÕES
BRUXELLAS, 2.1 (U. P.)\ —1 A

conferência das reparações alliada-
allemã, continua os seus trabalhos,
que consiste mespecialmente em uma
troca de estatísticas.

O Sr. von Strauss, da delegação al-
lema, pronunciou hoje um discurso
dizendo ser claro que oe a Allemanha
deixasse de cumprir as suas obriga-
ções, -a confiança na possibilidade do
poder ella desempenhar-se de seus
compromissos morreria, o os seus ti-
tulos ficariam sem nenhum valor."Se tal acontecesse, todos os nossos
planos, para o anno próximo, falha-
riam", declarou o orador. "Essa he« :
catombe, não só attlngiria a Allemã»
nha, mas toda. a Europa. Portanto,
peço aos alliados que não sobrecarre»
guem a Allemanha com' maior peso
do que ella pôde supportar. O nosso
paiz é ainda uma das rodas do. machi-
nismo econômico europeu. E.se ess*
roda se quebrar, á macnlna ficará
aleijada."
A PREPARAÇÃO DEFINITIVA DA

LEI DO 'IHOSIE-RULE" PARA A
IRLANDA.
LONDRES, 21 (U. P.). — Na Crt-

mara dos Communs foi approvada
definitivamente a' lei do "Home-Rul';'1
ú Irlanda, faltando apenas a saucção
real para entrar em vigor.
O-PERU' ENOOMMENDA 50 MIL

FUZIS A'S DABIUCAS DE DANT-
ZIG.
GENEBRA, 21 (U. P.) — O presi-

dente do conselho de Dantzig, com-
munieou a.o conselho da Liga das Nu-
ções.que o'governo do Peru, ha«'ia
ordenado a fabricação de 50.000 fu-
zis ás fabricas de'a mias do paiz, per-
guntando se o fornecimento de mate-
rial bellico constitue uma violação do
tratado de Versailles. O conselho re-
spondeu dizendo que o caso será re-
solvido na próxima reunião do con-
aelho. em fevereiro « '¦i'1
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Rio dc Janeiro, 22 de dezembro de 1920

SOB
0 Sr. Homero Baptista, ao que pa-

rece, continuará a obra de demolição

mie.'iniciou no Ministério du Fazenda

qu
üsposto a n;"io largar a pasta, desde

mc ainda considera o presidente da

Republica digno da sua confiança...
E' pelo menos, o que se deve con-

(.,iii''ila carta que, escripta num por-
tuguez á altura do que se usa no jor-
nal que Hie deu publicidade, appa-
receu hontem no Correio da lUmliã,
em resposta a uma defesa ue amigo
urso feita nessa folha, da pessoa do

ministro, no sabbado da semana pas-
eaila, num artigo de arromba, sob a
cpigrapbe Defesa hypocrita.

À altivez e a sobranceria de que o
Sr- Homero Baptista faz .praça e de

qne deu provas em diversos episódios
ila sua vida politica, agacham-se em

presença do Sr. Edmundo Bitten-
court, cujos conhecidos processos jor-
nalisticos S. Ex. acha que nüo são in-
spirados por outros propósitos senão
os que lhe são ditados pelos sentimen-
tos da justiça e da verdade.

Não nos surprchende essa subser-
viencia ministerial, num membro de
um governo cujo presidente, através
das "varias" offieiosas do Jornal do
Commercio, tem feito idênticos sala-
malcques ao mais graduado represen-
'.ante da imprensa corsariana, que faz
da calumnia, da diffama«*ão, da gros-
seria e do insulto pessoal, a eua en-
xada jornalística.

Se o ministro do interior de Cam-
tpos Salles, a primeira victima da fe-
rocidade do salteador de reputações,
acha através das "varias" que o
Correio da Manhã é um prestigioso
órgão da opinião publica, cuja orien-
tação é paulada pelo patriotismo e
pela imparcialidade, como não ha do
d correligionário de Pinheiro Macha-
tio, assassinado pelas costas por um
sieario, que 

'agiu 
sob a suggestão desse

c de outros orgão3 que pregavam o
seu extermínio eomo uma necessidade
para a boa marcha da vida nacional,
ter escrúpulos em vir a publico, num
cassange de fazer dó, render home-
nagem aos sentimentos de justiça e
do verdade do preparador tenaz e
odiüiito do ambiento creado para a
immolação covarde do seu chefe? 1

Se o presidente da Republica se
põe de joelhos em face do Moloch in-
snciiivel do nosso jornalismo, que
se alimenta exclusivamente da honra
dos homens públicos, como poderemos
estranhar que o seu ministro não se
conserve de pé, na presença do petu-
Jante, audaz o victorioso"?

Somos forçados a reconhecer a lo-
pica da carta do Sr. Homero Ba-
ptista, que levou Ires dias a soletrar o
artigo do Correio da Manhã, e só se
resolveu a vir a publico defender o
chefe do governo de uma aceusação
que, para si próprio, não era menos
deprimente, depois que tomou o pulso
ao presidente e verificou que podia
contar com a sua fraqueza e que po-
dia continuar na pasta da fazenda »i
assistir de braços cruzados á rniua do
commercio, com a inconscicncia c o
prazer satânico com que Nero, des-
liimbrado, se extasiava ante o espe-
ctacuio do incêndio de Roma!

A sinceridade da convicção em que
está o Sr. Homero Baptista de que o
Correio da Munli.â só «í inspirado por
elevados sentimentos de justiça e de
verdade, importa no reconhecimento
feito por S. VX. de que é exacta a
affirmação desse jornal de qne tem
sido tal a sua dedicação pelo presi-
dente da. Republica, que não tem
mesmo hesitado ein sacrificar os seus
princípios financeiros e os seus es-
crupulos á prepotência do Sr. dou-
tor Epitacio Pessoa, responsabilizado
exclusivamente pela, debácle íinancei-
]*a do actual governo pelo Correio,
que, ainda hontein, depois da sub-
eervicnLe carta do ministro, insistia
im seu ponto de vista, citando factos
que comprovavam a resistência do
L)r. Homero a diversos contratos rea-
Üizndos sol) a responsabilidade pessoal
«lu presidente, a um dos quaes chegou
<i recusar a sua firma.

Devemos confessar que para nós
tem muito pouco valor o sacrifício

vergencias ao ponto de dar logar &
predominância da vontade discreeio-
naria.

Isso não se' verifica,' asseguro a
V. Ex., entre o presidente e o seu so-
cretario da fazenda, ambos intspira-
dos pclo interesse do bem publico,
desejosos de acertar e conscientes
das responsabilidades qué lhes pe-
sam."

Ahi tem o Correio da Manhã as
conseqüências da sua grosseira intri-
ga. Mais do' que nunca se verifiea
que o presidente vive ¦ coni os seus
ministros como Deus com os anjos.

Que deliciosa espectativa para o
commercio 1 !

Se o presidente, impressionado com
a ausência de fundos nas raspadas
arcas do Thesouro,. diz—mata, o mir
nistro responde—csfola.

Ficamos sem ter para quem appel-
lar, dada essa estreita solidariedade
e iramodifieavel communlião de vistas
entre presidento c ministro, "ambos
inspirados pelo interesso do bem pu-
blico, desejosos de acertar e eon-
scientes das responsabilidades que
lhes pesam".

A situação aqui é conhecida de
toda a gente. De S. Paulo chegam no-
ticias alarmantes e ahi vem uma com-
missão do commercio reclamar pro-
videneias do governo.

O fim do anno está á porta o as
fallencias estalarão como pipocas na
fogueira, sem quc a solidariedade en-
tre o Sr. Epitacio o o Sr. Homero
Baptista sof fra o menor abalo.

E' esta a noção que suas es-
celleneias tèm do que seja governo—
palanque confortável, de onde os au-
gustos imperadores podem assistir
ao massacro dos iunocentes, devora-
dos pelas feras.

Os lamentos e os gritos de deses-
pero tornam mais excitante o ma-
cabro espectaculo e dentro do pa-
Ianque, presidente e ministro, "com
a consciência das responsabilidades
que lhes pesam", contemplam, emo-
cionados, o desenrolar do seu pro-
gramma administrativo, composto
das mais patrióticas intenções, da
mais deplorável myopia e da maÍ3
criminosa inércia !

Não vale a pena que o commer-
cio dc S. Paulo tenha a incommodi-
dade de fazer a viagem, bem pouco
confortável, para vir ao Rio de Ja-
neiro solicitai* do presidento da
Republica providencias contra a des-
graça produzida pela serie de erros
do ministro da fasenda, pois S. Ex.
recebèl-OSrhá com o mais carinhoso
dos seus sorrisos e dir-lhes-ha que é
solidário com o seu ministro, pois no
governo só ha paz e harmonia, é
um perfeito seio de Abrahão !

transporte marítimo. r.o porto do Rio. de
Janeiro, desse aos depósitos terrestres, na
via-ferrea Central e. na Mogyana.

A oianíeiga começará a pagar o impôs-
to antes de ser esse produeto, com o des-
pacho do.leite, do sa! c do vasilhame; do
leite para a fabrica, da fabrica para os
depósitos aqui no Rio, do Rio para as
praças do interior, por via marítima e por
vias férreas, duas ou tres, para que che-
gue ao mercado consumidor.

A iniqüidade do imposto de viação se
manifesta ainda, ponderou o deputado
pelo Districto Federal, por incidir igual-
mente em gêneros de primeira iiecessida-
de e objectos de luxo. Tanto pagará uma
tonelada de seda, como uma tonelada de
cereaes.

A Câmara ouviu attentamente o deputado
carioca, applaudido !péIo Sr.- Cihcinato
Braga e cumprimentado por todos quc o
ouviram.

Ministério do Exterior.
O Dr. Azevedo Marques, ministro das

relações exteriores, recebeu hontem o sc-
guinte ¦telegranvm.i do presidente do Es-
•tado do Paraná:" Tenho a honra de agradecer as .pro-
videticias -quc V. Ex. sc dignou tomar, a
meu •pedido, relativas á isenção pelo go-
verno do Uruguay do imposto de iS o|o
sobre a herva matte, em geral, cujo
resultado favorável V. Ex. teve a
bondade de me cómmiúvicarr. Attenciosas
saudações. — Munhoz da Rocha."

— O Sr. ministro recebeu hontein, dos
peritos brasileiros, Srs. almirante Bartho-
lomeu dc Souza e Silva ç capitão de ira-
gata Paulo Pires de Sá, o relatório com-
j>leto dos trabalhos da comniissão, com-
posta desses dois peritos brasileiros e dos
dois francezes, Srs. Mareei l.egoux e
Louis Bataille, sobre a liquidação do
afretaiiiento Jos navios brasileiros á
França-. A esse relatório acompanharam
tres volumes encadernados das actas das
reuniões da commissão, • realizadas no
Itamaraty, e do exame das facturas das
reparações dos navios, constituindo tudo
isso o Histórico da importante transacção
c da liquidação já approvada pelos go-
vemos dos dois .paizes.

O Dr. Azevedo Marques fará entrega
do relatório no despacho collectivo, hoje,
ao Sr. presidente da Republica

deferindo .o requerimento de Manoel Ta-
mandaré Uclioaj contrario á creação de
um carteiro em Ayuruoca; indeferindo o
requerimento da Câmara Municipal de
Barbacena, solire isenção de -direitos pará.
materiaes destinados aos melhoramentos
da cidade; do Sr. Octavio Mangabeira,
favorável i rclevação da responsabilidade
do collector de Curvello Jeronymo Jcsé
da Silva, em virtude de sellos que lhe fo-
ram roubados, na importância de 21 1633$ ;
do Sr. Oscar Soares, com substitutivo
concedendo pensão á viuva do professor
Farias Brito; do Sr. Souza-Castro, favo-
ravel a gratificações para tachygraphos
da Câmara; favorável á abertura do cre-
dito de 30 :oo5$, para pagamento da con-
strucção do quarieldo 30 regimento de
infanteria; do Sr. Souza Castro, abrindo
o credito de'3:236$ pam pagar ao doutor
Carlos Affonso Chagas, auditor de guer-
ra; abrindo o credito de 1:000$ para pa-
gar ao sargento-ajudante João Baptista
Junior; do Sr. Pacheco Mendes, favora-
vel á construcção da linha telegraphica
de Lavras do Carmo a Rio Claro; con-
trario á construcção de casas para agen-
eias de correios 110 Estado do Rio; do
Sr. Sampaio Correia, com emenda ao
projectd que providencia sobre consigna-
ções de funecionarios publicos; do Sr. Ra-
miro Braga, approvando a convenção in-
ternacional sanitária, assignada em Pa-
ris, em 1912, e approvando o veto á
abertura do credito de 32 :ooo$ para a
secretaria da Câmara.

A SITUAÇÃO DA PRAÇA
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O tenuw.
Probabilidades do tempo até os 16 horas

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

instável, trovoadas; temperatura, elevada;
Districto Federal e Nitheroy — J em-

po, insiuvel, trovoadas (1); temperatura,
elevada (1); ventos, variáveis e freis-
cos (1).

A temperatura média ila capital ante-
hontem foi ".1,2, ou o"j abaixo da nor-
mn!.

Escuta dc probabilidades:
1) muito provável;
-) prova vel;
3) algumas probabilidades.
Nota — Serviço telegraphico nacional,

regular; argentino e urugikiyo, bom.

Edição de hoje, 12 paginas
Esteve liontem no palácio do Cattete

o Sr. José Maria Witaker; director-pre-j
sidente' do Banco do Brasil, que conte-
renciou com o chefe da Nação.

Com o Sr. presidente da Republica
esteve homem conferenciando o doutor
Raul Veiga, presidente do Kstado do Rio.

Tratou-se ues.sa conferência dos inter-
esses econômicos daquelle Eslado. espe-
cialmeiite da situação da praça de Cam-

assoberbada por uma grave crise.
O Dr. Raul Veiga aproveitou/- igual-

mente o ensejo para dar ao Sr. presi-
dente da Republica a sua opinião sobre
os novos imposto* propostos pelo Con-
gresso Nacional para o exercício vin-
douro. v

TJm bello discurso.
Merece uma especial referencia a 50-

lemnidade da collação de'gráo dos novos
bacharéis em direito da Faculdade de Bel-

•lo Horizonte, por que ella se revestiu de
um grande relevo, graças principalmente
ao brilho da oração do paranympho esco-
lhido pelos bacharelandos—o Dr. Affonso
Penna Junior.

Com as suas responsabilidades de pro-
fessor illustre, acerescidas. agora das quc
lhe advêm de collaborador directo do
governo Arthur Bernardes, na pasta do
interior, o Dr. Affonso Penna Junior hon-
ra as tradições paternas como homem pu-
blico, mostrando-se um intelligente obser-
vador dc nossa evolução político-social,
que sobre tirar conclusões dos factos que
defronta e examina e, systematizando-os,
prevê as suas prováveis conseqüências na
existência nacional.

Ha na oração do illustre professor de
direito—que é uma das figuras da pleiade
de jovens intellectuaes dc que se compõe, o
governo, de Minas—uma notável perce-
pção das realidades contemporâneas e
principalmente da situação em que se en-
contra o Brasil no concerto universal, fa-
dado a ser, entre as grandes nações do
mundo, a mais prospera de todas ellas.
porque de ha muito, desde os dias pri-
meiros de sua soberania politica, soube sc
constituir, mesmo sob o regimen imperial,
uin.i democracia á americana, onde ha para
toda a gente "acccssibilidr.de aos bens de
fortuna c aos postos de mando".

E' a collaboração de personalidades do
destaque Íntellectual do Dr. Penna Junior
que tem recommendado o governo do
Sr. Artluir, Bernardes ao apreço de quan-
tos acompanham com interesse o nosso
desenvolvimento politico c a nossa evolu-
ção social. O recente discurso do secreta-
rio do interior do governo de Minas, ain-
da náo conhecido em toda a sua extensão,
denota da parte do scu autor uma nítida
visão dos problemas do hoje universal,
principalmente sob o prisma dos interes-
ses nacionaes, de modo a assegurar-lhe
um justo renome como homem de gover-
no, que não pôde desconhecer os aspectos
varios da vida mundial em suas relações
com a nacional.

O íunceiomilismo municipal.
Constituiu-se, recentemente, uma gtan-

de commissão de' funecionarios munici-

pães para pleitear o augmento dos respecti-
vos vencimentos. Essa commissão procurou
o Sr. prefeito, que a recebeu atíencio-
samente. Exposta a pretensão, o Dr. Car-
Ios Sampaio declarou que não tinha duvi-
das em reconhecer a sua justiça. Real-
mente, o funecionalismo municipal é mal

pago. Mas. como melhorar essa situação
quando a Prefeitura lucta com difficul-
dades extraordinárias para enfrentar um
déficit orçamentário que se avoluma de
anno para anno?

Não basta reconhecer que o que os fun-
ccionarios municipaes reclamam é justo.
E' preciso verificar como poderia ser at-
tendida essa reclamação. Foi õ que fez o

prefeito, mostrando á comniissão que o

procurou que nada se poderia conseguir
sem que o Conselho Municipal, collabo-
rando no'S esforço? bem orientados- da ad-
ministração, concedesse as medidas já so*
licitadas pelo Dr. Carlos Sampaio no sen-
tido de obter um apreciável augmento dc
rendas.

•Não ha como negar que o funecionalis-
ino municipal se encontra em uma situa-

ção dc iniqua desigualdade em relação ao
funecionalismo da União. Não só os seus
vencimentos são menores, como tambem,
apesar da tormentosa crise que ha annos
sc faz sentir, nenhum augmento lhe foi
concedido. De facto, os funecionarios da
Municipalidade ganham hoje o mesmo que
já ganhavam ha dez annos.

O prefeito tem uma grande boa von-
tade. As suas disposições são as mais sym-

pathicas em relação ao funecionalismo da
Prefeitura. Infelizmente, porém, não está
nas suas mãos attender ao que agora re-
clamam os funecionarios. Se alguma
coisa ha a fazer, cabe ao Conselho tomar
a iniciativa, apparelhando ó prefeito dos
recursos necessários para uma solução sa-
tisfatoria. E, para isso, o essencial é o
augmento das rendas, já que pensar na
diminuição" das despezas seria rematada
insensatez.

E' opportuno assignalar que a Prefeitu-
ra tem uma receita annual cujo máximo

já attingido foi o de 54 mil contos. Pois
só com o pessoal despende cerca dc 48 mil
contos por anno c com o serviço de juros
e amortização de dividas 18 mil! Isso quer
dizer que só ahi já se verifica um déficit
certo e inevitável de doze mil contos...

a quantia de cem contos de réis. Ora, é
evidente a insufficiencia dessa quantia.
Com cem contos de réis o governo não
organizaria coisa prcstavel.

Ao que^parece, um unico motivo con^
tribuiu para que o autor do projecto fi-
xasse em cem contos a dotação para o
novo serviço. E esse motivo foi o das
actuaes aperturas financeiras do União.

Mas, como o projecto não será votado
ainda este anno, é de esperar que em
1021, quando tiver andamento 110 Con-
gresso, esse ponto seja modificado.

Ministério div Marinha.
Foi designado'o 1° tenente Horacio

Braz da 'Cunha para servir como assisten-
te e ajudante de ordens do capitão de
fragata 

"Agenor 
Vidal. commamlatite da

flotilha de submersiveis.
O chefe do estado-maior da arma-

da permittiu que regresse dos Estados
Unidos onde se encontra no couraçado
Minas Geraes o 1" tenente engenheiro
maehinista Jacintlio do Prado de Carva-
lho, que acaba de perder sua esposa, ha
dias fallecida, nesta capital." — O Sr. ministro indeferiu hontem
os requerimentos em que os 2°° tenentes
Orlando Paranhos e Agenor Sampaio Gal-
vilo pediam melhor collocaçâo na respe-
ctiva escala.

Foi transferido do balisamento lu-
minoso do Ceará para o pharol de Mu-
curipe, no mesmo Kstado, o 3° pharoleiro
Pedro Nunes de Queiroz, e deste ultimo
pharol para áqüèllé .balisamento, o 3"
pharoleiro João Nunes Cavalcanti.

O contra-torpedeiro Alagoas fez
hontem experiências de machinas pelo
interior da bahia. ;'

•— O chefe do estado-maior determi-
non que sejam "apresentados ao gabinete
de identificação da marinha, afim de ali
seçem photographados, todas as praças
foguistas, taifeiros e outros indivíduos
que tiverem sido exeluidos do serviço da
armada por qualquer motivo desabona-
dor.

O 2o tenente Aurélio 'Linhares foi
mandado passar para o cruzador auxiliar
José Bonifácio.

O Sr. .ministro approvou os termos
lavrados na escola dc aprendizes marinhei-
ros do Paraná, .para isentar a responsabi-
lidade do n" tenente commissario Renato
de Brito Gomes, de uma bandeira nacio-
nal dc quatro pannos e um mosquetão
Mauser, que foram julgados imiteis, e no
cruzador Rio Grande do Sul, para isen-
tra a responsabilidade do capilão-tenente
commissario Adolpho Martins de Olivei-
ra, de setenta kilos de carne verde, que
foram» atirados ao mar, por se acharem
cm máo estado.

O que resolveu hontem a Liga do Com*
mercio — O que houve em S. Pauío

pos,

Ministério da Guerra.
Serviço para hoje:
Dia á região, capitão Juvenal Pereira

de Souza; dia ao posto medico da Villa
Militar, i° tenente João Pires da S. Fi-
lho; auxiliar do officiai de dia, 2" sar-
gento Manoel de N. Araujo; a i* brigada
dc infanteria dá as guardas deste ministe-
rio. intendencia da guerra, Hospital Cen-
trai e Escola Militar; as patrulhas para o
novo arsenal e á disposição do officiai
de dia e os corneteiros para o Collegio
Militar para a divisão; a 2* brigada
de infanteria as guardas para os pala-
cios do .Cattete c Guanabara e o reforço
para o primeiro; o Io regimento dc ca-
vallaria divisionaria 

'as 
quatro ordenan-

ças para a divisão. Uniforme, 6°.

(las üheorias e cios principios do
Si». Homero Baptista, que, sob esse
ponto ile vista, não tem feito mais do
que continuar as tradições dos senho-
rea liiviulavia, Caiogeras e Antônio
Carlos, cuja intransigência de prin-
cipii.s não era alardeada eom monos
éslaíilaíliaço, mas que, na direcção da
pr la, fizeram laboa rasa da sua irre-
«liiiíiliilidade e foram atninaneamlo a
vi.lri cio Thesouro como puderam, con-
vencidos de que lia princípios o, prin-
cipios, mas que não valo a pena, para
não abdicar <lcl!e.< deixar tle ser mi-
nislro.

Que valor póile ter o sacrifício dos
principios do Sr. Homero, em com-
pa nição com os sacrifícios que o com-
mercio, a industria e todas as elas-
kcs sociaes e.slão fazendo, «raças á
falia dc visão, :i incúria, á imprevi-
dencia e á ausência absoluta d', pia-
nos financeiros na pasta da fazenda?

São estes sacrifícios que nos doem,
porque são sacrifícios irremediáveis,
qm* perturbam a normalidade da vida
do paiz, cujos sofirimentori são deri-
vados prineipnhnentc dos governos,
que. cm logar dc serem elementos de
progresso, pela sua acção benéfica,
capaz e patriótica, eslão exercendo
n a.-ção negativa do travão nas*roilas
desta engrenagem dcscoujuntada,
por culpa dos encarregados dc diri-
pir a earanguejola.

líxplieaudo a harmonia quc reina
no niiiiutje governamental, mesmo
(unindo ha divergências, diz o Sr. lio-
mero Baptista na sua curta:

^" Natural c que cnt.ro o chefe do
Kstado e os seus ministros possamdnr-sò discordancias concernentes á
adopção de determinadas medidas.
Si), porém, a obstinação, dc uma ou
«ie outra parte,-poderia levar taes di-

Iniqüidade de nin Imposto.

Discutindo hontem, na Camau >J0s

Deputados, á ultima hora, após haver fa-
lado o próprio relator, o projecto de or-

çamento da receita, o Sr. Sampaio Cor-
reia, em magnifico discurso, da maior

Concisão e de uma lógica irrespondível;
e insophismavel, demonstrou á saciedade,
de modo a provocar declarações do se-
nhor Antonio Carlos de que os seus ar-

gumentos o impressionavam, a absoluta
iniqüidade do imposto de viação, quc o

governo fez questão de incluir naquelle

projecto, como emenda de cómillissãoi
evitando pudesse a mesma ser alterada,
de leve modificada. O Sr. Antônio Carlos,
em face da exposição do deputado cario-
ca, que impressionou fundamente a Ca-
mara, chegou a admittir a possibilidade,
mais do que isso, a probabilidade do Se-
nado adoptar o suecedaneo para o im-

posto de viação suggcrido por aquelle
deputado.

O Sr. Sampaio Correia, accentu.tndo

que o novo imposto é incidente solire am
mesmo produeto innumeras vezes, deixou
evidente que elle onera, náo apenas rela-
tivamente, mas de um modo absoluto,
mercadorias de valor relativamente exi-

guo com uma proporcionalidade mu.to
mais intensa do que outras mercadorias
de valor muito elevado.

Tomando para termo de exemplifica-

ção produetos de varios Estados — o sal,
do Rio Grande do Norte e do Kio de Ja-
neiro, a manteiga de Minas, o cifó de

S. Paulo, c produetos agrícolas do Rio

Grande do Sul — o Sr. Sampaio Correia
fez sentir <jue exorbitante c o imposto
de viação, «jus está sendo cobrado á me-

dida «pie o produeto gira c cuja cobrança
só cessa com o seu consumo.

O sal, por exemplo, assignalou o se-
nhor Sampaio Correia, quc se destine a
um centro pastoril, como o triângulo mi-

Ministério da Justiça.
O Dr. Carlos Sampaio, prefeito do Dis-

tricto Federal, esteve hontem no gabinete
do Sr. niinistroj a quem entregou o pro-
gramma das festas com memora ti vas do
centenário da independência, organizado
pt-l.i cDiiimissâp incumbida pelo governo
pára esse fim.

O Sr. ministro, depois de estudar minu-
ciosatncfite o programma, submettel-o-ha
á apreciação do Sr. presidente da Repu-
blica.

O Sr. ministro já deu as providen-
cias para que. em observância á nova lei
eleitoral, seja elaborado, com urgência, o
respectivo regulamento, sob as suas vis-
taí, como íainbem já providenciou sobre a
distribuição do material de expediente no
Districto Federal e nos Estados, para a
eleição de 20 de fevereiro.

O Sr. ministro declarou ao director
do Instituto Nacional dc Musica que po-
dem ser admittidas, na presente época, ao
concurso a premio as alumnas de piano
Maria da Gloria Fonseca Hermes, Aman-
da Duprat Ribeiro, Nadir Leite, Elzira
1'oloni.i e Firmina Rosa de Lima.

O Sr. ministro encaminhou ao
Sr. presidente da Republica o requeri-
mento documentado do bacharel José Li-
nháres, pretor da 2* pretoria criminal,
pedindo a sua reconducção ao referido
cago.

O Sr. ministro pretende levar hoje
á assignatura do Sr. presidente da Repu-
blica, por oceasião do despacho collectivo,
o regulamento da Universidade do Kio de
Janeiro, organizado pela respectiva con-
grt-gação e revisto pelo governo.

A.s eomnilssõcs dn Cantara.
•Reunida sob a presidência do Sr. Car-

Ios «le Campos, a comniissão de finanças
assignou liontem os seguintes pare-
ecrer»,: do Sr. Cincinato Braga, appro-
vando o Código de Contabilidade Publi-
ca. organizado pela comniissão especial;
do Sr. Celso Bayma, sobre emendas do
Senado ao Ministério do Exterior; do
Sr. Correia de Brito, abrindo o cie-
dito de 60:016$, para pagar aos herdei-
ros de. Severo de Souza Coelho; abrindo
o credito dc 101 1665$, para pagar aos
auxiliares de escripta da Imprensa N.i-
cional; abrindo o credito de .27:1.5.)$,
para pagar a Ramiro Teixeira da Rocha ;
dü Sr. Octavio Rocha, favorável ao "pro-

jecto que providencia sobre a ligação das
linhas férreas c telegraphicas do Brasil
com o Paraguay e .1 Bolivia; do Sr. Oscar
Soares, contrario, por desnecessário, ao
projecto dc concessão de pensões ás
irmãs do sargento aviador João Menezes
Mello; mandando archivar o requerimen-
to de Alberto de Oliveira Maia; do se-
nhor Celso Bayma. favorável á reversão

uciro, paga o imposto de viação para o | de officiaes de marinha aiualstia-dos •¦

Projecto opportuno.

O Sr. Mendes de Almeida apresentou
um projecto ao Senado autorizando o go-
verno a crear uma directoria geral das

prisões federaes. Essa directoria teya
como missão " velar pelos presos proces-
sados e condemnados pelos juizes e tri-

bunaes federaes, acautelando o exacto
cumprimento da legislação vigente, em

relação a esse presos, como em relação
aos processados e condemnados pelos
juizes e tribunaes locaes do Districto Fe-
deral, concentrando a superintendência
technica e financeira das prisões, peni-
tenciarias agricõlas, colônias, escolas

premunitorias e correccionaes, asylos, etc,

promovendo a admissão nos estabeleci-
mentos carcerários dos Estados, em
cujo território tiverem sido os presos
federaes processados .ou nos mais proxi-
mos ou a sua transferencia para as pri-
soes e penitenciárias agricõlas existen-
tes ou que vierem a ser creadas, bem
como accordos com os governos dos Esta*
dos para a realização de regimen peni-
tenciario efficiente na conformidade do

progresso das sciencias penaes".
Não precisamos encarecer as vanta-

gens do projecto apresentado pelo illus-
tre senador pelo Maranhão. De factu, a
nossa situação, no tocante á organização
de um regimen penitenciário á altura do
nosso desenvolvimento social, é de inqua-
lificavcl atrazo. Nem o governo da União,
nem a generalidade dos governos esta-
doaes tem cuidado seriamente desse pro-
blema. No momento uma unica excepçãó
nos oceorre, a de S. Paulo, que possue
hoje uma penitenciaria verdadeiramente
modelar, já considerada, com razão, a
mais completa da America do Sul.'

De modo que qualquer iniciativa, da
União 110 sentido de unificar e systema-
tL'ar o que já existe, melhorando as con-
dições do nosso icgiiiien penitenciário,
só deve ser recebido com os maiores ap-

plausos. E é essa iniciativa que o pro-
jecto do Sr. Mendes de Almeida vem fa-
ciiitar.

Ha, entretanto, nesse projecto, uma fa-
lha. O Sr. Mendes de Almeida autoriza o
governo a despender com a creação da
directoria geral das urisões federaes ate

Ministério dn Fazenda.
A Companhia Estrada de Ferro São

Paulo-Rio Grande requereu á Recebedo-
ria do Districto .Federal sua matricula,
para effeitos ,do imposto sobre a renda,
e fez diversas considerações no sentido
de demonstrar que não sc acha obrigada
a esse imposto.

O director da reeebedoria deu sobre
esse requerimento o seguinte despacho:

" A eircumstancia da emissão das suas
acções ter oecorrido no estrangeiro não
é motivo para que a requerente esteja
isenta do imposto sobre a renda, como
pretende.

Esse ponto já está esclarcido em des-
pacho publicado no Diário Officinl de
17 dc novembro ultimo, relativamente á
North British"& Mercantil Insurance.

Pautar seu direito á isenção pelo seu
contrato tambem não procede, pois que
o imposto é sobre renda de accionistas;
nada tem com a isenção de imposto so-
bre .0 que se prende a serviços que a rc-
querente executa ou ramos de activi-
dade que explore.

Deve, pois, a requerente manter em
observância as prescripções do regula-
mento, para evitar as penas quc elle com-
mina."

Devolvendo ao seu collega da pasta
da,, marinha o processo referente á habi-
litação ao montepio civil da marinha, de
D. Maria Lybia Borges Monteiro e ou-
tros, viuva e filhos menores do 3° offi-
ciai da directoria geral de contabilidade
daquelle ministério, Izidro Borges Mon-
teiro, o Sr. ministro pediu-lhe providen-
ciar, para ser rcsalvada a emenda feita
no titulo do menor Edgard. de accordo
com o que resolveu o Tribunal dc^Con-
tas.

O -Sr. ministro, enviando ao presi-
dente do Tribunal de Coutas os proces-
sos referentes a restituições de direitos
pretendidas pela inspectoria municipal de
Porto Alegre, pediu-lhe que aquelle insti-
tuto se pronunciasse sobre a legalidade
da abertura do credito de 41 :494$413,
papel, para attender ás restituições em
questão.O Sr. ministro resolveu não ser
opportuna a abertura dç concurso para
agentes fiscaes do imposto dc consumo
em Minas Geraes, conforme pediram, em
requerimento, Lourival Baptista Vieira c
outros.

O Sr. ministro indeferiu o requeri-
mento de Zacheu Torres Pereira pedin-
do a sua readraissão como guarda da Al-
fandega do Amazonas..

Foi indeferido, peio Sr. ministro, o
requerimento de Sebastião de Raiva, ter-
ceiro escripturario da Alfândega desta
capital, pedindo que a sua antigüidade de
classe seja contada da data cm -que to-
mou posse de 2° escripturario na delega-
cia fiscal da Baliia.

A' vista da informação prestada
pela contabilidade da delegacia fiscal no
Espirito Santo, sobre excessos dc despe-
zas verificados nn balanço definitivo do
exercicio de 1914, o director da conlabi-
lidade publica, cm officio dirigido ao
delegado fiscal naquelle' Estado, recom-
mondou-lhe que informe quaes as provi-
dencias tomadas no sentido de serem re-
colhidas aos cofres' publicos as importan-
cias pagas a mais.

O Sr. Raul Rudge Bonjean Bulhões,
presidente da commissão examinadora do
concurso de 2* entrancia pára empregos
de fazenda, que se está realizando nesta
capital, ordenou a chamada, para hoje, ás
11 horas, no Lyceu dé Artes' e Officios.
á prova oral de economia c finanças, dos
seguintes candidatos: Eurico .Limoeiro,
Eduardo Pessoa Moaúph. Cl.ovis de Bre-
tas Santiago, Henrique Maggioli e Igna-
cio Ferreira Tavares.

¦i-r A Reeebedoria do Districto Fe-
deral arrecadou hontem 256:ç»47$so6;
desde o 1" do mez até hontem, réis
4.633:oi3$i20 e, em igual periodo do
anno passado, 4.084:826$348. .

Conferenciaram hontem com o sc-
nhor ministro, cm seu gabinete, no The-
souro Nacional, os Srs. senadores Cunha
Pedroso e Antonio Massa, dpeutados
Souza Castro, João Cabral e Arlindo
l.eonc, Dr. Nuno Pinheiro de Andrade,
fiscal dos bancos; Dr. Correia da Costa,
director da Casa da Moeda; Dr. José
Maria Whitaker. presidente do Banco do
Urasil, e o thesoureiro do Lloyd Brasi-
iriro.

Revestiu-se de excepcional importância
a reunião hontem convocada pela Liga do
Commercio, para tratar da gravíssima si-
tuação creada para a praça pela inércia do
governo em face da crise cambial, e pela
ameaça de novos impostos. Foi uma as-
sembléa de inequívoca e relevante signifi-
cação, a que se reuniu hontem, no salão
de honra da Liga. E de tudo quanto ali se
disse resaltou, em termos de uma inilludi-
vel eloqüência, a' necessidade de uma re-
acção immediata e decisiva em defesa dos
legítimos interesses commerciaes do nosso
paiz, até agora tão clamorosamente sacri-
ficados.

.A reunião da Liga do Commercio foi
presidida pelo Sr.--Alfredo Ferreira, sendo
a mesa completada pelos Srs. Juvenal
¦Murtinho e Medina Coeli.

Abri Vio os trabalhos da assembléa, o
Sr. Alfredo Ferreira prenunciou o sc-
guinte discurso:

" A direcção da Liga do Commercio.
desde o seu inicio até a presente dnt-.i.
sempre teve acção de continuidade, pois,
os seus princípios básicos jamais foram
alterados, eom a suecessão de varios man-
datos de seu corpo dirigente; porque tri-
lhamos a estrada recta do dever, ereclos,
como sentinela avançada em p«ól d;i Ai-.
fesa dos direitos do commercio legitimo,
respeitando as leis emanadas dos poderes
constituídos do paiz. Com essa orientação,
temos recebido e continuamos a ser os de-
positarios da confiança "do comiretcio,
e graças a essa çònfiaijça,á5fflpssas. preten-
ções junto aos poderes públicos têm
sido, quasi que em sua maioria acolhidas
como justas e razoáveis. E'"jusfo, portan-
to, que a actual directoria faça um ap*
pello. não só aos seus sócios como ao com-
mercio em geral que, cm .selecta assem-
bléa. honra neste momento a.séde dt! Liga,
que mantenhamos inalterável, neste mo-
mento, a mesma linha de condueta que vi-
mos mantendo, e que nos proporcionou
a grande distineção de, por um acto legis-
lativo, sanecionado .pelo executivo, o reco-
nhecimento da liga como associação de
utilidade publica federal. Não é com in-
vectivas e censuras que poderemos salien-
tar os nossos direitos postergados, exigin-
do o que de justo nos pertence; ao contra-
rio, é em um ambiente de calma e reflexão
ponderada que a nossa acção se deve fazer
sentir. Sejamos breves c práticos, na pro-
cura dos meios para solucionar ou melho-
rar a nossa situação afflictiva, deixando
ao governo a árdua c delicada tarefa dos
planos de ordem financeira e econômica.
Com palavras simples, mas que traduzaro,
cm synthese, as nossas afflicções moraes
e a« nossas difficuldades materiaes, as
nossas ponderações terão, sem duvida, o
melhor acatamento por parte do gover-
110. que apreciara devidamente a sinceri-
dade com quc ellas foram formuladas.
Mas, senhores, esta casa é vossa, cabendo-
vos o direito de francamente externardes
as nossas opiniões; e a directoria da Liga
do Commercio, ouvindo-vos com a maior
attenção, promette tran»smittir c pleitear
junto ao governo a adopção das medidas
aconselhadas pela vossa experiência e sa-
bedoria."

O segundo orador foi o Sr. Juvenal
Murtinho, secretario da Liga do Commer-
cio.

O Sr. Juvenal Murtinho combateu, com
vehemencia, a portaria do Ministério da
Fazenda, determinando que a conversão
para a acqui.sição de vales-ouro fosse effe-
ctuada pelo cambio de Nova York sobre o
Rio. Impugnou, igualmente, a creação de
novos impostos, declarando que o com-
mercio não pôde nem deve supporiar gra-
vames maiores do (iue os quc já o sobre-
carregam. E concluiu com as seguintes

O Conselho Municipal de Praga, capi-
tal da Republica Tchcco-Slovaco, toman-
0o conhecimento de um relatório que lhe
loi enviado pelo ministro daquelia-nação
no nosso paiz, Sr. Jan Klecanda Havlasse,
approvou, em sessão de 29 dc outubro,
uma moção mandando que a respectiva
mesa agradecesse ao Dr. Carlos Sampaio,
prefeito do Districto Federal, o' auxilio
por S. Ex. prestado para o. encaminha-
tnento das relações municipaes c com-
merciacs entre a cidade de Praga e a ca-
pitai do Brasil, bem como pela permuta
de informações sobre a actividade muni-
cipal. ., .

O Conselho de Praga resolveu tambem
convidar o Conselho Municipal do Rio de
Janeiro a visitar aquella cidade por ocea-
sião da próxima feira nacional

expressões:
"A attitude da directoria da Liga tem

sido de franca actividade na defesa dos
interesses da sua classe, e, ao terminar
essa ligeira informação, ella o».iía renovar
o scu appello a essa digna assembléa, para
que seja breve na exposição de suas sug-
Igestões, evitando apreciações inopportm-
nas, que, longe de nos proporcionar so-
luçõcs praticas e efficientes. reclamadas
pelo momento critico quc atravessamos,
nos desviarão do plano dc ponderação
para discussões estéreis e agitadas, des-
virtuando; assim, o nosso louvável pro-
posito de cooperar com o governo, offe-
recendo-lhe suggestõcs viáveis e prati-
cas, que certamente serão tomadas em
consideração."

Em seguida, o Sr. Juvenal Murtinho
leu as seguintes suggestõcs apresentadas
pela .Liga do Commercio ao debate da
•grande assembléa:"i" — As mercadorias depositadas nos
armazéns do cáes do porto, cujos direitos
forem pagos até 31 de março de 1021, pa-
garão somente a armazenagem corres-
pomiente a dois niezes, salvo aquellas que
estiverem sujeitas á armazenagem de um
in-rz;

21* — Revogação da -portaria do Minis-
terio da Fazenda, que mandou cobrar os
direitos aduaneiros pagos em ouro, pelo
preço do dollar no Rio de Janeiro, risla-
belecendo-se o processo, então en> vigor,
ao ser publicada essa portaria;

3* — O governo providenciará para
que todas as contas dos seus fornecedo-
res, já processadas, sejam pagas, cmittin-
do, sc para isso for necessário, Chulos
ao portador, de divida liquida e certa, po-
dfndo esses titulos serejn aceitos nas re-
partições federaes para pagamento de im-
postos."

Falou, depois, o Sr. Eduardo França,
que começou indagando da mesa se po-
deria falar livremente. Obtendo resposta
affirmativa, o 'Sr. Eduardo França fez o
histórico daquelia reunião, onde se re-
presentava a classe mais respeitável da
Nação e classe cujos direitos valiam
muito mais que os direitos dos apanigua-
dos do governo.

E proseguiu, dizendo que a- situação é
intolerável e que os seus effeitos affli-
ctivos se manifestam, não como resultado
de uma " vaidade mórbida" e sim de
uma "incompetência mórbida". Neste
tom, o Sr. França continuou nos seus
ataques c criticas ao governo, ao Sr. pre-
sidente da Republica, de rtuem disse que
tem executado o mais prepotente presi-
dencialismo e, ao mesmo tempo, para con-
fusão de todos, de um momento para ou-
tro, quer e não quer, manda e não manda,
hesita e deixa de agir convenientemente
em uma situação em que a maioria da
Nação supplica meios de vida, afim de
evitar a morte.

Depois de historiar o máo estar dos
annos anteriores e a impreyidencia offi-
ciai de sempre, diz textualmente:"Este anno temos, além do costumeiro
augmento de impostos, unica sciência dos
nossos financistas obsoletos, .esta crise
horrível da» praça, oriunda, sim, oriunda
de um máo governo, porque a bancarot.i
do governo tem qúe reflectir fatalmente
na bancarrota de todas as classes consei-
vadoras, como uma cadeia; cujos elos náo
se podem separar. E é neste momento de
angustias p.ir.i todos, c principalmente
para o comniercio e para a industria, que
o governo quer ainda onerar dc mais ini-
postos, cada qual o mais disparatado. E'
neste momento, cn. que não ha um Com-
merciante honesto que não tenha sentido
os effeitos do retraimento cada vez maior
das Iransacções, diniinuindo-lhe os pro-
ventos do seu capital, do seu trabalho, da

KM S. PAULO

Realizou-se hontem, cm S. Paulo, uma
grande reunião de cmmncrciantes e in-
dustriaes, na 'sede da Associação Commer-
ciai. para resolver sobre a renuncia dos
directores dessa instituição. A renuncia,
tivera como motivo considerar a. directo-
ria da Associação. Commercial de São
Paulo "baldados os seus nvelhores esfor--
ços perante os poderes publicos, em prol
do commercio, na melindrosa crise que
vem elle atravessando ".

Falou, em primeiro logar, o presidente
da. Associação Commercial de S. Paulo,
Dr. Ernesto de Castro, que fundamentou
longamente a attitude da directoria resi-
gnataria. Em seguida, falou o Sr. Nico-,
láo Barucl, presidente da, assembléa ali
reunida. O Sr. Barucl aconselhou a as-
sembléa a não concordar com a renuncia,
da directoria. A sua proposta foi aceita..

Por proposta do Sr. Sylvio Soares, toi
approvada uma moção de solidariedade
á directoria.

O Dr. Ernesto de Castro agradeceu, em
seu nome e no dos seus companheiros dfl
directoria, a honrosa demonstração de
confiança que a mesma acabava de roce-
ber.

Approvada uma proposta do Sr. Sylyio
Soares para a escolha de uma coaimis-
são para. de viva voz, reclamar providen-
eias ao Sr. presidente da Republica, loi
resolvido, depois de animados debates,
que as providencias a serem reclamadas
sejam as seguintes:

i*) Elasticidade da carteira de redes-
conto, além dos limites fixados em lei.

2*) Empréstimo externo, em ouro, tcn«
do por base o café e a borracha.

3*) Modificação da base para. a -.*o-

branca dos direitos ouro, na Alfaiideru
afim dc que elles sejam calculados nelo
¦cambio sobre .Londres e não sobre Nova
Vork.

4») Dilatação para 00 dias do prazo
para a retirada de mercadorias na Ai lan-
dega, sem armazenagem.

5*) Facilitação dos meios de transporte
.para que a exportação seja impulsionada.

6*) Substituição do projectado imposto.
de 3"|" sobre os lucros do commercio por.
.uma lei que estabeleça a obrigatoriedade
das contas assignadas. ... • •

A assembléa autorizou a directoria a
designar 

'as 
pessoas que develn fazer

parte da commissão que vai ao Rio en-
tender-sc com o Sr. presidente da Repui
blica, acompanhadas do consultor júri-
dico da associação, Dr. Alfredo pjjol.

A. commissão será composta de ires a
cinco membros do commercio, a juízo d*
directoria.»

¦ .rr-v

que o cumulo de semelhantes bacchanacl
tem estado na ^administração actual, que
ultrapassou.'' mesmo 11111 periodo nefasto
qltie todos conhecemos e recordamos."

O orador concluiu assim, depois de fa«'
zer uma analyse muito violenta do se»,
nhor presidente da Republica-:" Protestemos energicamente, usando)
dos nossos direitos á! greve geral, ao ¦
abandono nas nossas alfândegas das mer-i ';. .
cadorias vindas da. America do Norte:}
recusemos pagar os" direitos calculado!
em dollar, e não nos intimidemos coni :;
as ameaças de fallencias e outras, porqut ,,
se nos tinirmos e uma só for a orientação ,'
seguida, não seremos nós a capitular. Ne-
¦guenios, .unidos, o pagamento dos novos '•
impostos, porque onde houver milhares
de processos de infracção ou de outros,
não chegarão juizes para os julgar e nem •
os condemnar. Sem. revolta, calmamentcj
pela greve geral em todo o paiz, pela ne-
gativa de cumprir as. iniquidades e illega-
lidades oriundas dos que rodeiam e ex*)
plorani a "incompetência mórbida", ha*)
vemos de vencer."

Houve, então, violenta troca de apar-
tes entre os conimerciantes presentes. Al-
«uns, como o Sr. Antônio José da O/uz,
«iue faz parle do conselho adn.rnisirativo
da Liga. consideravam inoppòrtunós e in-
convenientes os ataques ao governo.
Achavam qitè o fim. daquelia reunião cra
acenar? dirigir um appello respeitoso ao
Sr. presidente da Republica. Oulros con-
cordavam coni a altitude do Sr. Eduardo
França, allegando que o commercio não
pode mais confiar nas promessas gover*
namentnes.

Serenados os' ânimos, o Sr. Alberto'
Nunes de Sá propoz que se pedisse ao go-
verno a moratória por quatro niezes. A,
proposta despertou novo.! protestos. Mui-
tos dos presentes állegarain. que o com-
mercio não precisa de moratória, mas
apenas de quc o governo pague o quo
deve. O autor da proposta tentou jtisti*.
•fical-a. Mas, em pura perda. A proposta!
foi rejeitada, depois de algunias conside-
rações contra ella formuladas pelo senhor
Juvenal Murtinho.

Falou, em seguida», o Sr. Valentim!
rBouças, nue pregou a união da classe 'e
aconselhou a todos que esperassem mais
24 ou 48 horas as resoluções do governo.
Estivera na audiência do Sr. ministro da
fazenda c de lá trouxera- a impressão- de
que q governo estava disposto a agir. Co-
iiicçou mesmo a agir, suspendendo os iei*1
iões da Alfândega. Todoá deveriam t.»r
esperanças. E o orador lembrou as sug-
gestões feitas peta Associação Coiu-ner-t
ciai.

Falaram, ainda, o Sr. Camacho, dizendo
•quc o commercio não podia de fôrma al*>
gunia- supportar novos impostos e- que era
preciso pedir-se economia, embora a re-
«posta do Congresso fosse a do augmento
dos próprios subsidios, e o Sr. Conrado
iNiemeyer, propondo que fossem tirados
do seio da assembléa dois nogociastes-que'
trabalhavam com a Liga. v :

Pediu a palavra um cavalheiro, que,.._
iniciou o scu discurso fazendo a defesa
do governo. Multiplicaram-se os proles* v
tos. O orador não pôde proseguir era
suas primeiras considerações. Qiiizerarr»
saber quem elle era. Disse representar a
firma Ottoni Almeida & C, importador? ¦
de material! electrico. ', C, f-^.

O Sr. Francisco Souza Costa prestigiou-;
as idéas do Sr. Bouças, dizendo que a e£-
sua proposta de união da classe e de es*. :;^.
pera- por mais .48 horas; bem merecia ap» -J

provação, o qúe foi feito.-
Por fim, depois de haver o Sr. Baerè

acalmado os debates com umas tantas s,
.ponderações, o Sr. Mcdin* Coeli propo* u, £p,\
a nomeação de uma comnítssão para tra». ¦
bÜlhar eni harmonia com. a Liga junto
aos poderes públicos. E foi nomeada a
reclamada commissão, que ficou comporta
dós Srs. -Jayme Souto Mayor, Francisco.
Costa e Fernandes Bouças.

A Liga irá- defender, além d^s su^cs-
toes supracitadas, a (lc warrajatage das
mercadorias exportáveis e a extensão dos
saques estrangeiros. , .; 

'
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Ao mesmo Conselho desta cidade será i sua actividade, da sua producção. .*ue se
enviado por aquelle uma mensagem de j quer extorquir mais dinheiro, a pretexto
saudações, assignahndo o concurso da dc "deficits" orçamentários, cuja culpa
Republica do Brasil á victoria do direito exclusiva cabe ás orgias dos gastos mais
das nações opptiuiidas. i injustificáveis e mai» disparatados, em

O IXCIDKNTK DO COLLEUIO
P13DKO II

. Procurou hontem. o Sr. ministro
da justiça, no seu gabinete, o baraoi
do Ramiz Galvão, presidente do Con-.
s»*lho Superior de Ensino, que infor-
mou S. Ex. sobre o incidente havl-
do no Collegio Pedro II, provocado*
pelo professor José Accioli, que ded-
autorou publicamente uma das ban-
cas examinadoras de preparatórios,
por ter sido reprovado um alumno
do seu curso particular.

O Dr, Alfredo Pinto, ministro da
justiça, recommendou ao Dr. Ramiz
Galvão, presidente do Conselho . Su-
perlor de Ensino, quc seja ouvido a.
respeito o director do Collegio Pe*.
dro II, e que preste informações of-
fielacs sobre o caso, de modo qu.» fi-
que habilitado a tomar as .providen-
eias que oxige a attitude Irregular
daquelie professor, quu S. Ex. con-
sidora de indisciplina c desuvfito a
íunecionarios uo exercido de í>uaa
funeções.
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•IMPÕE-SE pela bellezu dc
seus artigos, pela sumptuosiUadc
de suas montrns, pêlo-sen colos-
sal stock e pelos seus

UNIMOS
PREÇOS

Especialista em'
para presentes;

objectos

_^ ^!¦¦—¦—————SSSS

em seguida hão se apresentar na che-
fja do serviço de recrutamento, ar-
risca-se a ser declarado insubmisso
o consequentemente, preso pela po-
licia, seja quem for e esteja onde es-
tiver, porque a lei não distingue per-
sonaiidade alguma.

E' este um aviso muito util para
todos, porque evita desgostos futu-
ros.

A incorporação dos sorteados deste
mez terá logar durante os mezes dc
fevereiro e março do anno próximo.

mm* am • m —
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trasladação dos des-
pojos imperiaes

A REUNLVO DE HONTEM DA
LIGA DA DEFESA NACIONAL —
O DISCURSO DO SR. RUY BAR-
BOSA
Pua tratar do recebimento sole-

nine dos despejos dos ex-imperadores
do Brasil, reuniu-se hontem o conse-
lho da Liga da Defesa iNacional.

Ha-via uma numerosa assistência,
ftttraidai pelo annuncio de um grande
discurso do conselheiro Ruy Barbosa,
que novamente ia recusar-se a falar
por oceasião do repatriamento dos
restos mortaes de D. Pedro II .e de
D. Thereza Christina.

Mal aberta a sessão, o Sr. Ruy
Barbosa pronunciou eloqüente'',dis-
curso em que, para justificai; ,a„sua
recusa, deu os motivos de Sua,oração
anterior, na qual setis adversários
encontraram uma flagrante lnct>he-
rencia entre as suas palavras de hoje
e as do tempo em -que combatia o
regimen monarchico.

Explicou largamente sua attitude,
sempre ao lado do direito e da jus-
tiça, achando que não ha nada mais
coherente que isso. E falando da fi-
gura. politica e social do ultimo im-
perudor, e sua colla.boração na gran-
deza da Pátria quo — "Constitucio-
nalmente essa collaboraçao não era
nada exemplar. Mas, social e nacio-
nalmente foi um alto padrão de mo-
ralidade. etc".

E terminando, retruca:
"Não sou, portanto, homem, que,

convencido, recue de uma opinião, ou
de um acto. Direi pois, outra, vez,
como aqui'disse outro dia, que o povo
se haverá dignamente, recebendo sem
se.runda tenção, nem excessos de sen-
¦tinentalidade. mas com a eloqüência,
de uma emoção natural, os ultimos
br isileiros, que volvem do exilió de
1819 o o.s restos mortaes, que elles
nes trazem."

Exonerava-se, porém, da incum-'
beiicia. :Não quer contrariar os inter-
estes da união entre brasileiros, neste
ambiente de harmonia e piedade en-
tres irmãos, e servir de pretexto a
paixões impenitontes.

Mas; o Sr. Coelho Netto, levan tan-
do-se de um impeto, protestou' com
veliemencia; fazendo um discurso eu-
trecortádò de. gritos cívicos, onde af-
firmou que so o Sr. Ruy Barbosa não
falasse; a Pátria receberia, em silen-

, cio os .corpoà^dos seus últimos impe-
.radores. . ,, .,.,

O Sr..Ruy Barbosa não queria ac-
cedei-, mas o Sr. Netto, interpretan-
do o desespero patriótico da.-assis-
tencia; que o secundava em protes-
tos, insistiu até que obteve o assenta
mento do Sr. Ruy Barbosa.

EntãO; serenaram' os ânimos; e o
cnr.solho da Liga. pôde a,pprovar o se-
guinte programma: • •¦ -

••A commissão executiva da Liga
da Defesa Nacional, associando-se,
poi- dever de civismo, ao culto fune-
ral que vai sér prestado pela Nação
ante os esqui-fes em que revertem-ao
logar próprio os despojos dos ex-im-
peradores do Brasil, 'resolve:

a) fazer-se representar na piedosa
çeremonia por umia commissão de
seus membros dizendo- por ella as pa-
lavras de patriótico acolhimento o
conselheiro Ruy Barbosa, seu mui
digno vice-presidente;

¦b) convidar todos os associados da
Liga a comparecer- á mesma cere-
monla;

c) communicat- á comimissão cen-
trai das homenagens aos restos mor-
taes doa ex-impi radores do Brasil as
resoluções adaptadas em assembléa
para que constem do programma of-
ficial."

mmm*m» * tm*
O NOVO AJUDANTE DO COLLE-

GIO MILITAR DO CEARA'
O Io tenente do infanteria Ata-

'hualpa de Alencar Lima foi nomeado
ajudante do Collegio Militar do
Ceará.

VAI SER INCORPORADO
O Sr., ministro da guerra pcrmittlu

(pio Luiz Guilherme Teixeira cte Bar-
ros fosse incorporado k 3* companhia
de metralhadoras, afim dc prestar
exame paru candidato a official da
reserva da Ia linha, conforme pediu.
___ ¦... „- ¦¦ .i— &.-*(&.. m&t\v*vr————• ¦¦-—"¦

apresentou-se para ser
PRESO

Apresentou-se no quartel-general,
afim de se recolher proso ao Io regi-
mento de cavallaria divisionaria, o
1" tenente, de cavallaria João Ba-
ptista de Magalhães, que foi preso,
por dez dias, por ter infringido o
n. 26 do art. n. 421 do R. I. S. G.

m* a ma a n 
EXAMES NA ESCOLA TACTICA

DE 2* LINHA
O general Barbedo expediu ordens

á 2' brigada de infanteria para que o
Io batalhão de caçadores ponha â
disposição do commandante da Es-
cola Tactica de 2-* linha, em Nithe-
roy. ás 9 horas de hoje, quatro es-
quadras, paru um exame pratico dos
respectivos alumnos.

INSTRUCÇÕES SOBRE O CÓDIGO
DE ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA
Ê PROCESSO MILITAR.
Ao commandante da 1* região, o

Sr. tiiinistro da guerra declarou que,
para a execução do art. 34, do Código
de Organização Judiciaria e Processo
Militar, mandado observar por decre-
to n. 14.450,'de 30 de outubro ultimo,
torna-se necessária a declaração és-
cripta dos interessados, se estes fo-
rem amanuenses ou sargentos do
exercito. Declarou ainda o Sr. minis-
tro que os advogados devem apre-
sentar-se ao auditor chefe do servi-
ço de justiça da 6* circumscripção,
cabendo a este informar ao comman-
dante da região sobri a data em que
taes funecionarios entrarem em ex-
ercicios.

mm tm a m
TRANSFERENCIA DE OFFICIAES

O Sr. ministro da guerra expediu
os seguintes .avisos: transferindo, na
arma de cavallaria, os primeiros te-
nentes Tobias Philadclpho da Rocha,
do 1° regimento de cavallaria divisio-
tíarià, nesta capital, para o 5° regi-
mento de cavallaria independente, em
Uruguayana, e Lincoln de Carvalho
Caldas, deste, para aquelle regimen-
to; nomeando o major graduado do
quadro supplementar da arma de ar-
tilheria João Sother da Silveira sübr
director da Fabrica de Pólvora sem
Fumaça; nomeando o Io tenente de
Infanteria Atahulpa de Alencar Lima
ajudante do Collegio Militar do
Ceará; nomeando 2o tenente do 2*
classe da/nreserva da 1* Unha O Io
sargento in,st|ructor Luiz Gonzaga
.çjuitps. i. .'

E-; hospede do Brasil, desde hontem,
xador Sr. Baimbridge Colby

o embai-

í Miplstcrlo da VtnçJlo.
"Aguarde opportunidade" foi o despa-

cho exarado pelo Sr. ministro, no requer:-
mento em que o reservista do a° grupo de
obuzes Henrique Beiseige pede ser apro-
veitado nas officinas da Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil.

—Ao 2", procurador da Republica o se-
nhor ministro enviou as informações pre-
stadas pela Inspectoria .Federal de Portos,
Rios e Canaes, e que o habilitam a_defen-
der os interesses da União, na acção que
contra ella movem Manoel Pereira de
Souza e outros.

—Relativamente ao projecto que man-
da expedir titulos de nomeação aos prati-
cantes de conduetor de trem. conferentes,
telcgraphistas e bagageiros da Estrada de
Ferro Central do Brasil, o Sr. ministro
remetteu ao i* secretario da Câmara dos
Deputados as informações prestadas pela
directoria da mesma via férrea, e com as
quaes está de accordo.

—O Sr. ministro enviou ao seu collega
do exterior o parecer da Inspectoriaj Fe-
deral de Portos, Rios e Canaes, sobre o
danino causado ao porto do .Recife peja es-
tadia prolongada'de navios allemães, ali
fundeados durante a guerra, parecer esse
que seguiu acompanhado, de um estudo a
respeito, feito pelo fallecido engenheiro
Alfredo Lisboa.

—O -Sr. ministro mandou que a Compa-
iiiiia Telephonica Riograndense se dirija
á -Repartição Gerai dos Telegraphôs, pa-ra
obter a autorização que pede : para o fim
de montar duas antenas para tclephonia
sem fio.
:*'—A' -vista do parecer do consultor jt»-
vídico deste ministério, o Dr. Pires do
Rio indeferiu o requerimento do. ex-ama-
nuensc dos Correios João Bennaton de
Magalhães pedindo reconsideração do
despacho que indeferiu o seu pedido de rc-
integração naquelle cargo, do qu.il foi ex-
onerado pelo director. geral dos Correios.

—Foi indeferido o requerimento de Ar-
lindo Rogério -Mendonça de Arraes. fun-
ccionario addido á Inspectoria de' Portos,
ora servindo nesta secretaria, pedindo
passagem com o abatimento de 75 0|" nos
trerfe de subúrbios da Estrada de Ferro
Central do Brasil. . '.. 

;':;
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Seriam 6 horas quando o .cruzador. Rio
Grande do Sul levantou ferros para en-
contrar o Florida. -Ná altura de Cabo
Frio deparou com a grande nave ame-
ricana, sendo trocadas as saudações do
estytó. A's 9 horas deitava ferros no
ancoradouro que lhe foi previamente in-"
dicado o Florida, salvando á terra, no que
foi correspondido pela fortaleza de Wil-
legaignon. -. ... , j ii

A esse tempo partia do Arsenal de Ma-
rinha a lancha Olga, conduzindo a seu
bordo o embaixador Ed. -Morgan, o con-
selheiro da embaixada Dr. Ipanema Mo-
reira,- o cpronel Alipio Gama e o capitão
de fragata Alexandre C. Messeder, pos-
tos á disposição da embaixada, e o ca-
pitão-tenente Aureliano de . Magalhães,,
que o estado-maior da armada poz á dis-
posição do commandante do Florida.

A BORDO DO "FLORIDA"

Logo que o Florida lançou ferros, atra-
cou ao costado a lancha da Saude, con-
duzindo o Dr. Lopes da Cruz e o Dr. Go-
doy Filho, auxiliar da. Saude do porto.

No portaló foram recebidos pelo i" me-
dieo do cruzador, o Dr. Steadman, que
declarou ser excellente o estado de toda
a equipagem, comitiva do .Sr. Colby e dos
outros passageiros. .. ,

. Immediatamente após a visita da Sau-
de Publica, subiram a bordo as pessoas
já enumeradas pouco acima, que a lancha
conduziu até o costado do Florida.

A bordo foram todos recebidos com as
ceremonias da pragmática, tendo o se-
nhor Ipanema Moreira, em nome do> nos-
sò chanceller-,' apresentado os cumprimen-
tos de. boas. vindas ao Sr. Colby e a toda
a illustre comitiva de S. Ex.'

NO CÃES DO ARSENAL BE
MARINHA

No pateo do Arsenal de Marinha
aguardavam a chegada do secretario de
Estado, Sr. Colby, as seguintes pessoas:
marechal Bento Ribeiro, chefe do estado-
maior do exercito; almirante Pedro dc
Frontin, chefe do estado-maior da arma- i
da; Dr, Homero Baptista, ministro da 1
fazenda; Dr. Carlos Sampaio, prefeito'
desta capital; almirante Heleno Pereira,
capitão Jiilio Rodrigues, inspector de
segurança; Dr. Alfredo Pinto, ministro
da -justiça; coronel Hastimphilo de Mou-
ra, chefe da casa militar da presidência
da 'Republica; Dr. Manoel Duarte, depu-
tados Bueno Brandão è Bento, de Miran-
da; pela Câmara; senadores Fernando
Mendes e Lauro -Müller, pelo Senado;
ministros André Cavalcanti e Pedro Mi-
bielli, pelo Supremo Tribunal Federal;
Dr. Pandiá Calogeras, ministro da guer-

o'magnifico porto do iRio de Janeiro ei S. Ex., em companhia do Dr, Azevedo
desembarquei nesta maravilhosa cidade. Marques, ministro- das relações exterio
Ouvi anteriormente muitos louvores á
"bahia e á cidade, mas devo confessarque
uma e outra excederam todas as -especta-
tivas. Parecem quasi um sonho realiza-
do lia instantes. -E' fonte de permanente
maravilha verem-se os enormes rochedos
que estão á entrada do porto, eomo se
.fossem sentinellas; gigantes protectores
e- poderosos, impressionam o viajante,
parecendo prevenir. ao forasteiro contra
intenções hostis, mas abrindo de-par em
par as portas de abrigo e repouso ao ami-
gov, que as vem procurar. Admirei o Pão
de Assucar, o Corcovado e, bem ao lon-
ge, ao fundo da -bahia, áquella maravi-
lhosa montanha tão propriamente deno-
minada Dedo de Deus. que se apresenta
como um symbolo, apontando para o céo,
para mais elevados destinos deste paiz e
de seu povo.

Vim com um. sentimento de confiança,
porque sei que estou aportando a um paiz
que é -um amigo antigo.e provado do meu.

A' frente do seu governo está um ho-
meia conhecido em todo o mundo pela sua
acção eminente de internacionalista e
completo homem de Estado, considerado
em meu paiz como bom e sincero amigo.
TragoJhe uma mensagem dc respeito e
amisade...pessoal do presidente Wilson, e
nesta mensagem o povo do Brasil deve
ver as palavras do meu. próprio povo, que
de longe estende-lhe a dextra a um povo
illustre, grande por suas tradições, pos-
suido de um presente.prospero é desti-
nado a um glorioso futuro.

Nós, americanos do norte, temos razoes
especiaes para estar com ós brasileiros
em espirito, .embora estejamos material-
me&te distantes. Ha, de facto, grandes
semelhanças entre nós, Não podemos
pensar nó magestoso Amazonas sem Iem-
brar o nosso Mississipi. O nosso grande
rio deu vida e riqueza a homens honestos
que para elle se encaminharam c usaram
os enormes recursos das suas margens

-íis. O Amazonas nos offerece ao
'.não somente terras para produzir

. o"s alimentos que ò nosso grande rio
cc1, mas tambem contém em suas flo-

restas, em quantidades que pasmam a
nossa imaginação,, recursos para serem
empregados ha9 industrias humanas, A
extensão do paiz tambem o torna seme-
lhante" ao nos"so próprio,' e àüàs' institui-
ções são as mesmas a-que.05 americanos
devem o seu estado: actual de prosperida-,
de e felicidade. A' industria'moderna não
seria o que é, se não fosse a borracha
que começou a vir, e ainda vém eih gran-
des quantidades do valle do Amazonas; a
vida deve um dos seus maiores prazeres
ao café, do qual este palz é o maior pro-

res, percorreu as principaes dependências
do antigo palacete da rua Marechal Flo-
riano. • _

O nosso viajante, tambem,. foi acom-
panhado pelos Srs. embaixador Edwin
Morgan e Ipanema Moreira.

NO MINISTÉRIO DA GUERRA
'Hontem mesmo os officiaes dá missão

Colby estiveram no Ministério da Guerra,
em visita ao .titular da pasta.

•Recebidos com todas as honras, os vi-
sitantes tiveram curta palestra com os
officiaes do gabinete ministerial e do-es-
tado-maior e retiraram-se.

VISITA AO MONROE E AO
SENADO

Quando se encerrava hontem a sessão
do Monroe, o Sr. Andrade Bezerra, em
exereicio da. presidência, communicou á
Câmara que o cii-iiaixador- Baimbridge Cól-
by a visitará hoje, ás 15 i|2 horas.

^O Sr. Colby será hoje officialmente re-
cebido pelo Senado Federal."S. Ex. será
ali introduzido quando áquella casa do
Congresso estiver funecionando.

O senador Mendes de Almeida, como
presidente da commis«ão de constituição
e diplomacia, requererá que o Senado.se
transforme em commissão geral para re:
ceber o Sr. Colby.

Approvado esse requerimento, o Sr. Al-
fredo Ellis assumirá a. presidencia, e no-
meará uma commissão- para ir buscar o
embaixador na tribuna dos diplomatas, e
introdüzil-o nó recinto.

Ahi, o senador paulista pronunciará o
discurso dè saudação a S. Ex., em. inglez,
e o Sr, Colby responderá em seguida.
O ALMIRANTE BASSETT VISITA

AS ALTAS AUTORIDADES NA-
VAES. -

•A's 15 i|2 horas, o almirante Frederick
Bassett, ajudante general do embaixador
Colby, acompanhado do :° tenente James
Holloway Junior, visitou o 'Dr. Ferreira
Chaves, ministro da marinha e o almiran-
te Pedro Frontin, chefe do estado-maior
da armada. ",,"'••, . „-;

Fez as apresentações devidas o capitão
de fragata Alexandre Messeder, official
da nossa marinha, posto á disposição' do
embaixador Cplby,_ .. .,,-.

O almirante Bassett visitou depois o ai-
mirante Helena Pereira, Inspector do Ar-
senal de Marinha.

O PROGRAMMA DE IIOJE
' "Salvo*alterações de ultima hora, o pro-

gramma de hoje, além das visitas ao

&"

O MINISTRO DA GUERRA DO, PA-
UAGUAY VISITARA' AS NOSSAS
FRONTEIRAS
O Dr. Pandiá Calogeras expediu

ordens ás guarnições das fronteiras
do sul que prestem honras militares
ao ministro da guerra do Paraguay,
quando por oceasião de sua visita ás
fronteiras brasileiras.
^-. ••nrfí»-vs*íZr*-*a>Qm*

SORTEIO JIILITAR

O chefe do serviço de alistamento
e sorteio militar pede-nos chamemos-
a mais pronunciada attenção de to-
dos os Jovens na idade de servirem &
Pátria para o que se segue:

O sorteio militar do corrente anno
sc realizará no domingo, 2G do an-
dante, ás 12 horas, no salão da bi-
bliothcca do exercito, parte fronteira
á Estrada de Ferro Central do Brasil.

Entrarão em sorteio para servirem
em 1921 todos os jovens de 21 tinhas,
feitos no corrente anuo dc 1920
(classe de 1S99).

Os nomes dos sorteados serão li-
do.-; cm sessão publica e em i
publicados no '-Diário Official

]'«>rt:iiito, todo aquelle qu
curar, por qualquer modo

MENSAGEM DO PREFEITO

Ao Conselho Municipal o Sr. pre-
feito endereçou hontem uma mensa-
gem solicitando a abertura de vários
créditos, na Importância de réis
537:656.$701, supplementar ás rubri-
cas que menciona o mais o extraordi»
nario de 87,:ág^~5.ft para ps paga-
mentos que expõe.

A VENDA DO EDIFÍCIO DO
PEDAGOGIUM

O Dr. Carlos Sampaio, por acto de
hontem, sanecionou a resolução do
Conselho que autoriza o prefeito a,
mediante as condições que estabele-
ce, vender em hasta publica o pre-
dio e terreno de propriedade muni-
cipal da rua do Passeio n. &2, onde
funecionou o Pedagogium, e dá ou-
trás providencias.

mu 1 ¦ iw ¦
A TRANSFERENCIA DO ASYLO

S. FRANCISCO DE ASSIS
Providenciando sobre a remoção

dos velhos do Asylo S. -Francisco de
Assis paru as novas instalações numa
das alas do edificio do Instituto Pro-
fissional João Alfredo, que será íelta
hoje, ás 13 horas, ò direclor de hy-
giene o assistência municipal enviou
ao superintendente dos serviços do
posto central de Assistência o seguij-
te officio:"Deveis providenciar para .que fi-
que á disposição.do director do.Asylo
S. Francisco de Assis os attto-ambu-
lancias necessários ao transporte dos
velhos enfermos que vão ser transfe-
ridos daquelle estabelecimento para
:i sua nova sede, no boulevard1 Vinte
e Oito de Setembro.

Tambem no dia da mudança dos
referidos asylados, e por oceasião do
passeio que elles vão fazer pelo cen-
¦tro da cidade, deve acompanha 1-os
um carro do prompto soecorro, com
medico, auxiliar acadêmico e enfor-
meiro."

A remoção dos velhos, de accordo
•com o offereclmento feito pelos"chauffeurs" dos carros de praça, sc-
-ríi feita em automóveis, estando or-
gunizado um ligeiro passeio pela ci-
dade.

m
Prefeitura.
Pagam-se hoje as seguintes folha"s:

adjuntas de 2* cl.issc. 
"gtiardiãs e serven-

tes de escolas cm próprios municipaes,
pessoal operário e 7" circumscripção de
viação, no total de 48 7is$ooo.
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tin^nte reservara, ao norte e ao sul, essas p^j>a O
duas regiões, tão grandes e tão bem do-
tadas pela natureza, a dois povos iguaU
mente devotados, ao" culto da democracia,
¦para que viessem a ser duas columnas
gigan-teseas nessa construcção inabalável,
dentro da qual deve resplandecer a eivi-
lização do novo mundo na tranqüilidade
da paz. '

Para que essa obra se adiante cada
vze mais, é preciso uma aproximação ain-
da maior entre os dois povos. Do vosso
lado, tendes muito que conhecer ant" I
de nossa parte, temos muito que apren-
der conwosco. Não basta que se vejam
os cidadãos, a quem cabe desenvolver as
.relações do commercio; os homens de
Estado podem trazer um grande concur-
so aos nossos intuitos conimuns, sc se en-.
tenderem -pessoalmente entre si e crea-
rem nos .meios politicos dos dois paizes
um ambiente de idéas exactas a respeito
de cada um-delles. .-

.E' por isso que o povo brasileiro tem
recebido com desvanecimento a visita de
vários estadistas norte-americanos, e
sente hoje grande prazer em acolher-vos.
não só por vós mesmo, pelo valor de vos-
sa vigorosa personalidade, mas tambeui
pela alta delegação de que vos incumbiu
o presidente Wilson, cujo nome é cer-
cado eivtre nós da mais legitima e syni^
pathica popularidade.- Individualmente já-
mais esquecerei o contacto em que com
elle me achei na Conferência da Paz,
onde a sua leal amisade ao Brasil nunca
um só momento falhou. . .

Sinto, pois, que falo por toda a Nação
Brasileira; bebendo á grandeza dos Es-
tados Unidos, á nossa fiel e inquebran-
tavel amisade, á saude do presidente Wil-
son e do seu honrado secretario de Es-
tado.

'Em resposta, o Sr. Colby, falando de
improviso, disse em resumo, o seguinte:

"Não queria tomar de novo o seu logar
depois de ouvir as palavras pronunciadas
por S. Ex. o Sr. presidente da Republica,
porque-não desejava retardar a sua re-
sposta-ás bellas. phrases que acabava de
pronunciar o chefe da Nação. IJesde a sua
chegada a esta maravilhosa capital, senti-
ra-se possuído de impressões .crescentes
de belleza e magnitude, e soubera bem
comprehender o carinho e o calor com
que o recebia o povo brasileiro^-

Alguma coisa de intimo e solido exis-
tia entre o Brasil e os Estados Unidos da
America do Norte, que. apesar-de gente
malévola pretender dcsvirtual-a, com fa-
ctos eloqüentes affirmara cada vez mais
durante um seeulo de paz e de amistosas
relações. , •

"Temos sido amigos, e se temos diíer-
gido nas idéas, divergimos como amigos-, e
eu não me recordo que jamais tenhamos
divergido.

E' para mim uma honra singular, não
menos de orgulho, ser. o mensageiro dessa
amisade da grande democracia do norte e
do grande democrata do' norte para o
Brasil e para vós. senhor, digno- de figu-
rar ao lado do maior democrata do mun-
do, para o povo brasileiro que se tem en-
gr-andecido com os americanos, combaten-:
do ao seu lado e luetando contra o inimi-
go couinjum, irmanados todoa e todos pe-
los principies de que nos'orgulhamos."

O Sr. Colby Tsoncluiu a sua oração, di-
zendo: / ."Senhores, peço que fiqueis de pe para
brindar pela felicidade e continua prospe-
ridade do Brasil e do seu presidente."

Durante o banquete, a orchestra ex-
ecutou o seguinte programma, sob a re-
gencia do Sr. Álvaro Pinto de Oliveira:
Marche, Mozart; Minuet, Beethoven;
Ttiiiliouscr, fantasie, Wagner; Romance,:Tschaikows!cy; Suite Arlcsrenne, Bizçt;
Sonata -delle Ondine. Catalani; Bitlterfly,
fantasie. Puccini; Batuque característico
•nacional. A. Nepomuceno; Elogie, Masse-
nel: IVicgenlied, Brahms; Ar«r wer dic,
Tschaikowsky; Ich liebe dich, E. Grieg;
Alegrelo, sonata n. 2, Grieg,

\-.x A recepção
Ao bíúiíiúglè segtiin-.se n recordo tt quitl eom-

pareceram, ontre oiitrns,"as sojtülrites pessoas:; nnríiptic jbntwm-.de .CHIvcirn. Castro;,5-950.
wii) Carlos"(*o*ü'r, pôrbncl Meiiiin 13n 1--

Retiro
dos Jornalistas

Aspecto tomado ao desembarque do Sr. Baimbridge Colby e sua comitiva
ra; Dr. Pires do iRio, ministro da viação,
acompanhado dos officiaes de gabinete
Mario Romaguera e Mario Goulart; ai-
mirante Guilhobel e Dr. Otto- Prazeres.

;• O DESEMBARQUE

Brinquedos c lMinlwns, artigos
IKirn crirvnços, n'0 PAVILRAO, Oü-
vidor 108.

*m * mmr**mm-
O GRANDE AUGMENTO DE PAS-

sa<;eiros NOS SUBÚRBIOS DA
CENTRAL
O Sr. ministro da viação foi scien-

tifi.-udo. pelo director da Estrada de
Ferro Central do Brasil, que, no
anno de 1917. circularam S0.6S0
trens (ida e volta), de pequeno per-
curso, contra 100.410, em 1920. Em
1017. nos trens que purtiani da Cen-
trai â bora mais ea 11 esadà', entre 16
e 17 horas, foi vciifu-ulo que lü.VH'-
vam a média de f..-."i7S- pacimpjrqs,

égülda:!'cpntrb Ó;fi-I0', r.« còrrêali •.' '••'¦¦•
j lr» 1T. os Irens qu-; cliíg.jl ' ''-

A's 10 horas e 20 minutos desembarca-
¦vam no Arsenal de Marinha o embaixador
americano, sua comitiva e as demais pes-
soas (fue antes se haviam dirigido ao Flo-
rida.

Uma companhia do batalhão naval, sob
o- coinmando do capitão Álvaro Azambu-
ja, prestou as continências do estylo.

Fazendo-se um pouco de silencio, o
deputado Bento Miranda pronunciou a
seguinte saudação: '

"Em nome da commissão. da Câmara
dos Deputados tenho muito prazer em
saudar o illustre Sr. Bainbridge Colby, na
9ua chegada ao -Brasil.

Temos a certeza plena que á vossa
curta estadia no Rio de Janeiro será
mais uma affirmação dos laços de silida
e'cordial amisade entre os brasileiros e
o povo americano. O nosso povo saberá'
demóhstrar-vos isso 

' 
cóm agradável e s>

ignificativa acolhida, como aliás merece
uma das mais notáveis personalidades do
governo norte-americano.

A missão de amisade e aproximação
que trazeis ao Brasil vos proporcionará
certamente o ensejo dc testemunhar o
quanto o povo brasileiro respeita, ania e
admira o vosso grande paiz.

Queira-V. Ex. aceitar as muito since-
ras boas vindas dos representantes dr
democracia brasileira." '• •

O embaixador americano agradeceu
essa saudação, recordando a crescente e
solida amiáade reinante entre o Brasil e
ps Estados Unidos, tendo, ao terminar,
palavras de grande gentileza para a hos-
pitalidade brasileira. •

Em seguida, S. Ex., convidado pelo 3i-
rectdr do protocollo, tomou ó carro de
-Estado, fonnando:se o cortejo em de-'
manda do Guanabara, lendo sido o tra-
jtclo feito pela rua Visconde de In-
haúnia. avenidas Rio Branco e Beira-Mar
e rua Paysandá.

Os cinco primeiros carros do cortejo
vinham na seguinte ordem:

i" auto — S. Ex. o secretario de Es-
tado Colby, ministro das relações exterio-
res, coronel Kelly e conselheiro de em-
baixada A. de Ipanema Moreira.

2o auto — S. Ex. o Sr. Ed. Morgan,
embaixador dos Eslados Unidos; gene-
ral Oronkhite, capitão Rosa e coronel
Alipio Gama. ¦

3° aulo — Almirante Basset, coronel
H. de Moura, conselheiro de embaixada
Craig Wadsworth e comm.-indante Messc-
der.

4o auto — Dr. G. Sherwell. Sr. Sebas-
tiàn Sanipnio.-W. Cr.-.wford e L. Selbold.

5* aulo — Williams--Brclr, Harry R.
Yopng e Evans M.ulinez.

duetor no mundo; e quando penso na
grande agglomeração de habitantes nos
paizes europeus e mesmo nos Estados
Unidos da America, voltámo-no9 para ob-
ter todos os recurços da humanidade de
paizes como o Brasil, possuidor de reser-
vas de matérias primas que parecem ain-
da não tocadas.

Se tivesse tempo, aqui ficaria por mui-
•tos mezes, que não seriam nunca, bastante
longos para satisfazer os desejos do meu
coração, e me entregaria ao estudo de
como as instituições democráticas se des-
envolveram neste paiz. Nesse estudo eu
procuraria obter novos conhecimentos,
nâo ^esperando ter dc fazer qualquer cri-
tica séria, porquanto sei- bem que as insti-
tuições. humanas estão sempre em pro-
cesso" de evolução e que a democracia, em
•tão larga escala como está sefido_ tentada
em nossos doig paizes, ainda, está no pe:
riodo. de experimentação. Que está dan-
do bons resultados em nossos paizes é pa-
tente pelo íacto de que nossos povos
adiantaram-se desimpedidos ¦ -para um
novo estado de. prosperidade e felicidade,
b que os seus espíritos se desenvolve-
ram livremente na direcção dé justiça e
dos direitos humanos,: conforme ¦ ficou
provado ná ultima..lueta universal, na
qual, por meio da- cooperação das gran-
des democracias, a humanidade civilizada
livrou-se dos ultimos remanescentes do
poder autocratieo."

-..lo pro- 1 trai á bora tnais parregáUíi
aber se ', 7. trãzIAiti G.llió, cuntia 14.VUJ,

íoi sorteado paru o serviço militar, o | anno.
neste

AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES
DO SR. COI.llY

Logo ao desembarcar, o illustre embai-
x/iiloi- Colby teve a gentileza de se ex-
piiii.ír i.os seguintes loraios aos jorna-
lisias que o interrogavam:

" E' cem uni sentimento de admiração
.alem de qualquer medida que contemplei

NO GUANABARA

O Sr. Colby, sua comitiva e os mem-
bros-dó governo federal c da cidade qtie
o acompanhavam, chegaram ás ti 1(2 ho-
ras no jialacio Guanabara; - ¦-.'

Fez-se um ligeiro descanso, e serviu-
se logo após o almoço.

NO PALÁCIO DO CATTETE
A's 14 horas chegou ao-Cattete .0 se-

nhor Baiivjbridge Colby. Acompanhado dos
Srs. conselheiro dc embaixada Ipan-ema
Moreira, capitão de fragata Augusto
Messeder e' coronel Alipio Gama, foi
S. Ex. recebido no vestibulo. do palácio
pelo Sr. ministro do exterior e o official
de dia capitão-tenente José Maria Neiva,
que o conduziu ao salão de honra, onde
já o aguardavam o Dr. Epitacio Pessoa,
presidente da Republica; coronel Has-
lin-ipliilo. de Mo.uta, chefe, da-casa mi.-
litaf; Agenor dé'Roure, secre'tario da
presidencia; capitão de mar c guerra Ra-
phael Bnisque; Dr. Catla Preta,. Guer-
reiro de -Castro-e Tosçánp Espinola;

Após o- ;yovO->cerefliojii:i!. 
'adoptado, e

sendo a;v.isita revestida'de caracter par-
ticular, S'. Ex. Joi' introduzido "no salão
Szul, passando' d'ahi pariio salão de''hori-
ra, onde foi recebido, pejo St., presidente
da Repiíbüca.

Após demorada pa-leslra com o che
fe do Eslado, o embaixador Colby.
acompanhado dos presentes, dirigiu-se do
salão da capela, ahi visitando a Sra. Epi-
lacio Pessoa.

,A's l.| 1J2 horas S. Ex. retirou-se do
palácio da- presidência; dírigindn-^e nn <1"
Jlinistcrio do Exterior.

NO ITAM.-.r.ATY" '¦ -

Cerca das 15 horas, clieg.na ao Itama-

Monroe e ao palácio do conde dos Arcos,
constará do seguinte:

16 horas — S. Ex. visitará o Supremo
Tribunal Federal.

.17 horas — Recepção na Câmara de
Commercio Americana. •

3" dia — 12 horas — Almoço, offere-
cido pelo sccretario.de Estado Colby ás
autoridades brasileiras, no palácio Gua-
nabara. . . .-

16 horas — Recepção a bordo do cou-
raçado Florida.

6 BANQUETE OFFERECIDO PELO
SR. PRESIDENTE DA REPU-
BLICA.
A's 20 horas; realizou-se, no palácio do

Cattete, o banquete offerecido pelo se-
nhor presidente da Republica- ao embai-
xador Colby.'

Para essa fcáta o palácio recebeu pro-
fusa ornamentação de flores naturaes,
dispostas caprichosa c artisticamente por
todos" os salões, em corbcilles, em tufos
e em jarrões.

A', mesa, em fôrma de O, sentaram-se
as-seguint-es pessoas:

O enrbaixadór Bainbridge Colby, ó se-
rihor presidente da Republica, a 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 e chefe de policia do Districto.
Federal; Edwin Morgan, embaixador
americano; os membros-da comitiva do
Sr. Colby, Srs. general Oronkhite. almi-
rante Basset, coronel Kelly, capitão de
mar' e guerra Oliustead. commandante do
Florida; capitão Ross, Sr. Craig Wads-
worth, professor Sherwell, Agenor de
Roure, coronel Hastimphilo dc Moura e
capitão de fragata Raphael Brusque, re-
spectivamente, secretario, chefe e sub-
chefe da casa militar da- presidencia;
conselheiro de 'embaixada Dr, Ipanema
Moreira, coronel Alipio Gama. capitão de^
fragata' Alfredo Messeder e capitãó-te-'
nente Aureliano de Almeida Magalhães.
.'Ao champagne, o Sr. presidente da Re-
publica, erguendo a taça,' proferiu o se-
guinte discurso:

Sr. secretario de Estado — A vossa vi-
sita ao Brasil é motivo de grande.alegria
para nós: Interpreto fielmente Os senti-
irteijtos do ipovo 'brasileiro, ^antlo-50 as
niíiis-aflectuosas boas vindas,,?, lamentan-
do quê não vos -seja-possivel dispor de
tnais tempo para melhor.,' ajúizarqes da
pr'ofundeza'da nqjsa a7iijsádc.:á vossà.pa-
tria.-A cordialidade, póréiivjquc' encon-
trarels-por tóda^a parte dár-yos-ha'em
intensidade o qutí püáer faltar em exten-
são. v . ' 

.^ .¦ A7vossa presença aqui faz-méf lembrar'com "viva saudade os 'dias' 
que passei

ultimamente nos Estados Unidos, onde
fôra levado pela seduecão que sobre mim
sempre exerceu a. sua história c.pelo in-
teresse que o seu maravilhoso progresso
desperta em toda a humanidade.

Se' eu ignorasse a irresistível aürj-
ção <|ue aproxima os !ioss05'pai,:cs desde
s pviiiifiros.- teiivpffs d.T.;int!:v-;"',i^CRi7
'¦ria a'i. nossos dias inc.lv-..i.:vcis, pejo
collíiine"ii!ò dispensado ao Brasil er,; ti,:-

pM Ki-iien
relo. liiluistrn tln SiiKsa o scei-eti>rio, «fnnrtor
Pires Ferrdia. Dr. Oubriel Vlnnnn, eapitilo

, dó mar c írucrm Aristides Miimirenlms, ^pniidor
Atrnro do Carvallio. eotonol Ifreilollnn (.'iii-ilo-
ko c'senhora, secretario' ile Icgacilo, Dr. Cur-
los (SpnlHIiiii iinifessiir-Aloysio do Casttio, ml-
nistro du Tilieeo-Slov;i<|iila o senhora; senador
Justo' ClieVmont, Dr. T,<iiii-lv:il Souto, ministro
d» RtieH.íi e sonho rn ÍTàVures, Hr. NVvt>s tln

.üoeliii o família, ministro Kiuunlnomlas Chcr-
mont, Dr. Klmsmo- Cárdlm; Dr. Ciiótiino Tar-
quino de Soiuu u senhora, miivjslro T^.oni Ua-
mos e senlinia. Dr. J. M. Whitaliei- o so-
nhom, Dr. Cai-los Amorlen ilo< Santos, deputado
Armando. Iliii-laiiia(|ni o senhora, (lupnlado VI-
cento1 Saboya e senhora, ¦depiitailu Osório de
Paiva o senliora, minislr». da llelciea o senhora,
Dr. Mario llibeiro e senhora, coronel Leoncio
Sisson a seiiliora. ilepiitado .To.To Cabral, «eiiliora
Azevedo Miiv-iMOfi. penhora Allco Hcgo Monteiro,
Dr. Ileso .Mniilolro. Dr. Ibilhõcs Cilivallio,
Dr. Antônio Nogueira 1'enldn 5 filha, 6lr. o
Sra. Harp" Dr." Affonso Lopes de Almeldii,
Dr. Gustavo líarrnso o senhora, principe e prin-
co/.ii Alberto de Alonterealle, major Pnenzalida,
Dr. Octavio Kolly. Dr. flndoxo de Vasconcel-
los, còniniétàíntlor SlniÕeíi dn CostH, Pr. Al-
fredo Pinto Filho. Dr. llenri Horel, deputado
Anlonio Nogueira u senliora, capltilo de mar e
Kiiorra, II. ti. Sparren-, senador Adolpho Oordo,
Sr; O. A. Sansqulsli e senhora, deputado Fran-
cisco liressane; iteputailó Frederico Borges o
família, Sr. o Sra. li. o. Irvlne, Dr. Hcrml-
nio Dorroso, bispo norte-americano Lee Klnsl-
vlng, Dr. Van Erven o senhora, 1'edro Mauoe
Larrot, embaixador Conty, Dr. Clodomiro Fer-
reira da Silva, sonador Marcilio do Lacerda,
Dr. JosC Murtinho o senhora, Sr. Pablo Cam-
pos Ortiz. Dr. Henrique Snnlcs. deputado Cos-
ta Rego', condo Bruzzl Grodenico, Sr. Cazl-
mlr Itej-chman, I>r. Belisario Tavora e fami-
lin. Dr.. Pedro Paulo Paes do Carvalho o se-
nhora. Dr. Pinto Alves;*-Or. Alvarn Cardia,
Hr. Kugehlò de Barros c filha. Jullo Festn
e senhora, Dr. Paes de Carvalho c senhora,
embaixador Fontoura Xnvior e senhora, dou-
lor Cyro Cordeiro de Faria, N. Taylor, doutor
Klysio Lima c fiunilin, Charle King Bliofierd g
sçnlinia, desembargador Machado (liilmnrães. ('..
II. Tliompson, viuva Joaquim Nnhuro e filha,
Sr. a Sra. Chutou, J. B. Crosswy, Dr. Atilo-
nio Bastos, Sr. u Sra. II. C. Crowi-ll, ministro
da Noruega e Sra., deputado JoSo Simplicio,
ministro da Hollanda e Sra., Oberniullcr, dou-
tor Romeu Ribeiro, deputado Pereira de .Lyra

, o senhora, Sr. Vcrbruggen, alinlmntc rlcti-her,
Sr. o Sra. e filliu; Dr. Joaquim dc Sour.11 Leão
e familia. deputado Arlindo Sconc, almirnntc
Cândido Oullliobcl- e senhora, Dr. Paulo Filho,
Dr. Carlos Keyes, T. X.Stcveneon, Sr. e senho-
ra ,1. D. Suòwdcn. Sr. e Sra. II. C. Tuclier,
Dr. Eudoro dé Dnrros o Sra., II. M.. Sloati
Dr. Bruno I^bo, Dr. Leopoldo Duque Estrada,
deiembargailor 'Atanlpho Paiva, Dr. José

: Luir. Gomes Carriga, general Encene Duran-
din. Dr. Francisco de Oliveira- Passos e' fa-
milia; senador Autonlo Massa f filhas, Dr. Her-
::;;-iii-gil(lo Santos Lobo Sra., Dr. Francisco
Jlíi.-tinho, deputado Var. dc Mello. Dr. Oscar
W.-iusi-lieiich e Sra., Dr. , Mello Mattos c te-
nlmrn. Henrique Lage, Sr. e Sra. U. F. A''-
lliui- Si-hneiifeld. Joaquim Sallc.«, Sr. Frederico
Chabot, Dr. Aruinndo Vidiil, coronel Conslan-
tino Cordier, depulado Francisco Valbirtares,
Pr. L.. 'AV. HiK-hett, Sr. e Sra. .C. T. Syl-
vester, CcbasIDo' Sampaio, Eduardo' Oarland
lloel, ciipItSó de mar o guurrn Machado da
SUv.-i e Sra., senador Lauro Müller. secreta-
rio de legnçilo Dr. Andrade Müller c Sra., ca-
pitão-tenente J. M. Nel via.

O FESTIVAL DO ELECTRO-HAl.f,
CINEMA

Realizou-se ante-hontem o festival
offerecido pola directoria Sfi Ei, -
preza Brasileira de Diversões, pro.
prietaria do Electro-Ball Cinema, cm
homenagem k Associr..;ao Brasileira
de Imprensa e em beneficio do Re-
tiro dos Jornalistas.

Foi uma festa brilhante. Tiulu
concorreu para o seu realce, desdo
a completa ornamentação do vasto
edificio do Blectvo-Ball Cinema, qu<>
tinha, á noite, deslumbrante effeito,
pela sua - illuminação artistica o
abundante, £t execução do program-
ma do festival e fi ordem admiran-i
notada em uma casa de divcrxiVa
publicas, onde havia cerca do qua-
tro mil pessoas.

Duas bandas de musica mllitaros,
a do regimento de cavallaria da po-
licia, sob a regência do sargento Nu-
nes Sobrinho, c a do 3o regimento
do exercito, tocando ihoessantemeii-
te, completaram a alegria cnthuslns-
tica do grande nlimoro de especta-
dores.

Os directores da Empreza B. de
Diversões, Dr. Oswaldo Ramos Lima
c coronel Manoel José Machado, so-
licitamente attenderam a todas is
pessoas que careciam de explicner.es
sobre a orientação do programma
do festival, mantendo, ao mesmo
tempo, rigorosa fiscalização nas por-
tas dc entrada do estabelecimento,
pois, para quo maior fosse a ronda
da festa, foram suspensas as entri-
das de favor, mesmo ãs pessoas por-
tadoias de convites especiaes perma-
nentes.

Todas as.dependências do Eleetro-
Bali estavam repletas de espectado-
res; não havia um sô logar vago no
cinernatographo, nas secções de tiro
ao alvo, plng-pong; bilhares, r,c.
E 6 indescriptivel o interesse désper»
tado pelos torneios de "electro-ball",
principalmente durante a disputa
dos torneios de honra.

Teve inicio o primeiro, âs 22 ho-
ras, quando jfi- se achavam presen-
tes os directores da Associação -'.o
Imprensa. Drs. Raul Pederneiras,
presidente; Antonio Leal da Costa,
vice-presidente; Paulo Vidal, nc-cte-
tario; Irineu Velloso, thesoureiro, o
Osmundo Pimentel, procurador,

Por uma gentileza para com cs
jornalistas presentes, offo.rsceu-so
phra ser o juiz desse torneio dc hon-
ra, o Sr. Jayme Garcia Redon Jo, eo-
nhecido e estimado sportsman.

Foram vencedores os elojtro-bal-
lers Yrnola e Vergara, quo, sob ni>
plausos geraes, receberam as .lieda-
lhas de ouro, offerecidas pela din-
ctoria da Associação B. de .Impren-
sa, cujos directores foram 

' 
ao . sia-

dium. felicital-os.'
A directoria da Empreza Brasil"!-

ra de Diversões offereceu, depois, 110
sábio da secretaria; uma taça do
champagne aos- directores da Asso-
ciação de Imprensa. O Dr. Raul Pe-
derneiras pediu, então, a palavra o
fez uma saudação a empreza, agra-
decendo a festa que era offereoi.ta
ao Retiro dos Jornalistas o fazendo
votos pela prosperidade daquelle os-
tabèlccimento onde se realizava, eom
tanta ordem e brilho, aquelle fesli-
vai. ¦ .

• Pela directoria da Empreza . B. tio
Diversões respondeu, agradecendo, o
nosso companheiro Álvaro dc A.: Cam pos.¦ Pouco depois, foi disputado o so-
gundo torneio de honra, cm dez
ponlos, saindo vencedores os "--leotio-
ballçrs Agystln c Luiz, que foram
premiados com duas medalhas de
ouro, offerecidiís pola Empreza B. ue
Diversões. : . : -..:.. ,.; -;. ,;:•.-..'-. ...'O,povo a.pplàüdiu-os tjnibein. com
enthusiasmo,! ,,.

. As rutras partes do programnia do
frsl.ival foram normalmente executa-
das, terminando o mesmo pouco de-
pois das 2<l no.-as. . :.

Uma Int-crcssantc sessão ciiicma (o-
graiiltlca. - ¦

Os Srs. Louis Gretner eOtlio Bunn, clt—
rectores da fabrica de films Pax Film. de
Vienna, exhibem hoje, ás 10 horas, 110
Cine Palais, uma serie dc films, dedicados
á cl.tsse medica e aos estudantes de medi-
cina. Trata.-se dos mais ¦ aperfeiçoados
films operatorios, tomados de operações
praticadas pelos cirurgiões europeus. O
espectaculo é gratuito, e para elle são cou-
vidados ois médicos e os estudantes de me-
dicina. A' porta do Cine Palais haverá
quem receba as esportulas voluntárias da
assistência, sendo o resultadp dos.donati-
vos distribuído e"ntre o hospital Pro-Ma-
tre e asi crianças .desamparadas de
Vienna.

O programma é o seguinte: 1, exame
de uma. gestante; 2, o parto normal; .i,
partb pelvico;"4, a marcha na gravidez;
S, reanimação do rceemnascido; 6, eclam.
psia; 7, parto a forceps; 8, grande extra-
cção; 9, craneotomia; 10, operação ces.v
reana; 11, prolapso (operação), e 12, feys-
to do ovario (operação).

raty o secretario de Estado Sr, Colby. [nha pessoa, aue o destino do nosso eon

DECRETOS ASSIGNADOS
O Sr. presidente da (Republica

.assignou, honteflfe o. .sejíuiatia de-
çretos:

Na pasta da fazenda
Sanccionando a resolução legisla-

tiva que nutoriza a abrir e abrindo
o credito de 3.000:000$, supplemon-
tar á verba 31*,* do orçamento da
fazenda.
í Na pastu da guerra
. .Sanccionando a resolução legisla-
tiva que autoriza a abrir e abrindo o
credito de 113:142$, para pagamento
de vencimentos a funecionarios da
JEscols. de Estado-Maior e outros;-

* Sanccionando. a resolução legislo
tiva .que determina que os officiaes
do exercito qúe não contavam trinta
Ánnos de erfectivo exercício e foram'Còmpulsados em virtude do decreto
legislativo n." 12.800. de 8 de janeiro
de. 1918, terão a patente e o eoldo
dos postos immediatamente superio-
res c- dando bütraS providencias.

Xa p.-ifitu da «RPlculíurn
í .^brindo o credito dè 20fV:000$,
liara iiatioíhonto <!•) *-n:p:-i\jiinio a.
o'"- >o ••••h^c i> :¦:>. . :- ¦ • ¦-•" ;i II,,
do dcciílo n. l-I..Sl'>, .'..¦ w du (.or-
reütè mez.

VM AÇUDE PARA A BAHIA
Respondendo a um officio do sou

collcga da .agricultura, enviando
uma representação de diversos ha-
bltantes de Cameleira, no Estado da
Bahia, pedindo a construcção de um
aqude publico na referida localidade,
o Sr, ministro da viação communi-
cou-lhe que a Inspectoria Federal de
Obras Contra as. Secens já rocom-
mondou que o 3o districto mandílssa
estudar, em local apropriado, as.
obras daquelle referido, açude.

O POITCO PREPARO DOS CANDT-
DATOS A EMPREGO NA CF.V-
TRAL
O Sr. ministro da viação tomou co-

nhecimento do relatório dirigido ao
dirretor da Estrada de Ferro Central
do Brasil pelo Dr. José Antonio da
Rosa, presidente da commissão ex-
aminadora do concurso realizado em
junho ultimo, para praticantes da
conferen to. edn duetor e telegrapbis-
ta daquella estrada. Por esse ,tra-
hnlho verifica-se que a percentagera
de approvados attingiu a -58,84 0|0
para os que prestaram ambas as pro-
vas, e 63,71 o|o ipara os habilitados
somente em prova oral. O candidato
Luiz Rodrigues d« Carvalho, apren-
diz de locomoção, foi o unlco que
obteve grrâo 9.'0-5. Quatro candidato»
tiveram grfio superior a oito; 12, »
aete; 31. a seis; 67, a'cinco; 127. a
quatro, e 254, superior a tres, ml*
nlmo de approvação. No seu relato-
rio. o Dr. Jo»6 Antonio da Rosa diz:

"ObHerva-se quo, em geral, o pro-
paro flos. candidatos é fraco* deixan-
do muito a desejar, o que «o eviden*
cia pela totalidade doa gráos mini-
mos Obtidos, em que pese a factll-
dado das questões propostas e daí
arguições feitas.

As minhas observações, resultantes
da impressão èolhlda nos concursos
de 191i5, 1916 e do actual, me invnm
ã conclusão de que. dos candidatos,
empregados da estrada, jâ idosos e
prestando hons serviços na reparti-
ção, pouco se porlcrã esperar eni es-
forço para adquirirem algum !»'°*
paro, Dos novos, moços cm sua maio-
vin. *ristf* iiripv^ví-lo so rèccbe, por
VfTÜV-ir íxll-s -f-i-i rtõftniortV-ln do
ii- ,11 . l.ii--ion ,ít'-|"i--.'ÍK 08

p.lill S.U fA.i.l ¦'(•' ^o'1"
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Viciai Social
Sebastião Sampaio.

Chegou hontem a esta capital, na co-

n-itiva do ministro Colby, o nosso antigo

confrade Sebastião Sampaio, que exerce,

iictualmente, as funecões de addido com-

mercial do Brasil nos Estados Unidos.

Sebastião Sampaio, que se destacara,

n0 jornalismo, como um profissional es-

iorçado, brilhante, competente, abraçou,

ha alguns annos, a carreira consular. No-

na-ado cônsul em S. Luiz, tomou, ali,

iniciativa de grande alcance para o nosso

paiz, mantendo um curso de portuguez c

jazendo propagando do Brasil. Os seus

çerviços foram reconhecidos e premiados

pelo actual governo, que o aproveitou em

um posto de maiores responsabilidades,

nomeando-o addido commercial nos Es-

lados 1'nidos.
Agora, com a vinda do illustre ministro

Colby ao Brasil, Sebastião Sampaio foi

destacado para fazer parte da comitiva

ministerial e com ella viajou a bordo do

florid ¦

Festas.
Xas nossas rodas mais finas toda a

pente sabe e louva a generosa iniciativa

,ia seivhorka Laiírita Pessoa que, com um

empo de aniiguinhas da alta sociedade,

organizou 
"A lJe<iue:ia Cruzada", as-

sociação para ensino do cathecismo ¦ as

criancinhas pobres, para confecção de

roupas e distribuição de brinquedos pelo
Xatal. A sociedade é actualmente presi-
dida pela senhõrvtá Laurita Pessoa e tem

como i" secretaria, Lucilia de Souza Ri-

beiro; 2a, Cecilia Rangel; i" thesoureira,

Stella Silveira Martins Ramos; 2* the-

Matreira, Rosita Sampaio.
*

Realizou-se no domingo, 19 do corren-

te d:;s 14 ás 18 horas, a festa annual do

encerramento dos trabalhos escolares • e

distribuição de prêmios uo' Colle-gio Ke-

gina Coeli, fundado e mantido pelas
missionárias do Sagrado Coração de Je-

consideração dos nossos círculos sociaes
e financeiros.

*
O nosso presado e brilhante confrade

Juan Carlos Mendoza, que tem oecupado
no jornalismo platino posições de muito
destaque, regressou hontem para Monte-
vidéo, depois de dois mezes de permanen-
cia no Rio de Janeiro.*

O Sr. Ricard Coit, conhecido banquei-
ro, chefe da firma R. Coit Sr C, desta

praça, regressou a esta capital, vindo da
Europa, onde se demorou alguns mezes.

*
A bordo do Avon, partem hoje para a

Europa os barões de Saavedra.*
Pelo vapor Lutetia, acaba de chegar ao

Rio, vindo de Paris, o Sr. Paul Dclouche,
caválleiro da Legião de Honra, e filho do
commisionario e exportador francez se-
nhor Emile Dclouche.

O Sr. Paul Dclouche vem ao Brasil cm
viagem de inspecção ás- agencias dessa,
casa.

*
Pelo nocturno paulista seguiu para

Poços de Caldas, acompanhado de sua
Exma. familia o Sr. Manoel Ferreira Gui-
marães, conhecido industrial e commer-
ciante nesta praça.

•Ao «cu embarque compareceu grande
nuniero de pessoas amigas.

Coni sua Exma. familia, chegou hontem
de Santa Rita do Sapucahy o coronel
José Pedro da Costa.

Chegou hontem a esta capital a senhora
D. -Maria Lacerda de Moura, que a
convite da Liga para a emancipação Im
tellcctual da Mulher, veiu realizar uma
conferência organizada por aquella asso-
ciação.

A distincta escriptora e "leader" femi-
riistá foi recebida na "gare" da Central
por unia còmniissão de senhoras, na qual
figuravam entre outras, as Sras. DD. Ber-
tha Lutz, Amanda Alberto e Corina Bar-
redos.

Casamentos.
Realizar-se-ha a 23 

'do 
corrente o casa-

mento do Sr. Raphael Brito, auxiliar da
Companhia Souza Cruz, com a senhorita
Aluilde Cappelletti, filha do industrial se-
nhor Agostinho Cappelletti. A ceremonia
civil se realizará em casa do pai da_ noi-
va, á rua Visconde de Abaeté n. 2, ás 15
horas, e a religiosa- na matriz de Nossa
Senhora de Lourdes, ás 14 horas. Teste-
munharão o acto civil o 'Sr. Alfredo Tor-
rente e senhora, pela noiva e, pelo noivo,
o Sr. Humberto Taborda e senhora. Na
ceremonia religiosa serão testemunhas o
Sr. João TeixeiTa Barroso e a- Sra. viuva
Frederico Pinto Costa.

Os noivos terão como " demoiselles
d'honneur" as senhoritas Cinira C. Cos-
ta, Yolanda Taborda, Hyana Coutinho,
Dora Taborda, Sylvia Rabello e Regina
Silva e, como "garçons d'honneur", os
Srs. Mario C. Costa, Álvaro dc Almeida,
Alfredo Cappelletti. Arthur Camarinha,
Cândido de Souza Filho e Edward Fer-
reira.

iRea!iza-se hoje, na cidade da Campa-
nha. sul de -Minas, o enlace do advogado
Dr. Nelson da Veiga, filho do conferente
da Alfândega desta capital Dr. Ângelo
da Veiga, coin a senhorita Heddclina Ri-
beiro da Luz, filha do Dr. Francisco Car-
neiro Ribeiro da Luz, ex-juiz de direito
daquella cidade.

Serão paranymphos do noivo, no acto
civil, o Dr., Octavio de Oliveira Pinto,
capitalista residente na cidade do Rio
Greto, Estacio de S. Paulo, e a senho-
rita Edith Ribeiro da Luz, e no religioso
o advogado Dr. Taylor de Oliveira, resi-
dente em S. Paulo, e a viuva desembarga-
dor Francisco Julio da Veiga-. Da noiva,
no civil e no religioso, serão paranym-
phos o Dr. Ângelo da Veiga, pai do noi-
vo, e a Sra. D. Bcmvinda da Gama Oli-
veira, residente em Campanha.

Crescidissimo era o numero dos assis-

[cates", bastando dizer que a cerca de tre-

zentas ascende o numero das cduçUndás'
cujas familias sen-.prc folgam de assistir

á solemnidade; ' .
Deu começo á festa, sob a .presidência

do Sr. conde de -Laet, o hymno nacional,
a tres pianos e quatro violinos, e náo

sem grande com.nioção foi ouvido o ma-

jeitoso canto patrictico, optiir.ainc-nlc ex-
ccut.idò pelas meninas que, amanhã mais
de- família, saberão continuar as glo-
riosas tradições da mulher brasileira.

O programma constou de varias peças
instrumentaes c cantantes, em cujo des-
empenho mui galhardamente se exhibi-
ram as estudiosas educandos', De vez em

quando o sorriso do auditório avultava
tm franco riso, quando alguma das pe-
quenas executai!fés sublinhava uma plira-
se ou em relevo punha a nota graciosa
dos seus dotes infantis. Mais sisudas se
mostravam as mais velhas, isto é, aquel-
las que encetam essa adorável transição
da criança á mulher. E ein todas a mes*
ma confiança, a mesma jovialidade, que"irresistível sc communicava ao grande
mditorio.

Representou-se uma composição dra-
matica, O joven recruta. O entrecho,
muito simples, é o de um moco italiano

que parte para a guerra, c objecto de

pungentes anciedades, de hi volta victo-
rioso. A peça foi escripta pelas alumnas

quc terminaram o curso, senhoritas Aida
Cabral, Maria de Lourdes Leite, Maria

Jofé Cruz e Zelia Tavora, que tambem
se incumbiram da representação. Ora ahi
temos quatro pequenas dramaturgas e
actrizes. Deus, porém, lhes dè outra c
melhor directriz ao talento e actividade I
O Collegio Regina Coeli, seja dito de

passagem, mantém um jornalsinhò men-
sal, em que collaboram as alumnas. Um
desses números foi profusamente distri-
buido no correr da festa.

Não costuma o collegio enviar aos ex-
ames públicos parcelados suas turmas de
alumnas; mas não o veda ás educandas
que o desejam. Ainda este anno. ante as
rigorosas bancas examinadoras do Collc-
gio Pedro II compareceu a senhorita Aida
Cabral e obteve «pprovações plenas
(gráos 7, 8 e 9), em portuguez, francez c
inglez. Além destes idiomas, muitas'alu-
ninas falam corrcctamc-nte o Haliatio.
Uma extensa c bella poesia // sogno dc.
Cttttciubcry, foi, com pronuncia e acção
imjjeccaveis, recitada pela menina Ade-
lia Guimarães.

Os prêmios, numerosos e bem escolhi-
dos, forani distribuídos pelo presidente
do acto, conde de Laet, pelo padre João
Baptista Schmidt, superior dos Kedem-
ptoriitas, e pelo Dr. Cecil Thiré. profes-
sor de matheiiiatica no es-tabelecmitnto.

Poz termo á festa um conciso c bem
elaborado discurso proferido pela senho-
rita Aida Cabral, a quem respondeu'em
breve allocução o conde de Laet.

A commissão central da festa yenezia-
na. reunida hontem, resolveu instituir
para o corso de 25 do corrente, na cnsea-
da de Botafogo, vários premios offereci-
dos pelo nosso commercio; sendo divi-
dida em tres grupos, destacando os clubs
de regatas, filiados á Federação Brasi-
leira das Sociedades do Remo,, ás socie-
dades de yachting e ás embarcações da
Confederarão dos Pescadores. Para ser-
virem no jury desses prêmios foram desi-
guados os Srs. Dr. Antônio Antunes de
Figueiredo (da Federação Brasileira das
Sociedades do Remo), Dr. Guilherme dc
Almeida Brito e Honorio Machado (da
Associação de Chronistas Desportivos),
Dr. Carlos Maul (da Confederação dos
Pescadores), e Hugo Bastier (da Liga
Náutica de Veleiros).

No pavilhão de regatas dc Botafogo
será levantado um palanque para o jury.

Amanhã será publicado o local da sai-
da das embarcações dos clubs de rega-
tas, das sociedades de yachting e da
Confederação dos Pescadores.

Para maior brilhantismo da festa
veneziana a commissão central fretou um
excellente vapor pira conduzir os con-
vidados, havendo todas as accommodações
para familias. O embarque será no cáes
pharoux,

A bordo locará uma banda dc niusica
militar, havendo buffet, sendo faculta-
tivas as dansas.

Os restos dos bilhetes são encontra-
dos até o dia 25 do corrente, á venda,
nas casas David, á Avenida Rio Branco;
Confeitaria Brasil, praça Mauá; Café das
Barcas, pra»,-a Quinze de Novembro;
Café Mundial, largo de S. Francisco de
Paula, c rua dos Andradas, c Café Indi-
ger.a. Lapa.

Hontem foram convidados os Srs.
presidente da Republica, prefeito, chefe
dc policia, pessoas gradas e directores da
Asiociaçãd de Imprensa, americana e dos
jornaes.

Regressou de S. Paulo, onde esteve pas-
sando uma temporada, o Dr. Eurico de
Góes, candidato official do partido demo-
crata á depulação pela Bahia.*

A bordo do paquete belga Pays dc

Weiss, partiu hontem para a Republica

Argentina o Sr. Eduardo Taladrid,

cretario da Escola de Bellas Artes

Buenos Aires c representante da Socie-

dade Estimulo de Bellas Artes.

O illustre viajante regressa de uma

bella missão em nosso paiz: a de estreitar

as relações e trocar conhecimentos entre

brasileiros e argentinos por meio dos seus

laços artisticos.
A exposição Quinquela Martin, os dis-

cursos e a acção do Sr. Paladrid foram,

evidentemente, a obra proficua da ami-

sade internacional tão superiormente de-

í*miida pela reciprocidade artistica dos

paizes deste continente.

Realizou-se sabbado ultimo o enlace
matrimonial do Sr. Amilcar de Barros
Santos Mello com a senhorita Lelia Ma-
ria de Araujo.

O acto civil teve logar na 5* pretoria
civel, tendo como juiz o Dr. Sylvio Mar-
tins Teixeira, servindo de testemunhas
os Srs. Abdon Lyra e capitalista Euze-
bio G. de Freitas, por parte do noivo,
e Antonio Ramos e Odilir de Souza -e

Silva, por parte da- noiva. O acto reli-
gioso, que se realizou na matriz de São
Francisco Xavier, revestiu-se de grande
pompa, servindo de paranymphos, do noi-
vo, o coronel João Hygino de Araujo e
senhora, pais da noiva, e o Sr. Euzebio
G. de Freitas e senhora, por parte desta.

Uma orchestra de 25 professores exe-
cütou musica apropriada ao acto.

Na residência dos pais da noiva foi
servida uma ceia, seguindo-se as dansas,

I nente, de março, de 19". havendo obtido

permissão para passar para a reserva,
afim. de empregar a sua actividade na ma.
rinha mercante, em dezembro de it>i6..

Seu enterro realizou-se a tarde,, saindo
o feretro da residência de seu cunhado,

Dr José Luib Monteiro de';Souza. director
de secção do Ministério da Agricultura.'á
-Uarneda S. Boaventura n. 117, em Nithe-
roy para o cáes Pharoux, ás 15 -|2 horas,
de 

'onde 
seguiu depois o cortejo fúnebre

para aquella necropole, ás 16 i|2 horas,
indo o caixão envolto no pavilhão nacio-
nal.

\o sèu enterramento compareceu cre-

scido numero de amigos seus e de sua
familia ;parcntes, collegas de classe, offi-

ciaes da armada, commissões de funecio-
narios da Companhia Costeira, da capita-
nia do porto e representantes da impren-
sa da cidade vizinha. ...

Sobre seu ataude foram collocadas bel-

lissimas coroas 
"e 

palmas de flores natu-
raes com expressivas legendas, dentre

as quaes destacamos as seguinte: Home-

nagem dos seus sollegas do corpo de com-

ir.issarios da armada, Homenagem da

Companhia N. Navegação Sosteira c das

suas secções, Saudades eternas dc sua es-

posa e filha, de seu-s irmãos José. Luiz e

Marieta; Saudades de seus sobrinhos,
Saudades dc seus irmãos Deborah e Gui-

lhernie. Saudade de seus irmãos Julio e

dwin. Homenagem de seu amigo \ilhena.
Saudades de sua sogra. Saudades da viu-

va Rodrigues e filhos, palma de C. Bitten-

court e outras. *

No cemitério de S. Francisco Xavier

será hoje, ás 10 horas, inhumado o corpo

de D. Ermelinda Portella Ferreira, espo-

sa do Sr. M. O. Ferreira, negociante nesta

praça.

Foram contratados hontem, na Santa

Casa. os seguintes enterros:
John Henry Crowther, saindo do Hispi-

tal Evangélico ás 12 horas de hontem,

para o cemitério de S. Francisco Xavier.
—Julieta de Oliveira Murat, saindo da

avenida Maracanã n. 714. ás 17 horas <le

hontem, para o cemitério de S. João Ba-

Ptl!Í-Coronel 
Gaspar César Ferreira de

Souza, saindo da rua D. Maria Antonia
n. 12, para o cemitério de S. Francisco
Xavier, . .,. * , „

—Pedro Arthur de Menezes, saindo da

rua Guaratiba n. 26, para o cemitério de

S. João Baptista, ás 9 horas de hoje. §

ni. advogado do nosso fOro a filha do falle-
ci.lo Dr. Tlioiiiuz de Aquino a Castro.-() Dr. Aristóteles Ferreira e seus demais
parentes, em coniiiiemoraçiio a itumuctitodn me-
niorlit da referida senhora, fizeram celebrar lion-
tem, C's-0 A\2 horas,. n-lssn no altiir-mrti- dn
Icreja de S. Francisco de Paula c cujo acto
de" rolIsWo teve acompanhamento a orgío c foi
muito concorrido.

A|»'s a ceremonia religiosa o Dr. Aristóteles
Ferreira e seus parentes dirigiram-se ao eeml-
terio de S. Francisco Xavier cm visita ao
rico mausolío ali erigido pelo referido advogado
e onde sc acham guardados oa restos mortaes
do sua saudosa esposa.*

Na Igreja do Bom Jesus do Cat vn rio, serfi
rezada hoje, ls 7 1|2 lioras, inlspa por alma de J.
Lnges, niundadn celebrar por sna família.

— Por nlma ile Victor de Moraes Vellez,
será rezada nmanliil, ás 9 1|2 horas, missa na
igrejii de S. Francisco.

— Na matriz da Candelária serfi rezada ama-
nhS, lis 9 1|2 horas, missa por alma de D. Ma-
ria Ursulina Queiroz do Monto. «

Pelas escolas.
Concluiu com brilhantismo o curso de hn-

chifrei em direito o Sr. Alvlm ltuinos do Mel-
lo, quc Jfi tem tlroclnio da proflssío que ubru-
çòü e que 6 unia das esperanças do nosfo ff.ro.
íí' filho do finado Dr. Joaquim Hiiptlsln dc Mel-
lo c de I): .Miirliina Ramos dc Mello e genro
do Sr. Humberto Adamo, digno e estimado che-
fe da casa comniercial desta capital Jonllic-
ria Adiuiin.

O Dr. Alvlm Ií muito estimado e relacionado
110 nosso melo social; e teni recebido por motivo
de sua formatura mui los- e merecidos cumpri-
mentos por todos os seus amigos e admiradores.

Acaba de concluir brillinntemente o curso
da Faculdade do Medicina do Hlo de Janeiro,
o Dr. Annibal Prnta Soares, lrmao do depu-
tadu federal por -Minas Sr. Álvaro Prata.

O Joven medico conseguiu para a sim Uiese
n nota de distineção.

PODE-SE
FICAR CEGO

Usaiiflo-se lentes sem o
exame prévio da vista. Na
•Oí 1 s:i Vieitas procede-se
ao exame de ref racção gra-
tuitameiite; rua da «Jui-
tanda 11.1U>.

Manifestações de pesar.
Por motivo do fallecimento da Exma.

viuva Luiz Delfino, o Dr. Thomaz Dclfi-
no dos Santos recebeu por cartas, car-
toes e telegrammas, pêsames das seguin-
tes pessoas:

Dr. (inines de Pnivn, E. Nilselmento Silva,
Llliilólplin de Azevedo,
(ielcinariii Dantas,

i-lliitlio IVrry e família,
Joróhymo Monteiro,- (innia

se- ! SXXSiS-SX^^
de m —#

Partiu hontem a assumir o posto

para que foi designado o Dr. Mauricio

Wanderley de Araujo Pinho, recente-

mente nomeado secretario de legação.

O joven diplomata foi,muito cumpri-

meiitado no cáes

Anniversarios.
Passa hoje o anniversario "natalicio do

Dr. Jorge Street.
O illustre industrial é um dos brasiiei-

ros que mais honram a sua Pátria, pelas
suas altas qualidades moraes e pelo fui-

gor de uma privilegiada intelligencia,

conta cm todos os círculos da nossa socie-

dade innumeros admiradores, que hoje

não lhe regatearão as mais carinhosas e

merecidas homenagens, associando-sc,

cordialmente, a essa commemoração tão

cara ao lar do Dr. Jorge Street.
Temos o maior prazer cm juntar as

nossas homenagens ás muitas quc hoje

serão prestadas a esse illustre brasileiro.
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INSTRUCÇAO MILITAR

No Instituto de Preparação Militar,
serão chamados a. prova oral, ama-

nha, as 19 horas, os seguintes offi-

ciaes-alumnos: Io tenente Olavo de

Oliveira, 2" tenente Francisco Jullo

dc Medeiros, alferes Romualdo José

do Espirito Santo, capitães José Car-
doso da Silva, João da Cunha Perei-
rae Plinio Ramalho.

Os pontos para esta prova oral se-
rão tirados duas horas antes do scu
inicio, de conformidade- com o para-
grapho'2" do artigo 12, das instru-
cções baixadas polo Ministério da
Guerra.

—Com assistência dos Srs. gene-
ral Cruz Bilhante, commandànte do
exercito do 2" linha, dos capitães
Enéas Carvalho Fortes o Octaviano
Pereira de Souza, delegados do esta-
do-maior do exercito, e de grando nu-
mero dc offieiaes, tiveram hontem
inicio as provas oraes para os offi-
ciaes'de cavallaria, candidatos aò
exercito, do 2" linha, sendo approva-
dos, com distineção, sião 10, o capi-
tão Arthur de Alburiucrque; plena-
mente, gráo fi, 6 capitão Ildefonsó
Monteiro, e simplesmente, os tenen-
tes Ozorio Martins Fontes, Alcides dc
Siqueira Amazonas e João Domingos
Lauria.' 

Ao terminar as provas, o goneral
Cruz Brilhanto, bom como os dele-
gados do estado-maior cumprimenta-
rara o capitão -.Arthur de Albuquer-
quc, pelo brilhante exame qüe aca-
bava de prestar.

Ife ;•••¦*¦¦ - vvv-v ..-oia

Faz annos hoje o Dr. Lopes da Cruz,
clinico em Nitheroy.*

Faz annos hoje a senhorita Edith Por-
to. filha do major Elysio Porto, alto fun-
cclonario da mesa de rendas do Estado
do Rio. -.,

*
Passa hoje o anniversario natalicio do

capitão Antonio Goulart da Silva.

Passa hoje o anniversario da senho-
rita Beatriz Gonçalves Ferreira, chimica
do laboratório da Casa da Moeda, filha
do Dr. J. Gonçlves Ferreira, medico-le-
gista da policia desta capital.

Faz annos
Penna.

hoje o major Bernardo

Viajantes.
De regresso a Montevidéo partiu hon-

tem. á noite, a bordo do vapor Pays de
Waes, o Sr. Luis Supervielle, conceitua-
do banqueiro, chefe da importante casa
bancaria L. Supervielle <'> C.

O distineto viajante, que passou unir.
semana nesta capita!, recebeu durante a
sua permanência 1 ' 

muitas provas dc

Faz annos hoje a Sra. D. Amélia Ro-
cha, esposa do capitão José Francisco Lo-
pes da Rocha.

Completa hoje mais um anniversario
natalicio a professora D. Deolinda Caldas.

Faz annos hoje o major José Ferreira.
*

Faz annos hoje a senhorita Noemia, fi-
lha do Sr. Badaró Esteves. alto funecio-
nario da Prefeitura, e neta do fallecido
senador Esteves Junior.*

Faz annos hoje a senhorita Belkiss
Mello Machado, filha do nosso collega de
imprensa Honorio Mello Machado.

•
Passa -hoje o anniversario natalicio do

Dr. Raul Noronha Sá.
*',

Faz annos hoje a senhorita Nair de
Abreu, filha do Dr. Rodolpho de Abreu
Filho.

*,
Completa hoje mais um anniversario

natalicio o Dr. Garcia Pires.
• '

Faz annos hoje a senhorita Maria He-
lena, filha do senador Miguel de Car-
valho.

» '

Passa hoje o anniversario natalicio do
Dr. Paulo César de Andrade.

*
Faz annos hoje o Sr. José Ferreira

Torres, compositor musical e 1° official
da directoria de hygiene municipal.

*
¦ Faz annos hoje a senhorita Olga, filha
do Sr. Arthur P. Siqueira, conceituado
negociante desta praça.•

Faz annos hoje a senhorita Maria
Alice Moreira Torres.

•
Fez annos hontem o Sr. Aldighieire,

activo empregado no commercio desta
praça.

quc se prolongaram até alta madrugada.
Os nubentes receberam ricos presentes.'.""
,Effectua-se hoje o casamento do- com-

merciante Sr. Armando de Oliveira, com
a senhorita Olga Cursell Teixeira, filha
do almirante Teixeira Junior.*

Effectuou-se no dia 20 do corrente o
enlace matrimonial do Sr. José Maria
Pinto Carvalho, sub-chefe do almoxari-
fado do Jornal do Commercio, com a se-
nhorita Sidonia Luciano, filha do conhe-
cido architecto* constructor Sr. Affonso
Luciano.

Paranympharam o coimnendador 1-er-
reira Botelho, director do Jornal do
Commercio, e a Sra. D. Rosa Ferreira
Botelho. *

Contratou casamento com a senhorita
Yolanda Luciano, íilha do Sr. Affonso
Luciano, conhecido architecto constru-
ctor. o Sr. José Faria Pereira dá Silva,
nosso collega de imprensa.

» . ;•¦¦.-:'•-

¦Consorciaram-se cm Pelotas, Estado do
Rio Grande do Sul. no dia 18 do cor-
rente, o Sr. Carlos de Godoy e a senho-
rita Ottilia Lang, filha do industrial se-
nhor Ernesto Lang. da sociedade sul rio-
grandense. '."_

O Sr. Carlos Godoy é filho do Dr. Can-
dido Godoy. ex-secretario da fazenda na-

quelle Estado do sul do Brasil.

Pelo juizo da 3* pretoria civel, fre-
guezia de Sant'Anna, co.-rem os seguin-
tes editaes dc casamento:

José . Amancio da Silva c Nair Bar-
bosa. Mario dos Anjos Silva c Olga Pau-
lina Soares. Alberico Pinto dc Almeida
e Alzira Pacheco de Medeiros, Sebastião
Luiz dos Santos e Bcrtholina de Oli-
veira. Jose dos Santos e Bernardina Pc-
reira da Silva. Antonio.da Luz Pinto e
Cclina Consuelo Bandeira. Ceredino Go-
mes de Moura Sá e Maria Máxima,
Agc-stinho Lopes Pinheiro e Iria dos
Prazeres, Paulino Augusto Ferreira e Pe-
drina Nunes dos Santos. José Frrjrè de
Oliveira e Palmyrada Silva e José Ber-
nardo e Rosalina Roland Parente.

Fallecimentos.
No engenho Curupaity. cm Catende,

Estado dc Pernambuco, falleceu o Sr. Ma-,
noel Buarque de Macedo, que durante um
grande tempo esteve á frente do Jornal
Pequeno, exerceu as funecões de secreta-
rio da Escola de Aprendizes Atifices da-
quelle Eslado.

Era casado em segundas nupeias com a
Sra. D. Prcscilla Buarque, deixando de
sua primeira nupeia quatro filhos e uma
filha.

Enterros.
Sepultou-se hontem, no cemitério de

S. Francisco Xavier, no carneiro n. 5.425.
o 1° tenente commissario da armada Raul
Marcondes do Amaral, que se encontrava
presentemente servindo na Companhia
Nacional de Navegação Costeira.

O extineto era aspirante a commissario
de maio de 1S90. tendo sido promovido a
2" tenente em setembro de 1905, e a Io te-

Perunndé», Pernnji|Jo Terra, Fninílaoo Menrtoii
DIiiIk. ,Tii«ó Míirailliiio, .-KvanKcMtia de Azevedo
Onu, '('«rins -Kiuiii.nlfC-l-fn* Dutra,¦¦' Dinirte ile
Atireu. Eduardo Hahiiniijidu. Haphaol (lotto, ,lo3o
yii-torlno rni--.-to Junior,. Ijcoiior B I.ydln de
Qili-Iroz, 1'i-lniílo lliiire» Coinclro, Honorio' PI-
nn-iit.-l o íiliiiit'111, Sylvia da' Penha llaptlMla,
I>r. 1'iinhu JIii.-ImíiIo, laliolln t•.I.ydla .SLopea;
KvnriKto de Mortfmi.-KrtneneKlIdájDoyle da Sil-
vi-.. Asir1lj11.li! Sòarus t familia, -Arthur Mme-
zes, liildn, Maria 0 Ziílla VcIIoro, Maria Itnte*
lho. CiHul-iinliiu Argos Fluminense, Josí- Oito-
ni i'e Moura, Joiio Pedro Caminha, Moura Pnr.,
Ãdul|.ho l.'erreirn Nohrega,,'Pedro do Couto e-,fn-
iiilll-i, iimjor Carlos dn Silvu Relo, Justo Clier-
mont. Branca ile Miltrdfi Arniijn, P?.lro llnr-
reto ííalvAd, Pr.. KtíHldcs Faria v Munocla Vel-
loso de rParln'; MatliriH da C111.I111 .'i"ctli'*i, Arlin-
dn l/idelra. A. Soares de Mello e fainllln, .1-'.
Ferreira dn Kosu. vluvn ÇütTÒin dn ltóMíii* .o
filha. Othelo ile Motr/ir IíqIs, i-npitilo Carlos dli
.Silva (insinuo. Maria I.11I-/..-1 de Araujo.- K. II.
Ifortti llnrliosn, Hora lmiira I.uppi, Dr. *iVt-r*
nei-k Mnilindo. teiii-nt'M-oroni'1 Joiio Cnrloi Mu-
rntorl Penna, Pi Mendes de Almeida', (iulllienne
¦Jiom.-itlTP**. ttmto**, "vinva ÁI-fí-cHo (ínTla, TjUíz
de Andrade. Kilmundn da Veli-n. Joio Ijiils
Vogel,-. 1'rancisio M-md-.-s. Caiv.-xis, Mnrlu Mn-
Kduli'im 'lyi-íi.-irn, Mui-i ó fainllln, Joiio Mello
tr fumiliti, Ha ri o ia IUitlrlinins] '.lírio (tarda, Bit-
tha e Osi-ur (iodiij-, Lludulplin N.:rro e família,
A. l-Vrrera de Almeida; Itonf- llumieninier. d"u-
tor Alfredo N*iisi;lineuto Silvu. por ai o pelu Ks-;
tola Normal: AÍfndò lluj- ltarhosn,,<-orni:i..l Cos*
ta Ferreira, 1-HI'ii Hi hnv,d e fnmilln. viuva Pupo
dc Moraes e filhas, I.ydiu e Iliraiiim Mni-hiiiln,
Alvnro l/iurclni. Hllto-i.-mirt Pllhir, Curloi Pn-
cliero. Joíõ.Duarte/ llnrtlulio Ijlttem-mirt. liinl-
lio Dolflm. Ilciirfqíio Ilrnsunto, Osiarlna liul-
iiiiuiies o fiiiiilllii,* Álvaro ds Carvalho, Cõe-'
mn Ileineterli), Alfredo Caimirn e fiinillln, Mnrln
riirtii.lrn, Alvni-nr I.lmu, litipò Azevedo, Ame-
rlio l.uldof. Antônio Costu I.are, Alfredo Pln-
tn. .Alexandre I,udntf, Manoel Ctiininnirlinin, Ar-
thur Collares Moreira, 'riiemlomiro Ticra,' Die-
sni-io Pinto, (iiistüo. Pouacru, Hoiiioro ltnplistn,
Alvnro de Castro c familia, Itndrlam-i Alves
e fiiinllia, .Torfe do" Aniiijõ, Coriun Rirardina
e família; •l'''. Silva Santos, 1> tiiruiu da Eni-o-
In Normal.• Tln-eliald» üeelfo, AntnnUi Aíerc-,
dn, JiiAn Pedi-o Iteunaül c família. Cunha Pe-
drosa .Felippe'.".i-liml.!', Jullo Iliirliasa,* )>.ineio
Correia,' Itiiéno do I'nlv.1, taln-IUfio Castro, Jjmro
Muller e familia, .Dr. L-iül Junior, Caetano
Silvestre de Almeida, Thniimiitiirxo de Anote-
do é I-i. V. Cntln Preta o família; Xnénila
Cniiipos c Álvaro do Castro Rodrigues Campos,
.1. 1'halilb de Moura, Drs. Fonseca Junior,
e Dnininuns Ferreira, João Vieira de Segadas-
Viaiiim, "Victorino. da Costa, Aeyllno da. Cos-
tn jiieqiits, Dr. Maneei Thlmotlieo du Costa,
Dr. tliiliiinriios ltabello, Dr. Frani-lseo 811-
veira, Luiz Bahia, Ataliba Correia, II. B. Tel-
xelra Mendes, M. I.ins de Vasconcellos; Freile-
rleo Fonseca e¦ Esther Manrla. Araujo Bran*
¦Ilio, Klysa Oarcia da Costa e Robreto Pache-
ro dn Costa, A.F. Band-.-iru Junior, João
de Abreu, Dr; Mírii-.-I de C-jn-allin, João Cam-
|kis, Arthur Loureiro c fainllln, Ernesto Fer-
íiiiuile.i Vieira, Bernardo Loureiro, Antônio de
Almeida Pinto o família.

Devendo a ultima turma, de reser-
Vistas'do tiro 7 jurar bandeira no

•próximo dia 2d, domingo, haverá, unui
formatura geral preparatória, para
todos os sócios tt- reservistas e-.rocru-
tiiX^ftmíinhá./íi.-j 20 

"horas, 
na síde da

cnrppraQfio, no quaptcl-Boneral do
exército. ¦', .

As".bandas dc,música e marcial de-
verão comparecer....

ARTES EJRT15TAS
BELLAS ARTES

-Exposição de arte retrospectiva da
kpoca monarchica.

O Sr. Firmino Cunha, juiz da Irinan-
dade de Nossa Senhora do iRosario e. de
S. Benedicto dos Homens Pretos, tendo
noticia de que na exposição de arte re-
trospectiva que vai realizar-se no Club
dos Diários, -haverá uma sala denominada
" Isabel, a Redemptora", pediu á com-
missão organizadora para oue, durante
a exposição, fosse pcrmititido aos tnem-
bros da referida irmandade concorrerem
diariamente com flores para guarnecer
o recinto onde se presta homenagem á
excelsa senhora.

O Sr. Firmino Cunha ainda offereeeu
os objectos históricos que possue a im-
portante irmandade, cujo templo, um dos
mais antigos desta capital foi o primeiro
em quc entrou D. João VI no Brasil.

THEATROS
TJIIANON — A casa do tio Pe-

dro, comedia original de Odu-
valdo Vianna.

A nova comedia de Oduvaldo Vianna
— A casa do tio Pedro, deu, como era de
esperar, -duas completas 'onchcntjes ao
Trianon. Os êxitos anteriores do moço
escriptor justificavam essa curiosidade.

Assistimos á segunda sessão, que aca-
bou perto de 1 % horas, o que nos im-

pede de esplanar as nossas impressões,
como cra nosso desejo.

A casa do tio Pedro, que trata um ma-

gnifico assumpto, foi ouvida com agra-

do, sendo muito applaudidos o autor c os

interpretes.
Tomou parte na representação Abigail

Maia, num papel cm que vibra a corda
sentimental é a que a distincta artista

deu uma interpretação justa......
Davina Fraga, muito bem numa' meni-

na doidivanas*, Palmyra Silva, Alexan-

dre Azevedo, Oscar Soares, Judith Ro-

drigues, Lucinda 'Lopes, Ferreira de Sou-
za c José Soares formaram um'conjunto
dc representação dos melhores que se lem

visto nos nossos theatros.

Theatro municii-al.
Hoje, cm 3* recita de assignatüra, se

dará o melodrama inglez em tres
actos de Harry M. e Harold Owein. tra-
ducção hespanhola de F. Rcparaz —
Wu-Li-Chaiig, onde o applaudido artista
Ernesto Vilches apresentará mais uma
das suas maravilhosas creações caracteris-
ticas, conlinuando assim a affirmar a sua
finissima arte peranlc o publico c a cri-
tica' desta capital.

A distribuição é a seguinte -.

Isabel Gregory. 1. L. Hercdia; lida,
Luiza Fauste ; Nang Ping, Carmen Cachct;
Lac-Song, Soledade Alvarez; An Wong,
Laura Martin; Wu-ü-chang, Emcr<o Vil-
ches; Roberto Gregory. J, S. Viscosa;
Alfredo Gregory, Alejandro Maximino;
Horman, R. de Ia Mata; Tomas Garra-
thens, Pedro Oltra; Ah Sing, M. Arbó;
capataz chinez, M.. Gallar; empregado;
Manoel Medina; Murray, J. Liri; carre-
gador chinez, Pedro Valdiviesco; criado,
José Cerer e Song, .1. Ortega.

—Amanhã, cm recita extraordinária,
se representará a comedia em quatro ca-
pitulos, dc Perez Luidin, adaptação dc
M. Linares Rivas, La casa dc Ia Troya,
cuja acção se passa em Santiago de Com-
postcla (Galliza).

A metade da receita bruta deste espe-
ctaculo é destinada, por contrato com a
Prefeitura, para auxilio ao Theatro Dra-
matico Nacional, Sociedade de Autores
Theatraes, Retiro dos Jornalistas, Casa
dos Artistas e Caixa Beneficente Théatral.

— Es-
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• Na Escola' Tactica n de Tiro da
Onarda Nnciona.1, . serão chamados
¦hojo! ón 19 boras, para exame, 03
alumnos Inscriptos.
.i.i umi > èm m-^m.— ,.

i HBEn».VDK 1)E TMVRKNSA

ninciu.-jit! ¦•? roflcíjíic*! c!o quo ?q rtizin víHinin,
nor imrte dns niitorlilinles hv-nes.. o dire.-tor dn
O iirfr. de Lim<nu. . a. Assoeliicno Brasileira-
ile ífmVrPiisti rf-vlipii de F1 oViit:i^>i«»11 s, chi cinta
ile 2" do inoa rorr-nte. o si-culnte t.-l.-irrnmmn: *

"l!oi-ehi seu tPli-Kriiliiiun, ealiendo-me In-
'i-itinr (|iie un ii-l.lild'.-'de.T.iwmii,¦ nm» dus mais
l-u|.ertnntes dn Kstado., o destacamento i-onsta
de nm rabo. nm anspeciida e tres iini..«s da
fni.-,-i imijlliii: '

¦ ijiiraa Ilnlila,-redactor do .brnal n nue vos
. refi-i-in, ostA nn rozo dò toda» ns (tarantlas nn-

nuella elilnd", onde reside e onde exen-e a sna
proflssflb de hoteleiro. V.' o i|Ue me «lbe Infor*
mnr em utteni.-.lo a es-n iisso.-li|(jiin. AKni'1-.-..-o o
i-oneeltn p n In-tlcn «u» me- faz. iioilemln íu-
rnntlr que nainiella ildiide todas,a-< autoridades
silo mnriillrada- a • ruiiiprhlorna dos seus de-
vorei, nilo.'nh«tnn'o' as elanu-rosas liijii--|li.-ns
de lieliili.iniidiiilo ib une o referido Lnrns Uai*
nlin e rciln'-tnr. fnrdlnes srindin.-ões. — llrrelllo
Liie, gpvernndor." . . . ,
¦-.— Kl BIW '

"D. Qulxote",
Estfl- muito Inlere-snnte o numero jiosto lioje,

II Ti-nd.-i di-s-n «iire.-lnda revista.
•KÍ di-dlendo ng Natal, contendo Sü imcinns,

eom um cs.-nllildo testo eni n«-' I»' tralmllios
(» 1'lmrcP1» tios nossos- mcihoro» lninioriata»; e
earli-ntiiristus.

ASSOOIAC-ÍO líRASIIiÉIRA DE
IMPRENSA

Missas.
A família du general Joiio Marliiia d'Avila,

imiUKuraiido !i 24 do corrente, no cemitério de
S; l'ranelsi-0 Xavier, o mnusolco íiiKiidado erl-
Kir no túmulo em <iuc re|Kiusam oa restos mor-
taes do i-eu querido c bondoso cliefe, fnnt <c-
lebrnr nesse dia, 4b 0 horas, irilssa e bcnçiio
du liifsuio jazigo.

Fuz lioje um anno. que apesar tle todos 09
desveles dc sua família, auxiliando os cuida-
dus clínicos do Illustre profèsspr I>r. Acenor
Torto, falleceu a estimada senhorita Curmen
Calüelros Cott», noiva do nos.10 saudoso eom*
paulieiro Dr. Everardo Ilarbosa. *

Sua extremosa mill, Irmãos c cunhados eom-
memoram a data luttuosal fazendo i-elebrar,
fts U 1|2 liorns. iiiíbsii nn" ca|ielu-iniir da nia*
tria da Gloria, li praça Duque de Caxias.*

Xa data dc hontem, cm 11)10, falleceu nesta
capital. .1 Sra. 1). Genoveva de Aquino e Caa-
tro Ferreira, esposa do Dr; Aristóteles Ferrei-

Faz annos hoje a Sra.
Mctutela, esposa do Sr.
tutela.

I-eonor Pupo
Alfredo Me-

«nMHEHnM^HHMi^^Bi^MBH

As ultimas novidades em Crepes e Or-
gandis a preços reduzidos

Corn a pi-escnca dos directores H1111I Ted*r-
nclrns. 1'nulo Vidal Severino da Silva Ita-
fnns, Irineu Vellozo, Osmundo Pimentel e Ju-
venal do Oliveira realluou-e liontem a rcuniilo
íèmniiiit dá directoria da assorlnçüo.

• Lida e approvada n ai-tn da sessilo nuterlor
foram propostos c açoitou soi-los os-Srs.' Dr;
¦Tose A. Xavier Pinheiro. d'.l Clrfilili- c Asceir-
dino Sampaio. (Io Rln .Itirntil. Foram lidos nm
convite da Camiira de Comniéfelo. para a rêce-
pçiln qUe a mesma offereie amnnliü, nn Sr. Col-
ti,v, snb-spi-relarlo das . relações exteriores da
Americn do Norte: tcleitniinmn do Rovemador
de Santn füitharlna em resposta fls providen*
rins qm- Ilio foram' solicitadas em favor, do
S. I.iions Itnlnho, qne so illiln ameaçndo na su»
llherdnde do Jornalista; convite dn Loja Maço*
ali 11 rayríi. com sido no. Mcycr, para n so-
t—Idade dà dlstrlbulçüo de prêmios aos alu*

do Instituto que mantém, n realizar-se
«mamiá: teleurninnin do rovernador do S.lo
Paulo, explicando os faelos decorridos com a
fZa-r.fl tin Puro, de Santos, em resposta ts pro-
vldenelas snlieltndns pela directoria. O senhor
Paulo Vidal den conta da oi-rurreneln ,com o
ex-soelo Sr. Adnmastnr Soares de Mnialliães.
pre«o nn necasISo em que prni-uravu re.eber a
Injportnnéln dc 100?. que, dolosamente linvlp.
eonsoBUido do govèrhndfr do Kspirlto Snnto, pn-
ra o Itetlro dos Jornalistas, a ser 1WR11 )xir In-
termédio da cnsa baurarla dasta praça Joüo
Dale. Lido o offieio em que o 1» drlrgiln» nn-
xillur apresentara o m-i-usailo i-oni o» doi-unieii-
tos npiireliendldos. fnl o momo Adnmustor ex-
pulso do selo soclnl lior unniilmldade. O senhor
Paulo A*ldal eommiinieoii que se realizou no dia
18 o concerto dó maestro Mnrlo Pennaforte,
de cujo produeto reservara *10 "1", em lienefl-
eio do Retiro dos Jornalistas, « que no dia 20,
teve locar a grande festa offerecida pela dire-
ctoria do Electro-Ball. tambem em beneficio
do Retiro, tendo a directoria se feito represen*
tar emainliiis ns festas. O'Sr. Irineu Vel-
loso conununlcou que o Dr. M.0II0 Nogueira,
do corpo inodleó dn asMiciai.-So, agradeceu o voto
dc jiesar i-onsigniido cm neta, pelo fallecimento
de seu saudoso irinilo.

Kol lida uma longa relação de llvroa levados
da bibliotheca por snelos e por outros que Jíl
não o são, a coutar de lüló. e que não' fdrani
linda rcstitiililos, fiiniiilo i-nmblniido pnlilli-nr-
se edital conVIdílriiln os mesmos irrestituil-os.

Relativamente fl t-.-utiitln- da ihantago de
quc foi vlitimn, lm (lin-*, n dlrei-t.iria dn Asso-
¦ lação Brasileira de Iu-preosa dirigiu no pre-
•Ideritò do listado do Ksplrilo-Sníito o s.-giiiute
telegramma:"A Associação Brasileira de Imprensa, agia-
dei-euiln o gesto dc V. Ev., cfíer-i-emln nm
contos dc réis paia o Ilrtiro dos .limiallstas, sen*
te-se. eutretanlii, oliriciiiln n Infui-mnr ijuu uão
autorlwiu pesson nlgumn n solicitar quliésquer
donativos. Adaniastor Soares de Magalhães
foi preso em flagrante quando procurava re-
ceber do Sr. João Dole n referida; Importan*
ela, acudo expulso da associação, ft qunl, infe-
llíineiiie, pertencia.

R.ig-.iinos a flnexa dc mandar divulgar o fa-
cto 

'pela 
lii.prcn«:i local. A ordeni de V. Kx. 011-

contra *.ie em nosso |K'.ler, á sua dlsiiuslsio.
Attcnciusiis iMi.Im.jõcs."

"Slí A BOMBA ARREBENTA...
tría da nova companhia df. revis-'. 
taÍ5, no Recreio. ,

Estréa finalmente hoje, 110 Recreio, a
no\'a companliia de espectaculos por ses-
sões, organizada pelo empre/.ario José
Loureiro, e de cujo elenco fazem parte
artistas de valor no gênero.

A apresentação da nova' troupe nacio-
nal:é feita com a revista de palpitante
acítlalidade Sc a bomba arrebenta:..,
escripta especialmente para a estrta da
companhia pelos escriptores Rego Bar-
ros, Carlos Bittencourt c Cardoso dc
Menezes. Os 24 números dr musica,
da peça foram escolhidos entre òs nu-
meros populares de maior suecesso, sendo
alguns originaes do maestro SorianoRo-
hèrt, maestro da companhia.

Octavio Rangel, director-de scena e
ensaiador da nova companhia, esforçou-
¦se por fazer-para o novo original uma
mise-en-scene. a rigor.

A peça. será ainda enriquecida com dois
números -de attriicções, como sejam a can-
tora c fadista portugueza A' Transmon-
lana.ejo casal de bailarinos Lei Demos,
nas suas dansas modernas.' A montagem
da.revista é.-segundo nos informa a ein-

preza,, das mais deslumbrantes de quan-
tas se tém feito até hoje cm espectaculos
por. sessões.

A peça está assim distribuída: .
Seii Machadinho (compere), João de

Deus; seu Rodrigues (compere), João
Martins; Didá (comèrc). Zézé Cabral;
Cidade, do Rio dc Janeiro, Maria do Tifn-

que, Aviadora e Alma Portugueza, Filo-
mena Lima; D. I.aite, Nênê. Pardal, Pei-

gnoir de seda, Historia, Zázá Soares;
.Cédula de 500. Mme. Xúxú, Festa Venç-
ziana. inconfidência Mineira, Leda Viei-
ra; Arte, Zézé Cabral; Industria, Filha,
Mestra de Córte, Bandeirante- Lecticia
Flora; Lavoura, Mulher de Tamanqucirai
Guerra dos Farrapos, Margarida'Velloso;.
Sciencia, Sogra, D. Pópó, Rosa Alves.;
Commercio, Julinha, Emboabas,. Julia de
Oliveira; O Vintém, Antonico, i" aranha,
Adelina Marques; Letras. 2*' aranha, Ce-
lia Zenote; i"alumna, Maria Vidal; 2*
alumna, Rosa; .Mister Dollar, Cint-mato-
graphiitn. Passado. Linri Ribeiro; Barão,
J. .Loureiro; Cambio) Tamanqueira,' :.°
Carlito, Patriotisiiii, Teixeira Bastos;
Advogado,. Grevista da fome, 40 cavador,
Oswaldo Novaes; -Mordomo, 2° cavador,
Raul Gonçalves; Pyjama dc seda, i" ca-
vador, Pezzi; Zé e 3° cavador, Mario
Barreto.

A companhia Satanella-Amarante re«
pete esta noite a comedia em tres acto»
O pai Simão, verdadeira fabrica de garga-
lhadas, em que tanto se distingue o actor
Amarante, secundado pelos restantes ar-
tistas, que, num harmonioso conjunto,
contribuirão para o brilho da represen-
tação.

O pai Simão se conservará no carta»
somente hoje e amanhã.

*•**,Coniinua a procura de bilhetes
para o espectaculo de sexta-feira, no Pa-
lacío Theatro, em homenagem aos artis-
tas Estevão Amarante e Luiza Satanella.

Além dos dois primeiros actos da
Miss Diabo, haverá uma acto variado,
cm que Amarantc, acompanhado por tres
guitarristas, entre elles o actor José Vi-
ctor, cantará novos fados ,e Satanclla se
fará ouvir em algumas das suas canções
napolitanas.

* * * Dia a dia vai crescendo o inter»
esse pelo festival dedicado ás crianças, a
realizar-se na tarde do próximo dia 25.
Além das hilariantes excentricidades de
F.dinuiido André, dos bailados dos Le»
Demos, duetos e outros alegres números,
constantes do programma. publicado, vai
haver uma sessão-'completa-de caricatu-
ras, gênero Tico-Tico, feitas pela carica-
turista Perdigão, que fará tambem dos

pequenos que vão tomar parte no at- .
traente festival.

Será um verdadeiro regalo para a pe-
tizada carioca o Natal das Crianças no
theatro Lyrico.

* • Na próxima quinta-feira, no Çar-
los Gomes, será . representada, em pre-
tiíiere, a comedia de Alberto Deodato —

A pensão da Nicola, que réflecte um as-

pcclo da vida bohemia no Rio. .
Nessa comedia tomam patre todos OS

artistas da companhia Marzullo, idclusive
F.ina de Souza, "estrella".

* ? O S. Pedro continua a regorgitar
de espectadores, quc ali vão applaudir a
magnifica burleta de Arthur Azevedo —

A Capital Federal. Desde que a actual
companhia oecupa o S. Pedro, nunca
áquelle theatro obteve n exito que sc pu-
desse, aproximar do alcançado pela Co-

pitai Federal.

ClNEMATOGttAPHOS
. CENTRAL —- A viagem dc Mccislc •¦

Carlitos sac do xadrez. ,
ODEON — A pesca dc mondo e Os fa-
¦raes do prefeito dc Cork.iicracs do prefe
IDEAL — Isto arranjo cu.
OLYMPIA — Historieta.
ELECTRO--.BALL -r- A mina do mett*

digo.
.MODERNO — O talisman do anwr.
PARIS — A viagem dc AI existe e Os

ladrões do ijrandc mundo.
PHENIX — Incêndio ilo circo:

Inflamações? SABÃO 1U1SSO.

NUCIjEO CRUZ MAG1IADO

¦ Recebeu o .director do serviço de

povoamento 
'de Porto . Uniilo o se-

guinte telegramma, nssignado pelo
administrador, cio Nncleo Colonial
Cruss Machado: , -:

"Congratulo-me com V. Ex. pelo
anniversario da fundação deste prós-
pero núcleo. Esta data foi brilhante-
mente asslgnalada pela conclusão da
Estrada União da Victoria, que re-

presenta o factor principal de seu in-
evitavel desenvolvimento."

POLICIA MIMTAR

Serviço para hoje:
Superior de dia, capitão Augusto;
Official de dia, ao quartel-general,

Io tenente Hilário;
Official de dia ao corpo dc servi-,

ços auxiliares, 2' tenente Jcsuino;
Medico de dia. 24 horas, 2" tenen-

te honorário Dr. Rocha; ;-.->;
Medico de dia,. 12 horas, 2a tenen-

tc honorário Oswaldo*.
Pharmaceutico de dia, 2o tenente

Aguiar; A'
interno de,dia, 2o tenente honora-

rio Toscano; .,
Dentista. 2o tenente honorário

Custro
Auxiliar do official de dia ao quar-

tel-general, sargento Camerlno;
Uniforme, -1° (kakl).

A .primeira do "Outro sexo", no
Republica.

Em ultima recita de assignatüra, dá-se
hoje; no Republica, a primeira represen--
tação em portuguez da opereta O outro
sexo, quc aqui foi dada pela companhia
Aida Arce com o titulo Eva moderna.

O outro sexo, que nada tem com a co-
media aqui representada com o mesmo
titulo, é uma opereta conhecida, de Gil-
bert, o famoso autor da Casta Suzana, e
tem agora, no Republica, a seguinte dis-
tribuição: __

Renée, Cremilda de Oliveira; Mme,
Niniche Cascadier, Margarida Martinó;
Camila, média. Irene Gomes; baroneza
de Ia . Rochc Tarle, Carmen Marques;
Nclly. criada. Emilia Sarmento; Amélia,
Arminda Martins; Suzana, Austrato
Ferreira; i* dama. Arminda; 2* dama.
Austrntoa; Casimiro Cascadier, Antonio
Gomes; Justino 

' P.ontgirard, Almeida
Cruz; Henrique Cebolet, Vasco Sant'An-
na; liouquet desTsis. Joaquim Roda; es-
crivão, Calado; um critico, Pacheco; mn

jornalista, Carlos Barros; official, Mat-
tos.

MUNICIPAL — Wu-Li-Chaitg.
PALÁCIO — O pai Simão.
REPUBLICA — O outro sexo.
S. PEDRO — A Capital Federal.
S. JOSE' — Os cangaceiros.
CARLOS GOMES — O homem do gns.
RECREIO — Se a bomba arrebenta.
TRIANON — A casa do tio Pedro.

m

'

"Brasil Unido".

Appareceu hontem essa revifíta de

artes, sciencias, commercio e indus-
tria. E' seu redactor-chefe o Sr* Lin-
dolpho de Assis. No scu artigo-pro-

gramma, depois do seu caborallio,
insere o lcmma "Selamos brasileiros
de um só Brasil", diz- que procurará,
destruir, pela campanha assídua e te-,
naz, rude c violenta, ã obra de anni-

quilamcnto dos que almejam a st-pa- .
ração de qualquer parte do nosso ter--
ritorio.

Na sua primeira pagina insere o

retrato de D. Pedro II e env artigo
•'A Bahia" o retrato do Dj*. J. J.
Seabra. :

':

CONSELHO 5IUNIC1VAL

Ainda hontem não pôde o Con-
selho iniciar o debate das emendas
otferoc-idas fi lei de meios para o tu-

turo exercício. A requerimento do

Sr * Alberto Beaumont, foi a conil-

nuação da 3a discussão adiada por
48 lioras.

No decorrer do debate, ficou ni.--.l-

gnaladu a condueta do presidente do

Conselho, que recusou todas as

emendas quc- contrariar» disposições
da lei orgânica do Dlstriao e do ru-

gimento Interno do Consellio

¦¦> a <im • rn-
"A.

Do*

O."
Irs. J. Martins & Iriuloa, mcentea, I

ruu do Carmo li. 31). Io nnilnr. i-c-clu-iioi o
siMiínniirio lllustmdo .1. II. O., ri-vistu mui- *<:
filltã i-in r.!sb-*u. K' uiitn rt-vi-tn l>-.-iii f.-ltK,
loutcndo nitldnii gruvuiiis i- vnrln-l-. testo »o-
bre a vida artística--y soiiiil d» 1'OttupU. ¦

' - w'-*:. -.-¦ ¦ .'-'.*¦ -jfe-ft*^
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•^jp^j/.ir^ ü ^o Fôo^EalL TtLsrf, Rowasa atro.
FOOTBALL

m*T?.

J

CAMPEONATO DE 1920
PRIMEIRA DIVISÃO

Andarahy x Fluminense
No campo do Andarahy A. C fi.

rua Prefeito Serzedello, em Villa
Isabel. Terceiros, segundos o pri-
metros quadros, fia 9,45, 14,30 e
•¦.6,15, respectivamente.

Palmeiras x Villa Isabel
No campo do America F. C, a

irua Campos Salles, no Engenho
Velho. Terceiros, segundos e primei-
ros quadros, áa 9,45, 14.30 e 16,15,
respectivamente.

SEGUNDA DIVISÃO
Vaso» ila Gama x MuckonzJo

No campo do Botafogo F. C„ ã
rua General Severiano, cm Botafogo.
Terceii-03, segundos e primeiros qua-
dros, ás 9,45, 14,30 e 16,15, respecti-
.vãmente.

LIGA SUBURBANA BE FOOT-
BALL

(Sub-Liga da (Metropolitana)
Mavlllcs x Italia

Petlrcgullio x Dramático
Frontin x União

Riachuelo x Modesto

Molas do dia
AINDA O "CASO" DO JOGO INFAIÍ"

TIL AMERICA x BOTAFOGO

Como devem estar lembrados os
nossos leitores, o America, F. C„ no
mutch do torneio infantil pomo. Bota-
fogo, realizado em 31 ce outubro, pro-
testou contra a in«.:usão, no quadro
alvi-negro, dc Luiz de Andrade Ra-
inos, allegando não ter esse,'jogador
a necessária medida, officlando do-
pois á Liga Metropolitana, solicitando
a abertura de um inquérito, afim de
se verificar se o joguflor, que foi me-
dido pela cominissãò respectiva, era

mesmo jogador que tomou parte
no referido jogo, pois este, medido-
em seu campo, aceusava a altura de

m. e 73 centímetros.
O inquérito solicitado foi aberto,

_t£ndo o presidento da commissão de
syndicancia resolvido solicitar da di-
rectoria da Liga nova inedi-jão do

•player em questão, embora o mesmo,
pelo seu club, tenha apresentado um
documento da policia civil, declaran-
do a sua medida official.

A mcdi«,*ão requerida foi ante-hon-
tem effectuada, e o resultado da
mesma veiu provar que foi impro-
cedento o protesto cto .America, assim
como o Inquérito sôiiciíádo.

O referido player tem a medida
exigida pela Liga, emiforme se veri-
fica pelo respectivo ".ermo lavrado
pelo sportsman Luiz Lebre, V the.-
soureiro da Lijra, nomeado para pro-
ceder á nova medição.

O termo é o seguinte:
"Sr. presideute — Escolhido pela

directoria para proceder á medição
•do jogador juvenil Sr. Luiz do An-
«Irado Ramos, do Botafogo I'\ C, te-
•nho a informar que nessa data, na
sedo da Liga, procedi á referida me-
•dição, em um apparelho cedido pelo
C. R. do Flamengo, dando a "medi-

da de 1 ni. e 69 centímetros e alguns
ímillimetros.

A medhjão foi feita na minha pre-
sença e demais pessoas que assigna-
ram abaixo, juntamente com o joga-
dor citado. Rio, 20 de dezembro de
1920 — Luiz F; Lebre, Luiz do An-
drade Ramos, A. Amorim, represen-
tante do Metropolitano; Souto Casta-
gnino, representante do Mangueira;
Oldemar Murtinho, João Colockatt
de Sá, representante do S. C. Eve-
rest; C. Lebre, do C. R. do Falmengo,
e Mario Newton, director."

O Botafogo F. C, julgando-se me-
llndrado com a attitude do America
F. C, que o aceusou de uma falsida-
do, enviou hontom & Liga o seguinte
officio:

"Sr. presidente da Liga Metropoli-
tana do Desportos Terrestres — Ha-
vendo este club, em officio n. 197, de
23 de novembro ultimo, feito vêr á
•digna directoria dessa Liga o quanto
o òffendcra a grave denuncia levada
pelo Amerlca F. C, «Te ter o Botafogo
usado de meios pouco- dignos, para
incluir no seu primeiro team infantil
o player Luiz de Andrade Ramos, e
solicitado ao mesmo tempo providen-
cias afim de que, apurada a improco-
dencia dar denuncia, foss,? fésponsabí-
•lizado o seu fácil aceusador, rogo-vos
digneis de nos declarar qual a attitu-
de da.honrada directoria para com o
América F. C, uma vez que acaba
de ge apurar a correcção deste club
no caso de que se trata, e, poTtanto,
a falsidade da denuncia que vos foi
apresentada.

Peço não verdes neste pedido, que
é feito com o maior respoito, outro
intuito que não o de ser responsabili-
«ado o autor de unia falsa e grave
aceusação.

O Botafogo F. C. aguarda, com a
maior anciedade, a resoitição da dire-
etoria dessa Liga no pedido que ora
faz, afim de providenciar como jul-
gar conveniente á defesa dc seus in-
teresses e de seu nome.

Sirvo-me do ensejo para reiterar"
vos os protestos de nossa mais alta
estima o distineta consideração —
Evaristo da Veiga, 1" secretario."
O _t" GOAL DO FLAJMJENGO FOI

ILLEGAL, DIZ O DR. OSWALDO
GOMES

Em uma palestra, hontem, a tarde,
tia- Avenida, ouvimos um associado
do" rubro, que tambem o 6 do tricô-
lor, dizer que o Dr. Oswaldo Gomes
havia nffirmado que o sportman Ary
Frirnco, reforce do jogo Fluminense
X Flamengo, andou muito errado,
dando como valido o Io goal Fia-
mengo, conquistado polo .player João
de Deus, o qual sc achava visivel-
mente off-side.

Sc isso é verdade, o que acredita-
mos, pois esse associado do rubro-
neçro não mente, ahi tem o Sr. Ary
Franco uma apreciação de valor so-

bre a sua Infeliz decisão na marca-
ção do referido goal, no encontro do
doming«

!!!...
ECHOS DO JOGO S. CHRISTOVÃO

X AMERICA
Escrevem-nos :"Sr. redactor sportlvo de "O Paiz"

— Saudações —• Devem estar satis-
feitos e quiçá orgulhosos os sãochri-
stovenses com os resultados do
match com o glorioso America.

TJma victoria, quando se conquis-
ta. como ob rapazes <Jc grêmio da rua
Figueira de Mello, conseguiram,
trAs-ante-hontem, alegra e envaide-
ce os que desejam o levantamento
do foot-ball. Americanos e sãochri-
stovenRes empenharam-se numa lu-
cta bellissima, pela lealdade que im-
¦primlram ao jogo, como pelo cunho
fraternal que deram á- partida.

Não se notou, da parte do vencido,
o menor desanimo e nem a' mais leve
contrariedn.de peta derrota, o que,
além de revelar ps sentimentos no-
bres dos americanos, enalteceu a vi-
etoria do S. Christovão.

Pelejaram com multo ardor, mas
sempre dentro dos sãos princípios da
oduca«;âo sportiva.

Para completar essa alegria dos
aãochristovenses, a vossa apreciada
secção, que, por motivos que não vem
a pello -rememorar, havia riscado o
nome do S. Christovão A. C, resol-
veu attender o appello da A. C, D.

Deve ter; causado magnifica im-
pressão no^'meios sportivos essa vos-
sa resolução;' que, attendendo os fins
collifnadosJ pela A. C. D., deu por
terrriinaJdo 0; incidente que vos levara
a hão cuidar do S. Christovão.

A partida com o valoroso America
proporcionou, portanto, aos adeptos
do pavilhão sãochrlatovensns a feli-
cidade de uma tarde sportiva com-
pleta, por iiualquer dos prismas que
se a encare.

Como assignalaram os redactores
que se dignaram de fazer a chronica
desse encontro, nada houve que, de
longe, empanasse o brilho da lueta e,
para gaüdio dos i-apazes da rua Fi-
gueira de Mello, a vossa secção, vol-
tando a tratar do S. Christovão, o fez
de uma maneira que os devia sensi-
bilizar*-peIo critério com que analy-
sou os factos.

Assim, pois, permittl que um vosso
leitor vos solicite tornar publica essa
satisfação, que reina nos arraiaes do
grêmio do inesquecível Cantuaria.

Com toda a conideraçâo — Tom
Mi .<-.**

A SOCIEDADE ELEGANTE t
é convidada a visitar a
GUANABARA na aua
nova • luxuosa Instai»
lação para vêr como,
sam pagar exageros,

lhe 4 possível vestir»**
com os mas mos

finíssimos tscidos *
com a mesma distineção

das casas ds luxo,
R. Carioca, 54—Cantral 92

Cigarros "MISTURAS"
Mnmifactura eom -rada de LOPtS SA' «fc 0,

Há, ,*> m ,*ihora*».
Run Santo Anto-to ns. 5-9

A A. O. D. E OS SPORTS
COMMERCIAES

Na secretaria da Associação de
Chronistas Desportivos deu entrada
hontem o seguinte officio:

"Exmo. ÍSr. Honorio Netto Ma-
chado, -DD. presidente da Associa-
ção de Chrontetas Desportivos-*—Saú-
daçSes cordiaes—De ordem do se-
nhor presidente, aceuso o recebi-
mento ilo prezado officio de V. Ex.,
datado de 19 de novernibro transacto,
no qual ooncita esta directoria tra-
balhar para unificação da-s tres en-
tidades commerciaes desta capital.

Devido á Importância e o caracter
do assumpto, o nosso presidente s6
tomou conhecimento do officio, em
sessão de directoria, realizada hon-
tem, o que justifica a demora na re-
sposta do mesmo.

O appello que V. Ex. nos faz en-
contra nos componentes da directo-
ria desta entidade o mais franco *e
decidido apoio, a maior boa vonta-
de o o máximo desejo em vel-o tra-
duzido em realidade, porque deverá
interpretar perfeitamente a aspira-
ção do todos os bons sportsmen com-
merciaes.

O mandato da actual directoria
finda com a temporada offiplal, e,
assim, já catamos, confeccionando- o
respectivo relatório, para ser entre-
gue, em janeiro próximo futuro;
por isto, aos futuros directores ca-
berá a opportunidade de se enten-
derem sobre assumpto tão .magno e
encaiminhal-o ã assemblêa geral,
pa.ra resolvel-o com o "placot" dos
cluba filiados.

Todavia, em consideração ao ele-
vado appello de V. Ex., teremos
muito prazer em compareceria re-
união que V. Ex. determinar, para
trocarmos IdCas sobre o assumpto, e
d'ahi melhor informarmos á nova
directoria ou á assemblêa geral
quando for opportuno.

Reiterando ps meus protestos de
alta estima e magna consideração,
.sub.«creyo-me—Álvaro Marques Sa-
rabanda, secretario".

ASSOCLVÇÀO DE CHRONISTAS
DMPORTIVOS

-•: (Official)
Aviso aos oommrrentc*- «lo palpites—A directoria avisa aos concurren-

tes-de palpites da "Taça America" e"Prêmio A. C. D.", que, sendo o
dia 25 do corrente, Jsabbado, dia de
Natal, os prognósticos para os jogos
de domingo serão recebidos a>t6 sex-
ta-feira, ás 16 1|2 horas, sem tole-
rancla.

reconhecimento aquelle acatado
sportsman, o convidará para compa-
recer a uma sessão especialmente
convocada para tal fim, e que se
realizará por estes dias.

Os tcanis da Lisa Commercial
pnra o annaf vindouro — E' incrível
que faltando ainda muitos mezes
para o inicio da temporada de 1921
dttsta Liga, já eatejam revoluciona-
dos os circulos desportivos commer-
ciaes com a formação dos teams que
disputarão o campeonato do inuo
vindouro. Isto vem domonstrar.mals
umá \l'z, o enthusiasmo e interesi«
que já desperta o foot-ball praticado
ontre oa auxiliares do nosso oomincr-
cio.

O Salic F. C, o valoroso campeão
de 1920. apresentará o seu team serf-
sivelmente modificado, devendo fi-
gurar dois grandes players ao lado
dos heroes deste anno.

O João Reynaldo-Janowitzer tam-
bem conta com novos elementos, que
reforçarão bastante o conjunto do
campeão da divisão domingueira.

O Orace Club, campeão de 1919,
roapparecerá no anno vindouro «Min
um team formidável. O estimado
sportsman H. Guimarães JA conta
como certa a victoria do seu club,
no campeonato do 1931.

O Herm. Stoltz espera poder apre-
sentar um team bastante forte, fl-
.g-urando no goal um excclleiito ke-
©per de um club da zona «ul da Me-
tropolltana.

O tricolor da Liga, o sympathieo
conjunto do Affonso Vizeu F. C, es-
tá multo esperançoso, pola além dos
bons elementos que 1á conta, inclui-
rá no sou team dois valorosos
players da Liga Metropolitana. Será
um dos mais sírios concurrentes ao
campeonato de 1921.

Outros clubs, como o Casa Leitão,
Dias Garcia, Ault Wlborg-Pratt, Ri-
chard Whichello, Walter, etc. .«abe-
mos que, embora muito calados, es-
tão tratando de formar excelentes
teams para o anno vindouro.

E os novos filiados á pujante Li-
ga Commercial ? Destes, por eni-
quanto, nada podemos falar, mas po-
demos adiantar que muitos teams de
valor farão a sua estréa no 2o cam-
peonato da Liga.

Emfim, tudo faz crer que o cam-
peonato de 1921 sorá um verdadeiro
suecesso para o desporto commer-
ctal.

A directoria reune-se hoje — O
presidente communica a todos os di-
rectores que a sessão semanal de dl-
rectoria será realizada hoje, ás 17' í|2
horas, e não á noite, como de costu-
me. São convidados todos os dJrecto-
res a comparecerem & sôde da Liga
A referida hora.

FEDERAÇÃO ATHLETICA DO
ALTO COMMERCIO

Está convocada para hoje, ás 17
horas, reunião de directoria àasia
Federação.

RESULTADOS DE DOMINGO
O Infantil inhnuiiu-i.se venceu o

Infantil Brasil pelo score «le 2 x 0 —-
Conforme fora annunciado, realizou-
se domingo ultimo, o esperado én-
contro entre as mais fortes equipes
infantis suburbanas. Em 17 de outu-
bro «Io corrente anno, encontraram-
se pela primeira vez, os referidos
clubs, no campo do Inhaumnese, ve-
rificando-se um honroso empate por
2x2. achando-se o team do club lo-,
cal, desfalcado de Mario Pinho o de
Alfredinho.

Sendo a data do 19 do corrente es-
colhida para o desempate, muito se
falava pólos subúrbios sobre este jo-
go, devido a equipe do Brasil não ter
sido ainda derrotada em seu próprio
campo.

Na prova preliminar, entro os se-
gunrlos teains, terminou com um em-
pato do lxl, sendo o goal do Inhau-
ní.énse conquistado por Coutinho..:

Na principal prova, depois de tra-
varem uma lueta emocionante, cou-
be a victoria ao respeitado team do
Inliauniense, pelo score de 2 x 0,
marcando os goals da victoria, Os-
waldo e Mario Pinho.

Oíi teams do Inhaümense tiveram a
seguinte organização:

1" team — Marcolino; Gambá e
Orlando; Onofre, Alfredinho e Chi-
qiiiiilio; Oswaldo, Cariblo, M. Pinho
(cap.), Formiga e José.

2" team — Durvalino; Viriato e
Antenor; Henrique. Aristidcs (cap.)'
e Pimentel; Coutinho, Chaves, Lou?
renço, ,1. Pinto e Maia.

Florenso F. C. x S. C. Nancy —
Realizou-se, domingo o match entre
os 1"" teams destes dois clubs. O jogo
foi equilibrado, terminando num
bello empate de 2 x 2, sendo o autor
dos dois goals do-Nancy o center
Moacyr. Todos jogararh admirável-
mente, destacando-se olwch Braga
c o arqueiro Macalão.

O leam do Nancy era o seguinte:
Macalão; Braga e Henrique; Ma-

calão II, Masson e Thomaz; Eraga II,
Antônio, Moacyr e Sofia (Cap.).

O juiz agiu correctamente.

Notas de S. Paulo
O STADIUM DE S. PAULO VAI SER

CONSTRUÍDO PELO GOVERNO
PAULISTA

. Fomos seguramente informados,
na Paullcéa, que o Dr. Washington
Lula, presidente do Estado de São
Paulo, resolveu mandar construir o
grande stadium paulista, projectado
a algum tempo.

O acto do presidente cto grande
Estado foi recebido com grandes
sympathias e applausos no meio
sportivo paulista.
O CAMPEONATO PAULISTA VIN-

DOURO SERA' DISPUTADO POR
12 CLUBS
Segundo resolução «le. uma das ul-

Umas asseníblêas da Associação Pau-
lista,- o campeonato vindouro será
disputado por 13 clubs.

De accordo com o resolvido, o
Sport Club Syrio, cin-ipeãó da- 2' di-
visão, se-rá promovido.

A outra vaga deve ser preenchida
pelo veterano «. C. Germanla ou a
A. A. Graphica, este segundo collo-
oado na 2" divisão¦ 6" aquelle club de-
missionário da associação.

O Palestra-Italia pleteia a entrada
do Germania e o presidente da asso-
clação quer a inclusão da Graphica.

Ao que conseguimos saber, a vaga
será preenchida pelo Germania, visto
ter a seu favor o Palestra-Italia e
mais cinoo clubs, que -assim formam
a maioria da assemblêa da associa-
ção.
UMA RICA TAÇA DE PRATA PA-

RA SER DISPUTADA ENTRE OS
QUATRO COLLOCÁDOS NO CAM-
PEONATO PAULISTA
A colônia portugueza de S. Paulo

acaba de instituir uma rica taça de
prata, para sor disputada em bene-
ficio dos orphãos dos combatentes
portuguezes,

A disputa do referido trophéo,
que é uma rica obra de arte e que
custou a importância de tres contos
fortes, será em systema de torneio
entre os quatro clubs collocádos no
actual campeonato paulista, que são
o Palestra-Italia, o CA. Paulistano,
o S. C. Corlnthians Paulistas e A. A.
S. Bento-

Os clubs foram convidados e acei-
taram o convite, devondo os jogos
ser disputados em janeiro próximo.
A AÍÍSOCIAÇAO PAULISTA VAI

AUXILIAR OS SEUS CLUBS
Em S. Paulo, ouvimos que o dele-

gado do C. A. Vpiranga, na próxima
assemblêa da Associação Paulista,
vai submetter á apreciação de seus
collegas, uma proposta autorizando a
directoria da entidade paulista a
emprestar aos seus clubs filiados o
quanto necessitarem para eonstru-
cção, melhora e instalação do suas
sedes sociaes e praça do sports.

O CAMPEONATO DO INTERIOR
O campeonato do Interior do Es-

tado de S. Paulo, a ser disputado pe-
la terceira vez, em janeiro, está des-
pertandò grande interesse, achando-
se inscriptos até hoje quatorze clubs.
O Paulista Jundiahyensc, é' o cam-
peão do corrente .anno.

I I
Meias, leques, lavas.

bolsas e carteiras
Continua durante este mez
com o abatimento de 10 %
sobre os preços marcados.
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V EX. PRECISA CALÇADO?
VEJA AS VITRINES DA

CASA ABRUNHOSA
UGA COMMERCIAÍi DE DESPOR-

TOS ATHLETICOS

O sportsman Rnul Bastos será rc-
cebido pelu «llrectoria «lesta entlda-
dc coniincrclnl — Apôs longa esta-
dia no norto do paiz, a serviço da
importante firma Affonso Vizeu & C.
chegou ha poucos dias a esta capi-
tal o estimado sportsman Raul Bas-
tos, que foi um dos braças fortes
desta Liga durante o periodo dc sua
organização. . .

Se a referida entidade commer-
ciai 6 hoje uma sociedade incontes-
tavelmente consolidada e firmada no
conceito dos sportsmen do commer-
cio, muito deve a Raul Bastos, qut}
nunca poupou esforços em prol do
eeu engrandeeimento.

Assim, a directoria da Liga Com-
mercial, desejando dar uma prova de

CASA HEIM
Grande armazem de comestíveis

nara ns festas do Natal e Anno Bom.
Sortimento completo de charcute-
rins, carnes preparadas, queijos.mas-
sas, frutas, conservas - nacionaes e
estrangeiras, vinhos Bordeaux, Bour-
gognõ, Rheno, MaseIa,Chianti,Cham-
pagne, etc. Restaurante "á la carte".
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TORNEIOS INTERNOS

Botafogo F. C. — O «lirector do
campeonato interno de foot-ball pe-
de o compareeimento dos represen-
tantes dos teams quo disputam o
campeonato, amanha, ás 20 horas,
na sede do club, afim de approva-
fem os jogos do referido campeona-
to, que ainda se acham dependendo
dc approvação.

Sendo esta a ultima convocação, a
sessão se realibarit com qualquer nu-
mero.:

TRAININGS
'' Fluminense F.-C. — Reaiizá-se ho-
Je'um rigoroso treino èhtre o segun-
db o primeiro quadros, tendo sido es-
calado os jogadores abaixo, cujo
compareeimento u commissão do
sports" solicita por nosso' Intermédio,
íis 16 horas em ponto, á sede social.
- 1" team — Oerdal; Vidal o Othe)o;
Adamastor, Coelho, Lemos, Queiroz
e Moura Costa.

Reservas: Jullein, Oliveira, Geor-
ge, Luiz Almeida, Luiz Liberal, Hen-
rifiue Braga, Paulo Cavalcanti, Sá
Carvalho, João Ignacio Coelho, João
Coelho Netto, Vicente e Georges.

AMSO

Botafogo F; (-. — A directoria, por
nowo intermédio, leva ao conheci-

«¦a

monto dos sócios que terá logar„.no
dia 24 do • corrente, sexta-feira, a"soirCo" dansante que a directoria
mensalmente offerece fis suas Exmas.
familias.

que deverá .reger os destinos do club
durante o anno de-1921.

S. O. Mackenzie —• O presidente
convida os associados para se reuni-
rem em assemblêa geral ordinária.,
nos termos do artigo 59, capitulo IX,
dos estatutos, no dia 28 do andante,
na sedo 

"social, 
á rua Dias da Cruz

n. 153, sobrado.
Helios A. C. — O presidente pede

o compareeimento* dos directores,
hoje, na nova sede, á rua Gon-
çalves n. 9, Catumby, afim de tra-
tarem de assumptos referentes ao
próximo festival de 26 do corrente.

Mangueira F. C. — Realiza-se.
hoje, ás 20 horas, a assemblêa
geral para a eleição da nova directo-
ria e interesses geraes.

Manguinhos — O -presidente con-
vida todos os directores deste club a
se reunirem em sessão semanal, ho-
je, <ás 20 horas, no edifieio social, sito
á estação de Amorim, afim do resol-
verem assumptos de relativa' impor-
tancia,

LiLsilano F. C. — Está marcada pa-
ra hoje uma importante reunião de
directoria deste club, áa 20 horas.

Villa Guarany F. O. — O presiden-
te convida os directores e associados
para se reunirem em assemblêa geral,
no dia 24 do corrente:

a) Eleição de nova directoria; b)
Interesses geraes; c) Preparativos
parn >o baile do dia 31 do corrente.

S. C. S. Paulo — O presidente pede
o compareeimento de todos os dire-
ctores amanhã, ás 19 horas.

—A directoria deste club pede
0 compareeimento de todos os
sócios, no dia 27 do corrente, para
eleição da nova directoria e outros
assumptos, seniío que todos os so-
cios devem estar quites atê a ves-
pera.
A REUNIÃO DE HONTEM, DO

CONSELHO DA 1» DIVISÃO
Em sessão ordinária, reuniu-se

hontem, o conselho da 1* divisão da
Liga Metropolitana, que resolveu o
seguinte:

a) Approvar os jogos dos l00 e 8o*
quadros Fluminense x Flamengo;

b) Marcar os pontos do segundo
quadro do Fluminense, por ter o'
Flamengo abandonado o campo;

c) Suspender por 15 dias, o player
do C. R. Flamengo, Milthon Augusto
Caldas, por ter aggredido um assis-
tente;

d) Multar o CR. Flamengo em
100Í, por ter o seu segundo team,
abandonado o' canipo;

S) Approvar. o jogo doa \°°, quar
dros Palmeiras x Andarahy, realiza-
do em 12 do corrente;

f) Approvar os matches dos i",oo. 0 3o0 quadros Villa Isabel x Anda-
rahy;

g) Censurar os jogadores Francis-
co Martinez o Nelson Brandão, dos
300 teams do Villa Isabel e Andarahy,
respectivamente.

h) Approvar a seguinte escala de
juizes e representantes:

Palmeiras x Villa Isabel —- l"»
quadros, Plinio Ribeiro de Castro;
segundos, Elviro de Souzq, Ribeiro, e

¦ Observações sobre as firovds — A mes-
ma desorganização notada nos exercícios
prévios continuei a observar nas provas
officiaes e com a maior surpresa. As pro-
vas eram fiscalizadas por commissarios
do comitê, que nenhuma providencia po-
diam dar, e conio resultante da própria
desorganização do comitê, eram obriga-
«ios a uma indulgência exagerada e am-
bigua, qüe apenas servia para perturbar
e anarchizar o desenrolar das provas.

A marcação dos alvos em cada tiro era
feita pelos soiicitos atiradores conrpa-
nheiros, pois, não havendo trincheiras
não era possivel exigir que empregados
fossem arriscar a vida, collocando-se ao
lado dos alvos. ¦

Forain estes os denominados leaes, isto
é, sobre cada um era desfechada apenas
uma serie, os orifícios das balas não eram
tapiidos; e a verificatjrfío dos .pontos era
feita á noite, pela cominissSo especial en-
carregada, sem a presença do inttressa-
do e do capitão da equipe. Ert relação
aos alvos dos atiradores brasileiros, fo-
ram todos verificados por mim e pelo in-
teressado, ao terminar de cada prova.

E' necessário, porem, que eu deixe
•consignado que a commissão encarregada
da verificação agiu sempre com o maior
escrúpulo e imparcialidade.

Armas e munições — A superioridade
do armamento americano utilizado sobre
o das demais nações foi incontestável; e
o melhor attestado que disso temos foram
as srmas com «jue atiramos em as provas
de pistola livre.

A fiscalização sobre as mesmas não
sc exerceu em absoluto.

Nâo foi verificada a pressão minima de
1.500 gr. na tecla do gatilho; atiradores
houve que atiraram com armas regula-
mentares de outras nações; chegando o
contrasenso ao ponto de atirarem alguns
eom armamento regulamentar de nações
prohibidas de concorrerem ás olympia-
das! II

Parece-me da maior urgência que o
Comitê Olympico Internacional fixe o
typo de armas para as differentes provas,
caracterizando-os de fôrma a que os con-
currentes possam desde já, e convenien-
temente, sc exercitarem nas condições
exactas em que devem concorrer.

Um dos inconvenientes mais contro-
vertidos foi o que 9c referiu ao critério
exaeto das armas de guerra; as varias re-
clamações apresentadas não tiveram so-
lmjão, e embora o comitê não tivesse
sido expressamente provocado para tal,
parece-me"ser indispensável que o ponto
obscuro se resolva antes da próxima
olympiada.

Local para realização das provas- —
Ainda neste ponto deve o "Comitê Olym-

pico Internacional-definitivamente regu-
lamentar, afim de que ellas se não reali-
zem, ora em " stand", ora em campo
aberto.

Se os concursos olympicos de liro ao
alvo têm como principal característica o
sport, parecem-me deverem visar a pio-
ducção máxima do atirador, e esta natu-
ralmente augmentará com o conforlo de
que o cercarem.

Em taes condições, quanto mais favo-
ravel for o recinto cm que elle operar
melhor será o seu resultado.

Em canipo aberto, influenciado por va-
riações atmosphericas, uma dscillação
qualquer representará no total sensível
differença; e isto poderá mesmo chegar
ao ponto dc sujeitar optimos atiradores
a serem derrotados por outros de menor
valor, segundo a hora cm que um ou ou-
tro atirar.

O "stand"' (para o tiro ao alvo spom
em grande parte corrige as jliffercnças
e equipara as condições de cada um.

Abrigado do vento, da luz e da cliuv.t,
o bom atirador podará facilmente denion-
strar a sua perícia e superioridade sobre
os demais.

Aliás, o próprio programnia das plym-
piadas traz a nota: de que o comitê belga
não realizava as provas em "stand" por
haverem os allemães destruído complet,!.
niente os que existiam no paiz, e uão
ter sido ainda possivel reconstiuil-os.

O capitão não deve perdencer á equipe
— Um gravíssimo inconveniente se fiz
notar na equipe brasileira, c que uão s;
poderá repetir ém próximas competições
internacionaes: ser capitão um dos atira-
dores.

Um atirador nada mais deve fazer do
que atirar; as suas energias devem ser
inteiramente dedicadas ao tiro; qualquer
preoecupação, de qualquer natureza, ai»
terará immedialamenlc o seu tiro; além
de que não poderá atlender ás duas fun-
cções sem que uma dellas seja fatalmente
prejudicada. Isto, a par dó grande esgo-
tamento physico «iue poderá apenas con-
correr para o enfraquecimento da equipe.

Todos estes inconvenientes foram pnr
mim verificados pessoalmente, no exer-
cicio de ambas as funeções, e recçnimen-
do com a maior .insistência que tal fado
se nã orepita.

E assim tenho eu aqui finda a missão
dc que fui incumbido, satisfeito por haver
cumprido estritamente com o meu devei-,
e por ver realizados todos os meus pen-
samentos cm relação ao tiro no Brasil e
ao merecimento real dos atiradores nacio-
naes.

Os atiradores brasileiros, exercitados
por pessoas competentes, honestas c de,-
interessadas, podem enfrentar sem receio
qualquer equipe do mundo.

NATAL X NATAL
CASTANHAS-.' '"^iOSCES.

AMÊNDOAS

ESTAS:-0 melhor presente
meias ou camisas finas?

CamisariaLuva Preta
34 Praça Tiradentes 34

Tel. C. -14011.

TVULTAS V1.RDE?! E SECCAS;
B calhau tio Porto - Artigos para o NATAL

Casa FERREIRA
nTJJ*. DA ASSfSISíVIEírjÉA. *S**S

J-jquiiia Aa Af nida
dDelephoiie central 3"Mã*>'

O ingresso se íarâ com o recibo
n. 12.

Hullonico A. Ç. — A thesouraria
communica, por;;- nosso interme- •
dio, -que ser/i de grande conve-
Salles, Sylvio e Portes; Mano, Zézé,
Welfare, Machado e Bacchl.
. 2° team — Affonso; Hugo e Moa-
cyr; Faro, Honorio e Junqueira;
niencla, para regularidade de serviço,
que os associados se munam com an-
teceaencia do recibo n. 12, o qual
dará ingresso ao baile do dia 24.

• Para attender os associados, o the-
soureiro acha-se na sede do club to-
dos os «Mas, das 20 us 22 -horas.

Real Grandeza F. C. — A thesou-
raria avisa aos associados que se
acham em atrazo- com suas moiisali-
dades, que st> encontra, tocas as
terças, quintas e sabbados, na sede
do club, o cobrador, e o thosoureiro,
todas as sextas-feiras.

ASSKMHIiÊAS 13 REUNIÕES
America F. G. — O presidente oon-

vida os Rocios quites para se reuni-
retti' cm assemblCiv geral ama-
nhã,, ãs 20 toorasj; mara dis-
cutirem o relatório da actual directo-
ria c procederem á eleição da nova
directoria para o anno de lt>21.

Botafogo F. C. — O presidente,
convida os sócios quites para se re-
unirem em assemblêa geral, no dia 3
de janeiro próximo, áa 20 horas, pa-
ra discutirem o relatório da actual
directoria e procederem ã eleição da

Caixa Geral
das Familias

¦ Sorleio semestral
, A,-directoria cojTvi<là'-os Sre. accio-.
nlstas e segurado»» .- pára. «j-ssi^lrem,"
na'sede socful, á Avenida Rl<> Bran-
co n. 87, ao sorteio de apólices, que
fará realizar a 24 do corrente, ãs 13
horas.

Outrosim, participa aos Srs. se-
gumdos que, para concorrerem ao
sorteio, deverão pagar suas presta-
ções atô o dia 20 do corrente, sondo
nessa data encerrada <i relação das
apólices sorteavels.

Rio dc .Iuneiro, 11 «le dezembro de
1,020—-A DIRRCTOIÍIA.

terceiros. Alberto Paes da Rosa. Re-
presentante, Oldemar Murtinho.

Andarahy x Fluminense — l™
quadros, Carlos Santos; segundos,
Juracy Nazareth de Araujo, e tercei-
ros, João Chrockatt de Sá. Repre-
sentante, Joaquim Guimarães.

VARIAS NOTICIAS
O Flumlnen.se e a passagem do

anno—A directoria do campeão da
cidade, por nosso intermédio, com-
mímica aos sócios que, em comme-
moração fl passagem do anno, a 31
do corrente, ficará aberta a sOde, á
noite, e especialmente illu-minada,
ha.vendo dansa e funecionando o
bar.« restaurante, com: um serviço
dè ceias.

O traje será roupa branca ou o
de rigor.

O Ingresso do soclo se fará me»
diante a apresentação ..do recibo do
me** corrente, devendo serem fiel-
merito observadas as disposições do
regimento interno a respeito da en-
trada da familia do associado.

A próxima soInV-dansantc do Bo»
tafogo í'. Ç.—Será na. noite de 24'
do corrente que a directoria do gio-
rioso Botafogo fará realizar, em sua
magnifica sede, mais uma encanta-
dora sbirtie-dansa.nto.'

Papa essa festa, resolveu a esfor-
cada directoria do- alvi-negro ,não
distribuir convites, sendo o ingresso
dos sócios mediante a apresentação
do. recibo de dezembro.

Essa soirée será, pois, a nota ele-
gante da 'semana, onde a 

"nossa
"haut gomme" encontrará' toda : a
distlncção do costume.

Harry líobis«>ii, »;iitre np*»—»Acba-
se, ha. dias, nesta capitai, vindo «Ia
Inglaterra, onde, como. capitão do

Jglorloso exercito, inglez, tomou par-•-te na, grande guerra, salientando-se
por seus acto.:? de heroísmo e abne-
gação, o valoroso player iXurjy -Ro-
bison, uma das figuras de sportsman
que tom pisado em nossos grounds
desportivos.

O Flamengo pede liceu..*» para jo-
gar com o ttcrutch fluminense — Na
secretaria da Liga Metropolitana,
deu hontem entrada um officio do
C. R. Flamengo, solicitando llcen-
ça para, no domingo proximo.dispu-
tar em Nitheroy, com o scratch da
Liga Sportiva Fluminense.um match
de foot-ball.

Grando festa «lc sporls cin JXltlic-
roy—No «ampo do Byron V. C'., na

vzinha capital, realiza-sè domingo
ujna grande -festa de sports, prómo-
vida pelo' Instituto dé Protecção e
Assistência' á Infância.

JEssa festa, será 'honrada corii: a
presença dos Drs. Raul'Veiga, pre-
sidente do Estado do Rio; Enéas de
Castro, prefeito municipal, e déhiais
altas autoridades.

O programma desse festival 6 o
seguinte:

1* prova, ás 14 horas—Sensacional
match entre b S. C. Mangueira, da
1' divisão da Liga Metropolitana, e
o scratch da Liga Sportiva Gonça-
lense. Juiz, Dr. Plinio Ribeiro de
Castro.

2* prova, ás 15 e 45 minutos—
Emociona.nte match Infantil entre
os teams A. e B do R. C. Flamengo,
de Nitheroy. Juiz, o famoso, ar-
queiro rubro-negro Julio Kunz.

3* prova, fts 16 e 45 • minutos—
Extraordinário encontro entre o gio-
rloso campeão carioca C. K. do
Flamengo e o seleccionado da Liga
Sportiva Fluminense.

O encontro, om Paiquetú, entre o
Rio A A. x Ji-quiá F. C—.Realizou-
se domingo ultimo, na Ilha do Go-
vernador, o encontro entre esses
clubs, no festival organizado pelo
Jequiá F. C.

Ao dar entrada em. campo as
equipes disputantes, o captain Can-
tuaria, do Rio A. C, fez entrega,
ao do Jequiá, de uma linda corbeille,
começando, em seguida, o jogo, aca-
bando com uni honroso ompate de
2x2, sendo òs goals do Rio còn-
qulstadOtS por Tavares e Cantuaria.

O grande festival sportlvo do Mun-
«llUI F. C—Realiza-se domingo i<-n-
ximo o festival sportivo do Mundial
dial F. C, em beneficio dós cofres
sociaes, o qual terá logar no camíio
do Olaria A.C, sito á estacio de
Olaria.

EssO' festival, que 6 anciosamente
esperado, promette alcançar 

"grande

suecesso. .. ,,
O programnia está assim consti-

tuido:
IV prova, 12 horas—Cantagallo x

Villa Lusitânia.
2" prova, 13 hora-s—Braz de Pinna

x Penha.
3* prova, 14 horas—Olaria x Me-

rity".'
4' prova, 15 horas--iPaléstra Ita-

lia x Rupturita.
. 5* prova, 16 horas-r-Mundial x
S. C. Lusitanio.

Hávei-á um concurso entre os nove
clubs convidados, e oque maiior nu-
mero de ¦ entradas vender para o
festival, receberá uma linda taça,
offerecida pelo soclo Sr. Antônio
Ferreira. -

Festival do team Stamp — E' o
seguinte ò programma do grandefestival.que terá logar no campo do
S. Christovão A. C, no dia 9 de ja-neiro vindouro, promovido por este
team. V

A's 13^45 — Confiança A. C. x Bo-

tafogo A. C. Uma taça a& vencedor.
A's 15 horas — Villegaignon x Ci-

vil S. C. Medalhas uo vencedor.
A's 16 1(2 horas — Riachuelo

F. C. x Pereira Passos. Medalhas ao
vencedor.'

Os novos dlrcctor«?s do Campo
Grande A. O. — A nova directoria
do Campo Grande A. C, para o anno
vindouro, está'assim conslituida:

Presidente, Baldoiho F. da Cosia;
vlco-presidénte, Agenor Guapyassú;
l" secretario, Ananias Alves de Oli-
veira; 2o secretario, Demetrio Fran-
ça; 1" thesoureiro, José Goiiies Viei-
ra; 2" thosoureiro, Mitrcullino V. G.
Andrade, e director sportlvo, Sebas-
tião T. Menezes.

Corrtmissão de desportos: Jorge
Wilson Lima, João Baptista Miglio-
rlne e Adamastor Noronha.

Commissão de syndicancia: David
Nunes do Carvalho, Bismarck Porei-
ra e Adhemar Rangel.

Como uma lorcedoru quer a dire-
c-torlu do Botafogo F. C, — Escre-
vem-nos:

. "Sr. redactor sportivo de "O Paiz"Desejando que o meu querido Bo-
tafogo F. C. tenha esto nnno uma bpa
administração, peijo-lhc o grande
favor de publicar a seguinte chapa:

Presidente, Pino Machado; i" vi-
ce-presidente, Paula e Silva; 2" vice-
presidente, Samuol de Oliveira; l"
thesoureiro, Arnaldo Braga;-2o the-
soureiro, Herminio Ferreira; Io se-
cretario, Oldemar Murtinho, e 2" se-
cretario, Henrique Meyer.

Commissão de sports — Presiden-
to, Luiz M. da Rocha; Luiz Palamo-
lie, Benjamin SodrÉ, Carlos Pimeit-
lei e Renato Franco.

Gratíssima pela publicação, etc.—
Navette."

A nova -liivrtorlii do S. C. Everest
Na ultima assemblêa realizada no

S. C. Everest, foi' eleita e empossada
a seguinte directoria, pa.vi o anno
Vindouro:

Presidento, Raymundo F. K. C.
Rubim Junior; Io vice-presidente,
Ovidio de Freitas; 2* vice-presiden-
te, Dr. Plinio Ribeiro de Castro; 1*
secretario. Floriano Tovar; 2o secre-
tario, Ernani Costa; 1° thesoureiro,
Alberto Barrocas; 2o thesoureiro,
Custodio da Cunha Vieira; procura-
dor, João Chrockatt de Sá, e dire-
ctor sportivo, Manoel da Fonseca
Filho.

A festa sportiva do Real Griihdexa
Correm bastante aniiii:i,.l-'S nü

preparativos para a grande festa iii
desportos, promovida polo R<r,l
Grandeza, domingo proxlmo.no cam-
po do Carioca F. C.

As tres grandes provas do din áe
rão arbitradas pelos sportsmen João
Medeiros Cabral, Jorge Menna Soa-
res e Arlindo Miranda, este ultimo
do Amerlca F. C.

A Inspectoria de mattas vai orna-
mentar, com bandeiras e galharde-
t<-s, o campo e corre como c-n-to que
a banda musical quo Mrllhantarl

ROUPAS SOB MEDIDA
As melhores casetniras inglezas, os melhores

aviamentos, o mais bello corte
PREÇOS OS MENORES

GRANDE EXPOSIÇÃO EM SUAS VITRINES
1 RUA URUGUAYANA 1

(CAJVTO OA CARIOCA)

O TOflBO DO RIO
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GOSTA DO "TENNIS"? rubro-negro de Catumby, uma inter-
essante lueta romana, entre os sym-
pathicoa campeOes Pedro¦• Gamarano
e Alberto Rocha, em -disputa de uma
medalha de ouro.

ROWING

PORQUE 

privar- Ae tão gra-
cioso ios*. ou de quali -ter ou-

tro sport que requeira a„.uea-
rioe força? Se ê que a dor nas coa-
Z não lhe p-rini* te jogar. ve o
«nhor in.meaiat.imtnté averiguar a

l-i dessa dôr A dôr n. s costas é

í 
b.o^ymt/.mas trais communs

...n dos primeiros y ' *s do debl-

fldade renal'. Rins traços S'Snl icam
'taaude, 

porém, nessas condtçõe.
rn0 podem üuneci nar
ridade, e nao ElUramli
priamente,:^-^^ . bq va,

de acldo

:nri''.o,
calcuios ou pedrua.

muito perigosas, que,

coiu regula-
o g..igue pro-

deixa thelo

^^ita„^oapartlcula 
- rtleula no

apparelho (niíSfio; formando, dest

maneira, a arei?
enfermidades
muitas vezes, requerem um.i or ra

ç^cirurgi.a^ ^.^ g* m 
*j£

_„(am „ •) urico dissolvido, o.

S fôrmr.. fazem n'o sair Junto"om 
a uri. a, ue qu- u»-, ."; *-"

Ua alguma. Não .-ontem drogas
specie alguma que prej" diqu« ,

organismo. Têm sido usadas I
n fia dè 50 ar os, er. toda -arte

do m ndo, e sao recommenda.l-i
,ie a ' -es e todo que as
nsiHlo. Se o sei pa.lece de
nas costas ou outros sy*r*t-'omas
mal renal, ti?- esver* . mais e
1a-so a primeira prarmacla JM f
coiitre, e cumpre um vidro de Rifei-
las do Foster iwra os *lus.

A' venda em '.oCus as pharma-
li. Ite nor ' to -. 

j-'flfique nos lh o

de

tam
dôi
do

diri-

cins
enfermidades re. ies,

iser
•jp-- -atls.
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essa festa, será a do 52" batalhão de
caçadores.

O KiMiidc festlvii «lo Kit) .}. «-. —

Promovia? por est? club. r;«
domingo, «o campo do Cajuense, um
attraente festival sportivo.

Tomarão parte diversos clubs. en-
elles o Manguinhos, Constituí-
S S S. Paulo, Avenida, Maud,

Nacional, 25 de Novembro o talvez
o Cajuense.

O chocolate ús torex-dorus do He-
lios \ O. — Esteve simplesmente
encantadora a festa Íntima, que a
directoria do sympathico rubro-ne-
Kro de Catumby offereceu, sabbado
ultimo, ás suas graciosas torcedoras.

Desde cedo, grande era o numero
de gentis senhoritas, dando, com

um excelso realce desuas graças,
poesia. ¦ ,, . ..

O Sr. Josfe Coelho de Brito, as 11
horas, deu por aberta n si*ssão sole-
nine, danejo a palavra ao Sr. Alberto
Rocha, thesoureiro do club. que,
muna brilhnnte • .pei"orat*ão, enalte-
eendo os players do club, tez A en-
trega das medalhas conseguidas no
festival do Limtano, sondo as rae^
mas collocádos no peito dos joga-
dores, pela senhorita Aracy Campos.

Oecupou, a seguir, a tribuna, o
Sr. Homero Latange Arcuri, que num
bello improviso, agradeceu, etn no-
me dos jogadores, as referencias,
sendo muito applaudido. '""¦:

Falou ainda o Sr. Jacintho l.*.".*.n-
ceschiiio, quo fftü uma Interossar.t--*
palestra sobre "A mulher no sport e
m-tiflcios da belleza na mu'hci-"
sendo muito appltiudido e Ie!i'*!tado
polo brilhantismo çorn c)iie se houve.

Usando novamente da imtavra, o
presidente agradece a presença (tas
gentis senhoritas e demais associa-
doa, dando por encerrado o acto sõ-
lenine, iniclàndo-sê o baile apôs o
chocolate e uma lauta rnesa de tir,-
ces. •

Durante o baile, o Bloco dos Pies*-
rots Apaixonados pnntou suas bellas
marchas, acompanhadas ao piam*
pelo Sr. José Coelho de Brito Snbrl-
nho. 2o secretario do rubro-nesp-

*•*, numa atmosphera de graça ».*
poesias e encanto, terminou a bri-
lhante testa Intima do -Hellos A. C.

Entre as gentis senhoritas, conse-
guiinos os numas das seguintes:

Adelaide Campos, Irasê Campos,
Cecília e Josephina Brito, Marieta
Furíçeschlnl, Mathilde Leão, Juracy
Silva, Aracy do Almeida, Aracy Cam-
pos. Helena Franceschinl. Maria Bri-
to. Isabel Cnmpos, .Toesse Brilhante,
Isabel Brito, Iracy Souza, Helena
Campos, Jurema Costa, Leonor Tou-
rs, Nadyr Campos, Maria Neves, Ca-
rolina Pereira, Mariana. Nazareth,
Stella Junior., Alice Vevaldl, Abigail
Guimarães, Esmeralda Alvarenga,
Josephina Pereira, Aracy Sllva Cam-
pos e Oreste de Almeida.

Notas ilo Lupa — Serfi realizado
no dia 25 do corrente, ás 1(5 horas,
na séde do Lapa, um chocolate em
homenagem a todos oü Jogadores
deste club, offerecidi. pela commis-
são de sport. Haverfi i*6co-réco.

No próximo domingo, tambem o
Lapa F. C. farfi realizar, nn campo
do Rio de Janeiro, um grande festi-
Vai desportivo, que, por certo, vai
alcançai* grande exlto.

Tornarão parto neste festival, os
seguintes clubs:

Coelho Netto, Alvear, Ibéria, Ma-
gno, Villegaignon e o promotor da
festa

Aos vencedores caberão, corno
prcmio, ricas e custosas taçiis.
achando-se as mesmas expostas fi
rua ita Assembléa n. 92.

—O presidente deste club vai of-
ferecer a todos os associados uma
feijoada, que, provavelmente, se rea-
lizará no Sacco de S. Francisco.

ICsta feijoada será realizada nos
primeiros dias de Janeiro próximo.

—O Lapa fará realizar, no proxi-
mo mez, na rua e largo da Lapa,
uma grande batalha de confetti.

Para esse fim, a commiasão orga-
nizadora já estã dando as primeiras
providencias; Como sempre, estaríi. á
"rente do pessoal, o lord Bôa Labla.

Serão armados vários coretos; ha-
verá faria illumiiia<;ão e ornamenta-
c.ün. Tocariío durante a festa duas
baiiiliis militares.

—Este club tomará -parte nos fes-
tlvaes do S. C. Ypiranga e do Li<*-
g." F. C, a realizarem-se nos dias í.
e íi de janeiro.—O Lapa foi convidado, ante-hon-
V-ni, para fazer-se representai- *iu
grande festa do S. C. Rio, a reaM-
zar-se no dia 1 de janeiro.— Não tendo sc realizado hontem
a assembléa geral destp club, por
falta do numero, o presidente con-
vida novamente todos os sócios qui-
tes para comparecerem no dia 27, ás
20 l|2 horas.

Ordem do dia: prestação de con-
tas, elieção de nova directoria e In-
teresses sociaes.

—Será disputado, nos primeiros
dias de janeiro, um match entre
dois teams deste club, em disputa de
uma bella laça, offerta do Sr. Ma-
noel Correia da Cosia, presidente
deste club.

1'ina luetn romaini no festival do
Heilos — Fará parte do festival do

fl. YOIjE "ÍBIS" DO VASCO COM-
PLETAMENIM2 AVARIADA

Quando era desembarcada ante-
hontem, de 

'."'bòrílo 
do; navio que

transportava'a-eata: capital a yole a
2- remos "íbis", pertencente aa glo-
rloso Club de Regatas Vasco dá Ga-
ma, devido á.lmpericia.dos que ma-
liejavam a frágil embarcarão, veri^
flcou-se tim lamentável desastre, que
resultou ficar essa embarcação em
estado de não poder sequer ser con-
certada.' 

O facto consternou vivamente o
espirito de todos os vascalnos, ao
terem delle conhecimento, o que não
passou despercebido aos demais
sportsmen que tinham, pela soberba
embarcação, as mais sinceras recor-
daçõe-s."íbis" teve, no sport náutico, uma
fé de officio brilhantíssima, ter.do
conquistado -para o seu club, que a
adorava como seu Ídolo, 19 trium-
phos consecutivos, sem uma unlca
derrota, considerando-se, portanto,
invicta durante esse tempo

Outros triumphos vieram depois
desses cobrir as suas glorias e au-
gmentar, de maneira brilhante, o pa-
vil hão vascairio, com a conquista do
inolvidaveis triumphos.

CLUB DE REGATAS BOQUEIRÃO
DO PASSEIO

Reunidos em assembléa geral, do-
mingo ultimo, na sua séde social, os
associados do Club de Regatas Bo-
queirão do Passeio elegeram os se-
guintes consocios para formar a com-
missão de exames de contas da 'dire-

ctoria que está a expirar o seu man-
dato: Dr. Heitor Luz, Antônio Car-
neiro Junior e Julio' cie Moura.

A commissao acima eleita deverá
apresentar o seu relatório na proxi-
ma assembléa, que se realizará do-
mingo, 26 do corrente, afim de ser o
mesnío julgado e approvado.

— Estão convidados para se re-
unirem em assembléa geral, ordina-
ria, que se realizará no próximo do-
mingo, 26 do corrente, todos os so-
cios quites do Club de Regatas Bo-
queirão do Passeio, para tratar da
seguinte ordem do dia: ,

ã) Leitura e approvação do pare-
cer da commissao de exames de oon-

b) Eleição da directoria de 19121;
c) Interesses sociaes.

CLUB DE REGATAS BOTAFOGO
Em sessão ordinária, reúnem-se

hoje, ás 20 horas, os 'directores do
Club de Regatas Botafogo, para tra-
tar de assumptos do grande relevan-
cia.
O REGRESSO DE UM VASCANIO

Da cidade de Vassouras, ondo se
achava em tratamento de saude, re-
gréssou hontem a esta capital o es-
tima do sportsman Bernardino Boen-
tes, associado do Club de Regatas
Vasco da Gama.

Completamente restabelecido do
mal de que fOra accommettido, roas-
sumiu hontem mesmo o seu empre-
go, tendo neste sentido se apresenta-
«lo aos seus patrões.

COMMISSAO DE WATER-POLO
DA llíDKRAÇAO

Afim de julgar os matches de cam-
peónatos realiados domingo ultimo,
reune-se hoje, ás 17 1|2 horns, a
commissao de water-polo, da Fe-
deração Brasileira do Remo.

CASOS DE POLICIA
i Na Central

O chefãtle policia tornou sem effei-
to a transferencia do commissario
Américo Azevedo, do 1" para o 9° dia-
tricto, indo em seu logar o seu colle-
ga Abilio de Paula Mathias.

 m a m ¦ m*í ¦

policial aggredido
O carroceiro Barroeas,- da Limpeza

Publica, estava : hontem;. na rüa "Rego

Barros, batendo impiedosamcnle nos
animaes qu» puxavam o vehiculo.. que
guiava. Na janela" dô. sua casa. na-
quella rua n. -78 estava o: soldado-Joao
Monteiro'de Oliveirai n. 61,«da 4* com-
panhlà do 1" batalhão- da Brigada Po-
que, nSo ficando satisfeito com a atti-
tude dó' Barrocas, reprehendeu-p, sen-
do ameaçado de aggressãó. O soldado
Insistiu seinpre copv, modos corteses
para qué Barrocas não continuasse a
espancar. os~animaes. Surgiram mais
dois carroceiros e o soldado foi aggre-
dido, saindo com varias contus5es e
escoriações pelo corpo o com o uni-
forme completamente rasgado.

Oliveira foi medicado pela Assisten-
cia e depois dirigiu-se A delegacia do
8o ijlstrlcto, a cujas autoridades apre-
sentou queixa. Foi aberto Ihquerlto a
respeito.

Atropelamento
Quando atravessava hontçm, & tar-

de, a Avenida Passos, foi atropelado
pelo automóvel n. 4.215 o portu«suez
Ayres Duarte, tle 1» annoo, solteiro e
residente à rua Theodoro da Silva
n. 396.

O motorista causador do: desastre
fugiu, apesar de ter s!do perseguido
por policiaes e populares...

A victima, que soffreu ferimentos
leve3, foi medicada pela Assistência,
rcctillicndo-sB depois a sua residência.

A policia do 4o districto registrou o
facto.

CERVEJAS DA BRAHMA
- Para as festus do NATAL, ANNO BOM e REIS recom

raendamos a todoa 08 nossos amigos e freguezes as nossas
excelleiHes cervejas em garrafas:

brahma; bock-ale, brahma-bock, brahnia-porter,
teutomta, fidalga, brahmina, bock-crystal

e muito especialmente 
"o nosso inigualável " •"

BRAHMA CHOPP em barria a ayphõoa
Fornecemos a domicilio*

CHOPP em SYPHÕES de 5 litros a. . . 5$500
CHOPP em SYPHÕES de 10 " a. . . Íi$000

A6m.de podermos servir a nossa freguezia com a desejada
pontualidade, pedi mes a finezi de darem nos as suas prezadas
eneoiumendas com a necessária antecedenoia, mesmo por causa
do novo regulamento para o trafego de vehiouloa.

Um trabalhador ferido
TJm .caminhão da Light, conduzlri-;

do. vários tr«a*alhadoree, ao passar
pela rua Vinte de Novembro, ficou
enterrada *na aireia. Um bondo *da
Unha Ipanema encostou atrás -do
caminhão, paira auxiliar a sua retl-
rada d'ali. Afim de .que o serviço
fo«sse mais perfeito e 

"mais 
rápido, o

trabalhador Edgard Bahia, de 25
annos, solteiro o morador A rua Be-
nedioto Hlppolyto n. 169, pois uma
taboa na roda do caminhão, A taboa
caiu e Bdjard eo fe>rlu iia. mao es-
querda. A Assistência «soecorreu-o o
a policia do 30° districto soube, do
facto.

COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA
telephone: Villa 111

Traquinada
O pequeno Carlos, de nove annos,

filho de João Lavrador, residente A
rua Miguel de Frias n. 14, brlncan-
do com um cartucho de pólvora, te-
ve os dedos da mão direita queima-
dos. porque a 'pólvora explodiu A
pressão de suas mãos.

A Assistência, soccorreu-o.sem que
a policia do 16" districto tivesse co-
nhecimento.

— ».

toado e mettido no xadrez. Os outros
dois fugiram. , .,

Antônio dos Santos foi attingido por
um dos projectia no homoplata, «ndo
medicado na Assistência.

Farta de viver
Casada com o Sr.. José Pereira, »•

sidente A rua Luiz Figueiredo n. 3»,
D. Maria de Araujo Pereira sentia-se
enfadada da existência farta de viver,
cercada de attribulacõea e desasocegos.

Hontem, em eua rc«3idencía apôs
mais uma discussão com seu. marido,,
ella resolveu suicidar-se, o para isso,
ingeriu uma porção de iodo.

Soccorrida; a tempo, foi salva e o
aaso registrado pela policia local.

.mn mm.m sm< •

Que trambolhão !
O operário Manoel Ferreira, mora-

dor a rua General Pedra n. 383 ao
passar pela rua Cassiano levou toma-
nho trnmbolhfio que íracturou a per-
tia direita.

Medicado pela AssÍ9tenc'a, foi o Fer-
reira internado na -Santa Casa, tendo
«ido a policia do 13° districto infor-
niada do accidente.

!«*»«¦» »'
Caiu

BASKET-BALL
'rÓlWíÉIO INTKItNO DO

FLUMINENSE F. C.
•Amanhã Rerfiortializ.adtisas-semi-

finaes do campeonato.interno ilo
Fluminense, üs quadros disputantes
estão eni perfeito estado"dè entralnê-
mont, porfiando cada qual para con-
seguir colloear-se para disputar a fl-
nal e obter o almejado titulo de eam-
peüo. Os jogos, serão «realiza-tos fts
seguintes horas;

1- jogo— Zumby X Ttipy. —• A'a
17 horas; . .

2" jogo — Tupynambft X Jara —
A's 17 1.2 horas.

Vrabalhando em umas obras na es-
tãi-ão de Beodoro, onde reside,. Anto-
niti Cardoso, de 34 annos, oasado o bra-
sileiros, caiu, fracturando a perna es-
querda. :

; Depois dos soecorros da Assustei*-
cia, foi -elle removido para a Santa
Casa, tendo sido a pofcla do 23° dis-
tricto informada do oecorrido.
_—i  «ai a «ui ¦ ii —

Forte amabilidade
Embora acostumada aos máos trai-

tos do seu amante Amador José Fran-
esco, ti' rapariga de nome Brandiná
liamos Vianna não .pôde supportar a
fprte amabiUdade de.que foi alvo, com
üma" gi-iH-afada' ha testa de onde o
sangue jorrou.

. Ainailor, depois da proeza, fugiu, e
Çrnndina, de xando a sua residência,
em Deodoro, no logar denominado SI-
tio dns Jaquelras', A estrada do Cnm-
boatft, foi quelxar-so As autoridades
do 2S" districto. __ _ 

Atropelou e fugiu

(iHANI)KS TOHNKIOS
SPOHTIVOS DA

COMPANHIA NACIONAL
DK TABACOS

son os Atsi-inos oa -o i-aiz*.
-A <JA*/il*'!.*\ Ml' NOTHiAS", "O
IMI-AIU'IAI,", -'A niUM-NA' V
OI"l'ltOS DOS tCSTADOS
OlSíiirrns* III (Tri".'. flimt misturas)
('..lniiililnii 55 (iMMui'11 flmi)
( «iIoiiiIiiiiji (üí Miiiiunii invado).
I''I«iiiiIiii'ii.*j(- (Mistura rinu)
1'l.illn'i*- II (Mlsu.rn fliuil
l'<:iliii(it* NS |t'ii|iiii'ul IüvikIo)
(iiiucln.í- W OIlHiim rinu).
<'iiúi;liOf. SH (Ciiiiural liivmlu).
liiiviictiici lion Cilíxiiíç Ae 100).
I«ii\«> (l'lni!V.liiiii iiil**tiir->)
-.llll-ll-l.. «Mi.iill- .^..- •)

tmm uras sportivos
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
OOUPÓNT

...¦TIIIIMMI lli: lltiUlHAM,

Um automóvel que logrou fugir,
atropelou hontem mi praça da Ban-
deira o popular .Tose de Olivera Bas-
tos, de 1*1 annos, casado, empregado
do commercio- -e • morador A rua das
Saudades n. 1)5.

Apresentando ferimentos no rosto e
no peito, foi elle soecorrido^ pela As-
sistencia e recolhido á sua residência.

O commissario Braga, do servli*o no
15» districto, de, i*ada..souboa respeito.

¦ " 
'.« 

¦ 
' 
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Feriu-se eom um canivete
A Assistência foi chamada hontem

para intender a Manoel Baposo, bran-
co, de 39 annos, casado, brasileiro,
fü'ncbiohar'o publico e residente ft
Avenida Rodrigues Alves n. 851," 2*
andai*. '-';__

Raposo. apresentava uma ferida
punetoria na face anterior externa do
bruço ' direito produzida por canivete.

A-policia-do¦¦8*1 •"districto não soube
do fucto.

ma a

Inquéritos sobre
notas falsas

O Dr. Faria Souto Io delegado au-
xiliar encerrou hontem dois Inquéritos
sobre notas falsas, remottendo-os de-
pois de relatados ao procurador cri-
minai da Republica, para os devidos

O primeiro caso é referente â. quei-
xa apresntada pelo negociante Joao
Salgado Guimarães, que recebeu no
seu estabelecimento, & rua Sete de Se-
tembro ri." 57, a cédula reputada falsa
de 500» n. 31033, da 1"* série e da IV
estampa.

Comquanto varias syndlcancias fos-
sem feitas, não logrou * autordade
descobrir qual o passador* Ua' nota «fal-
sa ao negociante Guiraarâe"*.

O outro Inquérito foi instaurado
para esclarecer a procedência da ce-
dula falsa de 600» de n. 25.631, da 1*
série e da 11* estampa, reputada falsa,
e apprehendida fem poder de Delfim
Ignacio Pinhe'i-0, na occasião em que
pretendia o 

' 
mesmo depos'.tal-a, em

conta corrente, no Banco Portuguez
do Brasil, sito A rua da Candelária.

Desse inquérito tamhem. nada ficou
apurado contra o indivíduo em
questão.
., «.nl I mm a mm .,..-*•*

Na Assistência
No posto central'3a. Assistência fo-

ram, A tarde, medicados os seguintes
feridos :

—Mario Dias, de 22 annos de idade,
casado, portuguez, carpinteiro e resi-
dente & rua Senador Euzobio n. 250,
que, nos escriptorioa da Empreza Pas-
choal Segreto, pisou em um prego,
ficando fer.do no pé esquerdo.

Maria Diamante de 27 annos de
idade solteira, polp*.cí»-«í% moradora ü
rua Riachuelo-n. 7í.j otie ^eiido vlcti-
ma ~Ae úniifc Mt^ía.-SaSpíuà^rèsloehçia,
recebeu ferlniefitos 'híPporná esquerda.

Albino Gonçalves,, >úp ,39 annos de
idade, sólte'ro, portuguez, pedreiro e
residente A raa F.arão da Gamboa s|*i,
que, sendo victima de uma queda na
travessa da Saudad*.*, ficou ferido ria
perna direita.'1***--^' ¦-••'*«•'-

Álvaro Pires, de ,'!0 annos dé idade,
casado, portuguez pintor o residente
fi, ruà General. Polydoro n. 19, que, ao
saltai de um bonde em movimento; om
frento á sua resdencia, soffreu unia
quédit, ficou ferido em varias -partes
do corpo.

Antônio Julio de Moraes, de 12
annos de Idadb, portuguez e residente
á rua de S. Pedro n. 318, que foi co-

lhido por uma machina, na rua Sete
de Setembro 166, recebendo) uma feri-
da contusa na região hypothemar dl-
reita.

Elza, filha de Joaquim Monteiro,
de sela meses d» idade, moradora &
rua de S. Clemente n. 239, quo caiu
do collo da ama ao collo ficando fe-
rida na cabeça,

Francisco Martins, de 29 annos
de idade, casado > e residente A rua
Arisfdes Lobo n. 168, que na rua do
Areai, se cortou no pé esquordo.

José de Oliveira Santos, de 50 an-
nos de idade, viuvo, brasileiro, mari-
tlmo e residente & rua Conselheiro Ha-
cartas n. 98, que no oaes do porto foi
colhido por um pfto, ficando ferido na
cabeça.

Manoel Raposo, de 89 annos do ida-
de, casado, brasileiro, funecionario
publico, e morador & rua Rodrigues
Alves n. 831, que, em aua reslden-
cia, «se cortou, com um canivete no
brago direito.

mm>

MUSEU NACIONAL
Este estabelecimento, que esteve

fechado durante os últimos mezes
por motivo do obras, será novamente
franqueado ao publico a partir do
diá 2 do jauciro próximo vindouro.

TRIBUNAES E JUÍZOS

Queimado com agua a
ferver

O operário da Light Albino Cunha
de Azevedo, solteiro, residente A rua
dos Coqueiros n. 51, quando traba-
lhava na fabrica do gaz, do cáes do
porto, queimou-se com agua a fer-
ver, recebendo queimaduras do 1° o
2" gríios polo corpo.

Depois de medicado pela Assisten-
cia, foi o Infeliz internado no hospl-
tal Evangelista.

« ""—» mm*imm
Atacado de insolação

O trabalhador Julio Tato, hespa-
nhol, de 23 annos, casado, residente
A rua Anninha n. 4», na estação de
Sampaio, estava trabalhando na pé-
drelra da fazenda da Bica, e devido
ao grande calor quo fez hontem, foi
victima de um ataque d? insolaçüo.
A Assistência foi chamada para soe-
coi-1'cl-o, levando-o cm seguida para
a Santa Casa.

«M«» m $ tm  ¦

| Foi casual.. \ não fugiu
O «motorista Manoel Gomes Mur-r

tlnez, •dirigindo o automóvel nume-
ro 1.764, atropelou, hn-nte-ni, no
cruzamento da rua S. Pedro com
TJrtig.uayii.na, a. menina Klvirn, .Ue
11 annos, filha do Jos*é Mondes ç rc-
sidente A rua Theophilo Ottoni nu-
mero 145, produztndo-lhe escoria-
ções pelo corpo.

Convencido da «casualidade do des-
astre, o. motorista nüo fugiu e, ha.
delegacia do 3" districto, para onde
foi conduzido, justificou-se, sendo
posto em liberdade.

Elvira foi soocorrida pela Assis-
téncla, ficando cm tratamento na
casa paterna.

CORTE DE APPEIiT*AÇÃO
Suspensão do um advogado

O desembargador Miranda Monte-
negro, presidente da Corte de Appella-
cao, tendo em vista uma representação
da Companhia Equitativa, suspendeu
do exercido da advocac'a o Dr- Jose
Anysio de Aguiar Campello, até,que o
mesmo entregue no cartório..da.,1* vara
civel os autos de um cxecutiyp. hypo-
thecario contra elle movido.,, p$lf,,,**e-
clamanto e que se achahx eni çou poder,
ha longo tempo. ...i.¦;«.-.. ..;

Oonsellio Su«proinó '[' '
•.. ..I '.••¦-_ «

Na sua ultima sessão,, foram jul-
gados:

Conflictos; de jurlsdlcGão—N. 1.01 —

Suscltante, Joao Cordeiro cie Miranda,
entre os juizes do dire'.to da V vara
civel o da 2' de orphflos — Julgado
procedente o competente o juiz da 1"
vara civel. ¦*'**>¦

N. 1,63 — Suscitantes, Joio Pacheco
Borges, ontré os juizes de direito da
lf o 6" varas eiveis — Julgado pro-
cedonto d competente o juiz da 1? vara
civel. _ ,

RecIamaçSes — N. 16G — Recla-
mantes, Manoel D"as Moúrflo e Anna
do Carmo Pereira, menores puberes
assistidos pelo sou tutor—Julgada im-
procedente. ,

N. 187 — Recorrente, José Esperl-
d'ão de Carvalho, tutor do menor Os-
car — Nâo se tomou conhecimento.

N. 169 — Recorrente. Dr, Heitor
"Lima — Idem.

fí, ni _ Kecorrente, Manoel Gon-
çalves Reguffe — Julgada procedente
para que o juiz ordene o proceso na
íórma da lei.

Representação —N. 12 — Repro-
sentante o procurador dos feitos da
Saude Publica—Provida de instrucção,
para a regularidade da remessa doa
autos A Dir&ctorla de Saude Publica.

1" CÂMARA
Na sessão de hontem foi julgada

npènas a appellação cível, ti. 3.210; re-
lator o desembargador Cicero; appel-
lantes, Valcrio &' C, e appellado, Paul
Armand, syndico da, fallencia de. Lcers
Frêres, sendo-lhe nogado provimento,

2* CÂMARA
Na sessão de hontem, foram jul-

gados :
Aggravos de petição ¦— N. 6.361 —

Relator, desembargador Francelllno;
nggravantes. Gaspar da Silva Araujo
& C.; aggravado, José Manoel Noguel-
ra — Conheceram do aggravo o ne-
garam provimento.

Ni 6.362 — Relator, desembargador
C. e Mello; aggravado, Manoel Este-
ves Bragança, testamenteiro e inven-
t^trlante do Adelaide Augusta de Al-
meida Brito; aggravado, Dr. Eduardo
Moreira Meirellcs — Negaram provi-
mento.

N. G.363 — Relator desembargador

Carrilho; aggravante, Eduardo Anto-
nlo Leal Junior; aggravados, 2o ct:|a-
dor de orphãos e o, ju'zo — Idem.

N. 6.365 — Relator, desembargador,
Francelllno;. aggravante.AnnandO Al-
ves de Faria; aggravada, Alzira Rosa
Guimarães — Idem."

N. 6.367 — Relator, desembargador
Carrilho; aggravante Camillo Crystal-
dl; aggravada, Maria da Conceição
Ferreira Vianna — Deram provimento
para que o juiz "a quo" admitta o
aggravante a dar; prova dentro Am
prazo da dilação.

TRIBUNAIi DO JURY
lira réo condemnado ao mínimo
Compareceu hontem A barra do

tribunal popular o réo João Alves, .
vulgo "João som medo", aceusado
de ter assassinado, com uma faca, o ;
seu desãffecto Antônio José dos San-
tos, facto esse oecorrido na rua Vis-
condo de Nitheroy, em 18 de outu-
bro ultimo.

O.Dr. Álvaro D>!foi"d, juiz da 6»
vara criminal, presidiu os trabalhos.

Lido o processo, falou o promotor
publico, Dr. Mafra do Laet, seguin-
do-sc com a palavra o advogado do
réo, Dr. Vasco do Lacerda Gama.

Findos os debates, os jurados rc-
colheram-se à sala secreta para, na
volta, responderem aos quesitos, do
fôrma quu foi o réo condemnado a
seis annos de -prisão celiular.

PELAS VARAS
A Impunidade dos "cliaufreurs" quo

atropelam
Na rua das Laranjeiras, em fren-'

te ao predio n. 46, um auto atrope-
lou, em 3 de julho do anno passa-
do, Antônio Machado, o qual falle-
ceu em conseqüência dos ferimentos
recebidos.

Responsabilizado pelo desastre, o
motorista João. de Souza Irineu foi
denunciado no jüizo da 4" vara cri-
minai, por crime de Imprudência,
por. conduzir o seu carro com exces-
so de velocidade e contra a. mão.

Por despacho de hontem, o juiz
da 4' vara criminal, Dr. Galdino Si-
queira, tendo cm vista o depoimento
das testemunhas, todas accordes em
affirmar que o vehiculo levava vé-
locidade regulamentar e seguia na
mão pòi" occasião do desastre, caben- '

do grande culpa A victima, quo pre-
tendeü atravessar a rua, quando bem
prpxlmo vinha o auto, julgou impro-
cedonte a denuncia para o effeito do
iniprpnunciar o aceusado João da
Souza Irineu.

A fallencia Sam Midlin
Coutinho, Caio & C, do Hambtir-

go, venderam a Sam Midlin 1.000
ríilos de. arame farpado, tendo esta
mercadoria chegado aqui em 25 do •
novembro ultimo.

Sam Midlin emittiu lima letra de
cambio no valor dc 1.493 libras e 16
shlllings, mas, como a sua fallencia
foi decretada pelo juiz da 2* vara
civel, em 4 do mez corrente, aquella
firma dc Hamburgo reclamou a este
juiz para que lhe fosse entregue a
mercadoria em questão.

Esta reclamação foi julgada hon-
tem procodente, ordenando o respe-
ctlvo' juiz que fosse, nesso sentido,
expedido officio ao Inspector da Ai»
fandoga.

Um liu-nplo requereu mas nüo
obteve "liabciis-eorpiis"

No dia 24 de novembro ultimo, o
larapio José do Almeida, vulgo "Ca-
nella", furtou da porta' dá loja da
casa commercial dc Teixeira Sega-
das, estabelecida A rua da Assem-
bléa, um embrulho, contendo 23 pa-
res de meias.

Sendo surprehcndido em flagrai!-
te delicto, fól devidamente proecs-
sado.

Suecede, porém, que seu summario
de culpa está demorando h-j. 27 dias
o, ropütando, então, o réo constran-
gimojito illegal a «sua prisão por esse
lapso-de tempo, requereu ao juiz d&
1* vara criminal uma ordem de "ha-
beas-corpus".

Hontem, o Dr, Leopoldo de Lima,
respectivo magistrado, denogou a
ordem, por haver o juiz processante
justificado o motivo daquella de-
mora.

FÔUO FLUMINENSE
"Hiibcas-corpiis*' dcnçgado

O juiz dc direito da 2- vara de
Nitheroy denegou a ordem de "ha-
beas-corpus" impetrada pelo Dr. No-
rival de Fr/ltas, em favor do DIV. Jo-
sé Manoel de Souza e Silva o ou-
tros, que allegavam constran glnijn-
to por parto do juiz do termo do
S. Gonçalo.

THEATROS DA EMPREZA PASCHOAL SEGRETO DTRBCÇiÃO;

JOAO
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i«S HS SP08IIÍOS
DA €0MPANH1A NACIONAL

DE TABACOS
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de Companhia Nacional de 0|mretaii e Maloilrmna» (genen. «Io rhjiçrru Chaelat, <K-
,-Ao »rtútica de EDUAUDO VlKlltA - «*"gent.* ila õrelicjtrn, l'anH..i. Siiorumeiito,
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HOJEE> O Sl-5

pessoas assiastH-fcina, até hontem, np
®f Pedro» Aas representaçoe» d©

Assalto em pleno dia
Os ladrões assaltaram liontem a

casa 123 da rua Dr. Garnier, onde re-
sidt* Gnldinó Mandinho.

l*ercebidos pelos moradores da ca«sa,
os audaciosos larápios piizeram-sc ao
frosco e na rua foram perseguidos
por Ahtpiiio. dos Santos e Francisco
Notfuera

A tentativa-de fuga não foi, porCm,
coroada de exito, pois os -persegui-
dores ifisiifitiraró. a'ponto de serem ata-
çados a tiros, na rua, pelos malfeitores, j-
Mas com o auxilio dos agentes ns. 113 j
e 386, fül preso ó lúdiâo de nome João
Ferreira, .brasileiro, de 29 annos, par-
do, som •domicilio e que tem o vulgo
do '"Míinésinho".

Levado para o 18° districto, foi au-

burleta d© ARTHUR AZEVEDO e ISICOJvTIVO MII/ANO

(Um 
fl*

nineiPeça -nacional»
pot- ©acoelle-nioia !

flagrante d© 1890, *«qia©
a tei» actualidade]

ynU+utimjynaVnaWViiiWi^^
Empreza Brasileira

de l)iversõ«esElectro-Ball-Cinsma
51 - Rua Visconde do Rio Branco - 51

A mais popular e querida casa de diversões
desta capital

HOJE"Programnia novo-• HOJ££-

us&^m À^oberbadn pelt.s crine*, eom « '««pirito snculhlo pelas ^^^^^^^^^^ 
me"

jp^? tropolea deslila pola platéa do >». Pt-dio para «Icsopilar «» l.-aclo c espantai an ínstc^as .

Interpretes principaes: Lola, LAIS AHESIDA. - líenivilldu, AX^SBIR-A. H.EJA.O

Fcrtunatit. íi miíi ile familia, Julia Viciai; "Sca" Euzebio, fiandeiro, Arthur d- Ollvqlrji: Figueiredo. M^D 
^"^ençn,

Vicntè Celestino; Gouvôa, Alvará Ei n>eca; Düquinhu, Trocopio Fe tvira; Juqu.i.ha (trave-ti), Albertina Roclnguea.

'nt^mm^um ->-^ *~ ~~>~~
A.xxs.skXMilxs3m e »em*e>*fe

JOSE3
+*mí*r**m*****r^'~'***'*****s*********'_A-Aj**tA_rtrLrVXAAAfV1Xr^^ ^ • * ^ «»fc,o,*b#>A^jfc^^^^^^^w»^^^^^^ d

Couiüiuihia Nacional fundada em 1 d« julho -INi-vcetò arlist,™ do 1S1D1ÍO NINES
urgente da orohmtra, BMNTCI Mü»pit;tlN«A

CARLOS GOMES
Coiiifiuuliia da Dtunrs e Comedia» di-

rij_* *la pelo flator l'r:«ncisri> Mar-
zullo, da qual faz parte Era» de
Stkuza.

HOJE
Representações da

TRES SESSOES - AY 7, 8 3/4 e 10 12 HOJE
buiíeta em t-cs acto-, de J. Miranda, musica de Punlino Sacntmcnto

Grandioso drama com cinco partes pelo famoso artista

HARt^V CARREY
Ping-Pong, Bilhares e outras diversões

Aitisli.-;» o ulMioilsintc itlHininitç&ii flüctrinii?

BANDA OE MUSICA IVIII-IT^»S2 <£
Ao ElfxtííO"1|all-(^ I

As diversões começarão ás 5 horas da tarda <

mm

Professor Zacharias, PINTO FILHO j Caluta, CÂNDIDA LEAL

Grande suecesso fle OS 8 BATUTAS nos seus números originaes, sempre bisat

HOJEA's73/-ie93/4HQJE
Duas sessões Duas

O de» 'pilunta Tuadori le em 8 tcbu,
de Keaal o 1'stré, traduzido por
Caml.do Ctatu, da gi 0. Aoa A. Ilida-
irão**.

£*ia e.Clotliiidi — Em Ae S«uas»
1&- l*IIANCIÍ3CO MAHZUI.I.Ü, tr»
prol»*;- nisto, traz apla*éi\ em eoii-iiaiite
Jii«a. iúnde.
VWW<VW*<<>^<>A^^<^<t.''"*^<>-l,*<^^A^^^^^^^>-,^<l^><l,^>-^

I CIN EMA ^OüEIÒJSrO-O TAUSMAN DO AMOR (Carey)

AilAnlíÃ — A pcnsin» «Ia M»
cola.

Nus dias 21, 25, 31 e l? (dopoi«j d« ¦
espi-ctnralos)— Pomposas bailes a
fantasia.

¦¦r;"*t_s

¦'jij'.,j*,-•/ .
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SECGAO COMMERCIAL
Mercado monetário

CAMBIO E BOLSA

Movimento do «unblo

Na abertura constaram alguns negócios
parciaes a 913I16, em pequenas quantias,
mas oscillaram as taxas a 93U e 9 5|8>
contra letras a 9 13j 16 e 93U. compra-
dores.

No correr do dia, firmou-se o mercado
a 9 314, e á tarde, a o 13-| 16 e 9 718_ para
O bancário, tendo melhorado o particular
de 9 718 a 10 d., mas encerrando-se fraco
t q *|4, contra letras a 9 13(16 e 9 7[8-

Fechou o mercado com boas tendências,
constando os negócios de letras bancarias
de 9 s(S a 9 718, contra o particular e
repassado de 93J4 a 10 d., e sendo o va-
lor official da libra esterlina dc 24$935 a
34$3°3-

Tabelas officiaes
a 90 d\u.

•tenlrca 9 0|16 a 9 3|1
Paris (424 a Ç1II2

3 d)f.
íoíidres 0 5|18 a 9 1|2
Paris $427 a (430
Italia $250 a $27»
Portugal $""«0 a $710
AUciiuinlm $i>!IH a $120
Snissu 1Í110 a 1$1.-|0
Nova Yorl: 7$1S0 u 7$:!00
Hospuiilin $945 a $'.«0
Jiipilo — 3(020
Suêeltt 1(4.10 a 1(300
Noruega 1$H)0 11 1(120
HnllaiKln 2$2r.O a 2$300
Hyriu (432 a (433
Bélgica $443 a (475
Dinamarca — 1$M0
Áustria — $028

Soore taxa -,
Cafl*. por franco .. .. $423 a (430

Rin (2'i Prata :
Puiiios Aires (ouro) S$7ill> a 3(S30
Mimi (impei) -2ir.il» a 2$iiU»
MdntoyldCo 6$U0O a . SÍTIO

-Prii(as á rfjla
Por cabogrnmmn :

I/indrcs  .. 9 1|1C a ¦ 9 1|4
Purls $43(1 11 $410
Novn Tork 7(230 a 7Í3S0
Italia ¦— $2.',:i
fi-ria — $430

Banco do Brasil
JVueaj a 00 <f|i*. a' 3 d| 11.

Londres 9 27|32 o 9 )7|32
Paris $124 a $427
Italia — $2.10
Portugal — $7.'«0
Novo York — 7(220
ItespauliB ........ — $11,10
Buenos Aires — 2(040
Montevidéo — 0$.1Ü0

Villií-ourj :
Tor lfpOOO, onro ... .. — '-- *•'.¦ 8(484

Câmara Syndical
o 90 d.oí d vista

Londres 8 47|l',4 e 9 41JIH
Paris |420 • $12»
Italia .. .. — $'J53
Portugal — (080Novo York — 7$1'J«J
Montevidéo ....... — fi$0S2
Buenos Aires (papel). — 2Í.KI0
Mem, ouro — 6(7.10
llixiuiiilm — (0M
Kuissu — 1(133
Hamburgo " (105
J"|iü» — 8(.1S7
Bolgicu — <f4-ttl
llotlnnda — 2(2.18
8j riu — |43«j
Tolestina .— (432

Taxas extremas
Casa matriz 9 0110 t 0 718
Sanearia 9 3|4 r—

VAIiORES DIVERSOS
Os soberanos

Porain cotados os soberono6, bontem, a 81$,
Bos bancos, ficando o mercado muito firme.

Os valcs-ouro
O Danço do llrasil fornecia os tales-ouro I

raailo de 3(484, papel, por I( ouro, sendo a mé-
dia do dollar na scniona anterior de 0(370.

FUNDOS PÚBLICOS
Pretende-se gravar com impostos os ti-

tulos da divida publica, mas se argumenta
(|ue, tendo o governo assumido o compro-
jnisso de pagar 5 o|o ao anno dç juros
por essa divida e lançar sobre ella um im-
4>osto qualquer, seria reduzir a. sua con-
tribuiçâo obrigada, ou tornar rescindivel
o respectivo contrato.

Em todo o caso,, esses papeis, que sem-
pre gozaram de inteira confiança, mertv
eendo a preferencia sobre todos os outros,
terão dc ser postes á margem, unia vez
que. dado esse caso, os juros que süo dc
J o|o, passarão a ser de 40I0, não incluin-
(lo o.sello.

Por emquanto, em todo o. caso, não
aceusaram alteração esses papeis, mas
tambem só depois de abertas.as transfe-
rendas poderão ser negociados franca-
mente.

Estiveram fracas as. apólices munici-
pães, e quanto ás acções de companhias;
nenhum negocio constou, tornando-se
esses papeis completamente retraídos.

VENDAS DA BOLSA

Apólices geraes:
Diversas emissões. 1917, port,, õ,

20, 30 849Í000
Mem, 1, 10, 12 »r.il!,i|Hill
Idem, 1!V20, port., 15 .. .. .. -.. 8iií$0i-|l

Estadoaes:
Bi.., 100$, 4 o|o, 2, 14 98(000

Municipaes:
Emp. 1!:14, )Kirt„ '. .. 17I!$(HI0
Idem, 4, 2-itl .. .... 

 
.. 17l($.1()(l

ldcm, 1!I17, |Kirt„ ,1 .. 171(00(1
Mem, 3, 217 171$.".m>
Nttlic.ro>-, 1» serie, 7, 25 ,. .. ,. 87"(3Õ.O
Mtlll, is  .. SS(0(IO
Mem, 2" serie, I)  .. Mlfiin»
Idem, nom., 100 -., ,'. 83(500

Acções:
D llll OS -.

Commercial, 20, 32 181(000
Brasil, 4, 20 2.10?IIOO

Dchentiircs :
Décns de Santos, 10O 200(000
Mercado, 12 207(000

fUEUôES DA BOLSA
Pcntfcdor Comprador

AiMillees itci-ucs :
tiilforiiilzndas, 5 »|° . , . 8ÍO(000

niecriat emissões :
V.I17, port  810(000
1020, ]Hirt  852(000 818(000 1

j;J Cautelas  844(000 810(000-
Apólices municipaes:

1004, 5 »|", iKirt  238(000«
liltas nominativas  238(00(1 '
Kmp. 11W0, port -. 181(000 17!i(0iM) \Kmp. 1900, nom., 6 »|°. . 152jilOU '
En.p. 1014, iH.rt., (i o|n.. 177(000 17(1(090
Kmp. 1017, port., U «.|». . I72(00i> 171(1100
Nitheroy, 1« sorte  88(000 87(11011
Campos.  200(000 loojuoo

Apólices estadoaes:
Estn.lo du Hio, 4 '.|'« . .. 98(000 . t«7$000
Ditas de B00(. 0 «i|» . . . 453(000 I
Minn«, 1:000(, 5 o|°. . .. 873(000 1
Aeeõcs: 1

Jltir.iti. j
Bi-nsil  25.1$0H() 24S(000
Coniniérclril  184(000 1S2(ÜÒÔ.|
(.'oimncrelo  183(000
Credito Iícul Internacional. 180(11001
lavoura  llo(imo
Mercantil  2(13(01(0
PortHguéí  250(000 230(000

h. de Ticidos :
Ameri.a Paliril  2!)ii(000 290(000
Allia»-í  210(000 220(0011
Oimlilmia  234(000 ' 214(11111)
C.iri-õvtido  170(000 li'.i*ii0il
Jl.-;.'.i'fi..i..|.."  20OS0U0 lf.ílfOIH)

. limii-m;.! (,'ampitta. . ... 220(000 ' ••¦'
I.iiiilfii-lo Petropolis  lpujoifü
.\I;iS...mis...  1011(000 150(000
Pr«)gjè<s  207(000 200(000
l'c.|i..|.ilitan.i  2Sii(ii00 —

'•  VS.'»SlHIII
Taubiilé Industrial .... 330(000 —

'.'. de tiiguraí :
lt"i»li  S«((I00 —
Minerva  03(000 —

Estradas dc ferro :
Mina» lie S. .leronymo. . . 70(000 78(000
Vietoria u Minai  51(000
b*ul lllüiltii  00(000 59(000

BANCO PORTUGUÊS DO BRASIL
CAPITAL...... 50.000:
Rio le Janeiro — Fitaiíhé i Santos

ENDEREÇO TELECflAPHICfl BRAS1LUS0—CAIXA POSTAL 411
Poi* contrato com o govenio português o

Banco assumiu no Brasil funeções de
Agencia Financial de Portugal

Abre c/c de movimento, CG LIMITADAS COM TALÃO OE
GHEQOES, c/c a prazo fixo e c c em moeda estrangeira

nas melhores condições do mercado
_3

encarrega-se de administração de propriedade
RUA DA CANDELÁRIA 24-RIO DE JANEIRO
Diversas:

Doe»» da llnliia 80(000
ÜUCU9 (U> Mu lltos 405(000
Dilua uoinina.es —
U.terlai . , —
Mrlli. iló ílnranli.to....... —'lorrm '. 14(500

Dcbcntui-cs:
Amei loa Fabril 202(000
.llliuii«;a. .-1 '. —
Melli. no Maranhão 75(000
Autai-etica Paulista —
Ilom Paátor 201(000
Curvejarl» Iiraliioa 208(000
CoiiíU'n«.'a 200(000
(Nireovado 200(000
I>i«"as ila Itahin. —
Uuen.i dc Santos 201(000
1'fiiemica. . , 202(11110
b.tifli-ailori 10.">(0O0
l«'iul l.iix !'02(u00
Industrial Campista 203(000
Muiiceuse. ... .. 170(000
lliòiiçcVsii Induilrial . .. 2011(11111'
Mcii-adi) . . 20S(000
.Mi.iuifiM-tiira 193(000
-Melli. eni 1'ernámbiioo 150(000
Santo Alelio JSOJOOO

75(000
400(000
400(1100

7(000
61(000
14(000

200(000
200(000
61(000
200(500
200(000

180(000
190(000
131(000
190(000
200(l'.|0

19.'I(II0'.
200(000
150(000

207(000
18.'>(ii'i0

100(000

Rendas fiscaes
MINASRECEBEDORIA DE

GERAES
Arroi:aiIiujSo do dia 21
lio 1» á 21. 
Km igual periodo do anno im»nado

22:227(000
417:831(200

372:432(000

Canhenho commercial
A firma João de Azevedo & Villa tem

o capital de 50:000$, e c composta dos so-
cios João Buerio Mendonça de Azevedo c
Manoel Villela Pereira, para explorar o-
comniercio, de commissões.

—«Com o capital dc 2.o:ooo$ estabelece-
ram-se, 50b a firma Smart «5* C, os sc-
nhores Edward John Smart e Claiid Au-
gusotin Smart, para explorar o commercio
de consignações..

—iSob a firma Ferreira <S* Sholl, estabe-
leceram-se as Sras. DD..Carlota Ferreira
de Sá e Estlier Ferreira Sholl, para expia-
rar o comniercio de fazendas.
,' —^Corri o capital de 10:000$ para. expio-
rar o commercio de bòteçuim estabeleu-
se o Sr. Arthur Barbosa.

ASSEMBMSAS GERAES
E6tão convocadas''as seguintes:
Dia 23:
Sanatório Brasil, ás 13 horas, para uma

exposição da directoria. , ¦
• Companhia Industrial Fluminense, ás
•13 horas, para reforma dos. estatutos.

.—rCómpanhia Industrial e Propaganda,
ás 14 horas, para 1:111 empréstimo e ciei-
«,'ões. .. ,-

Dia 25:
C. B. de Minas Unidas, ás 12 horas,

paru a sua dissolução.
Dia 26:
Trajanode Medeiros & C, ás 13 horas,

para prestação dè contas e eleições.
Di:.;;?: ,_;, ¦'
Calçados Pneuinaticuni. ás 14 horas,

para eleição da directoria.
—; S. Brasileira de Ayicuhura, ás 15

horas, para cleiçã.0 d:« directoria.
; —: Graphica Brasileira, ás 13. horas, pa-
ra cont.is c eleições.

Di:, *S: : . 
•'

Hstiatla de Ferro Goyaz, ás 13 horas,
para emitas, e eleições. ...

— Constructora do Rio Grande do Sul,
ás 15 horns, pnrs contas e eleições.

Dia 30'¦': 
'

Ttciilos Santa Hosa, ás 14 horas, para
alteração dos estatutos c eleição da dire-
ctoria. . . .-.' ..:..,' . ......' —1£. F. S. Pauio-Rio Grande, ás 14 ho-
rasj para prestação de contas e eleições.

Notas da Alfândega
A thesouraria desta repartição arreca-

dou hontem 241 :722$o8s, sendo réis
11.1 :S51 $196 em ouro c i'29:870$88g em
papel.

De 1 a 21 do corrente, importou a renda
cm 6.564 :o39$307, c em igual, periodo do
anno passado em 5.125 ;i.SjÇSo3, hanvedo
uma differença piira mais em 1920 de
i.43S^53?505.. '. ' 

.. %—Foram baixadas hontem as seguintes
portarias:'• O inspector determina que passe a ter
exercicio nò armazém das- eneommendas
postaes, como ajudante do respectivo fiel,
Fernando Cândido Alvear, o ajudante
Francisco Teixeira da Cunha."

O inspector determina ao continuo João
Pimenta da Silva.que convide a Elysio
Gomes, dono de. 1 canoa e 46 pelles, ap-
prehemlidas no dia 2 de novembro proxi-
mo findo, por agentes da policia mariti-
ma, próximo á ilha dos Ferreiros, a vir,
dentro do prazo de quinze dias, apresen-
tar a sua defesa no processo que sobre tal
oceurrencia foi instaurado nesta Alfan-
dega.

—Foram submettidos á consideração su-
perior òs requerimentos em que /-<i Nubva
Italia e a Guccta Suburbana, jornal c rc-
vista que se publicam nesta capital, solici-
tam isenção de direitos para, respectiva-
mente, 122.000 e 150.000 kilos dc papel
assetinado e 5.000 kilos de papel couché.

—ü inspector da Alfândega, tomando
conhecimento do contrabando de malas
desembarcadas do Cordoba e apprehendi-
das pelo sub-inspector Mallet, da policia
maritima, na noite de 19 do corrente, offi-
ciou hontem ao 1" delegado auxiliar soli-
citando informes a respeito, afim de po-
der resolver como for de direito, no iri-
querito instaurado nesta inspectoria.

Deverão depor nesse inquérito* entre
outras pessoas, o ajudante de guarda-mór
Nunes Pires c escripturario Cândido Peá-
soa.

—Foi baixada hontem a seguinte porta-
ria:

" O inspector. tendo em. vista a ordem
n. 1.175, dc 20 dc dezembro de 1913, e ou-
tras posteriores, declara aos empregados
que a procedência das mercadorias norte-
americanas ou belgas, nenhuma in/luencia
têm sobre o abatimento que a mesma
possa fazer por lei; assim é indispensável
que a prova de ser ella dc fabrico ou pro-
ducção norte-americana ou belga, confor-
mc o caso, conte da factura consular c de
declaração na nota de despacho,"

Centros diversos
O CAFE*

Tivemos o mercado de café, hontem,
sob a impressão de uma baixa mais si-
gnificativa da «Bolsa dos Estados Uni-
dos e assim em condições menos promet-
tedoras do que anteriormente. Com ef-
feito, as cotações soffreram bastante com
alternativas, por isso que os possuidores
declaram como base dos negócios sobre o
typo 7. preços mais accessiveis.

Assim, puderam levar a effeito vendas
mais desenvolvidas, de fôrma que o mer-
cado, embora com os preços depreciados,
se tornou calmo no decurso dos traba-
lhos. Foram animadas tanto as entradas
como os embarques, cujas cifras se con-
trabalançaram. Os mercadores deram o
preço de u$300 sobre o lypo 7, ao qual
foram negociadas na abertura 3.838 sac-
cas e, á tarde, mais 715, ho total ie
4.553. contra 4.900 de véspera;

Deixámos o mercado sem maior movi-
iiKMito c' fraco.

Em Santos, entraram 75.011 saccas,
forani embarcadas 36.000 e sairam 11.802,
ficando em depósito 3.130.126 saccas.

O typo 4 cotou-se a g$2oo e o 7 a
7$2oo por 10 kilos. com o mercado calmo,
mas na baixa. Passaram por Jundiahy,
hontem, 49.000 saccas.

Em Nova York, a Bolsa aceusou no
fechamento anterior uma baixa de 24 a
27 pontos nas.opções e subiu um ponto
na abertura de liontem.

Movimento do café
O movimento «atatistlco So mercado bontem

foi o seguinte:
Bntradas:

Estradn de Ferro Central rto Brasil 949
Estrada do Ferro Leo>*oldln«. . 11.840
Via marítima. ¦« 213

...ToUl 
Desde o dia l» do corrente.
Mídia. . ;..'¦
Desde d dia 1" do julho ....
Mfdla

Umbarquee:
Estados Unidos ,-
Muro|M. . ,..
Ilio da 1'rat»
Cabotagem. . . V 
Pacifico'..
Cabo,. , 

.Totnl
Desde o dlá !• do corrente.
Perfile o «tia 1° dc julho. . •'.
S.tòcjt' iiii itiftvado

Cotu*;ot:n voi arrobai
. , 1'«-|hi 
. '..'J'y|>i. í!
, T)(io (i . . , , . ,

Tjtiiii 
; Tyiw 

Tjrpo !)

13-. (102
135.708

7.735
1.441.00(1

8.532

9.131
8.500
1.103

13.734
ilt, , . .VCniMKAt
.. 1.1S7.7CO

498.tt»4

12(500
12(1(10
11(700
11(300
10(800
10(300

Tanta üòihiinái, (780, por Ulugrauima.

CRUZ & LEMOS
omntissoes, consignações

j e cinta |>roi»ria
Saccos vHíio?, novos ousados,

uara cale e cereaes, aiiiagens, at-
rflllãf f 1ilrr>HI3l.e8..

Caixa Postai 665 End,.Telsjr. VAÍRA0

99 Rua Municipal
Opci-iições á prazo

.'Funccionou fraco e em baixa o mer-
cado de café a termo, hontem. Com ef-
feiro; os preços desceram uni pouco e os
necm-ios continuaram sem maior impor-
tancia Venderam-se a prazo 26.000 sac-
cas. fechadas nas condições seguintes:

Mwcs:
I)e*(uiforu,
Jaiifiri). .
F«»vi'iL'lru.
Sí)iii;i(. .
Aliril . .
Miilu. . .

Vend. Comp.
11(350 11(400
11(115(1
11(000
12(200
12(350
12(500

11(000
11(850
12(100
12(200
12(350

O ALGODÃO

O mercado de algodão funccion-iva
frouxo, com um. movimento aliás regular
de entregas, liram pequenas as entra-
das e o deposito ia, por isso, declinando.

Ü movimento do mercado foi o se-
guinle:

F.nltadaa: Fardot
8. Paulo
l'erniiiiilmc'0 —
Natal. . . 
Si-fülí*. . ,....: —
I-amliylia  • _
< *en rA. » —_
.Mnn.11h.lo ..  . —.
rur» 

Total:
Desde o dia Io do corrente. .
Saldas. 
I-VMlt» o <IIu 1" du ftnrente,
Stock.*! . 

Cntaiões:
Qualidades:

Sertões.
I«» sortes.
.Mctllüim» t
1'autista. .

10 104
751

.... 17.139
..... 25.518

Por 10 kiloa
2.'.(000
23(1100
2IKOUO
2S(000

20(000
24(000
21(500
20(000

O ASSUCAR

O mercado de assucar regulou hontem
ainda com os vendedores exigindo maio-
res preços pelos brancos cristaes, que por
isso inesmo não aceusavam negócios de
ipaior importância.

O movimento do mercado foi o se-
guinte:
Entrado*: Baccoa

Campos  4.132
Milia» _
AIuk.iii* —
Perna mbueo —
Santa 1'iitliarinn —
Sergipe 

Total
Desde o dia 1° ilo mez.
Saldas
D-eárie o diu Io do iii<„*z . .

Htuck:
Nos «iiniiZLiis
Km truplclit*

Totnl

4.132
94.G80
0.110

83.377

180.013
128.442

Regularam os seguintes preços:
ÇuoHduduí; Por Kilog.

Branco. . . . ^ (8003« norte. . . _ 1—
Idem, 2» jacto (580 a $600Demeraras — —
MaseaYinlao. . (480 a $560Mascavo (340 a $480

CEREAES MOIDOS

O mercado desses produetos, regulou
hontem sem maior actividade e inalte-
rado.
Cotações: Por 80 Mios

Futiâ mimoso." . . . .
FubU panlflcavel, 17$ a
FubS pauiticarel. . ,.
Fubi especial
Fubfl commam. , 
Araruta , ..
Fubá de arroz

Outros gêneros:
Dcxtrlna
Fecula fina
Fecula 2» sorte

23(000
18(000
18(000
14(000
12(000
38(000
88(000
Eiloo.
1(200
$600
$500

FARINHA DE TRIGO
Essa mercadoria continuava muito fir-

me, mas com. os preços inalterados.
Os preços foram os seguintes: .

i*or 44 kilot
1« qualidade  47(000 a 47$500

qualidade  46(000 a 46(500
qualidade  45(000 a 45(500

2»
3'
Semolina 47(000 a 47$500

O XARQUE
Tambem regulou hontem

do e firme o mercado desse
cotações foram as seguintes

Procedências:
Bio da Prata:

Pato» e mantas .. ., ,, ..
Puras manta» , ..

Bio Grande:
Patos ¦ mantas
Pura» manta» .. ., ., ..

Minai Oeraes;
Conforme a qualidade .. .. ..

bem colloca-
produeto. As

Kilo

2$100 a 2$300

1(800 a 2$200
1(800 a 2(200

1$700 a 2$20O

Preços correntes
Águas mineraes:

••••
• ••1

«¦•<>¦>•

• *. * • • •

Cixauibu*.
Ltiubarjr.
Saintarl»
Cauibuqulia. . .

S Loorenco. , ,
Aguardente:

(Sem «ello)
De Campos .. V5
tít Hárav. . .
üe Angra .. ...

Álcool:
De 40 grilos ..
De 33 gráoa ..
De 30 grilos ..

Alfafa:

Nacional .. ..
Arroz:

Brilhado ds 1» ,
llrilluido ds 2» .
Especial .. ,, ,
Superior .,. .. .
Hum ,
Iteeuiar
llrimco
Kajado do uorts
Ue' ¦ urro». . .
Banga 

Bacalbáo:

Dlvertas marcas
lilem, meia caiu
1'euelin. . . 

Banha:

f. Alegre, lata de 20 kllos
Idem, de 2 kllos .....
l.lHin, dc 1». kilo ... ,'
l.a«iiim. lata, ds 20 Miss
Itajahjr, lata ds 20 kllos
Ittiiahr, lata de 10 kilot.
IdHin: (ata tis 2 kllM ..

d* 20 kllos
limeira «. Paolluta, UM

<íf'2 kiles.
Batatas:

Mineira e Paulista .. ..
liio Grande
Fraiiceus ,:.' ,. .. .. ,

Breu:
Americano, elaro .. ,. ,
Irfelli. .»silli.i . 

'.-. 
......

Cimento:

Ct-un
87$000 88$000
82$000 84$000
34$000 86$000
82(000 84$000
S0$000 82$000

480 Htro»

190(000 a 200(000
2311(000 a 2411(000
210(000 a 230(000

»••!•••

250(000 a 260(000
220(000 a 230(000
190(000 a 200(000

Vm Mio
$360 a $380

60 kilot
48(000 52(000
43(000 45(000
46(000 48(000
41(000 43(000
30(000 38(000
32(000 34(000
38(000 40(000
26(000 28(000
22(000 25(0>IO
10$000 20(000

liHtn
120(000 a 130(000— a 65(000
100$000 a 105(000

üm ktm
1(950 a 2(000
1$900 a 1$930
íínuo a l$»ãu
11780a l$90O
1(000 2(000
K1100 2(ow
1(030 2(050
1890O 1|I)W

lf950 a 2$000

Om fctl-,

• • ••••»Marca Dora. .
alar.» Atlas. L
Outras marcas ,

FareUo de trigo:
Doa uolnko» uaeiniiaes

Fariuba dc niuudloca:

Nominal
..Vvuiual

Bnmeat
40(O00 a 44(000
40(000 a 44$IM»
40$000 a- 44(000

B$000 a •5$-00

Porto Alegre, especial ..
Idem, flaa .. .. .. .. ,
ldcm, en (refina ., ,, ,,
Idem, peneirada .. .. ..
Idem, grossa ..... ,, ,
Laguna, peneirada .. ,,
Idom, gresea ..'".. ...

Feijão:

Preto, superior .. ,. ,,
Idem, regular .. .. ,, ,
Du cores. Porto. Alegre . ,
Manteiga .. .... .. ,,
Kniofre (60 kllos) . ,.
Itraneo ..  ,
Amuiidolm ». ., ,, ,, , ,
Frailiulio
Mulatlnho . 
Ouim qualidades . ....

Fumo:
Eiu corda —
Idem, «lioni ."
Idom, ti.ilio

Ca fr.lua:

Por 4» Utsf
11(000 a 14(300
13(000 a
12(000 a
11(000. a
0(300 a

1IX00O a
9(300 a

13(300
12(400
11(300
u(«oo

11(100
0(500

Por 00 Mios
24(000 a
18(000 a
22(000 a
40(000 a
24(000 a
18(000 a
83(000 a.
18(000 a
lfl$lH)0 a
14$000 a.

28(000
26(000'.«5(000
42(000
27(000
24(000
35(000
2«$oon
17$000
21$00O

Especial;..
Por Uio

2$O00 a 2(200
1(600 a 1(800
1(000 a 1$100

Por 18 MIOS
Rio Grande, .amarelo, 1*,,
Idem, 
Couiniuni, de 1* . . , .,
Idem, ds 2»
riabla — Kspeclal ., ,,
Babla — Superior.., .'.
Bom. . . ,,

Kerozcnc:

Anieneano . . 

Ladrllhos:

Nacionaes
De Cerâmica .. .. ., ,.
Kstiaugelro» .. ,. ¦ ., .,

26(000 a
22$000 a
211000 a
18(000 a
86(000 a
28(000 a
20(000 a

28(000
24(000
28(000
2O$O0O
40(1100
81(000
22$000

Por eatmm
25$000 a 26(000

Jfetro quadrado
7$000 a 15(000

211000 a 26(000
88(000 a 40(000

Manteiga:

De Minas s E, do Rio ..
S. CaUiarina(5 e 10 kllos)

Milho:

Amarelo ,. .,
Rrnnro. 
Mesclado

Madeira dc lei:

Uedro. . . .•*«•••••»•.,
Peroba branca. . ...
Outras qualidades ., ..

Oleo:
De llnliaca:

Em barril bruto
alia lata ,,

Dc caroço de algodilo:

Nacloual  ..
Estrangeiro ,.

Polvilho: .
De Minai: Itio a 8. Paulo.
De Piirin Alegre.
Du Santa Catkarlua .. ..

Pinho:

Americano
Her.iiia por duzin, eouc. .
Spruce
Do 1'arnna, 1> iiunli.lade .
Idem, de 2» qualidade ...

Phosphoros:

Pm mio
4(500 a 4$60O
3(200 a 4(400

62 Mio*
18(000 a 20(000
17(500 a 18(000
17(500 a 18$0OO

Uitro en'.'.-*
280$000

• 250$0(H>
170(000 a 190(000

2(600 a
2(000 a

2(800
2(«M)

Alio
1(200 a
2(60(1 a

(350 a
$350 a
(30(1 a

l(IIH<
2(WKÍ

(4110
(4IIO
(4011

Queijos:
Minas., ,. ,. ,
Palmrra (caixa)

Sal:

Do norte, grosso.. •• ..
Moldo. ... 
Pa Cabo Frio, grosso...
Idem, Idem, moldo......
Estrangeiro. . , .-

Sebo:

Do R. Grande e fronteira
Do Matadouro e xarq. .
Do Rio de Prata. , . «

Taploca:

De diversas procedências.
Telhas:

Francens. , .. ........
Nacionaes. . , ........

Toucinho:

Communl. . . .....'«tto
De torneiro .. .. ., ..

Vinho:

D* Rio Grande. • • ....-.-
Estrangeiro, virgem .....
Idem. verde . ...
Collarcs

1(000 a 3(800
100(000 a 105(000

•30 Mio*
fr- 8$B00

Nominal
«$000 a 71000

Nominal
10$000 a 13$000

üm Mio
t= . 4$S00
nominal
Nominal

Vm kilo
$400 a $600

Vermouth:
Italiano.* •• •• •# ••
Francez .. .. .. •'. ..
Pírtugue» <P, ri.),....

Vinagre:

Branco •.» •• •• •• ••
Tinto «t • • •*> • * • • •¦

1:200$ a 1:400$
600$000 a 580(000

Vm kilo
1(300 • 1(400
2(000 a 2(500

Por htttrtl
70(000 a 83(000

700*000 a 750(000
650(1)00 s 700(000

750(000 a 800(000

Cátia«38(000 a 60(000
78(000 a 82(000

48(000 a 52(000

Pipa
650(000 a 700(000
150(000 a 700(000

TELEGRAMMAS COMMERCIAES
(Segundo despachos telegraphos dos nossos correspondentes especiaes)

MERCADOS MONETÁRIOS

OS PRODUCTOS E OS TÍTULOS BRASILEIL0S NO
ESTRANGEIRO

Informações diversas
TELEGRAMMA FINANOIAIi

Stock de trigo '
Na manhã do dia 20 do corrente, exis-

«tiam, nos moinhos e trapi<-hes desta capi-
tal, 9.599 toneladas de trigo em grão c
77.3.H saccos de farinha de trigo, sen-
do 63.701 nos moinhos e 11.643 nos tra-
piches.

Na mesma data havia, nos depósitos
de inflammaiveis, 59.047 caixas de kero-
sene e 240.424 caixas de gazolina (feita
a conversão, para caixas, da gazolina a
granel).

Noticias marítimas
MOVIMENTO DO PORTO

Vapores entrados

De Buenos Aires, americano Four-Spar;
carga a P. S. Nicolson;

¦ De Porto Alegre e escalas, nacional
Itapuca; carga a Lage Irmãos;

De Santos,. nacional Tei.reirinha; car-
ga á Companhia S. João da Barra;

De Camocim e escalas, nacional Piatt-
hy; carga a Pereira Carneiro & C.j

De Hamburgo e escalas, americano
Hcrmit; carga a E. Johnston;

De Cananéa e escalas, nacional Iraty;
carga a Pereira Cativeiro & «C.;

iDe Villa Constititcion, inglez Yor-
borottgh; carga a Wilson Sons & C.;

De Antuérpia e escalas, belga Pays de
Waes; carga ab Lloyd Real Belga;"

Dé Buenos Aires c escalas, italiano
Francesca; carga a Martinelli;

De Buenos Aires e escalas, americano
Huron; carga á Companhia Expresso Fe-
deral.

Vapores saldos

Para S. Vicente, inglez Yarborotigh;
Para S. Francisco da Califórnia, ame-

ricano WestrNotus;
Pára Itajahy e escalas, nacional Lu-

cania;
Para. Santos, rebocador nacional Ve-¦los;
'Para Montevidéo, italiano San Giu

scppc; . ....
iPara Trieste e escalas, italiano Fran-

cesca.
Acham-se atracados ao cáes do porto,cm serviço de carga e descarga de mcí-

cado rias os vapores e outras embarca-
ções seguinte:

Vapores esperados
Portoa do norto, Pará. . .Bueno» Alreo a esc., Mendosa....'.'..'.','.
Biwsnoii Airea <i eiic. Demerara.........
lluenos .Vire» o cse»„ A rim
Portoa ilo nortr,- jtoMa. .".'¦'Nora York, Camoens .. ., ...•.','."Portos do ani, Bimevente. 
Portos ds sal, - Mm; . . Porto» do nul, ltug Barbosa. . ..!!"..I.lyertiool s oses., Vorpurofío
lluenos Aires o escs., TAma.,.,.,Liverpool • esc»., Socratet, . .......'Buenos Aire» "e «íscs., Hiena Vmtotn'.',Buenos Aires s cws;, Oelrlo. .Not» Tork, ttvlicre. . . ' 

'
Novs York o enes., Aidan ...... .Llrrtiinol e éses., Phldias .'.
Soutlmmpton e escs.-, Highland Pride. .Ilsvro • oses., SnBiará
Janeiro: .

Rio Oran.te do Sul e escs., rcmiiisoi». .Amsterdsm, c eses., Llnburçia. . . .,IJverixxil o.cm,, Darro. 
Bueno» Aires-a «cs., Lutetia . . . 

',',
Mvcriwol. a escs., líossetti.
Siiiithnnipton e cücs., lligliland LÒddte,
Buenos Aires o esc»., .4rinii»o. , ....Bueno» Aire» a-eses., fícvUin. . , . 

',
lluenos Aire» « vm-s., fíordiiba, . . ,.Iluoiios Aires c esc».-, Fettito'.'. . . ...

Vapores a sair
Marselha o escs., Mendoza. .........
Buenos Aires o escs.. Paga dc Waei.Z,
Rrcite c eses., Almirante Jaccguav ..I*lrões o lluiiilmrso, Orocntnlt
SmitliHiuprou e escs., Avon .,
ISVivu York c ese., Iluran.,
Ilc-rilV e esrs., Ilnpuca. ...,s
Cm-iiTplIus ii osi's., AqvUiul. . , *,...,.
UTírpirol a esc, Hmurara
Marselha esc., Umiti,:a
Portos do sul, VviHeary 
Portos do sul, Itagiba
Laguna a escs., Anno
Portos do norte, João Alfredo
Nova York o c»c»., Bpron. . 
Portos do'sul, Pgrineos
Portos do sul, lto«7i«-rii
Mossõrd esc., Itaaaucê
(laiiiociin o e»c8., Pinuhg
Laguna o escs., nina
Bonlfns o esca.. Sierra Veníam». . ....
Stoi-kolmo a e«cs., Oilrla
Portos do sul, Italpaca.-
Portos do norte, Oogas. •
Buenos Aires e escs., Valfaralzo. . .
Aracaju' u oses., Itaituba
Montevidéu e oses., Servulo Dourado.
Succia c escs. 1/ifno
Buenos Aires s escs., Iligltland Pride.
Rio da Prata, Somcrií. 

Janeiro:
Nova York e escs., Tennyson
Buenos Aires a escs., tinourola. . ...
Bordéos a oses,, Lutetia 
Novn York a escs., Acolus. . , 
Buenos Aires a escs., Darro
Routliainpton a escs., Arlanaa
Portos do norte, Donio
Havre o escs., Ccglan 
lluenos Aires e eses., Highland Caddlc.
Marselha a escs., Cordoba
Nora York a eses., Vestris

22
22°2
¦»fp

22
22
22

23
23
23
24
2.r.
25
28
211
27
27
27
28
28
28
28
211
20-10
30
31
31

t'ut nt
$70i«

32OJ000
Í-.--1MI

tniu'1
W.lf

Marca Olho ..
Outras marcas .

Presuntos:

Nacional.

Poi. Intn

311.463 j Estrangeiro

74J000
7J$000 ,

frite. !

($MI0 » '.('.'00 1
mí.-.oo n 13ÇO0O

Descontos:
Hoie Ant. 1019

Em Londres, 3 mezes :
0 3|4 «11|1« E ISIS

Em Novn York, 3 mezes :
4 3|16

Cambio sobre IjoihIi-cs:
Nova York (t. telg.) por dollars, llbr» I

3.51.25 3.50.12 3.82.50
Nora York li vista) dillars por libra :

,3.50.50 3.48.37 3.81.50
Paris (il vista) francos por libra : ¦
.! 60.75 58.72 41.23
Lisboa (l vista) pence por mil rfis:

5 3|4 0 1)10 20 7|8
Madrid (1 vista) pesetas por libra :

27.10 20.05 10.40
Gênova (1 vista) Uras por libra :

103.00 90.30 11.00

Títulos brasileiros:
-Icíuu!

Federaes :
Funding,

Ant. 1010

Movimento do cáes do
porto

Embarcai^cs diversas, armazém 1.
Vapor inglez l','est Nolits. armuiiem

11. i.
Cintas diversas com' carregamento do

/.iHiíi, ,-irmazc-ni h. ii.
Vapor iinitricano ifoiií-i Goodfelhiv,

descarregando -carvão, .-iriiiaze:ii n. 3.
Chatas diversas, com carregamento do

Slicridiin (armazem mixto 2), 
'armazein

«. 3. ; 
• '

Chatas diversas, com carregamento do
Rio de UPlata (armazem mixto n. 8), ar-
inazem n. 4.

C hatas diversas, com carregamento do
l.cnis (.írmazem mixto *). ariuazem .|.

V:ipor americano l.ak-e l-loi-illa, anua-
zem n. 4, recebendo minério.

Chatas diversas com carregamento do
ScaIJirr, armazem 5 e mixto 8.

Chatas diversas, com carregamento do
Locl-porl, armazém n. £.

Hiate nacional Leão do Norte, cabota-
gem, armazem 6.

Chatas diversas com carregamento do
Trcvicr, descarregando cimento no arma-

o|o :
05 00 —

Novo Funding, 1014 :
57 57 —«

Conversão, 1910, 4 o|o :^-3!» 30 1|2 —
1008. 5 olo : '

05 00 7-.
Estadoaes -
Districto Federal, 5 o|o :

. no 1|2 50 1|2 —
Bello Horizonte, 1005, 0 o|o :

04 1|2 (!4.1|2 —
E. de S. Paulo, 1013, 5 o|o :

N|cotado N|eotà'do N|eotadA
E. «do Hio, büim*í «uio, D o|o :'68 58 —
E. da Bahia, cuu.., ouro, 1913, 5 ojo :

42 1|2 42 1)2 rr? '

Títulos diversos:
Hoje Ant. . 1010

Brasil lt., Comuion Stock :
. ' —

Brazllian T. Light P, Co., LU., Ord. I¦37 38 ' —¦*•
S. Paulo R. Co., Ltd., Ord.:

123 ¦ 123' " —-> ' -'
Leopoldina lt. C, Ltd., Ord. : v

25 1|2 28 1|4 —
Duniont Coffee C.J Ltd., 7 1|2 o|o C. Pref. :

—
St. John dei Itc.v Miuing, Ord. :

ir.|- ifl|- —
Itio Fluur Mills « Granarles, Ltd. I

60|- 00|- —
London à Braslllan Bank, Ltd:

21 21 —
Maia Real Ingleza, Ord. :

100 100 — •

Títulos estrangeiros:
Hoje A11I. 1910

Emp. do Guerra Bi-ilannieo, 5 olo, 11129147 :
82 82 1|4 —

«DonsoK, 2 112 olo :
44 1|8 44l|8 — .

Rente Fninçaise. S olo (no Bolsa de Paris):
56.33 57.20 —

Rento Fra minis», 5 ò|o :
85.20 85.20 —

O CAFÉ*
SANTOS, 21—0 merendo de enfé dlaponl-

rei ferhou Inalterado.
. Ho.ta Ant. 1010

Tjpo 4. ...'. • 9$200 :»$200 Doing.
Typo 7.  7$200 7*200 Donig.

SANTOS,. 21 — 0 merendo de.iaf" pnrn n
entrega a .termo esteve bem cnlmo durante todo
o dlii. f('fhãiiil«>.nss seculútés bases. As 

"ven-
da» totaes do dia foram reduzidas.

Nova bati
...,-¦ Hoie
Dezembro. . 
Jnnclrò. . ....;...,,.,",•.,.,,
Fevereiro .,.;.;....,,
H it n;o. , • 
Maio.. .. .. .. .. .. 

NOVA YORK. 21 — Na Bolsa officlnl .loCafC o Assucar viuorarani lioje, il ultiiun Imra
as Seguintes còtnçfies de enfê a tei-nw, n-iirclsentando ceuts por libra <

llojfi
Entrega ein marco  13,5o
KntreüH em mili.  «.«c.
Entrega em Julho  7. n
Entrega cm setembro  7,4)
ou seja uuin baixa do 5 a 10 pontos sobre ui
preços anteriores, iiuo forani o.s seguintes.

interioi
Entrega om manjo  0,55
Entrega cin maio  o,tin
Entrega em julho  i,^
Entrejii em.st-tembro  7.,r,i
Nn mesma data ilo anno passado registraram-
se as süpíiiittü- eotnções :

Anno íiacMilo
Entrega em marco Iloiug.
Knlrotra cm iiiiiio boing.
KiitreK-l em julho t)òntg«
Klilri.;,-a om rctciubro Iioii.f.

O AJ.GODAO
' NOVA YORK, 21 — O mercado «lc nlgodilo
para a entrega a prazo encerrou-se hoje cu>
condições accessiveis, reglstrnnddrso os seguiu-
tos valores, qtie representiini ceuts por librai

Uoje Ant. 1B19
Algodilo "Americano"

entrega cm Janeiro 14.03 15.11! 30.88
.Alguilfio ~ :A mèrli-n

entrega vm mulo . 14.03 15.2.*) 32.70

Pernambuco "falr"
Maceió "falr" . .

8$ 150
9*200
91400
01575

Vendas.

Dezembro. .
Janeira.. ,,'
Fevereiro,;,'-,
Marco. . .,
Maio. , :¦': .

Vendas.,

.................. 18.000
A.itii-lor

.................. 9$175

.: .'-. .. ..... .. otioo
•  914(10

 9$000

• •• •• .....10.000
rara liquiiaçãc

Hoie Ant. 1919
... Inalt. 8Í200 Ilomg.
..'. Inalt. —-' í)omg.
... Inalt. — ¦ Ilomg.
... Inalt. 1H000 Ilomg.
... Inalt. 9»000 Dom».

.. nada nada Domg.
SANTOS 21 — E' o seguinte.o movimentocstailstico de café hoje, com os respectivoscunfroutos :

Deaembro..
Jan»lriJ.'v . '
Fevereiro. ."alat-i.-o.., ,
Mtilb. . .

¦ Vendas.

Entradas :

Embarques

Despachadas'

Saldas:

Existência :

JTolc

44.324

87.000
'38.000

nada

Anf.

.75.011.

30.000

42.000

11.802

1019

Domg.

Domg^

Domg.

Domg.

3.174.480 3.130.120 Dom».

Ou seja uma lialxn dc 23 a 32 pontos, .lo«do
o fechamento anterior.

' LIVEUPOOL, 21 — No merendo de algodilo
dispoiiirel ns mialiilades brasileiras fornin hojo
cotadas 15 diciiüos de pence por libra mnis
balias, vigorando os seguintes limites:

Hoje Ani. 1010
11.IU 11.31 liuiiiiuit»
11.10 11.31 Dunilnto

O algodão norte-americano no mesmo merca-
do experimentou uniu baixa de 15 declinou de
pence por libra, cotando-ae:

Hoie Ant. 11)10•Fully-middiiug" . dis-.
ponlvcl  11.41 11.50 Iliiiiiiiigo
LIVKUPOOL, 21 — O mercado dõ nlgodüo a

termo, Art 12.30 p. ttn, h*)jc nu^tru pam o pro-
dueto norte-nmericuiio uma baixa dc lt a 15
pontos, cotnndo-se em pence por libra:

Ho/« Anf. 1019"Fnlljr-nilddllng" en-,
trega em dezembro 10.10 J0.31 Domingo"Futlj-middliiig" cn-
trega em .março .. 10.50 10.01 Domingo
PEliNAMltlXO, 21 — O mercado dc nlgoilao

nesta práçn esteve hoje no meio dia estável
A cotacilo da 1» corte foi por 15 kilos:
Hoje  

'28J000
Anterior   28<0l)0
Anno pa.Hü.irlo .. .. .,  Domliigo

As entradas foram:
Hojo .. 

000

Anterior .; 700
Anuo passado .. .. Domingo

Ou seja pnra a safra:
Hoje -.  32.300
Anterior  31.400
Anuo passado .. .... ., Domingo

¦ Sendo a existência desta produeto calculada
em: '

Hojo ..  10.200
Anterior  ,. .. .'. ., 11,300
Anno pH.KSHflo ,. ...... .... ..Domínio

A' ultima exporta>.;iio ds algodlo conhecida 4
nenhuma. -

O ASSCCAA 
'

PBRN.VMBPCO, 21 — 83o as seguintes as
cotações' officiaes' de assucar, boje,' por 15
kilos: *

' HoJ»
rxinns superior ...... 111000
Brnnco cristal . 0Í200
Demeraras '¦:.'¦',. .. 

';,'".. Sem íõtííSe
8" sorte .. ...;.. ... SJOOO
Somenos ... ,. ;. .'. .. 7JU0O
Brutos seccas .... ..... 4$400

Anterior
Uzlnas superior c 1» .. llfiiOO
Branco cristal .... .... li^OO
Demeraras .V .. .. . .'¦ 8em ealni.-ao
8" sorte .. ....;.'... HJOOO
Somenos .',.',-; .... .. . 75100
Brutos seceos  .. 4(400

A tino ;»iísodo
Uzlnas «Àiperior e 1» .. , • Domingo
Branco .cristal .. .. '.*. Dinnlngo
Deiüeraras .. ....... IlíiSitngo
3« sorle... ........ Ii.iialngo
Siiinenos" . ,- •'.', .;..., Ihiiuingo
Bl-utos seceos'.. ,. .. Domingo

As entradas foram: ' •
Hoje .. .'. .: 

'.: 
.'. .. .. ..'..¦, 5.700

Anterior ,. 31.000
Anno passado .. :. ,'.' .... .. Domingo

Ou seja para a snfra:'
riojo'.! .. ...... .... .. .. 1.183.000
Anterior .',  .'. ;. ,. ,-. .. 1.177.300
Alino passndo .'-.- ,, ,, .. ,. ., Domingo

Sendo'a existência desta produeto calculada
em: , *
Hoje .. .. .. ..-.. ., „ .. ;. 451.00»
Anterior. ..' 440.200
Ando passudo ;. Domingo

A .ultima exportação de assucar conhecida é
nenhuma. ......

rem n. 3 (armazém mixto 8), armazém
n. 6.' «Chatas diversas com carregamento doAmerican Star, armazem 6 e mixto.8.

Chatas diversas, com carregamento doRio de Janeiro (armazém mixto 8), ar-
mazem n. j-.

Chatas diversas, recebendo minério, ar-mazem- n. 8.
¦^Chatas diversas, com carregamento do
Cimosfio.' Victor, armazím %,

Chatas diversas, com carregamento do
Dnsseidprf (armazém mixto 8), armazém
n.g.

. Vapor nacional Lucàniã, armazem n. 9,cabotagem. .
Vapor inglez Bicla, pateo 10, receben-

do carga.
Chatas diversas, com carregamento do1'micras, armazém n. 10.
Chatas diversas, com caregamento do

íialland (armazem mixto 8J, armazem
n. 10.'' •

Vapor americano Pallas, pateo 11.
Chatas diversas, com carregamento doAnna, amazem 11.'Vapor 

americano Tuladi, descarregan-
do trigo,, armazém 13.

Chatas diversas com carregamento do-labor (armazem, mixto 2), armazem nu-mero 15.
Chatas diversas, com carregamento do

Xerescqpá- (armazém mixto 8), .armazém
n. 16.;

Chatas diversas, com carregamento d»
Fort deVeaux, armazém 17.

«Chatas diversas com carregamento do
Orita, armazem n. 18 e mixto 2.

Chatas diversas, com carregamento do
Fort dc Vanx, armazém n. 18.

CORREIO
Esta reparttelio expedirá malas pelos seguia-tes paquetes ;
Hoje:

Demerara. para Etiropa, vin Lisboa, rece-bendo Impressos atC as 11 horas, objectos
para registrar.«té.as .10 e cartas para o cx-
terlor até ns 12.

Acon, parn Bahia. Recife, 8. Vicente, Ma-delra. Euroiw, vla-LIsboa, recebendo impres*sos atí as 8 horas, objectos para registraratê As 18 bora» de boje, cartas para o ln-terlor at«? as 8 1|2, com porte duplo atías 9 c para o exterior ate as 0.Itagum, para Bahia, Madeira e Recife, ró*cebendo impressos nté os 12 horas, objectos
para registrar oté 11, cartas paro o Interioraté as 12 1|2 e eom porte duplo até ns 13.Ifnídojo, para Dakar, Las Palmas e Mar-selho, recebendo impressos até ss 12 horas,objectos pura registrar até as 11 e cartas i»rao exterior até as 13.,

Vriott, para St. Thomar e Nova York, rece-bendo Impressos até as « horas, é cartas parao exterior nté as 7

AVISOS MARÍTIMOS
SOCIEDADE ANONYMA MARTINELLI

Kio de Jaiieiro-^.'Paulo.-aa.at»M^ Gênova
Ayentt, das Companhias

Ue Navegação:
Lioyti Real Bollaúde?
Lioyn Nucior.al
T«an*íitiautica Italiana

«Cuüuiictii
deSotiédüde Triestina

N iiweuação
Sociedade Nacional de

Nave^-açãr-
Compr-nhif! Oient.al de

Navtíjiiicão

S.»ln«o ; Portugal, Hba.s,
HespualiH, Italia, H.iiUn,
da. Frunrm, lnKl:nCrru «9
iiiiva Vork.

" As Iara- mui» mudioa: «Juinui-
:Jailo, ,.uíi -g.-nidj.6e ut tetra*

1 aimi>.li.-iiam*iitu.

CAÍ1IÍIO

Vnu«li« e o impra de moedr e.iiiliM..ii|.,-Ha I. fui.)» ... .ru*..»..

Avenida Rio Branco 106 e 108

Unica con-
cessionária do
afamado ape
ritivo diyes
tivo:
"FERNET

BRANCA"
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LLOYD REAL
BELGA

SERVIÇO DE PASSAGEIROS
o magnífico e luxuosíssimo paquete

"DJIVC
rHI-) WAES"
Com ningiilflcas accommoda *>ões pnra passageiros do l", 2" ó

classe iiitcnnediaria.
Esperado, de volta, no RIO DE JANEIRO, no dia 12 do janeiro

próximo, partirá no mesmo dia para a Europa, fazendo a seguinte
escala: BAHIA, PERNAMBUCO, LAS PALMAS, LISBOA, CHER-
BURGO, PLYMOUTH e ANTUÉRPIA.

Para passageiros e mais informações com o

(Uti UL BI

BECÇAO LIVRE

0 SER» DAS*LOTERIAS MCIONÂES E A MGENTE
NECESSIDADE DA CONCÜRRENGIA PUBLICA

AVENIDA RIO BRANCO, 19
Telephone Norte: 655

LLOYD BRASILEIRO
PRAÇA SBRVXT^O DOURADO

Entre O*u.iri«*-loi> e Rosário .'.A
LINHA DO NORTE LINHA DO SUL ,

•O PAQUETE

JOÁO ALFREDO
Saii-ú no dia 25. ao corrente para

Maníios, ú,s 10 horas, escalando em:
''ictoria, 20 de dezembro.
Bahia', 28 de dezembro. . .
Maceió, 29 de dezembro. * -
Recife, 30 de dezembro,
Cabedello", 31 de dezembro.
Natal, Io de janeiro.'*
Ceará, 2 de janeiro.
Tutoya, 3 de janeiro.
ila:-anhão, 4 de janeiro.
Pará, 0 de janeiro.
Santarém; 7 de janeiro.
Óbidos, 9 de janeiro.
1'aiiiitins, 9 de janeiro,
Itacoátlára, 10 de janeiro, . . .
ilanáos, 11 de janeiro.

O PAQUETE

Se™ n
Sairá, no dia 30 do corrente, ás 10

horas, para MONTEVIDÉO, enca-
lando em:

Santos, 31 de dezembro.
Parainagu.1, Io de janeiro.
Antonina, 1° de ja.nelro.
S. Francisco, 2 de janeiro.-
Itajahy, 3 de janeiro.

• Florianópolis, 4 de «janeiro.
Rio Grande. 5 de janeiro*.' Montevidéo, 7 de janeiro.

AVISO—As pessoa-- que queiram ir a bordo dos paquetes, levar ou ro-
ce her passageiros, deverão solicitar cartõee de ingreaso ua aecção do tra-
feiío. - ¦

R. M. S..:?: p.m m c
MALA REAL INGLEZA
Paquetes da Europa

Higliland Pride
Esperado da Kuropa no ilin 34 cio

corrente, sairá pira Montevidéo e
Iluenos Aire» depois da iadispeiisa-
rei demora.

DAR RO
ICsgerado da Europa no dia 3 de

janeiro snir.i para Santos, Monte-
viiléo e Buenos Aires tiupoi» du
in lUpeu-avcl ileinor.i.

liighlaiid Laddie
Esparado da Kuropa no dia S ile

ju neiro aa ini p ra Santos, Monte.
viiléi» é Buenos Aires, depois da
iu II-p iii/i'ivol ilemora.

Emiitau-se bi hett'9 para o Porto, via

Paquetes para a Europa
Demerara

Kspewd.rdo Buenos- Aires hoje 82
do eorrent.*, unir.' pnrn Lisboa,
Vigo e I.iverpool depois da iniis-
peu*.vel doutor».

AVON
Ksperixdo de Hu-nos Aires hoje 33

do corrente, sairá para Bahia,
«Pernambueo, S. Vieente, Ma-
deira, Lisboa, Vigo, Cherburgo
u Snuthaiii|it.>n depus da iadispin.
savel demora.

ÀRLANZA
* Espera.!-; de Uu uos Aires no dia S

de janeiro, stiirá p.ra Bahia, Per-
nuinbiico, S. Vieente, "ladeira,
Lisboa. Vigo, Cherburgo e Sou-
ihanipton depois da imlisptjnsavt-l
demora,

Lisb a, aos pas*»ag*iros de 3? olasse.

SAIDAS DO ANNO DE 1921

>•*•••*

DARRO
ALMANZORA. .......
DESEADO
AliAGUAYA i
DESNA....... ....
ANDUS...
demerara.
Avon.. ....... .....
ARLANZA..;..
DARRO
ALMANZORA...
DESEADO.
ARAGUAYA
DESNA
ANDES
DEMERARA.....
AVON
AKLANZÀ ,..,
DARRO 
ALMANZORA
DKSEADO;
AHAGUAYA

IH II -lll t M

22 de juoeirt
2 de fevereiro
6 de fevereiro
9 dc fevereiro

20 de fevereiro
23 de fevereiro

6 de março
9 de março

23 de março -.
3 de abril

6 de abril
17 de abril
20 de aijfil

1 de maio.
4 de maio

15 de maio
18 cie maio , ,.

1 de junho
12 de junho
15 de -uotio
26 de juiho
29 de junho

iNâo ha duvida' nenhuma que a Companhia de: Loterias:Nacionaes ê p
bem protegida;' e tão demaaiadamente, que. pouco tem importado aos seus
advogados,, se para esta ou 

"aquella 
defesa, seja necessário ferir èstè ou

áquelle ponto onde ee im.ponha q decora. . . .
A acQáo"do«Sr. Josino de Araujo a 

"respeito do serviço de Lote"rias ha

poucos dias manifestada na Câmara, náo . traz surpreza nenhuma, pois
que'já era da domirija. publico «que esse deputado iria ee bater em favor
da Companhia de Loterias; rejeitando a emenda do Dr. Carlos Maximiliano,
conforme se 16 no jornal'"A Tribuna» de 4 de dezembro corrente, natu-
ralmente insinuado pelo 6eu extraordinário collega Sr.* Eduardo Tavares,
director. da Companhia e portanto, o propugnadòr das prorogações.

O que causa surpreza, porém* ê essa desenfreada a-dvocacia em pleno
recinto 'da Câmara pelos referidos deputados! que multo'destoa dos -bons

princípios da moral*. "¦*..'¦
Diante de-tal attitude é bem de se crer nos boatos de -que a Companhia

tem gasto actualmente, segundo é vem corrente lá pela Bolsa, cerca de
600:000$0OO*— com os seus advogados incumbidos de conseguirem a pro-
rogaç&o do*seu. contrato. Esta somma comparada á de 1.100:000$000
qu-e ella gastou tm 1911 com. .oè seus advogados para obter a ultima pro-
rogaçao por DEZ ANNOS, é relativamente pequena 1 .

O diabo é que os Srs. Josino & Tavares até agora sõ conseguiram a
prorogação de um anno. Nem por isso elles deixarão de ir .percebendo os
seus premiosinhos, pois que, naturalmente, serã o Sr, deputado Eduardo
Tavares, o encarregado da Companhia de fazer a respectiva distribuição,
attendendo ao trabalho que tiveram pela obtenção de tão curto prazo, pois
que foi por motivos estranhos ãs suas vontades que não conseguiram O
longo pra-zo de Do» annos. Tal o debate travado contra semelhante me-
dida, o que quer dizer/felizmente, que a Câmara ainda não está entregue
a homena como os Srs. Josino, Tavares e Celso Bayma, que sô pelo facto
de ter "em mãos um requerimento da actual arrendatária", com* a mesma
ingenuidade de-um bebê não obstante haver na própria Câmara trabalhos
meus scibre as loterias, que ir.uito lhes elucidariam, se se desse ao trabalho
de lêr„ confrontar o referido requerimento com a lei, para concluir que o
assumpto não ê caso de concurencia 1. ' 

Abyssua abyssum invocat! .."•''
Para não ser caso de coneurrencia era necessário que nüo houvesse

candidatos,- tanto) miais quanto" já demonstrei que. o actual contrato é' dè-
jmioso desde a porcentagem distribuída em-premios.

Se diante de tantos esclarecimentos em òs (juaes não padecesse duvida
houver difficuldade em resolver a questão das loterias, esta difficuldade
é pura e simplesmente uma creação dos advogados da Companhia.

A abertura de coneurrencia nublica para tal serviço, prendendo-se S.
condição em que pôde ser feito e nas v."-«.agena offerecidas pelos propo-
nentes, por que não dã a Companhia á publici-dade as vantagens que-offerece
no seu requerimento pedindo a prorogação, para. quc sejam, conjuntamente
com as offerecidas por mim analysadas pelo publico ou pela imprensa ?

A idéa do Sr. Josino de Araujo querendo a prorogação. por um anno,
prazo necessário para ser chamada a coneurrencia publica e contratar o
serviço com quem melhores vantagens offerecer ao governo, não procede,
porque foi prevendo semelhante allegação que estudei e analysei as lote-
rias, entregando â Câmara dos Srs. Deputados uma petição e uma longa
exposição eni 12 de julho o uma outra em 26 de novembro próximos findos.

Tendo havido, portanto, tempo bastante e sufficiente para resolver tal
assumpto. • ¦

Quanto ao alvitre de, em igualdade de condições, ser dada & actual
Companhia preferencia do novo contrato, é, aliás, justa e -justíssima esta
preferencia e por isso ella é taxativa, : , •.

Conuquanto concorde com esta preferencia, discordo d'a.quella proro-
gação-de üm. anno que, acobertada, de favor pessoal ê justificada pela
falta de tempo, o que não acontece, porqanto no primeiro trabal-ho''que.
apresentei ao Congresso em. 12: de julho próximo findo, se destaca o se-
guinte:' '"....,

Torna-se urgente a abertura da coneurrencia
Em geral, como toda coneurrencia obedece a^.iyn. prazo de

'* 30 dias, è terminado'o actual contrato a 1° de março de 1921,
/., • ..devo lembrar a VV..,-EExs. a conveniência:' que ihajWáK sfer-ellá'

ii» 
' 

aberta, com a maior brevidade, para que o oopeurrorite que obti-
ver o contrato," tenha, pelo menos, o prazo dé'" sela nfêzès,* tém-po
necessário pára acquisição. dos modernos apparelhos," de-extracção
das loterias, que são fabricados no estrangeiro,'

.Além do mais, carece elle, tambem, desse, tempo para a orga-
aização de suas agencias hae capitães dos principaes Est»dtps,- nas
suas principaes cidades e instalação de sua sede nesta Capital.
Assim, no dia que terminar o actual contrato, Iniciará o serviço o
novo contratante, não perdendo desta fôrma, o poverno, "um"
dia dessa renda, como faz o. do Rio Grande do SuJ,.'

.. Na minha ultima petição para abertura de coneurrencia, que apresen-
tei em 26 de novembro próximo findo, prbpuz:

•a). — distribuir 70 o|o em prêmios; . * . - •*;;-•.-;
b) — fazer no máximo DUAS extráçções por semana;
c) — jogor cada extracção no máximo com 20.000 bilhetes, inteiros

ou fraocionados, tambem. no máximo em décimos; ¦ •« •

<1) — não cobrar sello algum sobre os bilhetes;
¦o) — a quantia de CINCO Mu/ DUZENTOS CONTOS DE RÉIS

(5.200:000$000) por anno, para serem tomados por base na concurencia
publica para o contrato das loterias federaes; não sendo esta quantia o
máximo, mas simplesmente a base,-pois "íue o maximb eu estabelecerei ná
proposta definitiva na occasião da coneurrencia;

f) — pagar ap Thesouro, Naconai a importância pela qual for contra-
tado o serviço das loterias federaes', em QUOTA FIXA por anno e em pres-
tações mensaes adiantadas, dispensando o póVo da sobrecarga do~ imposto
de sello nos bilhetes, èjn média actual de 14 a 15 o|o; • • • ¦

B) — depositar no Thesouro Nacional no acto de assignar o contrato
a quantia de DUZENTOS CONTOS DE RÊIs (200:00090*00), em dinheiro ou
em apólices federaes para garantia da. execução Ao mesmo:

h) — depositar no Thesouro Nacional no dia que expuzer ã venda os
biLhetes da primeira loteria a quantia de" QUINHENTOS CONTOS DE RÉIS,
(500:000$000) para garantia dos premids a distribuir.

Outrosim, juntei a esta proposta de baso não sô um -quadro -demonstrar
tivo das desvantagens do systema actual adoptado* «pela Companhia de Lo-
terias Nacionaes e das vantagens do systema que proponho, como tambem
um PLANO de 20.uOÒ bilhetes, en*quanto que

A companhia propõe aò governo
;; (do seu, requ-arimento ao Congresso)

. a) —'"pagar pelo impostQ de.S 1|2 o]o sobre o capital das loteria»- a
quantia minima annual de 1.400:000$, qualquer que seja o numero de lote*
rias extraídas, até o limite de 40.000 contos de emissão, que é quanto pro-
duzirla o imposto se fosse emittida aquella importancia";

b) _ «a revogação da cláusula lf do •'Termo de Modificação" feito
em. 1* dé dezembro de 1915, somente na parte referente óa percentagens,
sobre o augmento das vendas além de 12.000 oon-los, ficando, porém, man-
tida a contribuiçãjo fi"ta- A? 8"K|j:.O0nD-$Ó.00> para benefioios." 

* 
.,-..

• ._,Son.anando as importâncias acima referidas, temos um total de réis
2.200:000$000 que representa o que a Companhia propõe pagar, por anno,
de positivo ao governo, no seu requerimento ao Congresso Nacional

Onde estão as vantagens para o governo ?
A Companhia pede a revogação da parte da cláusula 1* referente

ao augmento da quota de'benefícios constantes dí> "¦Termo de Modificação",
do seu contrato. tf "

- Onde estão as^ vantagens para ás instituições de caridade ? .

A Companhia quer continuar a distribuir a p**ejudicial i»-***^^*********.
do 60 o|o em premiios, cobrar 

''ainda mais de 14 1|2 o\o de imposto de sello
extra sotore os bilhetes e. fazer extracções diárias! ! I

Onde estão as vantagens para o povo ? . '
: Por que a Companhia não propoz substituir o seu OHRONroO systema

Indna-raz que já data de 25 annos, ou seja, Tm quarto do seculo! por um
ouU-o honesto, a mpralizado .

Ella desconhecerá, poi* acaso, o systema vantajoso e moralizado, ha
longos annos adoptado pelas 'honestas e. acreditadas loterias de Buenos
Aires, Montevidéo e "Rio Grande do Sul ?

'Então, os Srs. dlrectores-proprietarios da Companhia de Loterias Na-
cionaes julgçní, -porventura, que toda a: industria pôde evoluir, neste hoí*so
futuroso paiz, — menos á de loterias ?

Por que T*.', '' ¦. '--"..
Fantasia * "

(ao aca *pcqnerimcnto ao v»ngrèsso)
v 

.- 

*¦ ' • -

"A continuar a pagar esse mesmo imposto, de 3 1|S o|o sobre
o capital que emittir além de 40.000 contos, emissão que po^erã
ser levada até 50.0(10 contos; — e, como é provável que a coti-pa^,' 
nhia emitia,"pêlo menos, a metade dessas sobras, ou seia.-.-fivÓ-O-O
contos".., v'¦-•'-?'i '-'-. .'.'..,<

"O.rã, se a Côm.panhla; corn a revogação pedida, tiver àV.jJ^ôr*
dade de alargar suas vendas, ellas se elevarão certamente de- 18.004.
a 20.00.0 contos, por anno; por conseguinte, tomando miéstnJi) "pór

base a -somma de 1»8.000- contos e calculando ò imposto de sello
a 14 o[o (por serem as fracçõès de bilhetes actualmente de

700 róis) elle passará a render por anno—- 2 .»920' contos, — ou
quasi — quinhentos contos — a mais do què o máximo que jã
tem produzido até hoje. E, ee a companhia reduzir o preço das
fracçõès a 800 rí«te, como fez em 1918, então o rendimento desse
imposto subirá a — 2.880- contos; logo-, na peior das hypotheses,
o Thesouro poderá contar, pôr essa verba, com um augmento de
500 contos." - ....

Ora, tudo isto se resume em meras supposições da Compan-hia, sem
nenhuma vantagem proposta e nem tampouco uma base e autorização re-
spectiva, para ser tomada pelo governo.

Assim, carecendo de fundamento, dispensa qualquer apreciação; pois
tudo 6 hypothetico ! ¦

Como se vê, eu «proponho aquillo, ella propõe isto; agora confrontem» e
vejam qual a proposta mais honesta e quem offerece maiores vantagens ao

governo, ãs instituições de caridade e ao povo.
lO caminho queo Congresso tem a seguir é odo autorizar ao go*Verno

a fchaimar oonoun-cncla. cm janeiro próximo, obedecendo o prazo estipulado
de 30 dias, sob a condição de, os cononrrentes ficaram obrigados a dar
oxconção ap contrato em ,1o de julho de 1921, podendo então prorogar o
uatual contrato até 30 de junho do mesmo anno, não necessitando para,isso
dè nova fiança, > *.. ••

IE.' e»sta a única solução clara ,e perfeitamente aceitável.
Caso contrario, irá soffrer ò»' Thesouro 'Naciófial, mesmo durante este

curto prazo de um anno, um déficit de mais de 2.000 oontofl do réis, dos
quaes a Commissão de Finanças, não assumirá a responsabilidade.

•A .Companhia d"» Loterias Nacionaes aceitará, sem esforce,; qualquer
•prazo deprorogação que lhe for dado; e isto muito bem àttesta a mensagem

dd governo de S. Paulo, dirigida ao Congresso d_o .Estado, prorogando o
contrato do actual contratante Srs. J. Azevedo &¦ C;, »do qual ella ô sócia,
oonform.e disse no seu requerimento è cuja mensagem, que data do 11
de novemíbro próximo findo, abaixo transcrevo: ''¦

Próximas saídas para portos do Pacifico
OROPESA  17 de janeiro

Para Londres, Liverpool, Havre, Antuer-
pia, Eotterdam e Hamburgo

SAMBRE.  Fim de dez,
S1LARUS Fins de dez.
SEVERN Prino.dejan
SARTHE Fiu* de jaQ>'
SABOR ... Fevereiro

tm

As encommendas e amostras serão recebidas neste escriptorio até
a véspera da salda dos paquetes.

Para cargas, trata-se cora o corretor P. de Sampaio, no escripto-
rio da Companhia, e para passfcgens e mais *v*nrniações com a
THE ROYAL MAIL STEAM PACKET COMPANY

Avenida Rio Branco ns. 51 a 55
Caixa do Correio n. 21 Telephone n. 6.950, Norte

"Exmos. Srs, membros do Congresso Legislativo do Estado
. .' 

' 
de S. Paulo. ' 

. 
*

¦Tenho a honra do submetter á apreciação de S-V. EExas,
o incluso termo de prorogação do contrato para o serviço das
loterias do Estado, celebrado com os «Srs. J. Azevedo & C-, desta
praça. . •

. .-«Esse contrato devia expirar em 31 de dezembro do corrente
anno, e foi .prorogado apenas por DOIS mezea," isto é, até Io de

\ março de 1921, data ern que devera cessar a exploração dos ser-
viços de loterias no Brasil. '

Pelo termo lavrado, foi elevada a contribuição dos contratan-
tes, Sr**. J; Azevedo &.C., para aa rendas do Estado, .proporcional-
mente ao prazo de prorogação, de 780:0001000 para 1.000:000$000,
prevalecendo as demais condições do contrato.

Pensa o governo -do Estado que esse serviço, desdo .que seja
permittida a sua continuação, pelo governo federal, deverá ser
objecto de coneurrencia-publica, resguardados os direitos do Esta-
do, em consonância com o interesse publico.'" . ,

Pela leitura desta 'mensagem, vê-se que o Sr. J. Azevedo e a Compa-
nhia de Loterias .Nacionaes, ,sua sócia, aceitaram a prorogação mesmo por
Dois mezes e ainda se sujeitaram a pagar ao Estado mais 220:000$000
por anho!! 1

E, ainda terão, o Sr. J. Azevedo e a Companhia, so quizerem renovar
o contrato, de se sujeitarem ã concurencia publica.

O Congresso deve abandonar esse regimen protelatorio para cuidar
-mais «eficazmente dos interesses públicos.

¦desenvolvimento entre *as hostes evange-
licas.

Estiveram presentes a'esta sessão me-
moravel.os seguintes pastores: II. Mui-
thead, director do Collegio e Seminário
Baptista no Recife, Estado de .Pernam-
buco; j; B. Jones, deão-e «professor dos
alludidos estabelecimentos;' Sr. Loren M.
Reno, pastor da igreja baptista em Vi-
ctoria, Espirito Santo, c director do Col-
legio Baptista; A. B.• Christo, missiona-
rio no Estado do Rio de Janeiro; Sr. F.
il. Bdwards, pastor da primeira igreja
baptista; em S. Paulo; ÍE; A. Ingram, di-
rector do Collegio Baptista, em S. Paulo;
pastor Antônio Ernesto da Silva, presi-
dente da Convenção Baptista, no Braz;
O. «P. Maddox, pastor da igreja baptista,
em Bello Horizonte, Estado dc Minas;
Manoel Avelino de Souza, pastor da-igre-
ja baptista, em Nitheroy; L.- T. Tites,
pastor da igreja baptista, em S. Christo-
vão. nesta cidade; R. J. I.nke, .pastor da
igreja baptista, no Meyer; pastor Adriano
0. Bernardo, evangelista viajante dá
Convenção Baptista Brasileira; F. A. R.
Morgan, professor do Collegio Baptista;
S..L. Watson, director da Casa Publica-
dora 'Baptista, e J. W. Shepard, director
Ap Collegio e Seminário Baptista desta
cidade.

Culto aomcsiv
"Eis ahi, faço novas todas as coisas

— Apoc. c. c.'« 21-2$. Eis os tópicos so-
bre que devem versar as lições do trimes-
tre, obedecendo ao texto áureo:

Hoje — "A regra áurea", Math. car
pitulo 7-'-1-;

Amanhã — Hymno de Maria: «Mat».,
cap. 7-i3*"9! ...

Sexta-feira — A missão do viajante;
Math., cap. 7-i :i7,"

Sabbado — O crescim-ento do reino;
Mtitti., cap. i2-i :i7;

Domingo — A nova terra; Apoc,
íw:8 .

ESPIRITISMO
Teve enorme coneurrencia a sessão .pu-

blica, hontem, realizada nos salões da
União E-spirita Suburbana, sob a presi-
dencia do denpdadp-campeão do espiri-
tismo, Sr. Ignacio Bittencourt, secreta-

,riado pelo' Sr. J. M.-Tosta. A's 20 horas,
.após, a aula'*ie oathocismo ev*ingelico:ás
crianças da localidade, «pie é todas as
«eguhdas-feiras.: ministradas «pelo Sr. Er-
aestó '..Fagundes Varella, aula, aliás, mui-
tisijità 

'Concorrida, abrio o presidente a
sessão, convidando a tomar parte na
mesma o nosso companheiro que vislum-
brou entre os assistentes. O «ponto com-
míntado foi o egoismo, tal como, a re-
.-.peito, sc manifesta o " Livro dos espiii-,
tos ", fazendo o Sr. Bittencourt, as mais
bellas comparações com a-quella sua pala-
vrà mágica que a todos encanta.

A assistência parecia magnetizada pela 1
fluencia do vetibo do -presidente. Eraiu'
anciões, senhorns, homens, rapazes, me-
ninas, todos, todos.com os olhos fitos na
mesma,' absorvendo uma a uma ás ipiila-
vras do orador.

Este, sempre tolerante c bom conse-
lheiro, exaltava o respeito ás outras cren-
ças religiosas, philosophicas 011 seienlifi-
cas, congratulando-se naquelle momento
por ter a seu lado um liiéosophista, o te-
nenie Albino Monteiro, facto que mui!»
significava, principalniciité numa reunião
espirita. Lamentou apenas que não ti-
vesse tambem a seu lado representantes
de outros, credos, confraternizando tod>s
em busca de um mesmo ideal.

Acredita, porém, que esse dia não tnr-
da, pois a luz brilhará um dia para ilju-
minar »todas as consciências.

Esta associação ha muito vem conju-
gando esforços para ultimar a constru-
cção do -edifício ein que vai funeciona* •
futuramente. Já foram distribuídas 20-
listas entre os adeptos dessa doutrina,
calculaivdo-se que todas ellas apresentem
o resultado mínimo de 50$, ou sejam
10:000$, iquantia bas-lante apreciável para
o fim a que se destina.-

As pessoas que desejarem contribuir
com o seu esforço, para esse objp-ítivo,
encontrarão listas á sua disposição com
o Sr. José Manoel Teixeira, 'thesoureiro

da conunissão (ie construcção, á rua São
Pedro n. 142, nesta cidade.

O núcleo Amor á Verdade, flo-
rescente sociedade, que tem sua sédc á
rua Oliveira Andrade a'. 26, Encantado,
fará. domingo, duranre o dia, a distri-
buição aos-.pobres que costumam a fazer
nas fes-tas do natal. ;

Causou a melhor das impressões a
c»-»nferencia re-O.izada no Centro Espirita
Fé, Esperança e Caridade, de Nova
Iguassú, á frente do qual está o Dr. Fre-
déi-ico' Teixeira. Pirito, tendo como vice-
presideute o Major* José Narciso Fer-
reira, coino tresoureiro o capitão João
Machado de Souza, como 1° e 2° secreta-
rios os Srs. Raul Ribeiro da Fonseca e:
Çonrado Pereira Baptista, e como ipro-
curadores os Srs. Euclides Pereira Ba-
ptista e Antônio da Cruz Almeida Ju-
nior. .

VICENTE ILHA BRASIL,
Rio, 20 de dezembro de 1*920».

•NOTA — O avanço scelerado ás rendas da "União, e á bolsa do pov0
pela Companhia de Loterias Nacionaes não tem sldó somente combatido
aqui, mas tambem em S. Paulo, pela patriótica revista "O PARAFUSO",

.que não se cansa de, desde maio do corrente anno, por em releyo.com es-
tatistlcas positivas esse abuso que jâ vem de tão longos annos. Tendo Jã
em artigos,* chamado os — Ladrões das loterias do Estado e da Federal—
para os quaes não ha cadeia!

VICENTE ILHA BRASIL,

(Transcripto do "O Imparcial", de. 21 de dezembro de 1920.)
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Liverpool, Brasi) and diver flal-e taers

LINHA LAMPORT & HOLT
O PAQUETE

HERSeHEL
Sairá do dia 24 do corrente, para

Este paquete foi expressamente construído para transporte
de passageiros de 3? olasse, em oamarotes com duas, qiiatroe seis uamas.
Preço da passagem de terceira classe 44'i^OOO,

incluindo o imposto
Para passayens e mais informações, tratar com os a<rentes

Norton IHegaw & C. L.
RUA DA SAUDE 29 - PRAÇA MAUÁ

TELEPHONES—Passagens: Norte 6671—Carga: Norte 47

SKOGLANDS LINJE
O VAPOR m

iKIGI
NORÜKGÜEZ

llll
carregará neste porto no fim
do uit>- de Dezembro para

LEIXÕES E
HAMBURGO

Para cargas e mais informa-
çõos, com a

SKOGLANDS LINJE
9 Rua Municipal 9

TELEP. NORTE 1676

RELIGIÃO
CATHÕLÍCISMO

20 DE DEZEMBRO — Santos do
dia: Santos Demetrio, Honor»to
e Floro. martyres; S. Iliiviniio,
martyr.

Matriz de Santa Klta.
A devoção de Santa Rita, com sede

nesta matriz, celebra hoje, ás 8 % ho-
ras, a missa mensal em louvor de sua
padroeira, protectora do impossível.

A missa terá acompanhamento de or-
gão, communhão, finalizando com a ben--,-úo dò Santissimo Sacramento.

CULTO EVANGÉLICO
Estão sendo realizadas com toda a

pontualidade, na igreja baptista de Ca-
tuiuby, as conferências dá serie promo-vida por aqucila casa de oração. .

,Varios têm sido os oradores, destacan-
do-se entre estes os pastores da igreja
do Meyer, Sr. Ricardo J. Inke, e da de
Bomsuccesso, seminarista Gabriel Motta.
— Para o culto doméstico está recom-

mendado para hoje o texto :A regra au-
rea ", Math. c. c. 7 :i-»a.

— O Collegio Baptista, sito á rua Dou-
tor José Hygino n. 350, .na Tijuca, re-
uniu, duram.: a semana que findou, os
pastores de diversas localidades* do Bra-
sil, para trocar idéas sobre a evangeliza-
ção, educação, publicações e missões ba-
ptistas no nosso território. . .

Muitas resoluções de exito surgiram
nesta reunião, sendo de prever • maior

THEOSOPHIA
Já está circulando nos meios thtosophf-

cos o n. 115, do Theosophista, órgão offi-
ciai da secção brasileira da Sociedade
Theosophica, habilmente ¦ redigido pelo
coronel Dr. Ráymundo Seidl. D. Ida .Es-
cobar, Dr." Olavo Mesquita. Aleixo de Sou-
za e tenente Albino Monteiro.

Além de uma boa traducção de um tra-
balho dá Sra. Annie Besant, presídnte da
Sociedade Theosophica. publica nriiá cou-
ferencia do tenente Albino Monteiro, a
primeira txa serie que realizou a propósito
do islamismo; um artigo de Charles Lead-
beater, intitulado O Ugo e a perltinalidade, ¦
e um artigo do redactor-chefe sobre o
Natismo, segundo um theosophista. O tex-
tó está variadissimo, assim como; o seu
npticiario.

—O Dr. Olavo Mesquita vai fazer hoje,
na sede da, Loja Pe-*severança, uma confe-
rencia publica, subordinada ao tbeina
Idéas thcosophicas. Começará ás ao i\»
horas, sendo presidida pelo coronel doutor
José Joaquim Firmino. Esta loja, que fun-
cciona á rua Sachet n. 30, 2° andar, tem
sido muito freqüentada pelas pessoas que
se interesiàm por questões religiosas, ha-
vendo- no seu recinto, durante as confe-
rencias, o maior respeito üís outras cren-
ças, e a máxima liberdade-de manifesta-
ção. -..¦¦...

^-0 Centro Damodar, que funeciona á
rua Barão do Amazonas n. -258, em Nithe-
roy, sob a. presidência do commandante
Luiz Passos Cardoso, realiza amanhã, ás
20 horas, mais uma Isessão publica de pro-
paganda para divulgação dos .ensinos
theosophicos.

. Os Srs. Alberto Alvim Telles e Zakeu
Penha' Garcia, companheiros de direcção
daquelle espiritualista, não poupam esfor-
çots para dar o maior realce a essas re-
uniões, - cuja freqüência augmerita dia a
dia,

—O grupo de' meditação da Ordem da
Estrella do Oriente, reune-se hoje, ás
19 i|2 horas, para a meditação collectiva
do costume. Presidirá essa reunião o coro-
nel Ráymundo Pinto Seidl.

—¦Embarca, por estes dias, para « Es-
tado do Espirito Santo, o propagandista
da causa theosophica, Sr. Giovani Leone,
que vai assistir ao acto da fundação de
uma loja naquella unidade da «Federação.
Será", a 1*5* loja theosophica existente no
Brasil, onde a theosophia progride eonsi-
dei-avelmente.

O nosso companheiro da redacção de
O Estado, o grande diário fluminense, foi
extraordinariamente feliz na conferência
que realizou na Associação Commercial,
sòbi-e as religiões.

As suas conclusões, puramente espiri-
tualistas e rcencarnacionistas são muito
favoráveis á Ordem da Estrella do Orien-
te, constituída, na sua maioria, de tln-050-
phistas. Acredita na vinda dc um grande
instruetor espiritual, e na fundação dé
uma religião única para toda a humani-
dade. Foi muito applaudido,.

¦

- ¦¦'&"A\

M

•/:•-:



«*¦

SÉ

10 O PAIZ--QUARTA-FEIKA, 22 DE DEZEMBRO DE 1920

KIT m
Cuidado com as imitações!

"O SAPOLIO genuino e legitimo acha-sé envolto em
papel prateado, com uma cinta azul onde se acha o nome"~~* 

Kde Enoch Morgan'8 Sonb, e
o esboço do rosto de um

\ homem reflectlda n'uma
vasilha. Obtenha-seolegi-
timo pnja evitar desper-
dicios. O

SAPOLIO
**?*?

é o famoso "limp»-tüdo"
. A venia «a todoi o» M-Mmm,
pkuatdii. t mim *• ftrniMt

Enoch Morgan'* Sons Co^
New York, B. U. A.
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m
HOJE HOJE

E LEILÃO
DB

PENHORES

ASSOCIAÇÕES
Sociedade dc Auxílios Funerários

dos Empregados d-a 5* Divisão da
Estrada dc Ferro Central do
Brasil.

Foi o seguinte o resultado da elelçüo da no-
ia direetorln dessa associacio, para o bl.nuio
la 10-11 * 10-1!:

Para presidente, Luiz Pinto de Magalhães
lunior, 74 votos a Dr, Tcrlullnno da Fonseca
Lessa, 10i para Io e 2° tüesourclroa, "Vicente
Xavier da Cunha, 80 o Mario Vaz, 77; pura
1« e 2o Becretarios, Euclides Cruz, 77 e Frede-
rico Oscar Belm, 77; o para o conselho tia-
cal, Pedro Garcia de Aragüo, 77; Diogenea de
Abreu Sodré, 78; Krnesto Neves ,77; Francis-
co Fernando Correia, 78 a Baul * da Costa
Mattoa, 77.

m

OBITUARIO
!' 

¦

DIA 21 ' •**
CEMITÉRIO DE S. FRANCISCO XAVIER

Antônio da Silveira, rua D. Maria. n. 71,
ensa VI; Marle Vancljiir,. hospital de Nos.a
Senhora da aude; Hilda, filha dc José Correia
Lacerda, nia dn Alegria n. E27; .oii.iiim I'a-
checo MagalhBes, rua Pereira de Almeida nu-
Biero, 06; Maniniiano SanfAnna * Almeida, rua
Argentlna.n. 35; ltnul Marcondes do Amaral,
(tenente), Alameda S. Boa Ventura n. 117,
Nitheroy; Manoel Francisco Rocha, ladeira Ma-
dre de Deus n. .3; Carlota da Ganiu Fnulha-
ber, rua D. Anna Nery n. _.6; coronel Gas-
Var César Ferreira de Souza, rua Maria Anto-
nia u. 12; Muria, filha do Dr. Olympio Pinto,
rua D. Annn Nory, n. 100; John Henry
Crowt-ter, Hospital Evangélico; Daurea, fl-
lha dc Mario Silvu de Oliveirn, rua Dr. Plr-
flge n. 13; Maria Mntliiide. Asylo 8. Luiz; Ju-•racy, filha do Theodoreo Barbosa, rua Corne-
Uo ii, 17, casa I. i

CEMITÉRIO DE 1. JOÃO BAPTISTA

Julieta de Oliveira Murat, Avenida Maracanã
n. 714; Alice, filha de Matlilldc da Concei-

,.üo, Casa dos Expostos; Adelia, filha do João
Pires, rua General Severlano n. 18; Pedro Ar-
thur de Menezes, rua Burilo de (iuarntibii nu-
mero 20; Joilo Vicente de Castro, rim Ruy Bar-
bosa n, 141; Darcy, filho de Joilo Luiz du
Silva, rua Corcovado n. 4; Maria 'Mauocla, rua
da Misericórdia d. 64; Manoel Aguiar, rua Mar-
quez de Olinda n. 96; Olympia de Carvalho,
rua Marques S. Vicente n. 100 4

1 .

Companhia de Seguros Luso-Sul
Americana

SEDE EM LISBOA

Capital realizado no Brasil
1.000:000^000

Deposito 00 Tliesouro Nacional
«00:000$000

Dr. Rubens Máximlano Figueiredo,
advogado—Commercial, civel e eri-
minai — Rosário, 157, Io andar—Tel.
6.738 Norte—Das 10 ás 13 e daB 18
as 17.

Dr. Honório Coimbra—Cível, com-
mercial e criminal; adianta custas.
Praga Tiradentes 87, tel. 1.440 Cen-
trai. * -*

BOTEIS E RESTAURANTES
Hotel Avenida — O maior e mais

Importante do Brasil —- Avenida Rio
Branco—Magníficas accommodações
a pregos módicos. Ascensores cie-
ctrieos.

LOTERIAS
Cas» Guimarães —Agencia de lote-

terias — Rua do Rosário n. 71, esqui-
na do becco das Cancelas.

ARCHITECTURA E CONSTRU-
CÇÕES ""

Antônio Jannuzzi & C, sociedade
em commandita, por acções, com
serraria.'é carpintariá a vapor; depo-
sito de^níadeiras, de ferro duplo T.,
mármores, mosaicos do luxo, de ma-
deira, ladrilho, cerâmica e azulejos,
etei:'"èricarregam-se da construcçao
de edificios publicos e prédios para
particulares, por empreitada ou ad-
ministração.

Escriptorio teclmico: Avenida Rio
Branco n. 144, telophone 773, Cen-
trai, e telephone particular, do ge-
rente, 774 Central.

Tiram plantas e dão orçamento
para quaesquer obras.

Escriptorio commercial e deposl-
to; praia d© Botafogo n. 20 (morro
da Viuva), telephone Beira Mar,
1.339.

' FRUTAS E GELO

Ferreira Irmão & O.,**?— Rua Pri-
meiro de Março n. 4.

FLORES E PLANTAS
Iloriulaula — Casa fundada em Io

de janeiro de 1885 — Telephone nu-
mero 1.352, Norte—E. CARNEIRO
LEÃO & C, successores de Fickroff,
Carneiro Leão & C. Rua do Ouvidor,
n. 77 — Chácara, rua Santa Alexáh-
d rina n. 134, Rio Comprido — Só-
mentes novas de hortaliças, flores
e agricultura — Plantas do ornameh*
to, fruteiras, roseiras, etc. Objccto3
para todos os misteres de jardlha-
gem. Gaiolas, chás da índia Ram
liara; Mineiro e Paulista. Alimento
para canários, pó da Pérsia, etc.
Cestas, ramos o corOas de flores na-
turaes, feitos com apurado gosto.

DIVERSOS
Livros dc leitura, de Vianna, Ko-

pke, Puiggari-Barreto, Arnaldo Bar-
reto, Abilio Mac. Epaminondas o
Pellsberto de Carvalho, Ferreira da
Rosa, Galhardo, Hilário Sabino e
Costa e Cunha e outros autores: na
Livraria Francisco Alvesr rua do Ou-
vidor n. 166, Rio de Janeiro—Rua
de S. Bento n. 65. S. Paulo—Rua" d.\
Bahia n. 1.065, Bello Horizonte

DA
CASA COJSTHIER

HENRY & ARMAND
•• •* *-*';* A"

Kua Luiz de Camões 45 e 47
Ricas o valiosas jóias de ouro e pra-

ta, com e sem brilhantes, boa
relojoarla, correntes, meda-

lhas, -pulseiras, anéis, etc.

ELVIRO CALDAS
ESCRIPTORIO A' RUA DOS AN-

DRADAS N. 8
TELEPHONE NORTE 1.247

Devidamente autorizado
yENDE EM LEILÃO

HOJE
Quarta-feira, 22 do corrente

A'S 12 HORAS EM PONTO
— A' -.

Rua Luiz de Camões e 45 47
diversas jóias pertencentes a caute-
las já vencidas, podendo os Srs. mu-
tuarios resgatal-as ou reformal-as
até a hora do leilão.

Signal do 30 i>or cento.

BepreseiititntcN geraes e
UunquuirtiM

MAGALHÃES & Cia.
Rna Primeiro de Março n. 61

Teleplione Norte S034

AVISOS ESPECIAES

MÉDICOS

Dr. Guedes de Mello — Moléstias
de olhos, ouvidos, nariz e garganta.
Das 3 ãs 5 horas p. m. Consultas â
rua S. José n. 51, Io andar. Tele-
phone . 5.8GS, Central, Residência:
rua Dezenove de Fevereiro n. 135,
Botafogo. Telephone Sul 1.98G.

Dr. Tamborim Guimarães — Mo-
lestias internas em geral e especial-
mente moléstias das crianças. Rua
Uruguayana n. 21; residência, rua
de S. Christovão n. 670; telephone,
40 C.

Dr. Ubalilo Veiga—Clinico e espe-
clallsta em syphilis, doenças vene-
reas e das.vias urinadas. Cons,: R.
Bete de Setembro n. 81, das 3 ás 6.'
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 e garganta, na
Faculdade de Medicina desta capital,
consultas diárias, das 14 ás 16 horas.
& rua S. José'n. 24.

Dr. Humberto de Mello—Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho-
ras e vias urinadas. Cons.: S, José
81. Das 13 ás 15 horas, ás segun-
das, quartas e sextas-feiras. Res.:
24 (a Maio 35. Tel. V. 6165.

DOENÇAS DA GARGANTA, NARIZ,
OUVIDOS E BOCA

Dr. Eurico dc Lemos, professor li-
vre da Faculdade de Medicina do
Rio, com 25 annos de pratica. Cura
garantitla c rápida do ozona (fetidez
nasal), por processo novo. Cons.:
rua da Assembléa 13, Bob., de 12 ás
6 da tarde.

ANjVLYSES de urinas, etc.
César Dlogo, chimico analysta.

Rua da Quitanda n. 15, esquina da
de Assembléa.

DENTISTAS .

Dr. Octavio Eurico Álvaro — Ci-
rurgiâo-dentista, pela Faculdade de
Medicina do Rio; membro de varias
associações scientificas, fundador da
clinica dentaria no Hospital de
Nossa Senhora das Dores, da. Mise-
ricordia, etc. Inst-lação electrica.
Hygiene rigorosa'. Trabalhos rapi-
dos e garantidos, com hora marca-
da. Consultório e residência; rua
Vinte a Quatro de Maio n. 74. Tel.

ADVOGADOS
Dr. R-uitipIio Hocü.vuva Cunlia —

Escriptorio, rua do Rosário n. 65.
Telephone n. 4.342, Norto.

FUNEBSSE3

Ermelinda Portella Fer-.
reira

t 

Falleceu hontem D. ERME-
LINDA' PORTELLA FERREI-
RA, senhora do negociante
desta 'praça Sr. M. D. Ferrei-
ra; seu enterramento terá'lo-

gar hoje, quarta-feira, 22 do cor-
rente, áis 10 horas, saindo o feretro
da rua Lopes da Cruz n. ¦ 203
(Meyer), para o cemitério de São
Francisco Xavier.

J.'Lages
1° anniversario de scu fallecimento

ÍA 

viuva Anna Gabei Lages
convida todos os seus parentes
e amigos , para assistirem á mis-
sa que, polo eterno descanso
da alma de seu esposo, <TOA-

QUIM ALFREDO DA CUNHA LA-
GES, mandará rezar, na igreja do
Bom Jesus do Calvário, amanhã,
quarta-feira, 22 do corrente, ás O 1|2
horas.

Victor de Moraes Vellez

t 

Maria Luiza de JI o raes Vel-
,lez e filhos convidam.os parejn-
tes e amigos para assistirem á
missa de 30° dia'- dó ' falleci-

: mento de seu prezado- filho e
irmão VICTOR DE MORAES VEL-
LEZ? que será celebrada, amanhã,
quinta-feira, 23 do corrente, ás 9 1 [2
horas, na igreja de S. Francisco de
Paula, coivfcssando-se, desde já,
agradecidos.

D. Maria Ursulina Queima
do Monte

10 

Dr. Raphael do Monte e
sua senhora (ausentes), D. Ma-
ria Monte, João Baptista Quei-
ma do Monte, -jcnliòra, e fi-
lhos, D. Margarida do Monte,

o engenheiro Benjumin do Monte e
sua esposa, o D. Maria Delfina
Queima filhos, noras, netos e irmã
da inesquecivelD. JIAR1A UIISU-
LINA QUEIMA DO MONTE, agra'-
decem, penlioradissinios, a seu., pa-
rentes e amigos as attençües e gen-
tllezas que lhes dispensaram por
oceasião do passamento de sua ido-
latrada mãi, sogra, avó c irmã, eos
convidam para a missa de 7° dia,que
terá logar no altar-mór da matriz
da Candelária, amanhã, quintarfel-
ra, 23 do corrente, &n 9 1|2 horas.*.
¦<-—¦——mmmamtmammummmmm

NOTA—No mesmo leilão serão
vendidos os penhores das cautelas
ns. 256.676, 268.713, 268.872,269.287,
269.419, 269.690, 270.494, 270.820,
270.821, 271.593, 271.953 e 272.160,
pertencentes á massa fallida de José
Pollezouck, autorizado ipelos senho-
res Castro Araujo & C, liquidata-
rios da referida fállencia.

CATALOGO
PENHORES PERTENCENTES A'

MASSA FALLIDA DE JOSÉ' PO"
LISZOUCK.

256676 1 1 par de brincos com
brilhantes, 1 anel com 1
brilhante e diamantes,
faltando 1, diamante, 1
dito com brilhantes : e
diamantes, faltando 1
diamante, 1 dito com bri-
lhantes ó diamantes, tu-
dò de ouro e platina, 1
alfinete de ouro com bri-
lhantes e 1 pedra de côr,.
e 1 anel dè ouro com
brilhantea e 1 pedra de

' cOr. •¦•*-• O
268713 2 1 colar de pérolas,, com

fecho dè platina, com 1
ibrilhante e diamantes, o

• 1 broche de ouro o pia-
tina, com brilhantes.

268872 3 1 cordão de ouro, com
porolas, pesando 64
grammas, 1 par de brin-
eos de'ouro com brilhan-
ies e pedras azues, e 2
pulseiras de fita, com re-
logio de ouro.

4 1 anel de ouro com bri-
lhantes e 1 pedra enear-
nada,* o 1 par de brincos
de ouro com 'brilhantes e

2 pedras encar-nadas.
fi 1 par de brincos de ouro

platina, com 4 brilhan-
tes, 1 anol de ouro com

brilhante e 1 dito com
3 brilhantes.

6 1 colar do pérolas com
fecho de ouro e platina,
«om 1 brilhante, diaman-
ies e pedras encarnadas,
e 1 par de brincos de ou-
ro, com 2 brilhantes e 2
porolas.

270494 7 1 pulseira-relogio de ou-*
ro, e 2 pulseiras de fita
com relógios de ouro.

270820 8 1 pendentif de ouro e
platina, com brilhantes o
diamantes e o fecho de
ouro e prata, com 2 bri-
lhantes.

270821 9 1 par de brincos de ouro,
com 2 brilhantes.

271593' 10 1 pulseira-relogio do ou-
ro, com brilhantes, 1 dita
esmaltada, com brilhan-
tes, 1 anel do ouro 6 pia-
tina com 1 pérola japo-
neza e 1 dito de ouro e
platina, com brilhantes.

2*i-s.-3 11 1 pulseira-relogio dó ou-
ro, com esmalte, 1 . dita
dé' fita com relógio, do
'ouro com pedras. —

27211"'' 12 2 pulseiras com brilhan-
. .tes e, diamantes, 2 anéis¦ com 2 brilhantes o 1 pp-¦ • dra ¦ .cada-, 2 ditos com

brilhantes, fliamantes .e
pedras azues, oi .alfinete
com 2 brilhantes o' 1 po-
dra encarnada, tu4o de
ouro e platina; 1 alfinc-
te de ouro com 1 pérola,
1 pendentif de platina
com brilhantes e dia-
mantes, 1 anel de plati-
na com pedras azues,.-fal.
tando 4 pedras, e 1 trous-

• se dc ouro, pesando 50
grammas.

269287
é. '•

269419

269690

DECLARAÇÕES
CLUB DE ENGENHARIA

Recepção conimcmoratlva

A directoria do Club de Engenha-
ria recebe no dia 24 do corrente, das
4 'Is 5 horas da tarde, as pessoas
que a forem cumprimentar pela
passagem do 40° anniversario de sua
fundação.

Rio, 21 de dezembro de 1920—O
1" secretario, LUIZ VAN EUVEN.

PENHORES
249U99 1 2 allianças de ouro e 1

-berloque do massa e ou-
ro, pesando tudo 8 gram-
mas.

249274 2 1 colar c medalha de* ouro, pesando tudo 5
grammas.

2-199C6 3 1 anel é 1 par de brin-
cos com pedras, faltan-
do 1 dito, tudo de ouro,
pesando 7 gramnias.

249892 4 1 colar do ouro com 2
figas de azeviche, pesan-

• do tudo 6 grammas. '
245147 5 1 chatelaine o 1 reiogio

Omoga, tudo de prata.
247167 6 1 colar e medalha de ou-

ro, coni vidros, e 2 figas
de azeviche, pesando tu-
do 11 grainirias.

249953 7 1 alfinete de ouro, com
1 brilhanto. >

249864 8 1 broche de ouro e pia-
tina, com diamantes e 1
pedra azul, pesando 7
grani mas.

249184 9 1 par de botões de ouro,
pesnndo 10 grammas.

249G59 10 1 botão de ouro, com 1
brilhante.

249-I3G 11 1 colar de ouro com me-
dalha de ouro, e figa de
azeviche, pesando tudo 7
graniina».

249412 12 1 par de botOes de ouro,
com 2 pedras de cOr, pa-
eando 5 gramnias.

2G027© 13 1 colar de oyro, pesando* *6 grammas.
24S596 14 1 par de bichas, 1 anel e

1 broche, tudo de ouro,
com diamantes, pérolas e

. 1 pedra encarnada, fal-
tando diamantes e i 1 pe-
rola, pesando 9 gram-
mas.

243376 15 il colar e 3 berloques de
ouro, pesando tudo 12
grammas.

249458 16 1 bolsa de prata, pesan-
do 50 grammas.

249973 17 1 anel de ouro com 2 bri-
r..è lhantes e 1 pedra oncar-

nada.
248295 18 1 alfinete de ouro com 1- ibrilhante o 1 anel de

ouro, pesando tudo 5
grammas.

249768 20 1 brinco de ouro com 1• brilhante.
250548 21 1 anel de ouro com 1 pè-

dra de icór, pesando 11
graimmas.

249718 ZZ 1 chatelaine de ouro com
1 brilhante, pesando 8
grammas.

250434 23 1 bolsa de prata pesando
60 gram-mas.

2473701 25 2 colares de ouro com 7
berloques de ouro e qua-
tro ditos de metal, pe-'
eando tudo 28 grammas.

24653.9 *2I6 1 anel de ouro com 1
pedra de côr.

2i45i901' 27 1 par de botões de ouro
¦com 2 brilhantes e 2 pe-
dras de côr.

247*56.1 28 1. corrente de ouro, pe-
sando 12 gram-mas.

2i4i94l87 29 1 anel de ouro com 3
brilhantes.

24930'5 SI 1 medalha com 1 pedra
de cõr e 1 par de botões,
tudo- de ouro, pesando 9
grammas.

-549138 S2 1 pulseira de ouro com
diamantes e 1 pedra de
côr, pesando 11 gram-
mas. . .

2149495 33 1 cordão, 1 pulseira, 1
par de brincos e 1 anel,
tudo de ouro, pesando 25
grammas.

249161 35 1 medalha de ouro, pre-
mio, pesando 15 gram-
mas.

249449 16 1 corrente com medalha
com 1 diamante e 1 par
de botões, tudo de ouro,
pesando 16 graimmas o 1
anel de ouro com 1 bri-
lhante.

249444 97 1 colar e medalha de
ouro, com vidro, pesando
tudo 20 grammas.

38 1 reiogio de ouro, re-
montoir, para senhora,

40 1 cordão' é broche, tudo
de ouro, pesando 21
gramímas.

41 lj anel de ouro com 1 pe-
rola e 2 brilhantes.

42 1 relógio de ouro, re-
montoir, defeituoso, para
senhora.

?3 1 corrente e berloque de
ouro, pesando tudo 14
grammas.

44 1 par de botões de ouro
com brilhantes e. pedras
de côr.

4.5 1 corrente de ouro pe-
sando 11 grammns.

46 1 grampo de ouro com
diamantes, pesando 10
grammas, para chapéo.

47 1 bolsa de prata pesando
100 grammas.

50 1 cordão de ouro com 2
medalhas de dito com
diamantes e pedras de
eôr. pesando tudo 2'7
grammas.

51 1 alfinete de ouro 'com 1
brilhante,

52 1 par de brincos de otiro
com. 'brilhantes e dia-
mantes, faltando dia-
.mantes.

¦63 1 medalha de ouro com
vidro, pesando 1,2 gram-
mas e 1 anel de ouro com•1 brilhante.

i65 1 anel de ouro com 2
brilhantes e 1 pedra en-
camada. '

'56 1 apito, 1 alfinete com 1
pedra. e. 1 .medalha, tudo
de ouro, .pesando 1,2
grammas, e 1 reiogio de
prata, remontoir, Omega.

68 1 pulseira-relogio de
ouro.

'59 1 cordão e berloque de
ouro, pesando tudo 1*8
grammas.

61 1 cordão de ouro peean-
do 25 .gramnias e 1 relo-
gio de ouro, remontoir. -

62 1 anel de ouro com 1
brilhante.

64 1 chatelaine de ouro pe-
eando 10 grammas.

6-5 1 alfinete do ouro com 1
.brilhante e diamantes.
2 colares, 1 figa, 1 cruz
e 1 anel com 1 brilhante,
faltando 1 pedra,' tudo
de ouro e 1 figa de. coral
pesando 16 grammas.

68 1 alfinete de ouro com 1
pérola.

69 1 anel de ouro com 2
brilhantes e 1 pedra'en-
camada.

70 1 reiogio de ouro, re-
montoir.

711 corrento de ouro pe-
sando 29 grammas.

72 1 par de bichas com 2* brilhante* e pedras de
côr, 1 broche com 1
brilhantes e.l dito. com
%'Ilhantes, diamantes e 1

-'•'" pedra de.cõr, tudo de'' ouro.."•*'
73 1 anel de õiiro com 1

brilhante."
74.1 bro.che dé ouro còm 1

brilhante,
.75 1 par* de bichas de'ouro

com 2 brilhantes.- •
77 1 relògio'de "ouro, re-

montoir.
78 1. pulseira, 1 botão .com

1 
"brilhante e pedaço

de jóia com 2 diaman-
tes e 1 pedra azul, tudo
de ouro, pesando 12

.grammas.
247224 79 1 chate'alne e medalha

. defeituosa com 1 pedra
de côr, tudo de ouro.pe-
sando 29 grammas.

250108 80 1 reiogio de ouro, re-
montoir, para senhora.

250212 83 1 anel de.ouro com dia-
mantos e 1 pérola.

250481 84 1 corrente de ouro com
travessão com ferro, pe-
sando tudo 25 grammáe.

250244 87 1 corrente-e medalha de
ouro eom vidros, pes.an-
do tudo 41 grammas.

249717 88 1 par dè brincos de ouro
com diamantes e coraes.

214294 89 1 covrente de ouro, pe-
sando 21 gramam as. • ¦

214494 90 1 cordão e 1 santa de
ouro, pesando tudo 38
grammas.

249332 91 1 anel de ouro com bri-
lhantes e 1 pedra de "côr.

214692 92 1 cordão, 2 pulseiras e
1 par dè botões com
onix. tudo de ouro, pe--Sando 72'gramnias.

i 249237 93 1 . corrente de ouro e
j ... platina, pesando 16

grammas; e 1 reiogio deouro, remontoir, Omega.
í 250419 94 1 broche de ouro com

brilhantes e 1 pedra en-
camada.

260129

215195

241165

249800

214079

24)9720

249017

249547

249652

2*6 05 61

243832

250265

2470'87

250162

2495.37

248826

2-1-9.-.89

349-320

249423

250297

314097

247769

249106

250516

250365

250114

250205

249.871

249753

2490*64

• ']• ' .*•

241739

-214135

214145

248913

250461

67

96 1 broche de ouro e onix
com 1 brilhante, dia-
mantes e pérolas, fal-
•tando 1 pérola.

97 1 .pulseira-relogio de
ouro branco.

249157. 98 1 pulseira' de . ouro, pe-
sando 18 grárrimas, e 2
anels de ouro com 

' 3
brilhantes e 1 pedra de
côr.

99. XJalfinete de ouro com
brilhantes e 1 pedra
azul, faltando 1 bri-
lhante?

245408 100 1 anel de ouro com 3
- . brilhantes.. *;' .*.'.:'

245409 101 1 par dq brincos de ouro- com 2 brilhantes.
245410 102 1 anel com- 1 brilhante,

1 dito com 1 pedra azul
« brilhantes, 1. botão
com 1, brilhante, 1 bro-
che com onix e- 1 bri-*
lhante,. tudo de ouro.

249569 103 1 reloéio de ouro, re-
montoir, Pateck Philip-
pe & C.

250061 105 1 anel de ouro comi 2
brilhantes e 1 pedra*-. azul;"e 1 broche de ouro
com 2 brilhantes e 1 pe-*. dra,azul.

202740 106:1 corrente de ouro, fal-¦"*¦**. . -tando o mosquetão « pe-
sando 27 grammas.

202805 107 1 anel de ouro com 1- brilhante.
250413 108 1 par de botSes de ouro

e platina com brilhantes.
250288 110 1 reiogio de ouro, cor-

•da com chave, sabonete.
207961 111 2 cautelas da Caixa

Econômica ns. 35.851 e
35.864.

222296 114 1 cautela da Caixa Eco-
nomica n. 27.064.

223878 116 3 cautelas da Caixa Eco-
nomica ns. 2 3.425,
23.970 e 24.057.

223879 116" 3 cautelas da Caixa Eco-
nomica ns. 5.752, 6.920
e 26.733

249236 119 1 cautela da Caixa Eco-
nomica n. 

'19,879.
249708 120 3 cautelas dà Caixa Eco-'••'¦,' nomica ns. - '21 . 4 4 0,'

21.446 e 33.195.
250332 121 1 anel de ouro com 2

brilhantes e 1 pedra en-.
òárriada. /

249831 122 jl pulseira de ouro com
diama-ntea ei- pérola
falsa," pesando 25 gram-
in as.

239676 123 1 broche de ouro com
brilhantes, diamantes e
pedras azues.

241512 124 1 anel do ouro com 3
brilhantes;

246157 125 1 broche de, ouro e pia-
Tina conu 1 brilhante,
diamantes.e pérolas.

249541 126 1 aiiel de ouro com bri-
. ¦-. 2 lhantes e diamantes.

247688 128 1 caixa i de ouro.com
espelho para pó de arroz

;'© 1 pulseira de otiro
com meias pérolas, pe-
sando tudo '65 ' gram-
mas.

249570 129 1 pulseira com 1 berlo-
que o 2 medalhas, tudo
de ouro, pesando 50
gramnias.

249609 130 1 corrente de ouro, pe-
sando 34 grammas, e 1
relógio de ouro, remon-
toir.

239361 131 1 anel dp ouro com bri-
lhantes, diamantes e pe-
dras encarnadas.

203219 132 1 pulseira com berloque
e 1 broche com pérola,

,tudo de ouro, . pesando
.-! 26" grammas, e 1 relógio

de ouro, remontou', para
senhora.

203201 133 1 colar e 1 santa de ou-
,,,.. ro, posando tudo 37

grammas.
203374 134 1 anel. de ouro com 1

j .-* brilhante.
249911 135 1 broche com 1 pedra de

côr e 1 judie com 1 ber-
loque, tudo de ouro, pe-
sando 12' grammas.

260246 137 1 corrente de ouro, pc-
sando 20 grammas, e 1
reiogio de ouro, remon-
toir.

248687 138 1 anel de ouro cóm bri-
lhantes e 1 pedra verde.

249180 139 1 alfinete de ouro com
brilhantes e 1 pedra
preta.
1 anel de ouro com 1
brilhante.
1 cordão e
de ouro,,
grammas.

248933 142 1 reiogio
montoir.

247598 143 1 broche de ouro e pia-
tina com 1 brilhante,
diamantes e pedras cn-

camadas.241109 145 1 par de brineqs de ouro
com brilhantes e pedras
azues.

250363 146 1 barrette de ouro com
diamantes' e 1 pedra
azul, faltando 1 dia-
mante.

225921 149 1 alfinete de ouro com
.brilhantes.

2411753 150 1 nnel de ouro e nço
com 1 brilhante, % ditos
de ouro oom brilhantes,
1 broche de ouro com
brilhantes c 1 pcrola, 1
elintelalnc de onro com
brilhantes c pedras de
cores, c 1 mola dc ouro
com brilhantes e pedras
tle cõr, para gravata.

231632 152 1 pulseira de ouro e
platina com brilhantes e
diamantes, e 1 dita com
brilhantes e pérolas. .

248158 154 1 corrente com 1 lapi-
seira com diamantes, tu-
do de ouro, pesando 38
grammas, e 1 relógio
Omega, de ouro.

249346 156 1 corrente de ouro e pia-
tina, pes.Jndo 16 gram-
mas.

226321 156 1 cordão de puro com
berloques, pesando tudo
45 grammas.

260398 157 1 anel de ouro com bri-
lhantes e 1 pedra azul.

236570 168 1 par de bichas de ou-
ro-tarrachas, com 2 bri-
lhantes.

250157.159 1 broche de ouro e pia-
tina com brilhantes e 1
pedra azul.

246453 162 1 corrente de ouro com
pedras de cores e.l figa
de ouro, pesando j tudo
16 grammas, e 1 v-logio
Omega, de ouro.

250362 163 1 cordão, 2 pulseiras 1
figa c 2 medalhas, tudo
do ouro com 1 brilh/mte
pesando 36 gramnias, 1
anel de ouro com 2 bri-

-**i lhantes • e 1 p-nlra de
côr, 1 par de brincos de
otiro com brilhantes e
diamantes faltando 1
brilhante, e 2 broches,
eendo 1 quebrado, com
brilhantes.

226092 165 1 broche de ouro cm
brilhantes.

25014& 166 1 anel.de ouro com bri-
lhantes e 1 pedra en-
camada.

233805 167 1 relógio de ouro ie-
t montolr.
„_J569 168 1 anel de ouro com 1

brilhante é diamantes.
! 231996 169 1 pulseira de ouro, pe-

sando 27 grammas.

244220 140

203501 141 1 cruz, tudo
pesando 45

de ouro, re-

250772 170 1 alfineto de ouro o pia-
V tina com 1. brilhante.

258457 172 1 cautela da Caixa, nu-
incro 3.020.

259003 173 1 cautela da Caixa, nu-
mero 3.273.

261860 174 1 cautela da Caixa, nu-
mero 9.950.

263623 175 2 cautelas da Caixa, nu-
meros 1.626 e 1.787, da

agencia n. 4.
263553 176 1 cautela da Caixa, nu-

. mero 10.605.
264095 177 1 cautela da Caixa, nu-' mero 10.735.
264127 178 1 cautela da Caixa, nu-

. mero 2.909, da agencia* n. 
'4.

265609 179 1 cautela da Caixa, nu-
mero 3.210.

267670 180 1 cautela da Caixa, nu-
. mero* 18.914.

250521 181 1 anel do ouro com 1
brilhante.

234258 182 1 pulseira de ouro.com
....', 1 brilhantes e diaman-

tes, pesando 6 grammas.
226682 183 1 anel de ouro com 1

brilhante. ¦-
232677 184 1 pulseira "de ouro, pe-

sando 16 grammas.
229823 185 1 corrente e' medalha de

ouro com 1 brilhante,
.pesando tudo 26 gram-

mas.
2*4*898 186 1 anel de ouro com 2

brilhantes e 1 pedra
azul.

23S5'488 18-8 1 alfinete de ouro e pia-
tina com 1 brilhante.

33I&1I21 189 1 anel de platina eom 1.
brilhante.

23I5'767 191 1 cordão^de ouro, pesan-
do 12'2 grammas.

24*962.6 19i2 2 anéis de ouro com bri-
lhantes e pedras do côr.

249i587 19'3 1 brilhante solto, pesan-
do 1 quilate e l'J'32 de
quilate.

237642 194 1 pulseira, 1 broche com
3 brilhantes, 1 berloque,
1 par de botões e 1 anel.
tudo de ouro, pesando 37
grammas, e 1 nnel de
ouro * com., brilhantes .0
pertras azues.

2*475319 195 1 anel de ouro com bri-
lhantes e 1 pedra azul.

23i45*66 106 1. par de bichas de ouro
com brilhantes.

2'33'80'6 197 1 aiiol de ouro cóm bri-,
lhantes ei. pedra verde.

2'2'1990' 1,98 1 anel com diamantes,
faltando ' diainantes; 1

? - grampo,* 1 berloque, 1
chatelaine e 1 broche
com coraes, tudo de ou-
roj pesando 31 gram-
mas; 1 alfinete de ouro
com 1 brilhante e 1 re-
logio de ouro, para se-

; nhora.
24i!}li_6 I.9 1 anel de ouro com 1

:.*.-',, brilhante.
24*08.2)6 2001 anel dé ouro com 1

brilhante, 2 ditos-coni 2
brilhantes, -1 dito * com
brilhantes e 1 pedra on-

*.; .;.,¦' \camada* e 1 coração de
?ouro com brilhantes e

¦ . ' pedras encarnadas.
2-i'800*7 2.02 1 anol de ouro com bri-

lhantes e.l pedra .verde.
313535 20'1 1 pulseira de ouro, pe-•sando 35 grammas, com

brilhanto.
2,50*314 20i5 3 brilhantes soltos, pe-

sando 1 quilate e 1J8 de
quilate.

250484 2*6 1 anel de ouro com bri-•lhantes e 1 pedra verde.
2S3804 207 1 corrento de ouro, pe-

sando 33 gramnias, e 1
rologio dc ouro, remon-
toir.

-"¦2,5803 20i8 1 bolsa de prata, pesan-
do Í45 giaiiimas; 1 anel

. de'ouro com 1 brilhante
è meias pérolas r reío-
gio-pulseira de ouro.

20*2(546 21» 1 nnel de ouro com 1 bri-'."¦ lhante. '
2128468 2ill T alfineto de ouro com

brilhantes e 1 pedra
azul.

231*566 212- 1 cruz com brilhantes e
pedras de côr, .1 anel
.coin 3 brilhantes o 1 di-'

-.' "r ' ' to cóm 2 brilhantes e 1
pedra de côr, tudo de
ouro.

287384 *V3 1 par de botCes-moecTas
e 1 pulseira, tudo de ou-
ro, pesando 27 grammas;

:1 anel de ouro cóm 1
ibrilhante e 1 par de
brincos de ouro com bri-
lhantes.

2>_*0'0<5t 214 1 anel de ouro com 3
brilhantes.

£'57784 21-7 1 anel de ouro com bri-
lhantes o 1 pérola.

2*17482 218 1 par de brincos de ouro
com ,2 brilhantes.

233427 219 1 alfinete de ouro e pra-
ta com diamantes.

2.33798 221 1 broche dó ouro com
brilhantes e 1 pérola.

225183 222 1 par de briricos-tarra-
chás de ouro com 2 bri-
lhantes o 1 anel de ouro
com brilhantes e 1 pedra,
azul; .

21H>961 3Í3 1 colar com brilhantes,
1 pulseira com brilhan-' tes, 1 dita com brilhan-
tes e diamantes, 1 bro-
che com brilhantes, 1 dl-
to com brilhantes e dia-
mantes, 1 "dito com bri-
lhantes, diamantes e.l
pérola barroca e 1 dito
com .3 brilhantes, tudo
de ouro.

2i33>00>5 224 1 anel de ouro com 1

2J.7021 249 1 pulseira, 1 figa, 1 .„.
lar o 1 medalha com vi-
dro, tildo do ouro, coia
pedras,, -pesando 07
grammas.

237768 250 1 colar dc ouro, com 1*borloqu» do ouro o pia-* tina, com 1 brilhante,
diamantes o pedras de
côr, pesando tudo 7
grammas.

223144 251 1 anol de ouro, com lui-
lhantes o 1 pedra azul.

229413 252 1 corrente e medalha ilj
louro, com 2 brilhantes,
pesando 21 grammas.

227546 253 1 par*de bichas de orno,
com diamantes e pedras' de.côr.

213950 255 1 broche do ouro, com
brilhantes e 1 pedra azul,

225522' 250 1 par de brincos do ouro,
com 2 'brilhantes o 2
áiieis de ouro, com 2 bri.
lhantes.

213626 257 1 anel do ouro com bri-
lhantes e 1 pedra de côr.

188073 258 1 par de brincos de ouro,
com brilhantes e pedras

. azues,
198320 259 1 alfinete de ouro, com

brilhantes.
200768 260 1 anel do ouro, com bri-

lhantes e 1 pedra azul.
210651 261 1 anel de ouro.com 1

brilhante e 1 pedra azul
e 1 alfinete do ouro, com
pérolas e 1 diamante.

222243 262 1 anel de ouro, com 1
brilhante.

160316 263 1 pulseira de ouro com l
brilhante, pesando _0
grammas.

195348 264 1 anel de ouro, com 1'
brilhante.

188748 265 1 reiogio do ouro, para' senhora.
250102 266 1 alfinete de ouro, com

diamantes o 1 bolsa do
prata, pesando 140 gram-
mas, 1

234091 267 1 colar e 3 pulseiras, tu-
dó do ouro, pesando 30
grammas.-65438 268 1 relógio de ouro, remon.
toir.

92987 269 1 cautela da Caixa Eco-
nomica ,n. 7.S03.

124442 270 1 cautela da Caixa Éco.
nomica n. 21.444,

155185 271 1 cautela da Caixa Èco.
./ .- -* *. nomica 11. 1.268.

189634 272 3 cautelas da Caixa Eco*
nomica, ¦ ns. 33.196,
20.767 e 6.967.

191108 279 1 cautela da Caixa Eco-* nomica n, 8.830.
268479 274 1 cautela da Caixa Eeo.

nomica n. 3.699, da agen-
cia n. 4. !•:.-*

249573 276 1 estojo de prata para
.costura.

248513 277 1 estojo de prata o feiro,
com 3 peças, para luvas
e calçado.

248436 278 -1 chicara de prata e lou-
ça, com* pires o colher do
prata.

226351 282 2' cabos, de faca, 1. con-
cha e íl colheres, estan-
do 1 quebrada, tudo do
prata, pesando 500 gram-
miis.

243641 28'4 1 poricheira e 3 copos do
metal.

216077 286 1 guarda-chuva com
castão de ouro.

248744 287 1 guarda-chuva coni
. castão de ouro, para se*
rihora.

228536 288 1 guarda-chuva comi
castão de ouro-, para se*' nhora.

/

brilhante.

ANNUNCIOS
OFFERECE-SE um rapaz cóm ai-

guma pratica de escriptorio. Respos--
ta, por favor, a Paulista. Rua Theo-
doro dá Silva n. 1, Aldeia Campista*

OFFERECE-SE um bom caixeiro,
para hotel ou botequim. Informa-se
com o Sr. João Ignacio, rua dos Ar-
cos n. «O.
'*¦' .-.i 

¦ 

— 

m

OFBERECE-SE um cozinheiro;'
escrever para João Alves; rua dos
Arcos n. 60. Pôde ir para fora.

—1 umi *¦-_* ¦-.-_  ¦„ 1. .¦¦¦¦Mi 11 am

OFFERECE-SE um bom arruma-
dor de quartos; dá informações, com
o Sr. João Ignaclo da Silva, rua dos
Arcos n. 60.
"¦ .

OEFERECE-SE um casal cóm
pratica ãe pensão, o marido para
copeiro e a mulher para,arrumadei-
ra; rua do Cattete n. 107; condueta
afiançada. Telephone Beira Mar
1251.

• OITIC.E-CE-SE uma senhora dé
meia idade, p..ra um casal se. 1 fi-
lhos ou para lomar .conta de crian-
c—-; & rua Marcilio Dias n. 8.

OFFERECE-SE uma moça para
casa de pequi.ia família, para arru-
madeira; ladeira do Castro n. 68.

OFEERECE-SE um perfeito cozi-
nheiro, limpo e afiançado, para for-
no, fogão, massas* finas e doces, para
hotel, pensão nobre ou familia de
tratamento. Tel. 1820 N.
am. 11 »¦¦¦_¦—— —..¦¦-_... _¦_... —--—-I

OFFERECE-SE uma criada para
cozinhar,, dando de sua pessoa boa
fiança, para casa de tratamento; or-

2260'53 225 1 cruz de ouro còiii "bri-? '.dehaábi "dê 60$ para cima. Rua do
lhantes.

2212648 226 1 par de brincos de ouro
com 2 brilhantes.

232768 228 1 anel de ouro "marqui-
se", com brilhantes.

219899 229 1 corrente de ouro; pe-
sando 63 grammas. ¦

222831 230 1 par de allianças de pu-
ro, pesando 10 grammas,
e 1 anel de ouro*eofti 1
brilhante.

230959 231 1 cordão de ouro,, pesan-
do 54 grammas.

230937 232 1 anel de ouro e platina,
com brilhantes e 1 dito
com brilhantes e pedras
de côr. . .

231127 234 1 anel de ouro com bri-
¦lhantes o diamantes, fal-
tando diamantes. *

178494 236 1 broche de ouro com
brilhantes e 1 pedra azul.

217055 236 1 anel de ouro, com bri-
lhantes ei pérola falsa.

213981 238 2 medalhas de ouro, pe-
sando 62 grammas.

238794 239 1 anel de ouro, com 1
brilhante.

21365*2 240 1 broche de ouro com
brilhantes e 1 pérola.

159899 241 1 anel de ouro e plati-
na, com brilhantea e dia-
mantes.'

153923 242 7 botões-moedas de ouro,* pesando 12 grammas, ei
alf inete-bot&o * de * -ouro,
com brilhantes e 1- pedra
encarnada.

1426G0 243 1 anel de ouro, com 1
brilhante e '2 diamantes,

172439 244 1 reiogio de ouro remon-
, 1 toir Omega. • -- - -

207125 245 1 par de brincos de ouro
com diamantes e pedras
azues.

220100 Í46 1 broche de our> com
brilhantes e 1 pedra de
cOr.

222330 247 1 medalha de ouro com
1 brilhante e diamantos,
faltando 2 diamantes, 1
anel de ouro com 1 bri-
lhnnte, 1 dito eom 1 br'-
lhante e 1 dito com 3 bri-
lhantes.

Riachuelo n; 78, casa 17.

. OFFERECE-SE ¦ uma cozinheira
dp trivial, com .uma. filha de 10 an-
rios, não faz questão de fazer mais
algum serviço'; para ser procurada na
rua daá Laranjeiras n. 140, casa 2.

• OFFERECE-SE uma senhora da
lda.de para dama. de companhia, ou
pára tomar conta de uma casa de um
viuvo'; trátà-se na rua Real Grande-
za n. 252, travessa das Mangueira!
n. 2, com D. Josephina Zorelo.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para serviços leves; rua Eva-
rlato dá Veiga n. 47, telephone
5310, com D. Maria.

OFFERECE-SE uma boa lavadei-
ra e engommadeira; trata-se á rua
Carvalho de Sá n 60. ,

OFFERECE-SE uma moça com
pratica de ama secca e honesta, para
casa de família; travessa Pepe n. 34,
Botafogo.
m ' ¦¦.,'¦  ¦ ¦ *¦*. ¦ ¦'. "^

OFFERECE-SE uma senhora para
cozinhar em uma pequena pensão;
cartas neste jornal, com as iniciaes
C. C.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para casa de. família ou pensão,
para ajudar no" serviço, doméstico;
uão dorme no àlguél; ruaEvaristo da
Veiga n.* 47. 

ÒFFERECE-SE um homem de 30
annos, sabendo lêr e escrever, pai**
qualquer serviço, sem ordenado es-
tipulado; prefere ir para um dos Es-
tados centraes, mediante passiisem;
quem precisar, escreva para João A.
de Souza. Rua doa Arcos 60, Rio.

. OFFERECE-SE um menino de 1*
annos, que sa.' e lêr e escrever, pura
qualquer serviço; prefere-se Cattete;
íl <-¦"> Bento Lisboa n. 124 Café'*-'
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IPARA TODASÜDgFIN5

Extrahindo os
Thesouros Terrestres

Na mina, o caminho dos thesouros terrestres, asmachinas cr^das pelo homem são submettidas aosmais *udes esforços. Trazendo a superfície da terra o
pesado bloco, transportando*; ventilando illuminando eseçcando os profundo poços—é trabalho que só pode sereffectuado por machinas de qualidade superior.

Ê esta a razSo pela qual as machinas Westinghou*j sao empre-
gadas cada dia por maior numero de minas. '.*. T

Os seua aerviços infalliveis, econômicos e restringindo otrabalho em vanos sentidos, são a razão da substituição
do vejho material de muitas companhias mineiras por

{ áquelle da Westinghouse.

Qualquer que seja o vosso material electrico, se elle
*??• -t***.1?** Westinghouse podeis: confiar na su»
ínfallibihdade.

FPeateaspttçoappaVrw
cera atmanalmenta
um nono aapaeto da
uma daa maia im.
portantes inititui.
coma induatriata do
mundo.

Westinghouse
Electric International Co.

j 165 Broadway, New Yark, EU. A.
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Cuidado com as imitações

ine Uoodyear Tire & Rubber Company of S A.

Rio de Janeiro: Av. Rio Branco, 2õ3
São Paulo: E. Florencio de Abreu. 109
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DAIMLER
EM STOCK

Únicos representantes:

M. hiLpert St o?
«IO 3DE3 JANEIRO

Rúá da AlfandesA» 99< Gaiata, 2026

DIVERSOS
ALUGA-SE a metade de uma casa

para negocio,com toda*s as commodl-
¦dades; rua General Polydoro n., 254.
1'rata-se na mesma casa.

PRECISA-SE de uma boa cozi-
nhelra; á rua do Bispo n. 17, Rio
Comprido.

PItECISA-SE comprar uma casa
para regular familia, nâo se fazendo
questão -do rua, porém, não muito
afastado do centro da cidade; Infor-
¦inações, rua Benedictinos n. 30, 60-
brado. *
a. ¦ . .,—¦¦¦- Lm I* ¦*— -ii ¦¦¦¦¦.. i na in ¦¦

VENDEM-SE ternos de casimira
fina, de paletó sacco e fraque, smo-
king o casaca, a 45$, 55$, 60$, 65$
<*• 150$, e vestidos finos a 35$, 55$ o
95$. Liquidarão. Rua Evaristo da
Veiga n. 69 e S. Luiz Gonzaga nu-
mero 132.

COMPRAM-SE roupas usadas de
homem, paga-se bem; attendem-se a
chamados pelo telephone Central
33-14, o Villa 4648. * • '

COMPRAM-SE roupas usadas de
homem, senhora, cama e mesa e ta-
petos; pagam-se mai» 30 °|° <Jo ?que
outras casas. Rua Evaristo da,-Veiga
n. «9, e rua S. Luiz Gonzaga nu-
anero 132.

ROUPjVS, penhores, comprám-se
íis cautelas; paga-sé bem. Ruà Eva-
listo da. Veiga n. 69, tlhturh.Ha*j ': *

COMPRAM-SE moveis usados.mo-
bilarios completos ou .avulsos, * qual-
quer quantidade, pianos, loüòas, ma-
chinas de costura e cofres, dq ferro;
pagam-se bem; negocio decidido com
brevidade; á. rua Visconde de. Itauna
15.7, Tei. 1297-Norte.

MLLE.RÜFFIER, professeur de
français, d'hist-oire, de littêrature et
de diction, S'ailr©sser, 10, rua Sa-
chet, au ler*, étàge, ou 32, Desora-
bargador ísidro, Fabrica, 4050 V.

GRANDE LEILÃO
de machinas e bancos do marceneiro

RUA BARÃO DES. IELIX N. 144

ÍPABRICÀ MONTEIRO MAGA-
LHAES
DIA 24

Moveis a prestações
Visitem a Caaa Sion, que vende os

moveis por preços baratissimos e en-
trega nn primeira- entr"!*-*^ fl» 20 •**}•,
telephone, Beira-Mar 3.790, rua do
Cattete ns. 7 e 9.

ALTOS <2p^ ¦r/y

JL Jl^áamfmr

Sellos de Correio para Collecções
IMMENSO SURTIDO

LISTA DE PREÇOS GRÁTIS E FRANCO

THEODORE CHÃMPÍOH. 13, Rue Drouot, PARIS

IVIADA.IVIE
. Professora db Sciencias Occultas

avisa «oi nem cliente*» qae, do diafl «.19 de oada mez, di.rá suas coniultas
em S. Paulo; e, do dia 19 ao 1? de oídn mez, continua n oosnlta oa aua resi-

dencia— Passado, presente e futuro desveudados pur ella
BUA DEZENOVE DR FEVEREIRO N. f«« (Dotarogo)

Telephone: Sul 2.83«

\ NA GRIPPE,DEFLUXOS,
ROUQUIDOES,BRONCHITES, I
TOSSES RBBBLDBSjBTCa 3

TERNOS* ai: prestação, sob medida;
desde 150$, entrega-se na primeira.
prestação. Lavradio 23; *' -

PROFESSORA — Ensina portu-
guc;*;, francez, inglez e piano; infor-
tnagQes, a rua Uruguayana' 36.- Phar-
itiacia. ' •"- '

R$000 —sô lavar 6 enfôrmar cha-
póos de Chile, 'Panamá, e

fnUro, ficando novo; no beco do Ro-
sarlo n. 2; largo de S. Francisco.

IU0FORJÍAM-SE, pelos últimos fi-
Kurinos os chapéos de senhora, a
3$; l-eco do Rosário n. 2..

Bexiga, Ki ns, Pro-
stíitii, Urethra,

Diathese lírica e
Àrthritismo

A UUOKüKMINA, preoluüu auti-
ieptioo dusiiiteutante e diureticu, m
muito agralavei ao |>aladjir,oarau in- ,
tufiioiduciu reoat, isoystitaí.pyelites,
na|iliriie*3, pyulu-nepliriles, urallirites
ohruuicas, catharru da bexiga, intlaiii-
ma*;ão dn próstata. K*rita o typbo/ã
uremia, as iníecyõe» iatestinaos e do
apparelho uriuuriu. Diisolve osureias
e os ealoiilo» o ácido uricu a urutus.

Nais pUiirmacias e drogaria». De>
ponte: Drogaria tiiOoni — Eua Pri.
meiro de Março u. 17.

-Quer comprar ?
ou vender jóias.- do todos os valo-
res, sem, receio, de «er enganado? Vá
á Joalheria Valentim; 4 rua Gon-
çalves Diaa n. 3J, telephone 894-
Central.

Trocam-se jóias
Compram-se, vendem-se v concer-

tam-se, na joalheria A Turmalina,
rua Uruguayana n. 222, Tei. Norte
3418.

Cera para assoalho
A 4|, agua-raz a 2Í900, oleo a

] $800 e alvaiad» a 1)800, na rua
de S. Pedro a. 18». Tei. N. 4810.

QUEDA, 
CASPA, CABELLOS

BRANCOS—A loção Juve...
qua.* será tamem! 8( maravilha;
Gonçalves Dias n. 59 (Drogaria
A. Gesteira & C).

Natal, Anno Bom e
Reis

Avisamos aos nossos bons amigos
e f reguezes que , recebemos um lindo
sortimento de perfumarias, em bo-
nltas- caixas, ;rascós e estojos, arti-
gos tinos próprios para presentes.

CASA CIRIO
Rua do Ouvidor n. 183.

Para passar bem
é preciso, primeiramente,' ter p ven-
tre" livre... Aconselhamos âs pessoas
que tÇiri habitualmente prisão de
ventre ciu» tomem*" Pó'Rogé. Com
effeito,; o' üsq. deste pó basta ipara'
fazer cessar invmèdlataniente a mais
pertinaz.' priàào de yentre,V':u> mesmo
tempo que.o séü gosto multo agra-
davel fal-o"tomai" com prazer pelus
senhoras o.iis criaíiças. tíiiv lima
palavra, purga seguraníénte, acrada-
velmente e raiptdam*énte. '

Por 'Isso,'1 a" Academia de Medicina
de Parts teve a peito appriwar este
médicainento.Vpara recommendal-o
àoS dbèntes,. ò: que 6 muitissimo ra-
ro. D*?ítà-se.o confeüdo ío vidro em
meia, garrafa . dè „água. Para as
Crianças/.bastá a -metade do vidro. O
pó se dfssòlvé por sl'86,"em m«Ia
hora; bebe-se, então. Se lhes quize-
rerti vender qualquer limonada 'pur-
gativa,.. em logar' do Pó Rpgfi, dçs-
conficín, é pòr interesse, e, para évl-
tar toda confusíó, exijam que o en-
yolucro vermelho dò produeto tenha
6 enderc'ço do laboratório: Malson"Li. Frero, 19, rue Jácób, Paris. A'
venda em todaa' <aã boas pharma-
cias." .;. 

'';**. •' ......... " 
:... >..,..,

CARDUS BENEDICTUS
30 Annos de Suceesso

j^sa iliAIfljf--Iniia Sal nattiro eilrahiáo dia «gúas deSAL WGHKTAT s^^ísr.?'.'"**
PASTILHAS VICHMTATí
COMPRIMIDOS VICHY-ÊTAT'

9ou3d«paflfl»sf*feifòí9
facilitam a «Uge&táa.
•<nuitopraU.:oBí.*n viagia

iu» fazer água
digestiva gazoia..

Otsconflarúaitmltnçòes. Exigir a marca VICMY-ÉTAT

/aulrl Febra

Rua 1? de Março, ti*, 16 e 18" 
RIO D& «JANEIRO

imAEG
Ao coração de ouro

51ÜA HADDOCK LOBO $
£»te«jiügóf couoei'u*»lo ettabels»

eimeoio preriuti ao: seu- ¦ amigos e
freguetes qne iem >eni*pre utn ra*
riado sortiiueuiu de oi ai <le juro de
lei, oom e sem briliuuites, qu« rende
por ptecut bariti-ísiiiioi.

Eiligits do» principaes fabricantes
Objecior.dc |irau o taiitasi.-i. Con.

corta juias e relógios com pur i ei vio
garantia.
Compra '«"VO, prata e brilliaate-.

A. B. de Almetda

Em 29 de dezembro de 1920
Casa Liberal

(Fundada ém IUIS) tc

J. LIBERAL "
58 Rua Luiz de Camões 60

Paa leilão das cautelas vencidas,
podendo os Srs. mutuários refor-
ma.l-as'bu resgatal-as até a hora de'
começar o leilão. .-.*>¦ - ¦•

A' caridade publica
Jacintha' S. Brandão, velha, alei-

jada e sehi recurso, roga urtia esmo-
la. Deus recompensará. Esta reda-
cção só presta a- receber -qualquer es-
portula, ou rua Joaquim Pinheiro
n. 61, Parada-Lucas,

REL0JOAIUÀ C. DINIZ
Bua üo Ouvidor n. 50

Variado sortimento cm jóias, relo*
gios e objectocr para presentes.

ATL* 3! DB DEZEMBRO
IO % de abatimento

* tm INGLE4 BrTTENGOOBT
ê «tfl ria convalescença dais molcutiás

ay udas, como tônico e estomacal

HWlSlil' BltTÉNÇOURt
111, KtiA LÍKUCiUAYANA, lll

ROPHQSPHATQ
Granulado ROBIN

f0*bvo«MO#Moa(>HAToa «i 6al «d* ao6A> » j,*W

n'om ftMtvf ia «g*H 9* M>*

.*?

¦

^g^^^2»lSLJ
Moveis a prestações

^'iait*t>m o grande "stock" de mo-
veia da Casa Sion. Rua da Carioca
n. S9. Bntrega nal* prestação, 20 T
Telephone 5.586 Central. ...

Moveis a prestações
Quem quizer comprar mbvuis ba«

rfatis: moa, deva visitar * CASA
SION, & rua Benador Euzebio ria 117,
11. o 111. Telriihonr n. 5.2: ' Nói*tftí

INJECTION EM 3 DIAS
G«r« eertM

« SEM PEFUOCf/ •
ÓAS

MOLÉSTIAS SECBIETIS
m+AMê. 7. wmréptamm

a r__a_____*__a_m.

Pelas chagas
de Christo

¦ Uma senhora de idade, doente,-
sem poder trabalhar, estando quasi
cega de catarata em ambas oa vis-
tas e sem ter-meios-para se -susten-
tar, pede ás pessoas caridosas, pela
Sagrada Paixão e Morte de Nosso
Senhor Jesus Christo, uma esmola,
que Deus a todos recompensara.; í
rua Chichorro ti. 47, casa 13. A'
villa Moraes, Catumby, ou na reda-
cção, que receberá qualquer esmola.

Therezopolis
"Vendem-se,' na Várzea,, bons lote*av

de terrenos, com matta, água cor*
rente,., etc, Trata-se com os proprie*tarios, a rua da Quitanda n. 5*3,
sala 2, Rio. •-

n

Cirurgião-dentista
José Gonçalves traiisíerlu seu con»

sultorio 'i «ntario para o largo 4a\ Cia*
rioca N
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A's respeitáveis
fainifias

OPPORTUNIDADE UNICA PARA
NATAL

Vendem-se, a varejo, belllssimóa
brinquedos, como grandes automo-
veia, trens, animaes, carros do as-
sento, cavallos, etc., a .preços de fa-
brica, altamente reduzidos ,na rua
Visconde de Itaborahy n. 47, Io an-
dar.

THEATRO PHENIX
TC^el. G. , 5i3âl

Leclerc & C.
Agentes do privilégios e marcas do

fabrica c commercio

RUA DO ROSÁRIO N. 156

Encarregam-se de contratar e pro-
mover o fornecimento e a constru-
cção dos carreteis on cruzetas con-
struidas segundo os aperfeiçoamen-
tos privilegiados -pela patente de in-
venção n. 7.508, perter.cante a
EDWIN HERBERT BRODEN e JA-
MES GOODFELLOW MUSTIN.

Pharmacia
Vende-se uma pequena, em Ni-

itheroy, fazendo bom .negocio; ln-
formações, á rua Tiradentes nume-
ro 128, em Nitheroy.

LécIerc&C.
Ajjeiitcs dc'' privilegies o marcas do

fu brica o cominercio

RUA DO ROSÁRIO N. 15G

Encarregam-se, juntamente com a
RIO DE JANEIRO LIGHTERAGE
COMPANY, LIMITED, estabelecida:
nesta cidade, á rua Visconde' de Itã-
borahy n. 75, de contratar e promo-
ver o fornecimento e a construcção
da carreira fluctüante para serviços
marítimos, denominada "Carreira
fluctüante Jeronymo Martins", pri-
vilegiada pela patente dq invenção
n. 5.887. ' ;• .";.

HOJE-7 12 9 el01/2.JH|Ò:JÊ-
Grandioso lispeotnculo

INCÊNDIO DO CIUCO
Perfeita e emocionante producção em cinco actoa de

.ROBETlTSOIsr COLE
Chistosa Comedia Zoológica d<j Universal-que tem como

protagonista o MACACO

JOE' MARTIN
Interessante JOBNAL. X_>E1 NOVIDA.

DES IJVrBCUVAGIOIVAElS

ESTRÉA DE UMA GRANDE ORCHESTRA NA SALA DE ESPERA
t^^^A^AAAAAAA-AAAAM^Ai^Ai^A^ii^^^^^^VWWWVW^VW^^VWVWWWWWWMWH

|theatro munscipal1 Concessionário: W. MOCCHI j~ Temporada official de 1920
Companhia hespanhola de Comédias

ERNESTO WILCHES
Priiuoii» «ctiiit: IF-t-EJlSTIEJ LOPEZ T^riffi _F* Et~.y r\

AMA IVRÃ

AMANHA —• O HÁLITO » OS DEUSES, o melhor "fllm"
anno de 192i0^ Super-producção da Universal Jewcl.

do

tfSSXXSXKXSSXSKXXKX^^

UOJE —Quarta-reira 22 de dc-
zouiliro

A'S 8 3)4 A*S 8' 3|4
3* recita de assignatura

com o melodrama original, em-
tres actos, de HARRY M. e HA-
ROLD OWEN, tratíucgao hespa-1
nhola de P. Róparuz:

Wlí-LI-CilM
Creagão característica chineza

: E. WILCHES
de

Quinta-feira 23 de :
dezembro

A'S 8 3f4 A'S 8 3|4
Recita extraordinária

com a peça regional, em quatro
actos, de Perez Loujin:

La Casa de Ia Troya
sendo a metadte da receita, bruta,
destinada, por contrato corn a
Prefoitura.para o auxilio ao Thea-
tro Dramático Nacional, Sociedade
de Autores Tlieatráes. Retiro dos
Jornalistas, Casa dós Artistas '. e
Caixa Beneficente Theatral;

Bilhetes â. venda jja bilheteria do theatro.
PREÇOS — Frizas e camarotes de 1*, 60$; camarotes dè-2-, 20$;

poltronas, 12$; baloõesA e B, 6$ ;6alcões, outras filas, 5$; e galerias,2$000;
Os moveis para os espectacu leis desta companhia são fornecidos

pela acreditada casa RED STAR. i ...

O ponto preterido
. das familias

Proprietário:
.1. II. STAFFA

Companhia Alexandre Azevedo
HOJE - A's 7 3|4 e 9 3|4 - HOJ!

O VAIOU SUCCESSO OO TKIAXOX
2? e 3? representações da linda comedia de costumes cariocas

em tres actos

A <ASA DE TIO PEDRO
_ Original de ODUVALDÒ VIAXXA

Brilhante ititc-r|.retação de Alexandre Azevedo, Apollonia Pinto, Fer-
reira dc Souza, Abigail Maia, Augusto Annibal, Judith Hn.lii-
gues, Oscar Soares, Ouvina Frágti, Nario. Aroso, Palmyra Silva

- e José Soares ;.
ÉPOCA .— ACTUALIDADE — ACÇAO: lo acto, no MEYEIt ;"._.• ado, em SANTA

g Tn-SHEZA;'ventlo-so o iranoranm da:cl<lad?; 8» acto, na TllAIA DO CAJU', & tarde.
Ensccnucilo de Simões Coelho. Mobilaria dá Casa Nunes, rua da Carioca n, J5, Sce-

narios couiplotaiuente novos de Mario Tullio. Perfumes da rçírinaria Avenida. Soreiiril;i
do maestro Paulino Sacramento, pelo grupo do LOURO. Grainoplione c discos da Cusa
Edison, Orchestra de baile, dirigida pelo maestro Quirino — Effeitos do luz, pelo electri-
Clstá'Eugênio Silva — Montagem do' operoso uiaclilnlsta Aprigio de Aguiar — Effeitos
de coutra-regra, por Domingos, Guimarães.

Amanha — Vesperal, ás 4 horas — Sessões: As 1 3/4 e O 3/4 -
O grande suecesso da temporada — A CASA UE 'HO PFDUO.

pWWiW-MMMIÍW^

————— ¦ '¦ —¦¦¦¦ .. fi- ¦ ¦¦,,,.»

n— ¦  —¦ ..

Finely Furnished
aparfment

To let modern apartment; . best
location; , nieely furnished; 9 roonis
2. baths; hot and cold water. On
2-years lease to desirable people.No small children; 1:900$ monihly.
Apply Curtis, Mallet-Prevost & Colt.
Rua General Câmara 66.

OIIVE1VIÀ OLYlVIF*IA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 53 — TELEPHONE C. 5657

*A^^A^AAAAA_AAA_*A^^AAAA^^AA_A_^^^^..^^^^^^WVWMM^^^V^WM^W^^^^^^AAAAM

HOJE-UM NOVO PRÒaRAMMAMAaNIPICOl-HOJE
Da UNIVERSAL FILMS exhibimos um primoroso trabalho. In-

tarpretado admiravelmente pela graciosa einsinuante estrella
TÍ3DITH JL-tOJ&lSlmTtrrSi

sob o titulo

(HISTORIETA
-..Drama em- cinco, interessantissimos actos, desenvolvidos ante um

romance de amor, .repleto dè bellos e sensacionaes quadros,, luxuosa-
monte apresentados pela popula r Universal.'; _.

, 
' No mesmo programma o "record" dos risos...

BILLIE R1TCHIE
o famoso e extraordinário .rival de CARLITOS, impagável em

VINGANÇA
Dois actos de infinda graça, "trues" engraçadisslmos, que vos

arrancarão constantes gargalha das,
^^^^^^<^A^^^AAAAA^_*A^A_*_AA_'S_A^M_*^AA^_*AA^^_^^_^.^^^^W^VWWWWWWW
' ¦ ' AMANHA —- Um novo programma extra-sensacionál-^-Toiiu Mix

em o TERROR, cinco actos.-estu pondos da Fox, c o assombroso Hou-
dini em A ILHA DO TERROR, seis actos da Paramount.

SiNi/lintim^m}^^

1.***********^^
WttÊÊa_WmmmmWmmWL^a^aWUGmM__lcTt__B_Wa_WÊWm

^JVtl^JFUBJaEA. ARRENDATÁRIA RANGELi <Sc G.

——— «" .vmm^.xsj^^mmm^m^..^m.^^m^mmm^.^^^.^mmm.mm^m*K,ili ¦¦!___¦ mi S3^arKiíSKEkl*SWm___GmTHEATROS DA EMPREZA JOSE' LOUREIRO
\\ PALÁCIO THEATRO

Companhia Portugueza de Ope-
relas —SATAMU.LA —AMA-

uami;
Oircct-sio musical dn maestro

WEVCliSLAO PliYIO

HOJE — AS 8 3/4-HOJE
Últimos espectaculos
RIR RIR

Itcprisi da comedia em aetos o
1 pr .logj

O Pai Simão
3 horas de continuas gar-

galhadas
Paço — Estevão Amarantc

THEÁTKO REPUBLICA
AAAAA^AA^AAA^A^VSAAAAA^yAAAAAAAf^yy^^^^»^^ «_^*lfV_v_v_v_vv__><__^^

Companhia Portugueza de Operetas CREMILDA DE OLIVEIRA
Oc que lazein piirtc «is artistas .ÍIAIIIA AHHAXt.llKS c AI.MI.IOA CUI,'/

Cirande orclieslra sob a dircccào ilo maestro Assis Pacheco
*-^-^^V^S*WW%

Amanhã—O PAI SI.1IÀO,
Sexta-leira, S4 — Grandioso

festival cm lioiucnugem aos ar-
tistas Estevão Amariuite o l.uizu
Satanclla. ,

MAGMFICO PUOGUAUIIA
POI.TIIOKA, «$000

HOJE -> A's
TJlt±xx\st, recita

1? rcprcsentaçàirda opereta em 3 actos, traducção de

8-3/4 -> HOJE
cie assignatura

Acaciu An-times, musica do .lean Uilbert

O OUTRO SEXO
(Eva jvroaernai

Henée, pintora..,...., CSr-emilda ci?c_>l±-ir©ira
OISIHIHIJIÇÀO : Mine. Niniclie Caseadicr, advuguila, Mait;»-rida Martinó ; Camila, medica, Irene Gomes: Biiroiíé/.a de l.a Itoeiir1'aille, Caiiucn Marques; iVelj, orcaila, Emilia Snraicntii; Amélia,Arminda Martins ; Súsuna, Austrália Pereira ;..4?. tlaiu.i, Ariiiiuda •

tt? dama, Austrália s Justino Puntgiriird, Almeida- Cru/. ; HenriqueCibolct, Víiseo SanfAnna; iiouqiieis des Isis, juiz, .loaqiíim lliiila;Escrivão, Calado; l|m critico, 1'ai.heeo ; Um jornalista, Carlos Uai-ros ; Oficial, Mattos. .__? *~"ítt/f jj!U
llainus, cavalheiro^ c.iíjvi.hfttví populares, geiiilarmes, poli-ciaes, creailu.s, cieadas, etc^. <V "5
Ensceniiçst» de Antônio Giftttçs, ík cargo de quem está o ii.iik.Idi; Caseadicr. './.• —-¦'

' 
; \ ( GRANDE COMPANHIA NACIONAL DE OPERETAS E REVISTAS )
HOJ E -ESTREA-HÕJE

A's 7 3/4.)::( ESPECTACULOS PGR1 SESSÕES )::( A's 9 3/4
Grande acontecimento theatral. Início da temporada de Terão

Companhia organizada com os melhores elementos do gênero
Direcçao musical do maestro SORIANO ROBERT.

¦M^^^ât^Ã^Y^^^^^^^^^- r-vte**, em dois actos, sete quadros c duas deslumbrantes apotheoscs,.original dc CARDOSOMEMSZÍ.S, OARLOS BITTENCOURT c REGO BARROS, musica, - -DE parte original c parte conqiiluda pelo maestro SORIANO ROBERT:e a bomba arrebenta
OOMPERAGE

Dada
X,&sSKé> Cabral

Seu Rodrigues
João Martins

riLO>IENÁ LIMA; D. I_aitc,

Aiiianliã - O OI rito Syl.AO

Biliiutoi & vúinla nas biihcioria
llranco, US, tio l tin 17 lioras. -

l'OI.TKO.\ÁS 9$OtlO
!-l-

i dua iIh.troi, tias 10 liurui em dia.ítyii e na o.isí l-ipòs iVriiiuidus, Averi Ia Kiu

(Seu. Maeliadinho
João cie» Deus

Vp..fi i»,.^?8^^0?^? : "7 c,d,i?.0 do R1° «1° Janeiro, Maria do Tanque, Avladora e Alma Portüguez a.
VHDIÍia"-?ÀkM^_flV. 

'r*n« '«.^nTVl ***$> SOARES; Ccdul a de 500, Madame Xuxú, Festa Veneziana, Inco„fWcncra_ÜSncIn.', £ÍÍDA
G™ ÁolIrSrii ASmiivpr íiWll!ca 

M-SÜ1! ,1C Corte, Biindclraiitc, L13CTICIA FLORA; Lavoura, Mulher do Tamanqueh-a,
vS'SSSS ^vmír.°;ASvVn,C,a' W; P- ^P6' R.OSA AI.VES; Cominercio, Jullnha, Embòabas, JCLlA DE OLI-
Passado ^mBfflRO^'ltf^rB^ ,"tC','V A',,tonio' 2° Aranha, ADELINA MARQUES; Mister Dollar, ClneináfosrapWsta, O
daffim lM&iraílor OSW?i no\^nv?^ ÍK°; 

Cllln\0', ^""'"'íuol.a, 1° Carllto, Patriotismo, TEIXEIRA BASTOS; Advogado, Grevista
vador, SIARIO BARRETO *OVAE*>; £>'J«'»a 

dç Seda; 1° Ca vador, PEZZI; Mowlomo, 2" Cavador, RAUL GONÇALVÉS-Zé o S« Ca-

Veueziana^^CosSra!; 
^PviaÍSÍÍ^-^ Bondes da Lj-ght, Appàrolhos do Gaz, ApiwrellLos de luz, Pawtaes, CarUtos, Aviadores,veuizianas, costureiras, pyjamas do seda, Aranhas, Dragões da Independência, Galeras portuguezas, etc, etc.

SOO ratos dis guarda-roupa coiire,!„i«IliU|„s «„ ateller de Alfied,, Miranda, são figurinos de Mareio Wery24 - ENSERSBLISTAS E BAILARINAS - 24
TitülOS dÓS QUadrOS dã revista— ,0' ^m.honr? ¦?• É ° Do,,ar5 2°' Ratoeira moderna; fe; Fitas a tres
w n u«Bn V 

*iMWM.'Y M , por dois; 4', Apotheose) Aviação Nacional; 5Ü, Escola de Corte...:
t.-!^.°r^ff^.^:,Pa?rioti^tnol 7"» 0 Centenário do Brasil (apotheose). '
A Tifansmontana

Rainha do Fado
Brilhante cançonetista e fadista

portugueza

Feéricos e deslumbrantes scena-
rios de Jayme Silva

e Mario Tullio
Les Demos

Danças modernas de suecesso
-»•'¦' -m- — -m-m-m-r^-m^^ T^J^nfyiTOVVV^WWW^WWVMVWVVT

Adereços a rigor da Casa Joaquim Costa jr Electricidade de A. Pires, jr' Machinismò de Ozorio ZattütéGapricliosa "iMIs ' 
i.seene" c3L© Octavio S-iangel

Amaior e a mais rica montagem^üe se tem feito até hoje em espectaculos por sessões!!!

issa^sSftaíwwwt
i-^ ^m ^^ ^^ ^- ^± -^- ^ r ^T !r^n?~^^^^^^^^^^^^^^^^a^'^'~S^!!^^'^'^^^tmmmamaawmaa^Bamcísmai!i!!ir,-7xa_^a ___-_.ni

^^'^^w**1^^

-9
9
,9000

e Car
VlBSaW. ii^=A^feÃ^ m

MA OXSIIJTK^íSlXj avenida ri° branco* ,68
~™—spiiaiis^ii

HOJE -- A nota cinema logra phica excepcional. Dois artistasqueridos e admirados cm um só programnia:

^m9' Bf .rWBâ_\ m ^^BB

IA ^àü ¦9 ¦4 1
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MACÍSTE
O hércules cujos músculos não temem o adversário nor maistemível, nos convida a acpmpan iial-o eiu '

sisni'Ti#
9Viagem cheia do peripécias extraordinárias, ondo o nosso heroenos proporciona momentos dc sensações extraordinárias secundado

por Lcticia Quaranta e Carlos C ampogapliano. '

iri

o
Companhia Brasil Cineiiiiitographica

São films, cada qual de um gênero,formando um programnia completo,
que damos hoje

^UNE ELVIDGE
a brilhante estrella da WORLD,em

A PESCA DE MARIDO
Alta ooinetliti fitiissima, magninua, orno-tiva e iitir.ttiiito — 5 actos .uaguiticos J«om liudo ilriitiia social.

08 FUNERAES DO PREFEITO DE
| CORK -

desse Mne .Swiney'heróico, quo sí dèixi-uiiivrior ii 1'i.nití—JDiiiallies ; ilo sho-í funo-
me., eom outros façios muuUiaes, noultimo numero do

GAUMONT-ACTUALIDADES

A figura mais sym-
pathica e querida do
écran, nos centa um
episódio da sua vida
pittoresca.

S Carlitos sai do xadrez

9

A mais deliciosa meia hora quó jamais gosastrs em vossa vida

SEGUNDA-FEIRA^ uma grande producção allemã MARI ti A,
A AVENTUREIRA

A. SEO-TTIR,: O r»i'iiaoipe dti Xoite o o film Iyevian-
dadei^BREVE: O Commissario tle l?olioio,
M X M M comedia portugueza de Gervasio Lobato, m m '.m .m

^^A^y^MM^^A^^^AAy^j^y^^^^^y^y.
_^k mam—^mmmmmmmvmmmm^ÊÊ*mm*xmuma^mmÊmm*mKmÊmmmmmmmãmmmm^mm^^m^m^^^^mmn—
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*»_k> > -Stafet. jí ^m^t~s^Ém ^^ l¦ri. ' W<ili%1is 9 ¦
Wmk - - ^^M' 1 .M1 lÍT ^ =
|v IfflMP N " *" mÈRÊÊí __________

fflsáÈmãmÊMm 9

__\\\_\WFL lütíwÈ 5
|ji 19
1)1 19

I NÉ^ I •
\\\\\wÊ3mt
_^_\\_WÈÊmmWÊm\^ ®l

| @ gR^^^^HI f jl
M HS »« ©il

1999999999999999 í

MUTTeJEEFemmais
alguns "traços" impaga-

: veis - 0 VÁiOR Dt ÜM ISPIBBO-

CgjTEMA PARIS
HOJE"0 "record" dos grandes êxitos! - HOJEContinua triumphanté a trilogia de MACISTEI
3Vt-AGXS*X,E3id1nig.ualaveí-"ãrtiata aüilefca, nas suasioras eextiaordinarias façanhas, no'protagonista

. ,.. ^..- do empolgante lilm de aventuras

Sois grandes e admira veis aetos dc Intensa lueta e emoçAot

Termina o'enorme exito do '"film" policiall^,0""11

ls

CINE MA IDEAL
¦_____¦ ___"¦% ¦¦¦____»' ¦ -m-rn-r.*.. —^ ^^^v>^vvvv^rw_^'^^»<»^^<^^w<^^<»A_^_^_v^_^^_^^^r-fVJ-JE. -/Williaçia. Russel-George Walsh - HOJE

AA/IUUIAIVI RUSSELL
O moderno e eompleto artista simplesmente, admlravo! no decorrer da rec^produeS.TO ARRAINJO Et...

Cinco partea inteiramente agradáveis, cheias de erson. « h«m_,.i.„„ „ '
duvida o P^^ln^hau^i^^ aventuras o proezas, 8em

'•¦ <wyw*»>*,"*'>'>*;ww^w»ww^_v>wv^

rido e SmSr 
progranil"à' 

^a ;««n8acional ;»r^priSe'> 
de ha-^multo. pi^rnettida;-interpretada pelo que-

*&3ElC>m?\G^El ¦^m7*rj_J^__l_^^irr-'''

rios wil^MÊ^Ix^^ ° ardido idos: mais extmordina-

L,pUÇlJRAS DA MOCIDADE
Ou seja o primeiro film cm que vos rol dado applaudir. no Rio, o interesaantissimo artista

Íüfbilhfõ°c_^!^i1^#í¥f^ desempenhadas pelo invencível athleta que um
^t^uiu^ de 

vehttía tudo o todos que so antepõem aos seus altandiros desígnios.

Qulnta-rtiiia _ A IIIANCEZINH^ cinto actos da l'OX, pola apréciuVel" SH1RLJ3Y MASON. -
MiM°.lBTttl%ru8Za?LW 

aÍUtla ° eitrao',diuario «%MAÇK ÜEVUliE-iUX, na coinedia-Ameriéano de facto, olnoo


