
... 
¦..:.:::'•:¦-

_:' '- M'

SEDE SOCIAL „
¦;¦.;.". NA. '

Avenida Ri$ Branco,
Nu.\i2i_i, 130 e 13a

*m*4mmjiÊM/_mlipQmm*mmmm*

'-. 
.- 

'.*¦-.

-".ií**1,^.' -' '
$&*__£_ ¦

ASSIGNATURAS
DOZE MliülütS...... . 3U*M).U
SEIS MEZES.".'.'..,. ;W*«íHl
UM MEZ. ..4 ; v!3*0ü(i

Nuinf.'-' '-ss?

ANIMO XXXVIi—N. 13 213 RIO OE JANEIRO. QUINTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 1920 Jornal Independente, político,
literário O noticioso K

m
TELEGRAMAS.DA "ÜSITED PRESS", AGENCIA HAÍAS, A.GEÜC1A AMERICANA E DOS NOSSOS CORREpDENT.ES ESPECIAES

W^"W^':-o- ^44:

I BB, llMttl m 8$ DK w 1 11
É PEOYAVEL QUE A ALLEMAHHA PAGUE AOS GOVERNOS ALLIADOS 120 BILHÕES DE MARCOS
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LOND11ES, ^22 (U. P). - Uni despacho
procedente de Roma diz que a lei marcial
foi declarada na região de Pi ume. A ordem
será mantida por tropas Regularesitalianas.

0 LONDRES, 22 (U. P|—Os jornaes transcrevem
declarações, feitas na gamara dos Communs, di-
zendo haver no Reino Utndò 590.000 desempregados.

PAUIS, 22 (A. A.)—A comniissão dos ne-
<• gocios estrangeiros da Câmara dos JDepu-

tados deu parecer contrario á proposta que
_* mandava incorporar á esquadra franceza os

submarinos allemães* attribuidos á França.
-io- ¦*v

A ÁUSTRIA VAI PAGAR OS JUROS DE SUA DIVIDA NACIONAL
COMMUNICADO TELEGRAPIÜCO

de ADOLFO ROSA

Qs ex-imperantes do
Brasil

As homenagens presta-
das em Lisboa — O
governo portuguez —
A colônia brasileira.
LISBOA, 22 {ir, í.) — As ce-

remoniãs da trasladação dos restos
mortaes dos éx-imperadores do Bra-
sil, D. Pedro II e D. Thereza Chris-
tina tem provocado manifestações dc
verdadeiro respeito e amisade entre
portuguezes e brasileiros. As ruas
pnr onde .passoif o imponente prestito
conduzindo as urnas imperiaes á ifíre-

jade S.Vicente açhavam-se repletas de
povo que reverente acompanhava a

paisagem do solemne cortejo.'.'
Nas proximidades e frente ao tem-

pio, milhares de pessoas apinhavam-se
nnciosás por tom.-.r parte na tocante
ceremonia rleigiosa.

A igreja de S. Vicente achava-se
repleta de pessoas da mais distineta
sociedade lisboeta, de todas \»s idéas
e de todos os partidos.' A homenagem
prestada á veneranda memória ¦ dos
últimos imperadores do Brasil é 'da

mais sincera e a mais respeitosa, di-
gna dos grandes vultos que tão glo-
rioso logar oecupam na historio do
desenvolvimento e do progresso da
culta nação irmã. jt.

As autoridades nacionaesííinterpre-
lanío -o sentimento nacional„,têm Jojtt
mado parte em todos os actos reli-.
gioso* e publicos^m honra dos impe-.}
rantes'brasileiros, c mostrado< uma-'
solicitude e um desejo de facilitar e
dc dar. realce á commemoração, que
niuito tem sensibilizado a colônia bra-
sileira. ,„• _

O Dr. Belford Ramos .illustre en-
carregado dc negócios do Brasil, o
pessoal da legação -e a córiwnissão da
colônia brasileira nesta capital in-
«inibida de promover as grandes e.t-
cquias de hoje, tem sido incansável
em seu empenho de cercar todos os
actos relacionados- com a trasladação-
da maior imponência e grandeza.

Perdurarão por sempre as remiivi-
ciências deste glorioso dia de justiça,
i)ue tanto honra as instituições demo-
craticas do Brasil, e que tão elo-
quentenientc revela o seu grande es-
pirito liberal c patriótico.

O povo- de Portugal tem-se associa-
do com intensa affeição e devotamen-
to ás manifestações de respeito e ye-
neração (la representação diplomática
do Brasil c das illustres personalida-
des brasileiras que tem rindo tomar
parte nos actos da trasladação dos il-
lustres monarchas cujos restos mor-
taes vão repousar na pKrase singela
e reverente do principe D. Pedro,

na terra santa do-Brasil. "

ADOLFO ROSA
(Correspondente especial

da United Press.)

D. Pedro II e D. The-
reza Christina
VISITA AO PANTHEOX

LTSBOA, 21 <U. P.)— Retardado
i— O.s membros da familia ex-impe-
rial . brasileira, acompanhados pelo
conde Sabugosa, comniissão das ex-
equiás o Dr. Belford Ramos, encar-
regado de. negócios do Brasil nesta
eapital, foram á igreja de S. Vicente
de l-Y-ii-y, hoje, de tarde, afim, de as-
slstii: á transferencia das urnas, con-
lendo os restos mortaes dus antigos
iniperantes do Brasil, do Pantheon á
igreja. Comtudo, devido a certas dif-
fieuldades relativas 

*ao 
protocollo, a

transferencia nüo foi levada a effeito,
sondo adiada para amanhã, antes da
celebração das exéquias. Deposita-
ram coroas junto â- èça imperial
D. Manoel, ex-rei de Portugal; dona
Augusta Victoria, D. Amélia de Or-
leatis, os baiões de Nioac, conde Silva
liamos, Dr, Belford Ramos, cóndessa
Monteiro Barros, irmãos Correia Lei-
te e conunissão luso-brasileira pro-
linn ora das exéquias.

Apesar da noticia publicada pelo,
Jornal "Século'', .sabemos, positiva-
mente, que sua alteza o conde' d'Eu
Irá ao Ilrasil a bordo do navio do
guerra brasileiro .">S._ Paulo''. '

O chefe do gabinete do ministro dV;
exterior f..I ao Avenida Palace Hotel,
afim ile cumprimentar os membros
da ex-família imperial do Brasil."

O commandante do "S. Paulo",
acompanhado pelo Dr. Belford Ra-
mos, encarregado iíe negócios' do
Brasil nesta capital, cumprimentou d
•y.'. presidente da Republica.

UMA POESIA DO SR. DIÁRIO ".

ORTIGÃO
LISBOA, 21 (U. P.) — Retardado

— A poesia que o poeta Sr. Mario
Ortigão publicará amanhã, no jornal"O Século", simula um colloquln en-
Ire os ex-imperantes brasileiros, no
qual suas magestades. imperiaes tro-
cam impressões a respeito da trasla-
dação do seus respectivos restos
mortaes para o Brasil. O colloqulo é
extremamente interessante, '
<>s REPRESENTANTES DA FAMI-

LIA REAL PORTUGUEZA
LISBOA, 2.2 (U. P.) — Nas ex-

equias em honra aos ex-imperantes

do Brasil, D. Manoel de Bragança,
ex-rei de Portugal, será representado
pelo conde de S. Lourenço, e a Exma.
Sra. D, Amélia de Orleans, pela con-
dessa Sabugosa. Sua alteza imperial
o principe D. Pedro passeou peja ci-
dade, acompanhado pelo barão d'e
Areia Larga.

A MISSA
LISBOA, 22. (U. P.) — A missa

por alma dos ex-imperadores do
. Brasil D. Pedro II e D. Thereza Chri-
stina começou ás 11 horas, assistln-
do., todo o corpo diplomático, sob a
presidência do nunciò apostólico,
monsenhor Locatelli, o o corpo con-
sular, muitos parlamentares, a im-
prensa e a colônia brasileira, quo fo-
ram collocados no logar denominado
o cruzeiro, junto ás'cens.

No altar-mór, do lado da epístola,
achavam-se o conde- &\Eu e o prin-
cipó D. Pedro, o conde de Sabugosa
e o barão de Muritiba, trajando ca-
saca. Tambem oecupavam logaros
nesse lado o encarregado de negócios
do Brasil, Dr. Belford 'Ramos; dou-
tor Graça Aranlha, general Tasso
Fragoso, o comniandantc do "São
Paulo", Tancredo Gomensoro, e os
officiaes desse navio, Aristides Filho,
José Viriato, Carlos Lauigno, Elisiar
Tavares, Leonardo Pereira, Napoleão
Freire, Oliveira Cunha, Accioli Vas-
concellos, Ayres Custa, Rosier e VI-
conto Souza. Do lado do evangelho
estavam o patriarcha Jayme Atlas,
Carreto Cruz, representando o pre-
sidente da Republica; bispos, cabido,
a commissão de exéquias, todo o mi-
nii^rio e as demais pessoas indica-
das no nosso tele.y.-ininm rte bontem.
O official ao "S. Paulo", Sr. Pedro
Brito, commanda o pelotáo tia guar-
da de honra das urnas imperiaes
Officiou na missa pontificai o cçnego
Sequeira Mora, ncolytarto por benef -
ciados Laceiras Rocha. O mestre de
ceremonias foi o Revdmo. Coelho
Ferreira. A musica vocal, da autoria
do maestro Carlos Araujo foi can.-

;„tada -por 150 cantores. Tropas -íor-
¦iriavam-se desde a. igreja , de S.\'.Vi-
cehtej de Fora até o ponto de eín-
barqüe no Arsenal. Formavam-se,
em todo o trajecto, forças de infan-
teria,; cavallaria e artilheria e tam-
bem à guarda republicana. O serviço
o ordfem foram excellentes.

AS EXÉQUIAS NO PANTHEON
LISBOA, 2>2 (U. P.) — A igreja de

S. A'icente apresenta soberbo aspecto
decorativo, vendo-se a coroa do im-
perador coberta do crépe. As eças es-
tão om frente ao altar-mór e, encos-
tado a este, o solio do patriarcha, se-
guindo-se as tribunas do corpo di-
plomatico do poder legislativo do
presldento da Republica, chefe do
protocollo, presidentes do Congresso,
membros do govorno e logares para
os juizes, membros dos TriUunaes de
Justiça, da Administração e. da Re-
lação, presidente do Conselho Supe-
rior de Finanças, general comman-
dante da 1" divisão, o major general
da armada, commandante da guarda
republicana', presidente du Câmara
Municipal, etc. Ao lado da epístola
ficarão os tres bispos e a familia im-

perial, o conde de Sabugosa, ropre-
sentando D, Manoel; o encarregado
do negócios do Brasil, Dr. Belford
Ramos, os secretários da embaixada
e o cônsul do Brasil, e a commissão
promotora das exéquias e o cabido.

A imprensa nacional, a estrangeira
e as Irmandades ficarão fora da ca-
pela-mór. O bispo de Porto Alegre
pronunciará a oração fúnebre e a
orchestra será dirigida pelo maestro
Carlos Araujo.' ..
ENTREGA DAS URNAS FÜNE-RARIAS

LISBOA, 22 (U. P.) — A*S> 10 ho-
ras, o Sr. Cândido dc Figueiredo, di-
rector do Ministério da Justiça, ln-
vi-ou o auto da entrega das urnas do
cx-imperador no Dr. Balford Ramos,
encarregado dc negócios do Brasil,
nssignaiido o Sr. Cândido dc Flgiiçl-
i-edo, o Sr. Lopes Cardoso, ministro
da justiça, c o Dr. Belford Ramos.
Assistiram no aclo o conde d'Eu,
príncipe D. Pedro, barão nc Muri-
tiliti. eiiiidc dc Sabugosa. represen-
tando D. Manoel; membros do go-
veiino. secretários da embaixada do
Brasil, general Tasso Fragoso, com-
mandante do eOurngaiTo "S. Paulo", o,
cabido, a cylotiln brasileira e a coni-
missão promotora dns exéquias.

O conego RthliJtW Gil I ma rãed rezou
o responso,, orgnnlzando-sc, em se-
guidu.o cortejo, que conduziu ns ur-
nas & igreja de S. Vicente, entrando
pela porta principal. Cndn umn cra
carregada por 12 marinheiros brasi-
leiros; sendo a guiada dc honra.dada
por nove fuzileiros navaes.

A' frente do cortejo iam neonipa-
nliando a cruie D. Francisco Vaz Al-
madn,-Pedro Mello Castro c Sampaio-
Mello, seguindo-so ns irmandades, o
cabido, o encarregado de negócios do
Brasil, a comnUssão das. exéquias ca
colônia brasileira.'

Quando o preslllo appareceu na
prnen, antes de entrar na igreja, uin
contingente de 200 marinheiros,, des-
embarcados do "S. Paulo", comman-
dado pelos tenentes Mario Carvalho
c Braz Velloso .Simas, apresentou ar-
mas. A guarda. republicana portu-
guezn lambem prestou a mesma lio-
nienugem aos restos mortaes dos
Illustres lmpernntes do Brasil. O por-
tn-bandelm do contingente de mari-
nheiros brasileiros era o 2" tenente
Mascarenhas

As urnas foram colloeadus sobre
as eças, que ficaram guardadas por
18 marinheiros e nove fuzileiros na-
vaes com ns urinas em funeral.

Em-seguida teve inicio a missa.
O DISCURSO DO ARCEBISPO DE

ÉVORA
LISBOA, 2.2 (U. P.) — Após a

missa, o arcebispo de E-vora, antigo
de Porto Alegre, pronunciou elo-
quente elogio fúnebre, subordinado
ao thema "ilieis da terra". O orador
reviveu o quadro da vida da familia
Imporial no Brasil e a volta, depois
do exílio da mesma. .Evocou, brilhan-
leniente, a terra admirável do Brasil,
demonstrando o cavalheirismo do
povo brasileiro chamando para o seu
seis quem mais honrou o dignificou
o paiz. O bispo terminou com as
seguintes palavras: "O Brasil quer
possuir aquelles que o fizeram g-ran-
de".

Seguiu-se-o "Libera-me". O pa-
triarcha deu'a absolvição. Os mari-
nhoirós carregaram as unias, orga-
nizando-sc imponente prestito até." o
largo da Igreja, onde aepuzoram as
urnas sobre os cochos. O espectaculo
era em extremo solemne o emocíô-
nante.
UMA ENTREVISTA COM O CONDE!p'EU '.

LISBOA, -22 (U. P.) — O conde
d'Eu concedeu uma entrevista ao
"Diário do Noticias", em que decla-
ròu que o acto do governo brasileiro
levantando a prohibiçâo á minha fa-
milia merece o eterno reconheelineii-
to dos 

"condes 
d'Eu, tanto mais que-

não foi elle devido a solicitações nos-.
sas. Procuramos.realizar o.sonho da
trasladação'ko Brasil dos rostos dos.
últimos imperadores e encontramos
todas as facilidades e solicitude para
honra dos governos do Brasil e de
Portugal. Tenho, porém, o desgosto
de que a minha mulher, a priiiceza
Isabel, não possa acompanhar-n\e,
como desejava,por motivo de doença.

Demorar-me-hei no Brasil dois
mezes, regressando depois ao cas-
tello d'Eu.

O condo evocou a época de seu?
tempos de official do exercito brasi-
lelro em que tomou parte- nt. cam-
panha do Paraguay, fazendo tri-.nr.-
phar as armas brasileiras.

O Jornal "O Século" publica uma
entrevista com o principe D. Pedro,
repetindo as declarações que elle fl-
zera á United Press, acerescentando
que fixará residência nò Brasil, mas
visitará a Europa freqüentemente.

Todos os jornaes publicam exten-
sos artigos allusivos aos actos offi-
ciaes, publicando photographias da
familia imperial e fazendo reíoren-
cias aos laços do amisade que unem
Portugal ao Brasil.
AS SOLEMNES EXÉQUIAS (NO PAN-

TIIEON
LISBOA, 22 

%(A. 
H.) — Estão se

realizando no Pantheon de S. Vicente
de Fora as solemnes exéquias por
alma dos ex-imperadores do Brasil.

O. rico catafalco que sustenta as
duas urnas funerárias está coberto de
custosas coroas que em grande nume-
ro affluem de toda a parte..

Um contingente da guarnição do
"S. Paulo" que desembarcou especial-
mente cóm bandeira e musica para
esta solemnidadle, so acha formado
no cruzeiro do templo, ladeando os
dois feretros. Esse contingente conti-
nuará guardando os feretros durante
o cortejo. ¦ •

Todos os navios • de guerra surtos
no Tejo, inclusive o "S. aulo", osten-
tam no topo do mastro grande a ban-
deira. brasileira, e darão uma salva
dp vinte e um' tiros quando as urnas
forem ei-barcadas. .'. :

O elogio fúnebre feito pelo arcebls-
po ile Évora, produzi uprofunda im-
pressão. Agora^está se rezando o "Li-
berame", que rematará as ceremonias
religiosas. Faz-se ouyir uma orehes-
ira dé 15Ô figuras,, sob a' regência de-
um maestro portuguez. .'....

\As"medidas policiaes para manu-
tenção da ordem são rigorosasidè ma-
neira de muitas pessoas vindas, de va.-
rios -pontos dá Europa,' ospeelalhiehtè
pára assistir íis exéquias;- n'âo_lográ-
ram entrar em S. Vicente de Fora. .
PREPARATIVOS PARA A TRASLA-

DAÇÃO -
LISBOA, 22 (A. H.) — Proseguem

os preparativos da trasladação dos
feretros dos ex-imperadores do Brasil
para bordo do'"S. Paulo".

• As-urnas mortuarias serão acom-
.punhadas pela commissão das ex-
equiás, até' a bordo, sendo possivel
que o conde d'Eu o o príncipe dom
Pedro visitem nessa oceasião o coura-
çado brasileiro. O elogio fúnebre será
feito pelo 

'bispo de Évora.
. Ao contrario .do que estava amíun-
ciado;- ficou resolvido honteni que o
conde d'Eu e o príncipe D. f/;dro se-
guirão no "S. Paulo", acompanhando
os restos mortaes dos ex-imperado-
res até o Brasil.
O.S DESPOJOS DOS EX-IMPERAN-

TES .IA' ESTÃO NO "S. PAULO"
LISBOA, 22 (A. H.)—As urnas fu-

nerarias contendo os despejos dos ex-

C01MIMCADO TELEGRÀPHICO >

de CARL D. GROAT

A conferência de

Concessão á Allemanha |-_ O "quantum" os
germanos, terão de pa-
gar aos governos al-
liados : 100 a 120 bi-
liões de tòjkdos.
BRUXELLAS,122 (U. P.) —

Soube-se de fonte autorizada quo
a Allemanha' provavelmente será
permittida a conservar todos os
navios qjlò actualménte possue e
tambom materiaes marítimos,
incluindo as 30,0.000, toneladas
de navegação, rfija entrega é exi-
gida pelas condições estipuladas
no Tratado de Versaillos, _

• Pare.ce' que os delegados allia-
dos, "àfisistiiidorâ conferência <las
reparações alle.fiiãs entre repre-
sontantes, alliridos_..e allemães,
nesta capital, íõibiil convencidos
pelos representantes allemães de-
que a Allemanha não pôde en-
tregar mais navios e manter-se'
como haejãò' comtnercial.

O teor das--conversações, atê"
hoje, pareço indicar que os allia-
dos adoptarão uma attitude mais
indulgente pai;a-i çom a ' Allenia-
nha do que iK^dlotidá- jielas decla-
rações officiaes^francezas.

Parece aiiUèríéiitar -a-- opinião,
de qae a Allerníiihã deve receber
auxilios^éfó^b-^j&of, .aftiii de- po-
der 'gánlfei-. ó rtllnheird- necessa-
rio paraíò pagamento das repa-
ções exigidas pelos alliados. • •

Os reprosentant.es alliados aqui
ainda empregam como base con-
dicional para o calculo do "quaii-
tum" què a Allemanha deve pa-
gaVj o acfordó celobrado em Beu-
Iogne entre os chefes dos govor-
nos alliados. Calcula-se essa ela
fra de XPO a 120 billiões de mar*
cos.

Emborn os delegados allemães.
evitem cuidadosamente a admis-
são de que a Allemanha pagará
essa quahtia, não fazem nenhum
esforço no sentido de dissipar a
impressão geral de que a Alio-
manha píide pagar pelo menos
100 billiões do marcos — se ella
fôr auxiliada na tarefa de resta-
belecêi' as suas industrias c coni-
mercio mundial.

Os allemães' estãp grandemen-
te interessados no -problema da
navegação. Fazem ver que o sys-
tema commercial o econômico al-
lomão exige' uma grande frota
ta mercantiL-afim de poder fun--
ceionar conréxito.

Os delegados allemães fazer
ver tambom que a Allemanha.
deve estar apparelhada para en-
tregar, polo menos, uma parte
das suas mercadorias, nos seus
próprios navios, afim de ganhar
o dinheiro necessário para fazer
face ás exigências alliadas.

CARJ^D. GROAT
(Correspondente especial

da United Press.) .
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EM ROUPINHAS
AMERICANAS,

-~ PARA CRIANÇAS —

com um manto de velludo preto inuu
á frente do da imperatriz um contin-
gente dé marinheiros e fuzileiros na-
vaes brasileiros, armados e a banda
do "S. Paulo" e do exercito portu-
guez. Esta executou o hymnq nacio-
nal brasileiro.

Rechava o cortejo um esquadrão de
cavallaria da guarda republicana.

Ao serem depositadas as urnas nos
coches o contingente de marinheiros
brasileiros apresentou armas, os fuzi-
leiros deram uma' descarga, tocando a
banda do -"S. Paulo, que executou o
hymno brasileiro. O corpo d'plomati-
co não tomou parte no cortejo. Este
chegou áo Arsenal de Marinha ás 13
horas, achando-se presentes todas as
entidades acirna mencionadas.

O ministro da marinha, acompanha-
do de offieiaes superiores ;da armada
portugueza recebeu as urnas, sendo
descidas dos coches , por marinheiros
portuguezes. Collocadas na carreta,'
envolvidas na bandeira brasileira, as
urnas forani descidas por molo de um
guindaste, ao vapor "Trafarla", que
âs conduziu, cobertas com .as bandèi-
ras brasileira e portugueza entrelaça-
das a bordo do "S. Paulo", salvando
nessa oceasião a ^esquadra portugue-
za quo se acha fundeada no Tejo.
Ttraz dó "Trafaria" seguiam lanchas
conduzindo a. familia Imperial, os mi-
nistrps da ma.vinha e dos estrngeirós,
o barão de Muritiba, o conde de Sá-
bugosa e as restantes entidades já in-
dicadas, os offieiaes do "São Paulo" t
um contingente de marinheiros e fu-
zilelros navaes.

Chegando a bordo do couraçado, as
urnas foram guindadas e collocadas
debaixo do convez, transformado em
Câmara- ardente, salvando nessa ocea-
sião ó "S. Paulo'". O conego Mora deu
a ultima absolvição em presença de
todos, entregando o Dr. Belfort Ramos
ao commandante do navio, o.cofre en-
cerrando o auto de trasladação. '-; t

Os ministros, os representantes offi-
ciaes o as' commissões despedlramrse
da "íamilia imperial, que ficou jnstala?'
(laia4iordo, ¦:.'«.*.—- • ... ,í .•- ...

O barão de Areia Larga acompanha1
a familia imperial, seguindo viagem
em ' representação a commlsn&o - daa
exéquias. . *"

Antes da partida do "S.- Paulo" o
principe Dom Pedro conferenciou com.
os condes de Sabugosaf São Lourenço*'
e Perry Vidal, representantes do inte-
graüsmo luzitano. jf

O- Dr. Belfort Ramos agradeceu AcreScenta a. folha pariense que o se-
commissão a maneira brilhante em qub- ^rlfor Giolitti, presidente do conselho

' :í/? '¦'•'
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Combinações desde...
Vestidinhos................ 75900
Carçonets... 9&200
Roupas brancas 135500
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(Caitiisàra Otímes

imperadores do Brasil foram colloca-
das a bordo do couraçado "S. Paulo".

O PROGRAMMA EXECUTADO
LTSBOA, 2.2 (A. H.) — A ceremo-

nia das.exéquias poi- alma dos Impe-
í-adui-es do Brasil e a organização do
cortejo' que acompanhou os feretros
até o cáes obedeceram ao programma
traçado, sem que sc tivesse dado o
melhor incidente. As tropas da guar-
nição de Lisboa prestaram as honras
de chefes.de Estado, e uma força de
marinheiros brasileiros do couraçado
"S. Paulo" deu as tres' descargas do
estylo no momentoem que o cardeal
Mendes' Belo, patriarcha de Lisboa,
lançava a absolvição, e quando os |e-
retrós forani collocados nos coches
da antiga casa real' portugueza. As
bandas militares executaram nessa
oceasião o hymno brasileiro, 'jf

Ém varibs pontos da cidade, sobre-
tudo nas ruas do percurso, viàm-se
muitos tdificios . ostentando o pavi-
.lhão do" Brasil a meia haste.' 

ó-i' ." r^^'p-.EaiBÀn<jjioip .. .;';
'. 
LISBOA; 22 tu'. P. j — A' sabida da

igreja, ás 2' horas, os marinheiros do
"S. .Paulo" collocaram as urnas sobre
Os coches fuherlirlos emquanto a fa-
miíia imperial e governo, o Dr. Bai-
fort Ramos, os representantes do pre-
s^énte Almeid_a, a commissão das ex-
equias, a colônia brasileira, o comman-
dante e Os officiaes do "S. Paulo" e os
convidados assistiam collocados na es-
cadai-ia da igreja.

Abriu o prestito um esquadrão de
cavallaria, seguindo os automóveis do
governo, ! general -Tasso Fragoso,
acompanhado do commandante i do
"S." Paulo", os officiaes desse coura''
çado. convidados pela commissão . Ue'
exéquias, representantes db presidente
da Republica, do condo D'Eu,acompai-
nbado do princ'pe Dom Pedro e. do
barão de .Muritiba e do conde ~de Sa-
bugosa. Seguiam-se tres carros con-
duzindo coroas e outros com o ofílci-.
ante da missa e o cabido. Em segui5
dá viam-se os .coches puxados por tros
pareihas, levando as urnas cobortaa

decorreram as ceremonias.
A bordo, foi photógrnphada a família

imperial, os ministros da marinha e
dos estrangeiros, o Dr. Belfort Ramos
e a commissão das exéquias.

A IMPRENSA DE LISBOA
LISBOA, 22 (A. A.) — O jornal

"Ò Seeulò" publica hoje um numero
especial, com gravuras inéditas, sobre
a vida do imperador D. Pedro II, do
Brasil. O poeta brasileiro, o grande
capitalista Mario d'Artaga,o, deu para
aqueile numero uma excellente e sen-
tida poesia.

Todos- os. jornaes, sem excepção,
mormente "A Pátria", "A Manhã",
"Diário de Noticias" e "A Época"
oecupam a primeira pagina tratando
dagrapde figura que em vida foi um
grande. imperador, um homem de sei-'
encia eum justo. Todas as referencias
feitas pelos alludidos jornaes envol-
veu carinhosamente b Brasil e os ho-
mens que hoje dirigem os destinos do
grande pa!z irmão.

O CENTRO MONARCHICO PAU-
LISTA

S. PAULO, 22 (A. A.) — O Cen-
tro 'Monarchico elegeu a seguinte com-
missão-para ir ao Rio dt Jínélro es-
perar os despojo*, do ex-lmperádor do
Brasil: Amador !:.uéno, Paulo Orozim-
bo, Ernesto Pedroso, Luiz 

s 
Aranha,

Leoncio Gurgel, Dario de -Moraes, José
Sãllés Lemos, José Vicente, Souza
Queiroz, Ferreira Castilho, Lácrtó As-
sumpção, ; Oliveira Penteado,, José
Poyares «i Frnneisco Russo da Sil-
véirá.

Fiume
D'ANNUNZIO E O UI/TIMATUM

DE GAVIGLIA
LONiDREí3, 2l2 (U. P.) — Um des-

pacho de Milão, ao "Times", diz que
Ga.bricle d'Anhunzio não tomou co-
nheciniento do uííimatum do gover-
nó italiano,

A's 18 horas, 'hontem, o, general
Caviglia noti.fico-u ao poeta-soldado
què eetá vigorando, em terra e mar,
o novo bloqueio, .não somente coai-
tra os fornecimentos militares' e sim
contra todos os supprimentos,

FÍume está, actualménte; isolada.
AS PROEZAS DA TORPEDEIRA

•NUMERO 08
ROMA, 22 ('U. P.) — Um despa-

cho-de Fume diz que a torpedeira
n. 68, a'qual recentemente desertou
da frota italiana, de bloqueio, adhe-
rindo á Qabriele d'Annunzlo, de6em-
barcOu 1.2-8 Legionarios Fium,enses,
co,m metralhadoras, em Castel Ve-
nler, ao noroeste de Zara. A guarni-
ção de Castel Venier foi retirada. Os
partidários 

' de . Gabriele d'Annunzio
declaram que o poeta-soldado está
planejando levar a effeito novas ex-
pedições militares em ÍDalmata.

! CONSIDERAÇÕES DO '-PETIT

t.: J.OURNAL;'
PARÍS. 22 (U. P;) — •'•Petit Jour-

nal", falando a respeito do- ultima-
turií enviado pelo geneitil Cavaglia,
commandante em chofo das forças
da Italia, a Gabriele d'Annunzio, de-
clara que o poota-soMado não deve
consideral-o coro uma pilhéria e
üim deve acatal-c. cbedecelido ás es-
típuloções do mc-nio o evitando, as-
sim, o rrrompimenío duma luta, Ac-

de ministros, terá recurso, á medi
das extremas, se a Isso fôr obrigado
pelo dçsejo de Gabriel© d'Aniiunzio
de satisfazer o sou .propro.. orgulho,
aceitando a guerra, civil. ,
O -ALMIRANTE MILLO EM ROMA

.ROMA, 2'2 (U. P.) -- Chegou a
esta captai o almirante Millo, com-
mandante em chefe das forças na-
vaes da Ita.lia no Adriático.

NÁ CARIARA—
ROMA, 22 (U: P.) — A Gamara

tratou das finanças e assumptos ge-
raes. ..-.,• _

Diz-na na'Gamará dos Deputados
que-as allegações de Gabriele d'An-
nuiizio não contentaram ao general
Cavaglia, cotnmandunte em chefe
das forças legaes italianas na linha
do armistício, o qual, por isso incluiu
ho actual bloqueo as ilhas de Ar.be,
Veglia e San,Marco, isolando-ae.

(UMA DESERÇÃO
ROMA, .2.2. (U. P.) — A torpedeira

n. 78 desertou,, fugindo via o Canal
de Montagná. .

EXPEDIÇÃO «IILITAR
IROMA, 22 (U. P.) r^; °s emiesa-

•rios ^'Anniinzinnos declaram, que o^
legionarios .fiunierises brevemente le-
varão a effeito umà expedição mili-
tãr.--

MOVIMENTO DE REBELDES
ROMA, 22 (U. P.) — O governo

annuncia qiie Gábi-iele . d-'Annunzio
desembarco.u. uni defitamentpv dc le-
gionarios fiumenses, . còm duas-'-me-
tralhadorâé, eni Castel Venier, Dal-
mata, perto de Zara. - ¦ - '

As tropas foram desembarcadas de
bordo da antiga torpedoira italia-
na n. 68.

PRISÃO DE UM COMMANDANTE
D*ANNUNZIANO

ROMA, 22 (U.P.) — O governo
comniunica que os legioliarios de
(1'Annunzio que oecupam a. ilha de
Veglia fizeram fogo sobre, o destroyer
italiano "Zaffirp".

As tropas regulares italianas pre-
deranii -o' commandante de uma expe-
dição qüè so dirigia a; Zara. Na èx-
pedição iam., tropas 

'armadas com
metralhadoras.' ¦ __ -.

Á RESPOSTA; DE D'ANNUNZIO
ROMA, 22 (H.) — Gabriel d'An-

nuhzio respondeu hontem, á. noite, &
intimaçâo que lhe fOra enviada pelo
general Caviglia, em nome do gover'
no italiano.

D'Annunzio declara que nada tem
a accrescérítat á'sua resposta ante-
rior e reaffirnia a sua inabalável re-
solução de se. opçôr á execução do
tratado de Rapallo:

Em'conseqüência desta resposta e.
do desembarque de flumános nas
proximidades-de Zara, o general Ca-
viglfa ordenou a applieação rigorosa
do bloqueio de Fiume e das ilhas de
Vege, Arbe e S. Marpos, conoedendo
o prazo de 48 horas aos. habitantes
pana abandonarem aquelles pontos.
CAVIGLIA INFORMA A REGEN-

CIA, DO QUARNERO A RATIFI-
CAÇÃO DO TRATADO DE HA-
PALLO. - -
ROMA," 22 (H.) — Em virtude

do ter sido ratificado pelo Paxla-
mento e sanecionado pelo' rei Victor

Manuel o tratado de Rapallo, o ge-
neral Caviglia, na qualidade de coni-
mandantodas forças de Venecia Ju-
lia, informou do facto a regência de
Fiume, afim de tornar officlalmento
conhecida a vontade da Nação.

A iaiPRENSA DI3 ROMA
ROMÃ, 22' (II.) — Ò "Gioi-iiata

(VItalia", commehtando os últimos
acontecimentos decorrentes da rosis-
tencia de D'Annunzio em reconhecer
o tratado de Rapallo, diz que nos
meios parlamentares, so presta espe-
ciai atteiição ao assumpto.

O referido jornal accreseenta que
os deputados, com raras exçopções,
manifestam a opinião de que a unica
solução possivel ô o Parlamento cer-
rar fileiras ein torno do governo e
ujudal-o por toflbs os meios na oxe-
cução do tratado, muito embora a
dôr e os sacrifícios que essa attilud»
possa provocar.

NA CA5IARA ITALIANA
ROMA, 22.(11.) — A commissão

dos negócios estrangeiros da Câmara
dos- Deputados, ouviu os ministros
Sforza o Bonomi. sobre -o "ultima- •
tum'.' onviadó a .Gabriel d'Annunzio
pelo general Caviglia.
OPPOSIÇÃO ATE' PELA FORÇA

PARIS, 22 (A. .A-..)-—. Communl-
cam • do Trieste, tolegi-aphicamente,
¦quc os réitoros de Fiüniè resolveram,
poi- unanimidade,' òp-pôr-se,- pela for-
çaj se;.f0r.-preciso, á applieação do
tratado do'Rapallo. ;

' 
EXA)ÚrAÇAÒ EM 2LARA r'Z'-.

.:PAR'IS, 22(A. A.) — Segundo di- -
zem os despachos que aqui tém sido
recebidos, procedentes de Zara,. a
opinião publica, qué. tom.estado mui-
to excitada, mostra-so, agora multo
exaltada, fazendo acreditar • quo se
está em vésperas de unia tragçdia. íjj

Os correspondentes dlzem^-ainda'
que òs voluntários dalmatíis. mandam
constantemente legionarios jpàra Flu-
me e toda a região do Carnaro, trans-
formando ao mesmo tempo' os re-
spectivos quartéis em verdadeiras..
fortalezas, que se communicam entre
si por galerias subterrâneas.

, As tropas estão resolvidas, segun-
do ["se affirma. a rèslstirem^tenazmen-
te a todas as-ordens d.e cornmandb,':,
no sentido', ãe serem dissolvidas.'.:.';. ;•

Todas'. <èlías" çòssuem canhões è i
metriilliapras è graiíde qiiántidade •
do niúniçòês. .',.'¦¦ -.'

fiume céroáda
ROMA, 22 (A. .A,)7 4- Telegra-

pham de .Udine Coifimunlcando que
ns forças re&ulares italianas inicia-
ram o cerco de Fiume. •

O Brasil no
estrangeiro

UM JBANQUETE DO DR. PEDRO
TOLEDO AO aUNISTRO PARA.
GUAY NO BRASIL;
BUI3NOS AIR55S, 22V(A. A.) — O

Dr..Podroi de.Toledo, ministro 
'dó '

Brasli nesta- capital; offereceu hoje,
na legação, um almoço ao novo mi-
nistro do Paraguay no Rio de Ja-
neiro, Sr. Guggiari, que sê-acha aqui
de passagem para essa cidade.

Ao almoço assistiram o ministro
do ParagUay em 

"Buenos 
Aires e O

pessoal da legação brasileira.
O Sr. Guggiari, cuja presença tt

¦ '*

! _S^



m***"

O PAIZ--QÜINTA-FEIHA, %. W DEZEMBRO DÊ 1920

Optimas vendas
de oceasião

rindes de

E
en E
NOSSOS iTlfiOS 1 GRANDE MODA!

Oceasião sem precedentes 1
¦*>*<ç.

Brindes em mercadorias para todas as
compras acima de 40^000

^MM^AM-^^^^^M^^A^^AiVtAMA^MA^^^-^^^VV^^^^MAAMA
,<*MV\^/»***.i'**».**V''.^^

A' BRAZILEIRA

A' FORTUNA

•extremamente agradável, ê um cava-
lheiro joven. intelligente e illustrado,
que certamente ha (lo desenvolver
«o Rio de Janeiro uma acção effi-
eassissima.

O novo diplomata devia partir
amanhã -para ahi a bordo do "Gel-
ria", mas como tenha adoecido unia
eua filha, foi obrigado a adiar o em-
barque, que se realizaria provável-
-mente no dia 28 do corrente, .«o
"Aeolus".

O EMBAIXADOR BRITANNICO NO
BRASIL E* RECEBIDO PELO
REI DA INGLATERRA.
LONDRES, 22 (U. P.) — Sua ma-

jestade o rei Jorge V, da Inglaterra,
hoje concedeu uma audiência ta Sir
John Tilly, recentemente nomeado
embaixador britannico junto ao go-
verno dos Estados Unidos do Bra-
sil:

Sir Joihn tomou posse como mem-
toro do conselho particular do rei.

Os interesses
italianos

AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E
COMMERCIAES DA ITALIA

ROMA, 22 (U.i P.) — O deputado
Gino Olivetti, de' Turim, secretario
tia Federação de Industrias, concedeu
a seguinte entrevista a respeito das
actuaes condições econômicas e com-
•merciaes na Italia:

"Devido á falta de procura nos
•mercados internacionaes e tambom
ao alto preço das matérias primas,
as industrias italianaB estão, provlso-
piamente, numa situação -precária.

As nossas Importações de mate-
rias primas diminuiram muito desde
o mez de agosto próximo passado,
devido íl baixa no valor do dinheiro
italiano e devido ás restricções crea-
das contra as exportações em alguns
¦paizes estrangeiros.

A crise industrial, que está afie-
.tan do a França, a Grã-Bretanha e
•os Estados Unidos, começa a fazer-
ae sentir na Italia. Diminuiu o nu-
mero de encommendas recebidas
•pelas nossas fabricas, devido ao me-
nos consumo e á crescente competi-
ção da pní-te da Allemanha, especial-
mente no qué -diz respeito fis indus-
trias mecânicas.
i A maioria das nossas fabricas la-
niferas estão trabalhando apenas tres
ou quatro dias por semana. Foi tara-
¦bem muito, diminuida a producção
das fabricas que trabalham em arti-
gos de borracha. Parou o serviço nos
estaleiros navaes,"

O Sr. Olivetti acerescentou que a
maioria do operariado comprehende
multo bem a crise actual, e está fa-
sendo o possivel afim de não crear
obstáculos ao progresso industrial do
paiz."Ainda não 6 de gravidade o nu-
mero dos desempregados, declarou o
deputado, porem, talvez, o será mais
tare.

Os nossos fabricantes estão resol-
Vidos a não demlttir um sõ empre-
gado, se fôr possivel deixar de fa-¦ zel-o. Reduzirão o numero das ho-
ras de trabalho, de maneira a repar-
til-as igualmente entre todos.

Tenho certeza de que a Itaüa ven-
cera a actual crise."

UMA SAUDAÇÃO AO REI
ROMA, 22 (U. P.) — O rei Vi-

ctor Manoel enviou uma mensagem
ás populações de Veneza, Giulia e
Trleste e a todos os filhos da Veneza
Adriatica, concebida nos seguintes
termos:

"Hoje, que se acham consagradas
às leis que vos reconhecem cidadãos
da Italia, penso com toda fé nos vos-
Sos sacrifícios ronentores.

Envio-vos a minha saudação e o
meu agradecimento, tendo a con-
sciencia satisfeita por termos alcan-
çado uma victoria justa com o espi-

/ rito superior do bem estar da Italia,
«jue segue.o seu caminho glorioso."

DUAS CONDECORAÇÕES
ROMA, $2'(U. P.) — Sua mages-

tade o rei Victor Manoel conferiu
aos Srs Sforza e Bonomi, respecti-
vãmente, ministros do exterior e da
guerra, o titulo de Cavalleiros da Or-
dem .d'Annur.ziata.
OS DUODECIMOS PROVISÓRIOS

ROMA, 22 (H.) — A Câmara dos
Deputados iniciou a discussão dos
duodeclmos provisórios.
MOÇÃO DE CONFIANÇA AO GO-

VERNO
ROMA, 22 (U. P.) — Urgente --

A Câmara dos Deputados approvou
hoje uma moção de confiança ia fa-
vor do governo, por oceasião de ser
Votado o projecto concedendo amplos
poderes ao presidente do conselho de
minisf.es, Sr. Giolitti, por um perio-
do de seis mezes.

O resultaio da "votarão foi: 248
cotit.vi \1.

A questão irlandeza
LEI MARCIAL ?

LONDRES, 22 (U. P.) — Sir Ha-
mar Greenwood, o secretario da Ir-
anda, annuneia hoje, na Câmara dos
Communs, que o governo está cogl-
tando da procamação da lei marcial
ím toda a Irlanda.

AGITAÇÃO EM CORK
LONDRES, 22 (A, H.) — Conti-

núa á agitação na Iranda. As ulti-
pias noticias provenientes de Cork,

Ao 1." Barateiro

An Petit Marche

relatam que em Timoleaguc tinham
sido capturados pelos fenianos dois
officiaes o dois soldados inglezes, que
haviam sido conduzidos para local
ignorado. Tambem no Condado de
Tiperury um destacamento policial
tinha caido em uma emboscada.

Por outro lado, ignora-se o desti-
no de tres soldados inglezes, que ti-
nham partido de Kanmare para
Cork em automóvel.

ATAQUES A' POLICIA
LONDRES, 22 (A. H.) — Commu-

nicam de Cork:
"Os policiaes repelliram um gru-

po de homens armados, quc preten-
dia invadir a agencia dos Correios da
cidade- Um dos assaltantes morreu e
outros ficaram feridos."
AS EMENDAS AO PRO.TECTO DE

"IIOME-RULE"

LONDRES, 22 (A. H.) —A Cama-
ra dos Communs-approvou o proje-
cto do "home-rule" para a Irlanda,
com as. emendas com que tinha sido
devolvido pela Câmara dos Lords.

A Liga das Nações
AS QUEIXAS DO "MESSAGERO"

'ROMA, 22 (U. P.) — O jornal"Messagero" publica unu artigo de
fundo, queixando-se de que a França
e Grã-vBretanha estão, -monopolizando
a direcção da Liga das Nações.

i Allega essa folha que 75 °|° .dos
empregados, da Liga das Nações eão
¦britannicos e 15 °\°-, fra-ncezee. O
"Messagero" declara quo a ItaMa
tem direito a uma melhor represen-
tação.

i O REGRESSO DOS SUECOS
•STOEKOLMO- 22 (A. H.) — Os

delegados suecos que acabam de re-
gressar de Genebra declaram em en-
trevtsta á imprensa que se conside-
ravam plenamente satisfeito, com
os resultados obtidos pela assem-
bléa geral.

O Sr. Triger, um dos mercibros da
delegação, não esconde que se ali-
mentava certo .pessimismo ao par-
tir para Genebra, mas que agora
tem absoluta confiança nos destino,
da Liga das Nações.

Os representantes suecos sobretu-*
do são unanimes em accentuar os
sentimentos dé cordial e sincera col-
laboração de que deram provas todos
os membros da assembiéa no estu-
do das questões apresentadas, reco-
nhecendo todos que se procurava
ouvir e attender com igual soMcitu-
de os delegados das grandes como
os das pequenas potências.
A PRESIDÊNCIA DO CONSELHO

NA RE-UIOAO DA FRANÇA
PARIS, 22 (U. P.) — O Dr. Gastão

da Cunha representante do Brasil no
Congresso da Liga das -Nações, com-
•ir.unicou hoje que o conselho reunir-
se-ha sob a sua presidência no pro-
ximo mez de fevereiro.

A situação no oriente
europeu

A RUSSIA E A LATAVIA
•RIGA.v 22 (U. P.) — A Sr. Adolpli

Joffe, chefe da delegação da Russia
dos Soviets, na conferência de paz
russo-polaca, aqui, enviou uma nota
ao governo da Latavia, annunciando
que a Russia dos Soviets está inter-
rompendo as suas negociações eco-
nomicas com a Latavia.

Acerescenta a nota que o motivo
díi suspensão, das negociações -ê o fa-
cto que os jornaes latavianos atacam,
sem cessar, os russos.
UM RPPRESENTANTE DO VATI-

CANO NA ALTA SILESIA
VAHSOVTA, 22 (U. P.) — Sua

Santidade o papa nomeou S. Em. o
cardeal Longe, para o cargo de admi-
nistrador apostólico especial, na re-
gião do plebiscito em Alta Silesia.
DEBANDADA DOS LAUDSTAG NA

SILESIA
BERLIM, 22 (U. P.) — Despachos

procedentes da Alta Silesia, declaram
quc a commissão inter-alllada deban-
dou a policia "Landstag" allemã, sub-
stituindo-a uma força policial espe-
ciai, commandada por um general
francez, auxiliado por um official bri-
tannlco. A policia especial de Katto-
ivitz será commandada pelo coronel
italiano Zabraez.
O PRIMEIRO NATAL EM PAZ NA

RUSSIA
NOVA YORK, 22 (A. A.) — O cor-

respondente da Agencia Universal em
Moscou, communica num longo des-
pacho telegraphico hoje publicado,
que o commissario do povo para os
negócios dá guerra, Sr. Trotsky de-
clarou que o governo russo dos "so-
viets", pela prjmeira vez desde que
está constituída a Repbblica sovietis-
ta, passará o próximo Natal em paz,
em todo o território russo, c com so-
cego em todas as suas fronteiras. De-
clarou sem tola a pretenção dós ini-
migós dos "soviets", empenhando-se
em destruir um regimen que é uma
evolução dos povos, affirmando que
querer matar o sovietismo e tão dif-
íicil como fazer para o tempo. Refe-
rindo-se á actual situação, disse:
"posso assegurar que, por agora, cs-
tao na maior inactividade todas as
nossas frentes. Os nossos inimigos
hão de cansar-se de uma guerra in-
utll e iniqua. Elles já foram desaloja-
dos no^sul è a leste, afastando-se para
o oriente e outros pontos. M-^mn nas

outras frentes é esta a primeira vez
que, depois de tres annos de luetas
mais ou menos encarniçadas e mais
ou menos victoriosas," se descançá e
se não lucta em nenhuma parte. Diz-
se que os nossos inimigos estão afian-
d oas suas espadas e limpando as suas-
armasa para a próxima primavera.
Nós, entretanto, vamos aproveitar
este interregno para tratar do jiroble-
ma econômico da Russia dos "so-
viets". A attencão publica da Russia,
deixou-se oecupar demasiado pelas
questões políticas guerreiras. Agora,
vai dedicar-se ao reatamento das re-
lações commerciaes internacionaes.
Esperamos conseguir o nosso "deside-
ratum", jiorque não sou só eu a jui-
gar, mas todos os intellectuaes russos
julgamos, que a humanidade algum
dia, que não estíi longe, talvez, ha de
cair cm si e apagar a sua sanha feroz
contra os bolshevistas, que sõ se de-
Condem dos inimigos como podem,
mas com a esperança de que o juízo
ha de chegar tempo.de salvar a hu-
manidade. O que nõs sobretudo dese-
jamos é a paz geral. Para a conse-
guir, faremos tudo, porque nos repu-
gna a guerra. Não porque_estejamos
enfraquecidos. Contamtfi com a boa
vontade de todos os russos para a
nossa defesa, e recursos toda a gente
sabe que os temos. O que é preciso é
pôr ponto numa teimosia quc não tem
nada de intelligente nem dará vanta-
gens a ninguém. A paz geral impõe-
se. Nós estaríamos dispostos a em-
baiiihar as nossas espadas, e não nos
envolvermos ein nada que não nos
disser respeito directamente, se todos
chegassem d um accordo nesse sen-
tido.

iDefender-nos-hemos se nos voltar
rem a atacar,.ou faremos por susten-
tar os nossos direitos, emquanto os
outros paizes não se quizerem ca-paei-
citar de que temos direitos a defen-
der, como elles.

O despacho termina dizendo que o
Sr. Trotsky ridicularizou a idéa que
se tem feito circular de que os "so-
viets" estão tão enfraquecidos, que
estão a ponto de cair. Unia afflrma-
ção desta natureza só affirma a Igno-
rancia de tudo o que diz respeito á
Russia. >

A politica européa
OS SOBERANOS DLVAMARQUE-

ZES
COPENHAGUE, 22 (U. P.) — A

familia real da Dinamarca regressou
da sua visita &¦ Inglaterra, França e
Italia.
O PARTIDO COMMUNISTA AUS-

TRLACO EM. DECADÊNCIA
VIENNA, 22 (U. P.) — A eleição

dos novos membros do Conselho dos
Operários demonstra que o Partido
Communista está perdendo a sua in-
fluencia |is rodas* operárias em"
toda a Áustria.

Os communistas actualmentg con-
trolam apenass 5 o|o dos membros
do Conselho, ou seja menos de me-
tade dó numero que controlavam no
anno próximo passado. Dos 3.224
membros do Conselho, os communis-
tas actua (nente têm 158.
NOVA CONFERÊNCIA DOS CHE-

FES ÁLLIADOS
PARIS, 22 (U. P.) — O jornal

"Matin" diz que os chefes dos go-
vernoa álliados so reunirão em
Cannes, no dia 10 de janeiro proxi-
mo futuro, afim de continuar o es-
tudo das questões orientaes, e, tam-
bem, o das informações prestadas
pelos peritos da Conferência de Bru-
xellas.
VOTO DE CONFIANÇA AO GO-

VERNO FRANOEZ
PARIS, 22 (U. P.) — A Câmara

dos Deputados approvou -esta noite
um voto de -confiança ao governo.
Trezentos deputados manifestaram-
se a favor e duzentos e trinta e con-
*••*"? •¦

AS RELAÇÕES COMMERCIAES
ANGliO-RUSSAS

LONDRES, 22 (A. K.) -~- O dele-
gado bolshe vista Krassine esteve
hontem em visita á Câmara doe
Communs, ondo conferenciou com o
primeiro ministro' Lloyd George sq-
bre o reatamento das relações com-
merciaes entre a Grã-Bretanha e a
Russia* dos soviets.

A' conferência assistiram os mi-
nistros-Bonar Law e Horme.

KERENSKI E A RUSSIA
HELSI.NGP0IR6, 22 (A. H.j —

Consta aos jornaes desta cidade que
o Sr. Kerenski, -chefe do primeiro go-
verno revolucionário da Russia, ti-
nha convocado a assembiéa consti-
tulnte russa a rêunir-se em Paris.

As reparações alie-
mãs

OS TRABALHOS DA CONFEREN-
CIA DE BRUXELLAS

BRUXELLAS, 22 (A. H.) — Ao
quo se annuneia, os relatórios dos
delegados aluados á conferência daa
reparações, serão* communlcado» â.
sessão plenária de hoje, na qual será
tambem discutida a fixação da data
para proseguimento dos trabalhos da
conferência. A esse propósito, fala-se
que será propsto o dia 10 de janeiro
próximo, e nessa oceasião oa allemães
deverão apresentar repostas definiti-
vas ao questionário formulado pelos
álliados.

D.'aqui até lá, alguns delegados al-
lertiães irão a Paris, facilitando desta
maneira *a troca de vistas entre os
mandatários das partes litigantes.
Em seu conjunto, o planos das repa-
rações propriamente ditas está munto
adiantado e, por'outro lado, aífirmp-
se cuo, r.o que 

"diz 
respeito po inde-

mr.*zai*Ces em dinheiro, serão eceitas
as r . oii-.Ces -ad-otadas i>:ia confe-
rencia de Bolugne-sur-Mer.

Além disso, 6 corrente que está em
estudos um plano engenhoso, pelo
qual os álliados participa ão das re-
parações, tanto de umn. como do qu-
tia espécie, ou das duas comulati-
vãmente. E assim sendo, os vencodo-
res virão em auxilio dos ve*.i siiXÚti, ía-
vorecendo as exportações allemãs e
facilitando, portanto, a alta do cam-
bio e a melhoria da situa;Tio eco-
nomica da Allemanha.

A Orecia
AMISADE A' INGLATERRA

ATHENAS, 22 (U. P.) — Consta
quo C governo grego ordenou quc a
bandeira britannica seja içada em
logares de destaque, afim de demon-
strar a amisade da Grécia para com
a Grã-Bretanha. Nenhuma outra
bandeira alliada será içada.
FESTAS NO EGYPTO EM HONRA

A CONSTANTINO
CAIRO, 22 (U. P.) — A colônia

grega aqui está levando á effeito de-
nionstraçfSes gigantescas em honra da
restauração de sua magestade .o rei
Constantino ao throno da Grécia. A
bandeira grega fluctua sobre todos oa
lares gregos. Hontem foi levada a ef-
feito uma reunião gigantesca, duran-
te a qual muitos oradores elogiaram
calorosa e enthusjasticamente o rei
dos hellenos. Houve, cm seguida, um
prestito, o qual marchou pelas ruas
principaes, e no qual participaram
todos os residentes gregos.
O GOVERNO INGLEZ NÃO RETT-

RARA' A MISSÃO NAVAL QUE
ESTA' NA GRÉCIA.
LONDRES, 22 (A.H.) — Seguado

o -Daily lelegraph", não tem fun-
damento a noticia de que it Iir.jliit.-ii--
ra pretendia retirar n missão no vai
que ostú cr^-sentemente na Grech.

CONTINUAM AS HOMENAGENS A
CONSTANTINO .'¦

LONDRES. 21 (A. H.) — Commu-
nicam de Athenas que a multidão
continua a manifestar o seu regosijo
pelo regresso do rei Constantino. Os
representantes ,* os cidadãos dos pa1-
zes aluados, abstêem-se, entretanto,
de tomar parte nessas manifestações.
Até á meia-noite, somente tinha ap-
parecido um vehiculo ostentando a
bandeira britannica.

Vários correspondentes de jornaes
allemães chegaram á capital grega,
afim de seguirem o desenrola.-, dos
acontecimento?.. .. .

O rei GqgsNuítinõ e a rainha So-
phia visitaram o túmulo fle ãoú fi-
lho, o fallecido rei Alexajítlre; sobre
o qual depuzeram uma eorôa.

ATHENAS. 22 .(A. H.1..-¦--• Prós?-
guiram hontem, pór todo o dio, as
manifestações populares por motivo
da restauração do rei Constantino.

A' nijfte veallzararh-**íe 'dansas ao
ar livro e varias "marühe-aux-flnm-
beaux" percorreram as ruas da cida-
de entre acelamações ao soberano.

CONSTANTINO VAI A' ÁSIA
MENOR

ATHENAS,* 22 (U. P.) — Foi noti-
ciado que o, presidento do conselho,
Sr. Rhallys, e o ministro da guerra,Sr.- Goumnrals, acompanharão o roi
Constantino em sua próxima visita á
Anatolia e Asiu Menor Turca."
O CASAaiENTO DO PRÍNCIPE

HERDEIRO DA GRÉCIA
ATHENAS, 22 (V. p.) — A corte

prepara-se i>ara o casamento do
principe herdeiro do tlirono com a
princeza Elisaboth, da Rumania. A
ceremonia está marcada para o mez
de janeiro próximo.

Tódà a família real tenciona assis-
tir ao casamento da princeza Helena,
da Grécia, oom o principe herdeiro
da Rumania, que se devo realizar
em Bucarest, no mez de fevereiro
vindouro.

O fim da Taircgisia
A GEÓRGIA E A ABMENIA IÍM

LUCTA
LONDRES, 21 (A. H.) — Noti-

cias recebidas nesta capital annun-
ciam quo o governo da Geórgia re-
cusou-se a proceder fl evacuação da
zona neutra, conformo lhe pedira o
soviet armênio, allegando que a oc-
cuppnção daquella região tinha sido
feita em virtude do um accordo com
o anterior governo da Armênia, go-
verno esse que continuava a ser o
unico legal.
PROCLAMAÇÃO DF, MUSTAPILV

KEMAL
LONDRES, 22 (A. A.) — O cor-

respondente do "Daily Chronicle",
em Athenas, communica que. segun-
do informações telegraphicas e epis-
tolares ali recebidas, se. sabe que
Mustaphá Kemal, chefe das forças
nacionalistas turcas lançou uma pro-
clamação ao povo turco, declarando
ter adherido aos principos dos so-
viets.

A proclamação annuneia a expro-
priação das propriedades pertencen-
tes aos -cristãos o aos niussulmanos,
que serão utilizados em favor da cau-
sa dos soviets turcos.

Tres bolshevistas russos e tres alie-
mães, que, segundo se- assegura, são
ex-officlaes do exercito, formam a
nova administração civil e militar.de.
Mustaphá Kemal.

Esta noticia teve grande retum-
bancia em, Athenas, segundo diz o
correspondente do jornal que .publica
hoje este despacho, porém, nesta ca-
pitai, ella foi recebida com reservas
e não for- acreditada, visto que a
maioria do povo turao, mesmo dos
jovens nacionalistas, renegam todos
os entendimentos com os russos boi-
shevistas, motivo porque esta noticia
foi tomada como um .boato com in-
tultos mais ou mcno« alarmantes
para o povo grego.

As finanças
mundiaes

OS IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO
NA FRANÇA

PARIS, 2i2 (U. P.) —- Falando na
Câmara, o Sr. Isaac, ministro do
commercio .declarou que os direitos
sobre a importação durante os pri-
meiros seis n-.ezes de 1920, alcança-
ra ma cifra de 2» mil milhões de
francos, comjiaradog com 23 mãi mi-
ihões de francos no mesmo periodo
em 1019.
A ÁUSTRIA E A SUA DIVIDA NA-

CIONAL
VIENNA. 22 <U. P.) — O Sr. Ro-

land, ministro das finanças, annun-
cia que a Áustria começará, nova-
mente, á pagar os juros da sua di-
vida nacional..

Acerescentou o ministro das finan-
ça.s do, Áustria que os juros somente
scráo pagos- á taxa. de 4 "I?,

As greves
NA INGLATERRA

CARDIFF, 22 (U. P.) — Devido
ao facto dos patrões terem demittido
11 mineiros carvoeiros unionlstas,
45.000 mineiros carvoeiros no Valle
do Rhondda declararam-se em
greve.

Os patrões dizem que os mineiros
foram demittidos porque não davam
lucros as mineiras onde elles traba-
lhavam.

-A greve ameaça alastrar-se em
todo o sul do paiz de Gailes — a nfto
ser que os 11 mineiros sejam rein-
tegrados nos seus logares.

LONDRES. 22 (H.) — Quando se
discutiam na Câmara dos Communs
as medidas destinadas a-evitar a pa-
ralysação geral do trabalho, o pri-
meiro ministro, Lloyd George, cen-
surou o egoísmo, das organizações
operárias, que se recusavam a acei-
tar o 'projecto governamental, cujo
objectivo é dar trabalhosa milhares
de desoecupados e fazer construir
habitações operárias.

O chefe do governo suggeriu di-
versos alvitres para remediar a si-
tuação afflictiva do proletariado, a
abertura do créditos commerciaes ás
nações do centro da Europa e facili-'tar 

a' emigração •:• dos sem trabalho
para o interior do paiz. •

LONDRES, 22 (H.) — Sabe**se
que a greve dos mineiros do Valle
do Rhondda foi declara como protes-
to contra a attitude dos industriaes
que se recusaram a readmittir onze
trabalhadores que haviam sido des-
pedidos. i

Os últimos dados estatísticos da
producção do carvão, naquella reglilo
aceusam, para a semana que termi-
nou a 11 do corrente, .o Jotal de*
5.205.400 toneladas.

EM S. PAULO
SANTOS, 22 (A. A.) —Pelo com-

municado official da supei-intenden-
cia da Companhia- das Docas, traba-
lharain hontem 1.528 homens, sendo
embarcadas 29.445 saccas de café
em vários vapores. *

Dos navios atracados ao cáes. fo-
ram descarregados 15.174 volumes,
dos armazéns sairam para a rua
15.954 volumes, foram- carregados
vários volumes da S. Paulo Railway.

O trabalho hoje, no cáes, conti-
núà mais animado, dando-nos a im-
pressão de quc realmente a commu-
nicação official da superintendem-la
tem algo do verdadeira.

Hontem seguiram para ahi, afim
de encaminhar uma grande turma
de trabalhadores para a Compnnhia
das Docas, o cnpataz Clemente Gon-
çalves e diversos feitores, quc deve-

rão regressar para aqui na próxima,
segunda-feira. -

A superintendência da companhia
depositou o dinheiro dos operários
grevistas, dinheiro que sóbc a mais
de 300:000$, pois não pretende re-
admittir os operários que até hontem
não voltaram ao serviço.

Hontem e hoje não houve nenhum
distúrbio entre os novos operários;

A policia prendeu aquelles reco-
nhecidamente desordeiros e e;;tá po-
lidando continuamente o cáes, ga-
rantindo a libcrdaóe do trabalho e
mantendo a ordem.

NA ALLEMANHA
BERLIM, 22 (U. P.) — Cm des-

paoho de Breslau diz quo irrompeu
naquella Cidade uma grande grevo

Foram interrompidos os serviços
de bondes, agua e. gaz.

Consta, nas rodas òpoi árias desta
capital, que os ferroviários estão
planejando a declaração de uma
greve geral immediatamente, depois
do Natal, afim de obter o augmcntú
de seus salários.

A Hespanha
O PRÊMIO GRANDE DA LOTE-

RIA DO NATAL
MAiDRID, 22 (U. P.) — Aiinun-

oia-se que o bilhete h. 905 tirou a
sorte grande na grande loteria de
Natal, sendo premiado com o u aior
prêmio até hoje offerecido numa lo-
teria hespanhola.

AS EliEIÇõES
MAiUIRiID, 21 (A. H.) — As infor-

m*açõès offiijiaès acorca do resultado
dtí-s eleições de deputados dizem que
etitão -eloltos 193 partidários do go-
verno, faltando ainda o resultado de
26 districtos.

O presidente do- conselho, Sr. Da-
to,"declarou que conta obter a maio-
ria ncce.síuria para realizar o seu
programma* econon-ico e social e pa-
ra assegurar a ordem no paiz.
208 PARTIDÁRIOS DO SR. DATO

ESTÃO ELEITOS
MADRID, 22 (A. H.)'—- Os parti-

darios do Sr. Dato asseguram que
nas recentes eleições legislativas ¦ o
partido conseguiu eleger 21)8 dos seus
candidatos.

Em Bilbao foi preso o candidato
socialista X3erea de Solis na oceasião
em què tentava aggredr um capitão
da guarda benemérita.

AS LEIS FISCAES
MADRID, 22 (A. A.) — A Liga

Maritinia Hespanhola enviou ua a
circular' aos jornaes queixan'do.-se
contra as leis fiscaes ultimamente

I adoptadas nos Estados Dndos e na;
Inglaterra e qüe prejudicam grande-

i mente a navegação hespanhola.
DISTÚRBIOS EM ALICANTE

I MADRID, 22 (A. A.) — Dizem te-
I legraphicam.ente dc Alicante quo se

tem dado ali vários distúrbios, em
| virtude da. população pretender o.p-
¦ por-se á s autoridades, que não que-

rem satisfazer o .pedido feito por tre-
sentos indivíduos que solicitaram ao

I presidente da municipalidade a. li-,
berda.de': de todos os detidos, presos
por questões eleitoraes.

Conferência samita-
taria Pan-Ameri-

cana
ENCERRAMENTO DOS

TRABALHOS
'MONTEVIDÉO, 21 (A. A.) (Re-

tardado)—No salão dos acto.s publi-
cos da Universidade, celebrou-se
hontem a sessão de encerramento
da VI Conferência Sanitária. Pan-
Americana, comparecendo â sessão
o presidente da Republica,, Dr. Bai-
thazar Brum, acompanhado de. to.-
dos os" ltos funceionarios do Estado.
Aberta v,a sessão, prôcedeu-s* aos
trabalhos de fixar a cidade -onde so.
deverá eff&ctuar a sétima, conferen-
cia' sanitária, 'resolvehdo-se, 

por
acelamação, que -fosse á cidade de
Havana, capital da Republica de
Cuba. Designou-se para presidente
do "comiité" organizador da mesma
O delegado de Cuba, Dr. Lebredo.

Logo, em seguida, o Dr. Fernan-
dez Espiro pronunciou um eloqüente
discurso, agradecendo a comparen-
cia dás delegações e fazendo sobre-
sair a importância doa trabalhos
realizados pela conferência. Segui-
damente, falou um membro de cada
delegação, referindo-se todos, em
termos muito conceituosos para a
VI Conferência Sanitária,'*cüJoi"'trá-'
balhos se iam encerrar- e para* a
confraternidade dos americanos.

Ém nome do Brasil, falou o dou-
tor Leitão da Cunha, que foi muito
applaudido no final do seu discurso..

Terminada a essão, os delegados5
se dirigiram á legaçào argentina,
onde se effectuou uma recepção em
sua honra. A esta recepçfto, assisti-
ram, além dos delegados; o doutor
Juan Antônio Bue I. ministro rias
relações exteriores; o Dr. Luiz Gui-
marães, ministro do Brasil; o con-
selhe-iro da lega-çAo, Dr. L. Bueno;
o cônsul do Brasil, Dr. Conrado, e
outros diplomatas. O delegado da
Argentina, Dr. O,. Martinez, fez os
cumprimentos pela prosperidade do
palz que o haviam acolhido -carinho-
samente, e, pelos representantes dos
poderes pubücos, respojj deu-lhe o
Dr. Juan Antônio Buero, ministro
das relações exteriores, dizendo, en-
tre outraa coisas, que a naçfto que
contava entro os seus filhos o gran-
de Ameghlno, tinha por.que se sen-
tir orgulhosa, de participar nesses
grandes certamens scientificos, oomo
o que, com tanto exito, a-cabava de
realizar-se. •

A' noite, as delegações foram ob-
sequiadas com um banquete, no
Parque-Hotel, offereoido pelo minis-
tros das relações exteriores e das
industrias. A .offerta. foi feita .por
um discurso pronunciado pelo chan-
celler Dr. Juan Antônio Buero, que,logo que todos occup*ram seus loga-
res, fez uso da palavra. Em seguida,
falou o Dr. Leitão da Cunha, que,num brilhante discurs , de feliz lm-
provizaçSo, agradeceu, em nome dos
delegados,. as múltiplas attenções re-
cebidas durante a sua estadia nesta
capital, formulando, por sua vez, os
seus votos por. que as resoluções to-
madas e approvadas pela conferen-
cia,, sejam brevemente uma realida-
de, em benefício da hygiene dos pai-zes da America. Depois, falaram.no
mesmo sentido, outros delegados.

Assistiram ao banquete o minis-
tro do. Brasil, Dr. Luiz Guimarães;
o mnistro da Argentino, o ministro
dos Estados Unidos da America do
Norte, o sub-èeoretario daa relações
exteriores, o Sr. Saralegui e outras
altas personalidades.

Na Conferência Sanitária foi ap-
provada, entre outras coirclusões,
uma apresentada pelo delegado nor-
te-americano, reorganizando uma
repartição sanitária em Washington,
mediante a designação do conselho,
composta de um director* honorário,
um director, um sub-secretario, um
secretario o dois vogaes.

O delegado do Brasil, Dr. Leitão
da Cunlja, apresentou uma emenda,''estabelecendo que não poderão sup-
prir os membros designados os re-
presentantes diplomáticos, senão
aquellas personalidades que os go-vernos Julgarem de seu dever desi-
gnai' para esse effeito. Essa emenda
foi approvada, por ter sido julgada
muito Importnte.

A conferência achou a conclusão
do delegado norte-americano com-
pativel com oe trabalhos realizados
c* com ;ts autoridades sanitárias do

Perft e do Chile. A'-cerca da con-
fecção do código de sanidade, acei-
tou-se a moção da delegação uru-
guaya, recom-mendando aos paizes
americanos "a necessidade de que,
para as futuras assembléas, se des-
igiiein como delegados os médicos
espeoiali.stas em sanidade publica,
ou pessoas especializadas nossa quo-
stão. Approvou-se tambom uma mo-
ção, quc declara conijii-ehendido en-
tre enfermidades epidêmicas o de-
nunoiaveis o lyoho exaiuhomatico.

O DR. LEITÃO DA CUNHA EM
BUENOS AIRES

BUENOS AIRES, 22 (A. A.) -—
Procedente de Montevidéo. chegou
hoje a.oia capital o delegado brasi-
leiro junto á Conferência Sanitária
Internacional, que ali se reuniu,dou-
tor Leitão na Cunha.

O iMu.st-.-e representante da scien-
cia medica do Brasil partirá amanhã
para o Hio do Janeiro, a bordo do
paquete da Mala Hollandeiia "Gel-
ria". A recepção que aqui fui feita
ao Dr. Leitão da Cunha deve tel-o
sensibilizado muito, visto que toda a
classe .medica o recebeu com extre-
mo carinho, misturado á muita ad-
n-.-iração polo notavel congressista
brasileiro, a quem so devoryi algumas
sessõè-* memoráveis' no Congresso
Sanitário, realizado cm Montevidéo,
ondo ello foi brllhántdmente consa-
grado pelo extraordinário re'âtorio
que apresentou, o qual o ccllocou ã
direita dos mais altos expoentes da
sciencia medica de todo o mundo.

Os Baikans
A BULGÁRIA E A XUGO-SLAVIA*

PARIS, 22'(A. A.) —O correspon-
dente do jornal ."Le Temes" em So-
fia, annuneia que a Bulgária cessou
o envio do cxvrVão para a Yugtf-Sla-
via, motivando esta medida, a sus-
pensão da parte dos yugo-slavos, do
trafego de com.boics para a Bulgária,
fuiidando-séaquelies e mqüe cs bul-
gnros nâo cun prem o tratado de
Neiiily, referente as entregas de car-
vão.

Noticèas. de Portugal
O DR. LIBERATO PINTO EM

LISBOA
LISBOA, 21 (-Us P.) (Retardado)

— Regrcsoli hoje, do Porto, o Dr.
Liberato Pinto, presidente do conse-
lho de ministros.
AFFONSO COSTA VOLTA A' PO-

LITICA
LISBOA, 22 (U. P.) — O Dr. Af-

fonso Costa brevemente regressará ã
actividade política* '

PARA OS POBRES
LISBOA, 22 (Ü, P.) — A Socieda-

de de Beneficência Brasileira deu
210 escudos para soecorrer os pobres
da capital.

ECHÒS DO CONGRESSO DEMO-
CRATICO

LISBOA, 22 (17. P.). — Chegou do
Porto o Dr. Alexandre Braga, sen-
tindo-se muito abatido. A propósito
das declarações que fizera no Con-
grosso do iiartido democrático, di-
versos officiaes revolucionários fize-
ram declarações importantes. O Sr.
Álvaro do Castro fez publicar nos
jornaes a sua defesa, documentada.

O MINISTRO ALLEMÃO E O
CHANCELLER PORTUGUEZ

LISBOA, 22 (A. H.) — O ministro
da Allemanha esteve hontem, em
longa conferência com o ministro dos
negócios estrangeiros. -r

A DEFESA DO DR. ÁLVARO DE
CASTRO

LISBOA, 22 (A. A.) — O Dr. Al-
varo de Castro, ministro da guerra, a
propósito das aceusações que lhe fo-
ram assacadas na cidade do Porto,
no Congresso Democrático, reunido
naquella cidade, pela voz do Dr. Ale-
xandre Braga, defende-se hoje, pelos
jornaes desta çanftal,,--fazendo, publi-
caí- vários documentos assignados
por muitos officiaes revolucionários*

As communicações feitas pelo Dr.
Álvaro de Castro, .collocam numa
muito airoza posição o illustre minis-
tro da guerre, demonstrando á evi-
dencia a razão da sua. attitude, per-
ante o partido democrático e as ra*
zões que o. levaram a organizar o
partido que actualmente é chefe.

O que se passa na
Allemanha

MANIFESTAÇÃO DOS
DESOCCUPADOS

BERLIM, 22 (U. P.) — Os desem-
pregados levaram a effeito ' 

grande
demonstração, em frente da Rat
Haus (Prefeitura), hontem. Exigi-
ram, ou trabalho, • ou, então, o aú-
gmento da quota que a 

"Prefeitura

paga' aos desempregados.
Uma commissão, representando os

desempregados,- visitou o governo,
informando-o que haverá demonstra-
ções e arruaças em toda a Allemã-
nha, a não ser que a condição "dos
desempregados seja melhorada. Ac-
crescentou a commissão que. os des-
empregados planejam a oecupação
das prefeituras de todas as cidades
allemãs, em signal de protesto con-
ira as suas actuaes condições de
vida.

A suecessão
de Wilson

A PASTA DO. EXTERIOR' NO FU-•> TURO GOVERNO
NOVA YORK, 22 (U. P.) — O

Sr. Charles Evans Hughes, "leader''
republicano de destaque, o qual foi
candidato republicano á presidência
da Republica, em 1916, recusou-se a
commentar o boato, actualmente cir-
culando, dizendo que o citado "lea-
dor" republicano aceitou a pasta do
exterior no gabinete do presidente
eleito, Sr.JHarding. .

Notas diversas
EOHOS DO CENTENÁRIO DO ES-

TREITÓ DE MAGALHÃES
SANTIAGO, 22 (U. P.)—-As em-

baixadas do Uruguay e da Argenti-
na foram recebidas pelo presidente
da Republica, Sr. Sanfuentes, pre-
stando as tropas as devidas honras.

PUNTA AlRENAS, 22 (U. P.)—
Hontem, á noite, realizou-se um bai-
le no palácio Braun, onde se hos-
peda a embaixada argentina, assis-"
tindo-o todos os representantes es-
trangeiros, incluindo o principe Fer-
nando, da Baviera. .

Pela madrugada,zarparam os cou-
raçados "Rvadavia", argentino, . le-
vando a Bahia Bianca o emgeixador
argentino, Sr. Noel, e o chefe da
embalxa la hespanhola, Dr. Franco
Rodriguez, e "0'Higgins", chileno,
conduzindo, a Vaiparaiso o infante
D. Fernando.o os outros -membros
da embaixada hespanhola. .

BUENOS AIRES, 22 (A. A-)'-—
Diariamente, vão apparecendo, se-
gundo noticias recebidas e* publica-
das, maia vlcimtas da catastrophe
verificada eni Mendoza. O numero
de v-ictimas. já conhecido é inuiío
elevado.

Diariamente augmentam as Ini-
cia ti vas particulares de soecorros &m
victimas do .tremendo desastre sis-
mico. .'

BUENOá AIRES, 22 (A. A.) —
O jornal "La Naclon" .abriu uma
subscripção, aíim. de angariar dona-
tivos para prestar soecorros aos pre-
judicados pelo abalo sísmico de
Mendoza. A alludlda subscripção foi
aberta pelas quotas de 10.000, 5.000
e 250 pesos.correspondendo ás quan-
tias subscrlptas pelo jornal "La Na-

cion", pela firma líarroda e pelo
Exercito de Salvação, respectiva-
mente. A lista para a alludlda sub-
scripção, que se encontra na reda-
cção do jornal "La Naeion", vai ser
desdobrada pelas differentes . casas
da praça de Buenos Aires, afim Je
facilitar as assignaturas dos -soli-
scrlptores.*

BUENOS AIRES; 22 (A. A.) —
Tem sido muito itpplaudldo o i>!.i-
lanthòpioo o bello gesto do Exerci-
to de Salvação, suggerlndo a idéu do
uma subscripção publica, pura pre-
star soecorros aos Infelizes prejudi-
cados com o tremor de terra, do
.Mendoza, onde pareceram muitas
pessoas, reduzindo ulras â .miséria .

No jornal "La Naeion" foi colln-
cada a lista para os ' subsoriptores,
sendo a primeira quantia subscripta
a do Exercito de ¦Salvação, que, da-
dos os recursos o muitos compro-
missòs com outras obras philantro-
piua.s, não pôde ser superior a 250
pesos:

BUENOS AIRES, 22 (U. X'.) —-
Aâ ultimas noticias do terremoto do
Mendoza, descrevem os effeütos da
calamidade. Todas as instituições do
caridade reúnem fundos para soe-
correr os necessitados.
ÈííTRE .J.\l-0>."-.y.!<:s V, MAIjAIO:-)

¦ BROÜLME (Oeste Austrália 1, 22
(V. P.)-—•Irromperam graves arrua-
ças entre os japonezes e maláios,
aqui. Os japonezes mataram tres
malaios. As tropas, desarmando to-
dos os paisanos, restaboleoer.ini a
boa ordem publica.

OS ALLEMÃES NA VENEZUELA'
WASHINGTON, 22 (U. P.)—l-m

despacho cffioial do Caracas di.: que
o governo de Venezuela, arrendou
73.000 hectares de Urras à capita-
listas a'llemães, os quaos estabelece-
rão ne'llas colonos allemães. Os co-
lemos allemães serão empregados no
commercio de gado.
UM MILHÃO DIO

DESEMPREGADO***;
LONDRES, 22 (U. P..)-****-*0 senhor

Lloyd George, primeiro ministro bri-
tannico, falando, na Câmara doi
Communs, hojo, admittiu que cerca
do um milhão de pessoas está
actualmente desempregados no Rei-
no Unido. Acerescentou o Sr. 1,'oyd
Georgo que, pelo menos, a metade,
desses desempregados não recebeu
auxilio financeiro da parte do gu-
verno.
FALLECIMENTO DA CONDESSA

ROBERTS
LONDRES, 22 (U. P.)--A con-

díssn Roberts, viuva do celebre go-
neral britannico, nuu-echuí' de cam-
po, Roberts of Kandahar, Pretória
e Waterford, morreu aqui, hoje, íoiu
a idade de 82 annos.

O DIVORCIO NO PARAGUAY
ASSUMPÇÃO, 22 (U. P.)— A Ca-

mara dos Deputados approvou, qua-
si que por unanimidade, o projecto
de lei de divorcio, registrando-sa
apenas um voto contra.

TERREMOTO NA ILHA DÉ
MALTA

LA VALETTA, 22 (U. P.)—A
Ilha de Malta soffreu hontem. á noi-
te, um grande choque sismographi-
co. Conforme registrou, o sismogra-
pho da Universidade, os choques sis-
mographicos continuaram durante'
tjuatro horas e 48 minutos. Não con-
sta que houvesse grandes prejuizos.
COLBY MANDA UMA MENSAGEM

A' ARGENTINA •

BUENOS AIRES, 22 (U. P.)-—A
Imprensa publica a mensagem que o
secretario de Estado Sr. Colby en-
viou ao povo argentino, por inter-
medio da United PresH.communican-
do a sua próxima visita a Buenos Ai-
rea, .em representação do presidento
Wilson. 

"-'.'.

Raid Buenos Aires*
Rio

ULTIMA HORA
SOROCABA, 22 (A. A.)—Am-

pilando o nosso telegramma ante-
rior, 6bbre o "raid" do aviador
Hearn, temos mais a communicar
que, cerca das 12.30 -minutos, de-
pois de evoluir sobre a cldade.quan-
do tehcionava o piloto seguir rumo
de S. Paulo, notou nos horizontes
grossas e negras nuvens.denunciado-
ras de tempestade na capital pau-
licita. Resolveu, então, aterrar, fa-
zendo-o em Itinga, nas proximlda-
des de Sorocaba. Passados irlguns
minutos, notou que aa chuvas se
haviam desviado, pelo que seria con-
veniente levantar vôo de novo, afim
de a-cançar S. Paulo e poder conti-
nuar a viagem até o Rio de Janeiro.

Por oocoslão de decoHar, porém,
o avlfto foi esharrar-se de encontro
a um cupim existente no campeava-
riando-se seriamente o leme de com-
mando.

Algumas horas depois, o .facto era
communlcado em Sorocaba, partin-
do, Imimediatamente, para Itinga,em
automóveis, • o prefeito .municipal,
presidente da Câmara, juiz de direi-
to, promotor ipublico, vereadores o
outras autoridades, que foram offe-
recer hospitalidade ao destemido
aviador, transportando-o, conújnta-
mente com o seu mecânico, para a
cidade, onde flcara.ni hospedados no
Grande Hotel.

No hotel, depois de pequeno des-
canso, foi offerecido ao aviador
Hearn um aipperitlvo, trocando-se,
então, amistosos brindes.

Agradecendo a uma saudação, o
piloto Edward Hearn declarou, en-
tão, aos presentes que tem recebido
toda a sorte' de gentilezas é atten-
ções por parte dos brasileiros, não
sabendo como externar a sua im-
mensa gratidão. .

Quanto & "viagem, disse que o tre-
cho peior e que mais o imprèssio-
nou foi nas tmmediações de Úru-
gunyana, jio Rio Grande do Sul.onde
teve de 

'voar 
por tres horas ininter-

ruptas por sobre uma fha.tta virgem,
sem'possibilidade de auxilio, em ca-
so de- aceidente, em que fosse obri-
gado a aterrar.

Como dissemos anteriormente, o
aviador Hearnè pretende' levantar
vôo amanhã cedo, trabalhando, para
isso, o seu mecânico, que repara o
aceidente soffridp pelo "Bristol U".
O avião foi aiqarrado nos,campos de
Itinga e ali está guardado por dois
possantes caboclos, afim de evitar o
contacto com qualquer pessoa es-
tranha.

Ao fechar da pagina
O BLOQUEIO DE FIUME

ROMA, 22 (U. P.) — O general
Caviglia ordenou o. bloqueio rigoroso
de Fiume. Veglia, Arbe e San Marco,
concedendo' 48 horas para que so re-
tirein os que desejarem abandonar a
região bloqueada.

As tropas regulares já começaram
o sitio dè Fiúme.

UMA RESOLUÇÃO DA CÂMARA
FRANCEZA

PARIS, 22 (Ü.' P.) — A commissão
de relações*exteriores da Câmara re-
solveu dar parecer, contra a proposta
de Incorporar á. marinha franceza to-
doa os submarinos ex-allemSeá que
foram destinados á França.
O "S. PAULO" DEVERA' AQUI

CHEGAR A 10 DE JANEIRO
LISBOA, 22 (U. P.) — O coura-

çado "S. Paulo", levando a sou bordo
a .fíiaiilia imperial, o" conde de Areia
LargíT c o general Tasso Fragoso,
chegará, ao Rio no dia 10 de janeiro,
devendo' tocar apenas em S. Vicente.

*&



'¦¦k
i®"*

O PAIZ-OUINTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 1920

1Z
de Janeiro, 23 de dezembro de 1920

EilIMJ' TEMPO
Na sua incurável desorientação em

matéria financeira em geral o orça-
montaria em particular o governo le-
vou hontem ao seio do Congresso uma
crise cuja gravidade é evidente, tão
evidente que não pôde-ser disfarçada
nem mesmo com o pretexto davche-
gada do Sr. Colby, cuja solemne re:
cepção pelos dois ramos do poder le-
eislotivo não conseguiu deslocar para
uin plano secundário o mal estar e
ll3 appreltensões, que lavraram nas
bancadas; . . . , „

Obstihando-se em exigir do Con-
gresso o imposto de transito, indicado
a S. Ex. como remédio especifico para
o desequilíbrio orçamentário, o - se-
ulior Dr. Epitacio Pessoa não í-efle-
etiu que estava apertando demais as
cordas da tolerância nacional; e, a
despeito das reservas e das pondera-
jões de diversas bancadas, que se ma-
infestaram desde logo contrarias á
.reação desse novo imposto, de fla-
granto inconstitucionalidade e cujo
Caracter, anti-eeonomico o condemna
irremediavelmente,.; preferiu S. Ex.
arrostar as difficuldades de uma sei-
sao parlamentar nas forças que tão
frouxamente apoiam o seu governo a
abrir mão de uma medida preconi-
iwda eomo salvadora por luminares
financeiros do estofo do Sr. Antônio os balunçosj mas íntebzmente -o

que já pagam as sociedade anonymas
teria attingido simultaneamente dois
fins: acerescentaria ao erário' pu-
blico os recurâos.de que elle carece
para as compensações orçamentarias
e poria termo á iniqüidade de só pa-
garem esse imposto as sociedades
anonymas.

Não se crearia com ella nenlium
imposto novo; com ella não se gra-
varia em nenlmma das suas múltiplas
modalidades o trabalho e a circulação
dos produetos. Seria uma fôrma de
imposto sobre a renda, já aceita para
uma parte da actividade commercial
e de que se eximiu uma outra parte,
por um desses illógismos em que é tão
fértil a nossa capacidade legisiadora.

Embora Jião tenlia sido levantada
contra a generalização desse imposto
nenlmma objecção séria, não foi ella
adoptada.

E o Sr- Antônio Carlos, relator da
receita, preferiu substituir á fórmula
suave do dizer "fica estendido a
todos os lucros líquidos commerciaes
verificados em balanço o imposto dc
5 o|o, já existente para as sociedades
anonymas", a da creação de nm ira-
posto que seria no máximo de 3 o|o
sobre- esses lucros líquidos das casas
commerciaes, mas imposto movei e
calculado em relação ac>T capital.

Felizmente o Sr. Paulo de Frontin,
com a sua habitual lucidez, impediu
quo esse imposto fosse crendo com
esse caracter de proporcionalidade
quanto ao capital das firmas, tendo
ficado resolvido que elle fosse fixo de
3 o|o-sobre os lucros líquidos de todos

Carlos, que agora a aconselha c apoia
para uso deste quatriennio, mas que
eru análogas .situações deficitárias
nunca se lembrou de pleitear e ad-
optar, quando ministro.

0 resultado da teimosia presiden-
ciai em favor de nm imposto absurdo,
iniquo, inconstitucional, como é o de
transito, abi está no repudio franco
de algumas das prineipaes bancadas
da Câmara á nova tributação e no
facto, rarissimo nos annaes dó nosso
Pongresso, de serem os elementos da
maioria governamental os primeiros^a
recusar numero para a- continuação
dos trabalhos de elaboração orçamen-
taria, respondendo, assim, por um
aelo de caracterizada indisciplina po-
litica á altitude de encapriebada
obstinação do governo, quc desejada
todo transe, experimentar o prestigio
dn sua palavra de ordem nos cirenjos
politicos c que escolhe para essa de-
monstração a mais nntipathica. a mais
odiosa de quantas medidas lhe pos-
sam ter ácuclido «o espirito neste mo-
mento de attribui ações, em qne o
tempo do Sr. presidente da 'Ke.mblica
tem de se repartir entre as preleéçÕes
tle finanças do Sr. Antônio Carlos e
os seus deveres dê hospitalidade em
rolaç-ão ao secretario de Estado norte-
americano.

Nessa diffifiil conjuntura, apertado
entre a necessidade de sorrir para a
direita e dc fechar o sobrecenho para
a esquerda, afim dc reduzir os recai-
citrnntes ao dominio imperioso dn sua
vontade, o Sr. presidente da Repu-'
blica entendeu de lançar mão de um
recurso,-qiie spi-íii "decisivo, quai-i'mi-
raculoso em seus effeitos e r^quisi-
tando a cumplicidade fácil das co-
himnas do Jornal do Obmmercio,
mandou aí'1'iar ali uma nora e esti-
vada "varia", daqifellas quc já são
conhecidas pela suggestiyá autônoma-
sin, de "-'auarias grossa::", parn dizer
de publico aos listados que haviam
tido o topete de manifestar, discreta-
mente a .-mi discordância - eom o im-
ponto de transito, uma serie de avi-
migrtwtas iiupertinehçins o .paia de
novo destituir da lenderança da Ca-
íti.ira o Sr. Carlos de Campos e con-
(ferir esse encargo no .Si-. Antônio
Carlos} i\no, em todos esses grandes
actos dramatizados da scena publica,
incariiM. cnm a sua graça peculiar o
os -eus tradicionaes donnires, o pape!
d:: .'mniti mobile.

A "varia" de bontem não leve os
effeitos calculados pela previsão ppli-
mista do Sr. Dr. Epitacio Pessoa. Ao
contrario, provocou uma atmospbèra
carregada de appridicnsoes e miiinosi-
dades o determinou um movimento de
rápida concentração e solidariedade
por parte daquelles que eram contra-
rios ao imposto de Viação c que, por
esse motivo, haviam sido feridos pelos
lermos daquella insólita publicação
officiosa.

fi do toda a agitação resultante
nfio só da incapacidade, do governo
pleiteando uniu medida ineonstitucio-
nal, mas da sua inHíibiiidadc o._cre-
vendo uma "varia" que é um la-
tego; só nma conclusão se deve lo-
gicamente tirar: a de que eslá cada
vez mais inviável a medida soprada
no governo pelos seus conselheiros e
<!'¦ qne cumpre tio.Sr. presidente da
Hepublica, emquanto pempç, dar um
bello e-:emj)lo de tolerância e de ele-
vação de espirito, cuidando desde, já
da retirada, do desastroso alviíro e da
sua substituição pnr outro que reuna
condições de visibilidade, aeere.scidas a
um proveito real para o equilíbrio or-
Çiimentario.

inversos medidas propostas podem
substituir, com yantãgénr, o proje-
Ciado imposto de transito; e. entre
elias, nenhuma nos parece mais indi-
coda <ln quo a que mandasse estender
íi Iodas ns sociedades, commerciaes o
imposto de 5 n|o, que já pesa sobro os
lucro3 das sociedades anonymas.

.M.iuifostando-nos, ba tempo, favo-
níveis a e-r-a medida, tivemos ensejo
de salientai' que extraordinários hori-
suintes rüa rasga, á receita publica
e de demoustrar.quc, além de consti-
lilir uma fonte de novos e progressi-
vos rcctnvos para o Thesouro, ella
offerecia a vantagem de constituir
uma providencia de justiça „ e de
equidade, pois nada justi ficava-'a des-
igualdade no tfátámento dos lucros
commerciaes, tributando os que eram
realizados pelas sociedades nnonviiKis
i- deixando isentos de tributos os que
Pfnrn alcançados pelas demais moda-
lidados do exercício do commercio.

A medida legísláliVU qüé tivesse es-
tendido itru.ililnriiimeiite a todos ns
acros coUimcrciaes o imposto de "i ojo

mesmo Sr. Frontin não se lembrou do
¦aeeentuar com o prestigio da sua pa-
lavra, que a creação desse imposto de
3 o|o, quando us sociedades anony-
mas pagam 5 o|o, não corrige a ini-
quidade que já existia e que agora se
mantém âe pagarem os lucros com-
merciaes um mesmo imposto_ calcula-
do sobre bases differentes, conforme
o modo de constituição da sociedade
mercantil.

Agora, que o governo precisa de
encontrar um suecedaneo para a stía
mallogra.da tentativa de imposto de
trausilo, mallograda pois amo é pos-
sivel admittir a hypotíhese de 6er irre-
duetivel o Sr. Epitacio Pessoa no ca-
miu'ho do erro a que o arrastaram as'
muletas da sabedoria financeira, sõ-
bre as quaes vai apoiando os passos
hesitantes da sua politica orçamen-
taria, agora que S. Ex. tem diante de
si alguns dias apenas para se desven-
eilhnr das difficuldades mi pari se
perder ennovelado no seu cipoal, é o
momento de S. Ex. escolher nm m»io
de realizar os seus propósitos de
equilíbrio orçamentário, sem enibara-
çar o trabalho, sem entorpecer a cir-
eulação dos produetos, sem itffec.tar a
vitalidade econômica do paiz.

Esse meio assegura-o, de fôrma pie-
namente satisfatória; a simples gene-
rálização de um imposto que já existe
e que por uma indesculpável e incom-
¦prehensivel iniqüidade pesa somente
sobre as sociedades anonymas, quan-
do devia abranger a totalidade dos
lucros commerciaes.

Realizar essa obra dc eqnanimid.ide
tributaria é tarefa que não pódc dei-
xar-de sorrir no espirito de .justiça do
Sr. presidente da Republico, que não
dispõe, talvez, da coragem fiscal do
¦Sr;".'Ari tonio Carlos, mas . que deve
possuir em mais alto gráo o. bom
senso administrativo.

E essa providência é uma simples
medida de justiceiro bom senso, para
realização da qual não é necessária a
coragem de bron/e daquelles,;que pos-
suem com seus antepassados perpe-
toados nas praças ptiblicas-essas affi-
nidtides metálicas.

blica federal a Sociedade Rural Brasilei-
ra, com sede em S. Paulo; ao que deter-
mina que seja contado pelo dobro, para
o effeito' da aposentadoria, o tempo de
serviço prestado ein juntas de alistamen-
to militar, durante cinco ou mais annos
consecutivos, a todo o funecionario pu-
blico federal que, por aquelle. serviços,
não haja recebido gratificação alguma
dos cofres públicos; ao veto do prefeito
á resolução do Conselho Municipal que
concede a Octavio de Mattos Mendes, ou
empreza que organizar, o direito de
construcção, instalação e exploração, du-
ránte 50 annos, de estabelecimentos bal-
nearios nos locaes "que menciona; e ao
veto do prefeito á resolução do Conse-
lho Municipal concedendo a F. Adam-
czyk, ou empreza que organizar ou a
quem maiores vantagens offerecer, me-
diante condições ique estabelece, o direito
de arrazar o morro do Castello e. exe-
cutar os melhoramentos que menciona;

Do Sr. Lopes Gonçalves, contrario af
veto do prefeito á resolução do Conselho
Municipal que equipara òs vencimento»
dos professores que menciona, do curso
commercial- da escola profissional Paulo \
de Frorit.iiv, aos do professor de síeno-
graphia dò inésmo curso da referida es-
cola; e outro do mesmo,- favorável ao
veto do prefeito ú resolução do Conselho
Municipal concedendo seis mezes dc li-
cença, com todos os vencimentos, ao au-
xiliar de escripta de 2" classe da super-
intendencia da limpeza publica e parti-
cular Aurélio Cabral Noya;
, Do Sr. Irineu Machado; contrários aos
vetos do prefietp á resolução do Conselho
Municipal eqniparhrido as mestras e con-
tra-mestras dos estabelecimentos profis-
sionaes, somente quanto á percepção dos
votos do prefeito á. resolução do Conselho
Municipal considerando facultativo aos
actuaes alumnos' do 50 anno da Escola-
Normal o exame a que se refere o nu-
mero XIV. do art. 6° do decreto legis-
lalivo n. 1.059, de 14 de fevereiro de
1916 e u. 13 do art. 30;

Do Sr. Justo Chcrmont, contrario ao
veto do .prefeito ;V resolução do Conselho
Municiip.il mandando contar, para todos
03 effeitos, o tempo de serviço que men-
ciona que, como exlrnnumerario da dire-
ctoria da fazenda municipal e como au-
xitiar da comniissão fiscalizadora dos ser-
viços municipaes. prestou o praticante da
directoria geral da fazenda municipal
Antônio Alves Filho.

Pelo Sr. l.opes Gonçalves foi- ainda
apresentado parecer favorável ao veto do
prefeito á resolução do Conselho Muni-
cipal considerando eífectivos os auxilia-
res 'teehnicos da directoria de obras, ex-
tra-^uadro, com mais de dez annos de
serviço; desse parecer pediu vista o se-
nador Justo Cherniont.

0 GOVERNO DO CHILE
Assunte hoje a presidência do Chile

cf Sr. Arturo Alessandri, recentemente
eleito para essas alias funeções.

O novo presidente do Chile é uma
das individualidades mais prestigiosas c
mais brilhantes da actualidade politica
daquelie jjranrté faiz. A sua carreira
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O Conselho Municipal pôde e deve le-
gistar de accordo com o prefeito. Sem-
pre que o fizer, os resultados serão os
mais favoráveis para o Districto Federal.
A prova ahi está, no accordo agora esta-
belecido para a ultimação do trabalho or-
çamentario.

E' moda, entre nós, censurar o Con-
selho. A verdade, porém, é que nem
sempre essas censuras procedem-. O q.ue
se verifica é que os que as fazem desço-
nhecem as condições em que trabalha o
legislativo municipal e se desapercebem
das questões da politica local, que neces-
sariamente repercutem no Conselho,

UMA GRISE POLÍTICA
Interrompem-se os irabalhos legislativos com a publi-»

cação de uma "varia"
A crise politica que sc delineava, de

ha dias, em face do problema da elabo-
ração orçamentaria e da organização do
projecto de orçamento da receita geral
da Republica para o exercicio vindouro,
caracterizou-se hontem, nitidamente, com
a falta de numero, na Câmara dos Depu-

dias do anno aceusa às 13 horas mais ié
sessenta deputados, ás 13 e um quarto sá
registrara a presença dc vinte e dois..'.
Os representantes da Nação, em sua

maioria, negavam p seu nome aquella-
lista. ¦--.'.

Os deputados mineiros não escondiam

Sr. Arturo Alessandri

A crise da Amazônia»

A situação critica das praças da Ama-
zonia, aggravada pela desvalorização da
borracha, foi assumpto de longa con-
ferencia, hontem, entre o Sr. presidente
da Republica e os Srs. ministros da agri-
¦Cultura o da fazenda.

Ao que estamos.informados, o governo,
tendoi em vista as conclusões a que che-
gou a commissão incumbida de estudar
os meios dc dominar a crise da Amazo.-
nia, -resolveu adoptar as seguintes pro-
videncias: • 

'•

ia — Pedir ao Senado a inclusão, no
orçamento da agricultura para 01 próximo
exercicio financeiro, das seguintes dispo-
sições: elevar a 6.000 'contos de réis o
limite do capital das companhias organi-
zadas para a manufactura de artefactos
de borracha, supprinnda a garantia de
juros dc 6 "l", mas restabelecido1 o pre-
mio de 500 :ooo$, e promover, por meio
dc auxilio directo do governo, a ítmda-
ção de pequenas fabricas para o benefi-
ciamento da borracha, com-prêmios de
200 :ooo$ooo;

2" —i Determinar, por intermédio do
Ministério da Agricultura, o fomento do
plantio dc algodão naquella região do
norte, e a nomeação de uma commissão
de peritos que se pronuncie sobro as van-
tagens ou. desvantagens do preparo da
borracha pelo processo Cerqueira Pinto;

3" — Reduzir os fretes doi Lloyd até
20 °|° dos actuaes, para a borracha, a
castanha c a madeira do Amazonas-e do
Pará; ; ' •'

4" — Applicar ao descnvolvimcntoi da
industria da borracha o produeto da ven-
da do stock ainda, existente, desse pro-
dueto e pertencente ao governo federal.

politica tem sido agitada por campannâs
intensas em prol dos id-eaes professados
pelo énijnéiíté estadista chileno. Politieo
liberal, eor.i um programma avançado, o
Sr. Alessandri sempre se apoiou nas pre-
ferencias populares; Por isso mesmo a
sua candidatura foi abraçada com enthu-
siasmo .pelas classes proletárias, das
quaes o illustre homem de Fstado sc con-
stituiu, no seu paiz, uni1 dos leaders mais
influentes.

O Sr. Arturo Alessandri ascende ao
poder diòpois de uma lucta emocionante,
provocada pela situação de empate em
que-ficou com o seu antagonista, o se-
aliar Barros Bor-goiio, candidato do paj--
tido liberal. Ksse empate foi decidido,
em favor do candidato da U.nião \'acio-
nal, por 

'um tribunal dc honra.
O Sr. Arturo Alessandri é um grande

e sincero amigo do Brasil' e as suas idéas,
em matéria de politica internacional, são
as de uma cordial e effectiva aproxima-
ção com todos os povos do continente.

No programma 'de governo quc apre-
sentou, o novo presidente do Chile prega
a necessidade de uma politica. de verda-
deira concórdia nacional. Declara que;
como prósidéntc, prestará religioso, culto

-á liberdade eleitoral, praticará e respei-
tara o regimen parlamentar, mantendo a
maÍ9 inteira collaboração entre o exc-
cutrvo e o legislativo, "porque só é pos-
sivel um1 governo efficaz c dc aoção den-
tro do respeito e da intelligencia mutua
entre estes dois poderes do Estado".

O Chile atravessa uma phase de grande
expansão social e econômica. O seu des-
envolvimento é extraordinário. Está bem
á altura da sua cultura politica, que po-
deria ser apontada como modelo a mui-
tas democracias americanas. E' indubi-
tavel, pois, que tendo á frente dos seus
destinos um homem da envergadura rneh-
tal e do prestigio, do Sr. Alessandri, a
sua situação; seijí cada vez mais pro-
sperá. ' ""1 v ' •.'¦"'

O Brasil e o Chile èstáo ligados por,,
laços de uma tradicional amisade. Nada'
mais natural do, qde o interesse com
que entre nós se acompanha a evoltlção
.politica tbjj grande Republica do Paci-
fico e com que somos solidários com to-
das as grandes expansões civicas do povo
chileno, íjue sob a presidência do se-
•nhor Alessaridri —: e são esses os nossos
melhores votos ~ ha de contim.. r a c.v
aiinhar para os gloriosos destinos quc
lhe estão reservados.

Ministério da Marinha, *! -

Foi nomeado hontem para exercer as
ftineções de chefe de machinas da torpe-
deira Goyaa- 0.1o tenente engenheiro ma-
chinista Athanagildo Guimarães, e cx-
onerado desse cargo o 1° tenente enge-
nehiro machinista Francisco "daistrêllo
Paes Leme. •

—lEntrou hontem para o dique, afim de
soffrer radicaes reparos o cruzador Re-
publica.—O Sr. ministro solicitou ao seu colle-
P da .fazenda providencias no sentido de
Mrem entregues á Inspectoria de Portos
e Costas os terrenos de marinha já assi-
gnalados e necessários a instalações da
feitoria da pesca e sédc da Colonia'fCo-
operativa de Pescadores de Itacurussá, á
qual serão cedidos a titulo precário.

—Foi nomeado o escrevente dc.2* cias-
se do corpo de sub-officiaes da armada
Gilberto de Alencar Saboia, escrivão da 6*
circir.nscHpção judiciaria na jurisdição
da armada.

. — Foram nomeados sub-commissarios
do corpo dc comir.issario'.; da armada os
Srs. Octacilio de Souza Godinho e Victor
Bu.semeyer Caminha, candidatos' classi fi-
cados no concurso recentemente Tealiza-
do para o preenchimento daqueílas vagas.

Logo que sej:'.m mandados aggregar ao
quadro de 2"0 tenentes do mesmo corpo,
os officiaes alcançados e com dividas para
com a fazenda nacional, conforme deter-
mina a nova lei, cujo regulamento já se
acha em vigor desde julho ultimo, serão
preenchidas as vagas dçsses officiaes ai-
cançados com as promoções respectivas e
as nomeações dos candidatos restantes da-
quelle concurso.

—O Sr. ministro enviou, pedindo pare-
cer ao consultor geral da Republica,-o re-
qúérimcntoí eom ps demais papeis, do cá-
pitão-tenenie Augusto de Azevedo Mar-
ques. 'solicitando o pagamento de venci-
mentos a qué se julga com direito.

Terão inicio hoje, na respectiva sédc,
no edifício do Âlmirantado, us exames'
oraes dos officiaes alumnos da Escola
Naval dc Guerra, que são tres officiaes
capitães de mar e guerra, dois capitães de
fragata e nove capitães de corveta.

—A's altas autoridades navaes apresen-
taram-se hontem os officiaes que termi-
naram os cursos de artilheria c de torpe-
dos das escolas profissionaes, c quc vão
ter embarque, e o i° tenente engenheiro
machinista Leocadio José da Costa, por
haver assumido a chefia dc machinas do
couraçado Deodoro.**.—,  

j

tados, para deliberações e até para a sim- \ a sua dcsapprovação á "varia" que pro-
pies a'bertura da sessão.

O lemi.o.
Probabilidades do tempo ate as iG horas

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

instável, passando a incerto e máo, tro-
voadas; temperatura, thclinio sensivel;

Districto Federal e Nitheroy — Tem-
po, instável, passando <i incerto c máo,
trovoadas (1); temperatura, declinará
sensivelmente no correr das 24 horas (1);
ventos, predominarão os dos àtiádrantes
oeste e sul, com rajadas (1),

A temperatura média da capital ante-
hontem foi 24,4, ou o",3, acima da nor-
mal.

Escala dc probabilidades'.
1) niuito provável;
2) provável;
3) algumas probabilidades.
Nota — Serviço telegraphico ncc-lonal,

fraco; argentino, bom, c uruguayo, fraco.
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Hontem, por oceasião do despacho col-
lectivo, o Sr.' presidente da Republica
esteve conferenciando com o Sr. ministro
do exterior sobre os negócios cm torno
do caso dos navios ex-allémães.

O Sr. Azevedo Marques entregou nessa
oceasião ao chefe do Estado cópia
da acta, assignada cm Paris, approvando
o resultado da liquidação! de contas apu-
radas pela commissão inixta franco-brasi-
leira.

O Dr, Álvaro. Torre Diaz, ministro

plenipotenciario do México, acompanha-
do do secretario da legação, deu-nos hon-
tem o prazer da sua visita, 'referindo-se.

amavelmente, cm conversa com quc- nos
distinguiu, á nossa acção jornalística, e
ngeadeeendo-nos as apreciações, aliás
simplesmente merecidas, que fizemos aos
serviços que S. Ex. ten; prestado A «i#i

pátria e que continuará a prestar »a an>

são dc que se adia investido.
o»

Conmiissõcs do Senado.
Reuniu-se hontem a de constituição e

diplomacia, sendo lidos e assignados os
seguintes pareceres:

Do senador Mendes de Almeida, favo-
níveis aos projectos que. equiparam em
seus vencimentos e representação o con-
sèryàdor do arcliivo c da bibliotheca da
secretaria de Estado das relações exterio-
res e seu ajudante ao porteiro c aju-
dante da portaria da mesma secretaria;
relev:.::do a prescripção em que incorreu
o direito dc 1). Rosa Nery Stelling, filha
do major reformado do exercito Silverio
José Xery e 'viuva do official demissio-
nario da armada Carlos Eugênio Stelling,
para o fim de receber a pensão do meio
soldai-a'u que considera de utilidade pu-

Ministério da Fazenda.

O Dr. Homero Baptista remetteu ao
i" secretario do Senado Federal, para os
fins convenientes, a mensagem presiden-
ciai, devolvendo áquell-a- casa do Con-
gresso Nacional os autographos da reso-
lução legislativa, já sanecionada, quc au-
toriza a «bertura do credito ( de réis
3.000 :ooo$, supp'lejnentar á verba 31*, do
orçamento da despeza do actual exerci-
cio.

S. 'Ex. remetteu esse' decreto ao Tri-
bunal de Conta» para o competente jul-
gamento.

O Sr. ministro, remettendo ao seu
coliega da pasta da marinha -o processo
referente ao requerimento em que Manoel
Sylvio Pereira 'fiaptista, director de se-
cção daquellc ministério, com exercicio
no Ministério da Justi-ça.pedé pagamento
dos vencimentos que deixou de receber
em 1919, pediu-lhe providencias para-ser
liquidada a divida, de acec-rdo com o de-
creto n. 10.145, de 5 de janeiro de 1889.

— A9 sessões ordinárias do Tribunal
dé Contas, dc sexta-feira, rie câmaras re-
unidas e de i* câmara, de accordo com
¦a resolução do presidente daquelie insti-
tuto, foram .marcadas para hoje, ás 13 '%

horas.
A (Recebedoria do Districto 'Federal'

rendeu hontem 245 7i3$o82 e, desdeo
dia 1 do corrente mez até hontem, réis
4.878:j26$2ti. Em igual periodo do
anno passado a renda importou em réis
4.260:273$i75.

iRoaliza-se hoje, ás 13 horas, no
Thesouro Nacional, em homenagem ao
Sr. Colby, secretario de Estado dos Es-
tados Unidos da America do Norte, uma
reunião extraordinária da Alta Commis-
são Inter-Americana, «ob a presidência
do Sr." ministro.

O Sr. Colby será saudado polo doutor-
Amaro Cavalcanti.

O director da receita publica, re-
spondendo a uma consulta que lhe foi
feita, declarou que nãò procede regular-
mente o collector federal que aceita o
pagamento do imposto sobre dividendos,
antes dé annunciada a distribuição dos
mesmos dividendos.

Foi designado, para servir, interina'

Ministério da Justiça.
O Sr, ministro transmittiu ao director

geral da Assistência a Alienados, afim
de ser informado, o requerimento de El-
vira Tavares de Campos, que s. acha fe-
colhida ao Hospital Nacional de Alienar
dos, afim de quc seja admittida na se-
gundà classe de enfermos pensionistas,
mediante o donativo de 1 :ooo$ ao patri-
mqnio daquelie hospital.

— Por portarias do Sr. ministro, fo-
ram naturalizados brasileiros Noé de
Oliveira Manarte, natural.dc Portugal e
residente nesta capital; iHugo Rec, natu-
ral da Allemanha e residente nesta ca-
pitai; Antônio Miranda, natural dc Por-
tugal e residente em S. Paulo; Antônio
Brum Morgado, natural de Portugal e
residente nesta oapital1; Joaquim Antônio
Gomes, natural de Portugal e residente
.nesta capital; Manoel. Loureiro, natural
de Portugal e residente nesta capital;
Paschoal Gissi, natural de Itália e resi-
dente em S. Paulo, e Serafim Rodrigues,
natural dc Portugal -e resiiente nesta ca-
pitai.

Orçamento municipal.
O Conselho Municipal está ultimando

a elaboração do orçamento para o exer-
cicio vindouro. E, apesar de todas as
dffficuldades surgidas, é de esperar que
se não justifiquem as previsões mais pes-
simistas, isto é, que o prefeito/ não
seja obrigado a prorogar o actual orça-
mento. O Conselho, que iniciou hontem
as suas sessões nootaimas, ainda pôde
concluir os seus trabalhos orçamentários
antes do encerramento do anno, tanto
mais que, já agora, é perfeito o accordo
entr-e os seus leaders e o prefeito no
tocante ás medidas que devem scr appro-
vadas pelo legislativo municipal.

, De faoto, o prefeito não pleiteia
ci augmento da despeza. O que o senhor
Carlos Sampaio pede ao Conselho é que
lhe conceda as medidas de que carece
para augmentar a. receita da Prefeitura.
E essas medidas, O Conselho as dará sem
reluetancia, desde que o quc se acha em
causa é, sobretudo, o interesse do Dis-
tricto Federal.

Temos assigrialádo, niais de uma vez,
mente, no interior do Estado do Rio, d os aspectos mais imjjrcüsionántés da si-
agente fiscal do imposto de consumo Milt
ton Nabuco de Castro.' — Resolvendo uma consulta do colle-
ctor federal em Trajano de. Moraes, no
Estado do Rio, o director da ,rec;ita
publica declarou que o sello dos- livros
deve ser cobrado de accordo com 'o dis-
posto no art. 24, n. 5, do.decrete numero
14.339, de 1 de .setembro deste aiino,
sendo desnecessária - a apresentação da
guia pelo . interessado, - ou dc igual do-
cumeuto expedido por tabelião, como tem
sido exigido.

— A thesouraria do Thesouro Nacio-
nal recebeu hontem as seguintes impor-
tancias: da Alfândega de Santos, réis
370 :ooo$. de saldo disponível; da Estra-
da de Ferro Central do Brasil, réis
>.613 :737$82i, da renda arrecadada na
semana finda, e das minas de Raposos,
ouro em barra no valor de 370 :ooo$ooo.

tuação financeira do Districto. O déficit,
aqui, é o espantalho da administração.
Para uma receita de 54 mil contos, con-
forme ainda hontèfit lembrámos,-ha v;•'•¦>'
despeza inevitável de cerca de 70 :";i
coni 1?.

- Xa|
ceita íoram consideravelmente majora-
das. E^ptra-se que essas vertas attinjam,
gradualmente, a 66 mil contos, Mas, ain-
da assim, o déficit seria inevitável, a não
ser quc as estimativas orçamentarias se-
jam excedidas em virtude das providen-
cias que o prefeito está pondo eni
pratica no sentido de estimular o au-
gmento das rendas.'

Adeus, fardamento !
Um major da antiga guarda nacional

veiu, pelos tramites legaes, até o Su-
premo Tribunal Federal pedir,-por meio
de"um habeas-corpus, garantia corporal
para andar fardado.

E' interessante o caso. Esse official
pertenceu á antiga milicià civica do Pará,
onde, durante muito tempo, fez figura
nas festas, nas procissões e nos_ passeios
dominguciros, ostentando a sua vistosa
farda cheia de galões dourados, para gau-
dio das mulheres quc sentem uma espe-
ciai predilecção pelos typos e pelas insi-

gnias marciaes.
AíWÇ.c?,, porém,, que, ha dois annos,

se tornou realidade o sonho do general
Fernáiido Mendes — c a guarda nacional
passou a constituir a segunda linha do
exeroito.'

Rejubilaram-se os cem mil officiaes
qüe possuía o Brasil'no seu vasto terri-
torio. -'

Agora é que seria mesmo bello e iím-
portantel A grande phalange de comman-
dantes sem .tropa estaria igualada aos
officiaes de verdade, teria fardamento
igual ao delles, as_ mesmas funeções, as
mesmas regalias, tudo tão brin como tão
bom.

Mas, com grave surpresa .—" grave e
desagradável para a maioria — appare-
ceu um regulamento "emi que aquelles dos
antigos officiaes quc qúizesscm fazer
parte da 2" li.nha era.cxigido um exame
da arma a que pertencia pqr hypothese.

Sabe-se que muitos, mostrando-secom-
petentes' c dedicados á instituição, cun»-
priram essa esigencia regulamentar.

A maioria, porém, não o ifez — 'e, se-
gundo a lei da incorporação, ficou em
disponibilidade. .

Ora, a disponibilidade é inacçãò, e o
regulamento, conservando as honras dos

postos a esses officiaes, privou-os, entre-
tanto, do fardamento, que é um signal
de actividade.

• O major paraense rião se confor-
mou-com isto, Agora, que já se tinha
mostrado tantas vezes elegantemente far-
dado, e até. se photographado, não erã
mais o desejo de fazer figura, mas o de
aproveitar a fardamento, que não é lá
muito barato.

Recorrei» ao juiz'federal da secção, pe-
dindo o habeas-corpus.

O juiz denegou-o.
Veiu, então, em gráo de recurso, para

o Supremo Tribunal, e este tambem o
denegou.

E vai, assim, -o pesaroso major recolher
o fardamento ao museu histórico da fa-
mi-Ka c pol-o no gavetão, entre as cartas
de amor da mocidade o a primeira camisa
de pagão que vestiu...

o-
O Io tenente Guilherme Paraense

teve ordem liara na recolher & eua
unidade. .

* -«tr»- -————•. .*

Ministério dn Guerra.
Oi' sargento do t", regimento de arti-

lheria montada Hcr;'xc!yt0 Teixeira da
Silva, que está fazendo o curso de piloto
aviador, foi* mandado, aggfegar á, sua
arma, e o Sr. ministro procederá de modo
idêntico, com relação a todos os inferio-
res que estiverem nas mesmas condições.

O.Sr. ministro determinou que ás
praças ido contingente que acompanha a
commissão de limites entre o Brasil e a
Republica Orientar do Uruguay, seja per-
mittido se engajarem, assinu como as que
se acham ao .serviço da commissão da
carta geral do Brasil.

Serviço l>ara hoje:
TV^ á região, i" tenente Alfredo A, Ri-

"rMT° -'Un'or> d'11 ao Posto niedico da* Wílitiír, 1" tenente Jai-me Villas
uxiliar do official de dia, 30 sar-•1T.-..1 para 1921 as verbas da re •)_<.— , . ,

gemo Gerson V. Ferreira; a 1° brigada
de infanteria dá as guardas do ministério,
intendencia da guerra; Hospital'Central
e Escola Militar; as patrulhas para o
novo arsenal e á disposição do official
dé dia, e os corneteiros para o Collegio
Militar c para o quartel-general;, a a*
brigada de infanteria a guarda e o refor-
çò para o palácio do Cattete, a guarda
para o palácio Gunabara e quatro orde-
nanças par esta divisão.

Uniforme, 6",

Logo ás primeiras horas do dia os'
meios politicos ágitaram-se com uma
" varia" do Jornal do Commercio, con-
siderada, como .tadas' as demais que ali
têm sido publicadas), de origem official.
Esta " varia" estava redigida com certa
vehemenèia e referia-se de um modo
pouco generoso ás representações de São
Paulo e do Rio Grande do Sul, que não
concordam com a adopção do imposto de
viação, que o governo insiste em fazer
figurar no orçamento da receita.

Dentre outros tópicos da alludida
" varia " alguns, tran&criptos em seguida,
determinaram commentarios condemnato-
rios 'a 

quem os traçou, salientando-se a
infelicidade de sua fôrma, a sua inoppor-
tunidadé e o lom pretensioso com que
foram redigidos.

A "varia" trazia, por exemplo, este
excerpto, que se dizia ter o objectivo
unico de ferir .helindres dos represen-
tantes federaes paulistas e gaúchos:

" A' União incumbe grande missão de
fomento, protecção e assistência. Appel-
Ia-se para a União para trabalho» de sa-
neameiUo, para obras dos portos, para
estradas de ferro e uma porção de ou-
tros serviços c subvenções. Entretanto,
quando é preciso fortalecer a receita fe-
deral, ha sempre dúvidas e^má vontade,
justamente dos Estados que nem par mais
ricos deixam de ser oi que com fnequon-
cia mais recorrem ao.. i'.ilim,cnlo /imitir
ceiro do centro." ,

Mais adiante, á "varia" insistia em
censurar os dirigentes • do situacionismo
dc S. Paulo c do Rio Grande do Sul,
agora sem véos ou reticentes, mas nestes
claros termos:

" O Sr. deputado Antônio Carlos, com
a "coragem fiscal" quc o momento re-
clama e com a autoridade e o patriotismo
que tanto o destacam nos nossos circulos
parlamentares, sustentou . e, sustentará a
emenda, creando ó imposto do transito,
apesar da opposição que contra ella le-
vantam bancadas numerosas como as de
S. Paulo e Rio Grande do Sul.

Os dirigentes da politica situacionista
desses grandes Estados eslão sempre so-
licitando favores da União,sob todos 0.1
pretextos, fundamentos, fôrmas c disfar-
ces, mas quando o governo federal ne-
cessita, como neste momento, sfto os pri-
meiros a crefir difficuldades."

O adjectivo com que ahi se classifica
a " coragem " do Sr. Antônio Carlos foi
motivo para couimentarios os mais va-
riaübs.

A "varia" não se -limitou a essas refe-
rencias a S. Paulo e ao Rio Grande do
Sul. Quiz tornal-as mais incisivas com
este periodo: \ % .

" S. Paulo ou outro qualquer Estado é
tanto da jurisdição federal como esta-
doai, e, portanto, essas diffcrenças e pro-
festos'regionaes são, por sua própria na-
turesa?, impalrioticos e iem comprehen-
são do nosso regimen politieo. Não so-
mos um zollvcrein, a reunião dt pai-
zes, mas uma Nação nue adoptou ii fôrma
federativa. E' pr.íciso aeeentuar sempre
que o interesse da União é e deve scr tão
paulista ou riograndense como o dos po-
deres estadoaés."

E, concluindo a sua primeira parte, a
" varia" — aliás não exprimindo bem a
verdade quando declara que " os que não
concordaram, com o imposto suggerido
nada aventam ém seu logar ", acaba por
passar o bastão de leader da maioria
das mãos do Sr. Carlos de Campos para
as do Sr. Antônio Carlos, sem que hju-
vesse precedido à essa transferencia de
mandato qualquer manifestação dos man-
datarios, no caso os leaders de divirsas
bancadas da Câmara.

Assim finalizava a -"varia", cm a sua
primeira parte:

" Os que, porém, não concordaram com
o imposto suggerido « nada aventam ein
seu logar/ perdem autoridade pnra fazer
protestos, mesmo porque sabem de ante-
mão que elles serão platônicos. A alie-
gação de que to.'o i «aldo ouro e não a
metade poder:.» ser applicado na exl!n-
cção ào déficit «usa surpresa proferida
pelos que votaram ha poúço tempo a lei
cie 13 de novembro, que formulou regras |
pira a dÍ3tri'iu!ção do excesso da renda
iié?sa espécie.

Felizmente, a maioria da Camar-i pr:-
stigiará o deputado Antônio Carlos, re-
lator da receita, nada obstando que' o
Senado procure, dentro, da mesma idéa,
outra fôrma de fixar a nova taxação."

Em.a sua segunda parte a "varia'' no-
ticiára o que oceorreraj .ha véspera-, na
Câmara, concluindo por affirmar «ue " a-
emenda n. 25 (a referente ao imposto de
viação) não soffreria' nenhum risco. Cal-
culava-se a sua approvaçâo por S7 votos
contra 44, ou, na peior hypothe.c, por
79 contra so ". •

' Esta allegação importava na_ confissão
de fraqueza da. maioria, q,uc para tornar
victoriosa a emenda, na" melhor hypo-
these, contaria-87-votos, quando p:ir',
votal-o são precisos,-pelos .menos,'. i07'
deputados. O governo, contando com a
maioria da Câmara, não podia e não pódc
prescindir da minoria para deliberar. E
delia precisando, não se comprehende, ar-
gumentava-se hontem na Câmara, que a
considere com desprimor e a distrate còm
"infinita inhabilidade".

A publicação desta "varia'' motivou,
logo, -a não realização de sessão, na Ca-
mára.- Os representantes dc S. Paulo e
do Rio Grande c vários outros — cario-
cas, fluminenses-, bahianos e paranacns'.-?
—¦ ju!garam-n'a offensiva á attitude de
divergência que haviam -manifestado con-
tra a orientação governamental, diver-
gencia, porém, que se não extre.v.ar.i .".

ponto de combaterem com obstinação os

pontos que não tinham a sua solidarie-
dade e, muito menos, a ponto de recusa-
rem numero para as deliberações da C -
mara.

A lista dc presença,' que nos últimos

vocára a crise. Os Srs. Bueno Branda*
e Mello Franco não escondiam o seu
aborrecimento em face dos aconteci*
mentos. ' ' ¦ ,

A-s 13 horas e um quarto o Sr. Bue;ia
Brandão declarou não haver numero para
a sessão ordinária, convocando uma ses»
são extraordinária, ás 15 lioras, para a
recepção do secretario de Estado dos Es*
tados Unidos, Sr. Brainbr.idge Colby.

As palestras continuaram pelos corre»
dores do Monroe durante todo o dia. O?'
leaders de bancadas governamentaes fo-
ram convidados a solicitar a presença liai*
mediata, nesta capital, de todos os depu-
tados ausentes que aqui possam estap
dentro dc quarenta e oito horas. Os se-
nhores Bueno Brandão e Antônio Carlos
tiveram demorada conferência.

A's\i3 e meia horas o Sr. Octavio Ro-
cha foi chamado, com" a. máxima urgeiM
cia, ao palácio do Cattete, para onde foi
transportado em automóvel official. Q
Sr. Carlos de Campos foi, tambem, con-
vidado a comparecer ao palácio presideftJ
ciai. • ¦

Os commentarios sobre a situação nã<j
cessaram. O Sr. Veiija Miranda assitl»
se expressa sobre o assumpto:

" Voto contra o imposto de trânsito*
embora disfarçado sob a denominação dQ
"taxa de viação", sem cogitar.de quo
elle seja inconstitucional ou não. O • 40
o torna antipaithico, a meus olhos, é ;if
crear un» gravame ao systema de trans»
portes, o qual já é tão oneroso e pre.
cario em nosso paiz.

Uma rede de çommunicações — facefa
e baratas — é condição fundamental dO
progresso. Tributar o embarque de mer*
cadorias é acoroçoar a inacção, é pre«.
miar a malandrice ociosa.

O homem quc trabalha e exporta oi
producíto é o alVo preferido da sede do
ouro official. Castiga-se a iniciativa, pu«
ne-se a actividade' honesta. "

O Sr. Vicente Piragibe declarou poe
sua vez:

" O meu voto é contrario ,10 imposta
de transito. Além dc ser clara e inso-
phismavelmentc inconstitucional, elle visa
encarecer a vida do povo, quc já eslá,
luctandp.com as maiores difíiculdadea
paira attender ás mais urgentes necessw
dades. "

O Sr. Álvaro Baptista declara que \ot*
nos 'termos da declaração còllectlva dai
sua bancada. O imposto é ineonstitucio»
nal. O substitutivo quc suggerimos dfl
uma taxa addicional1 produziria 33.000
contos, com a vantagem de ser proviso-
rio c desapparec»'' ao cabo da crise. Não)'
«credito que sé possa executar um im* ¦
posta, daquella natureza."

.0 Sr. João Pernetta,apoia ^opinião ii,,-
seu coliega, defendendo a taxa addic;o< ,
naliquclhão recaé sobre os gêneros áp
primeira necessidade.

O Sr. César Vergueiro fez conimenfa*
rios á " varia ", quando o- Sr. Paula Pes•*
soa'procura explicar a attitude governa»
íhénlál!" Aquelle deputado replica com
vehemcncia, calando-se o seu oppositor<

A atmosphera, na Câmara, ora, com»
se vê, a dos dias de grandes agitações
politicas. Nem a recepção do secretario,
de Estado americano conseguiu amorte-
cer as manifestações de descontenta-
mento'Contra a attitude <\i\c se dizia ser
a governamental, no caso.

¦Momento houve em quc se annunciou
'que o Sr. presidente da Republica dacla-
rou não haver inspirado ou autorizado a
" varia" ¦ que intensificara a crise. A
quasi totalidade dos deputados, que se
•julgavam por ella attingidos, dizia não ser
bastante tal declararão, fazendo-se mis-
ter uma affirmação de condemnação for^
mal aos seus aggressivos conceitos.

Mais t.tlrde noticioú-se que o Sr. pré-
sidente da Republica estaria disposto a
ceder quanto á substituição do imposto
de viação por uma taxa- addicional sobre
os impostos, de accordo com a sugzcstão
do Sr. Octavio Rocha, pela bancada do
Rio Grande.

O Sr. Carlos dc Campos, que esteve no
Cattete, nada adiantou 9, esse respeito,
esquivando-se a tratar do assumpto e dan-
do, assiní, a impressão de que não ha-
viam ainda passado todas as nuvens do
temporal*., ...

Dada a divergência entre o situacio-
nismo do Rio Grande do Sul e o governo
federal, dizia-se, na Câmara, que prova-
velmente um dos ministros gaúchoí, o
Sr. Simões Lopes, não permaneceria nó

governo, principalmente depois dc refe-
rencias da " varia" á insaciabilidade do
seu Eslado c do de S. Paulo junto ao

governo federal.
A' noite persistia-se cm affirmar que

o governo abriu mão do imposto de
transito, inconstitucional, iniquo, anti-
econômico, inopportuno, para aceitar a'
forimtla do imposto addicional. De certo,

poréni',' nada se sabia. E a crise cónti-
nuava —- eis, env definitiva,- ò que se
sentia.

Prefeitura, ' ¦-;¦

Pagam-se hoje as seguintes folhas: ad-,
juntas de 3* classe, de A. a I; professo- .
res elementares, e expediente dós. mes-
mos, jardins da infância, salários dos
serventes de escolas dé aluguel, de ieiras
A a I; continuação dos alugueis dos pre- .
dios oecupados por.'escolas, agen. ins e
Limpeza"'. Publica, dc janeiro a jiínho.Ve.
os de agencias e Limpeza Publica, de ju-
lhò e agosto. -

 O director de instrueção convidou
os inspectores escolares dos 1 o", 11°. 13V
15", .18" e 22° districtos ..para pri- sta rem -

^as infoiníaçíes já- solicitadas aftierior- .
mente.

*l'KESlí.\TAÇAO DE DOIS MKCA.
MCOS FUANClíZlCS

O coronel Magnin, chefe da :iu.ssão
franeeza de aviação, apresentou hoi-
tem ás autoridades do Ministério dá
Guerra, os dois mecânicos do corpo
de aviação franeeza. rvrentemente
ch.Kadc-, da França, e",tio vão servir
na Kscoia de Aviação Militar! no
campo dos Aífònsosi.

, 
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O brasileiro, vivendo era um am-
biento todo exuberância, todo vila-
lidade, - está como que habituado a
não sentir as maravilhas que o ro-
deara e a achar qomo baiiaes gen-
ttiezas do protocollo diplomático as
admirações que manifestam, os es-
trangeiros que nos concedem as suas
visitas.

Entretanto, 6 preciso salientar que
i espontaneidade dessas exclamações

..« o cunho que a.s traduz, como legiti-
mn mente sentidas, obedecem fl. exa-
ctidão precisa do espectaculo per-
maneníe que a nossa natureza offe-
reco de harmonia com o trabalho
humano que notável contingente
apresenta". Nilo seria demasiada vai-
dade proclamarmos, nõs mesmos, a
prodigalidade divina para com esse
Rio maravilhoso e o esfo-ço. traba-"¦Ihador 

do homem que ' constróe,
adapta, embèlteza, aquillo que Deus
lhe poz Ss mãos.

Repousamos, porém, nesse orgu-
lho, perfeitamente justificável... N5l

exprimimos tanto quanto o deve-
rlam03... E é por isso que os estran-
geiros, vendo o contraste entre a
frialdade julgadora do brasileiro so-
bre a Importante metrópole que pos-
Bue e a arrebatadora belleza dessa,
flin-rem antes de tudo dar margem
ào enthusiasmo de sua* obsoi vaçfies.

O embaixador Colby, os membros
de sua comitiva e a officialidade do
"Florida" incluem-.se no numero de3-
ses que- querem e as suas expressões
eão tão lisonjeiras r/irà o brasileiro
fluo as não podemos deixar de cilar,
uão porque ellas signifiquem uni ro-
quinte de gentileza diplomática, mas
.porque caracterizam a proverbial
franqueza do americano do norte. As
impressões dos nosso? hospades são
as melhores possíveis e, dizem elles,
que excedem de muito o que imagi-
liavam atravéz da propaganda brasi-
leira por films, photographias, etc.
O DIA Dt; HONTEM DO SR. COLBY

A convite do Sr. Colby, almoçaram¦hoje no palácio Guanabara o dou-
tor Carlos Sampaio, senhora e filha,
© embaixador Fontoura Xavier, o
iconimandante Armando Burlamaqui
e senhora, o senador Lauro Müller,
o almirante Fletçhe e senhora e ai-
eruns mem0>ro3 da embaixada ame-
•rica na.
COMO POI RECEBIDO NO PALA-

V. CIO DO CONDE DOS ARCOS O
EMBAIXADOR COLBY.
'Os senadores reuniram-se hontem

em sessão especial para receber o
embaixador Bainbriòge Colby.

. A's 14 1-J2 horas, chegava S. Ex..
acompanhado do Dr. Alfredo. Pinto,.
ministro da justiça; Sr. embaixador
Eilvin Morgan, outras pessoas mais,
sendo introduzido na tribuna dos dl-
pio matas.

Reeeberam-n'o fl, entrada os sena-
dore.s Lauro Müller, Lopes Gonçal-
ves. Euzebio do Andrade e outros. O
Senado estava em sessão quando.8. Ex. ali penetrou.

A tribuna fronteira áquella em queee achava S. Ex, estava repleta de
rtioçaSi, " '

O Sr. Mendes de Almeida oecupou
então a tribuna, requerendo que se
levantasse a sessão immediatamente,
para reunido em comirissão geral,
receber em seu seio o illustre minis-
tro das relações exteriores dos Esta-
dos Unidos, que nos veiu trazer a se-
gurança da amisade da Republica
amiga e os votes de felicidade que
nos-fazer os cidadãos do grande paiz
do norte do continente americano. -

Esse requerimento foi approvado
e. então, o Sr. Bueno de raiva con-
vidou o Sr. Alfredo Ellis, presiden-
te -dá commissão de finanças, a as-
sumir a presidência, do Senado, reu-
nidu cm comniissão geral. D sen«à-
dor paulista assumiu logo a presi-
dencia e. de pé, agradeceu a honra
que acabava de receber dc seus pa-
res, len brando que ci-a a segunda
vez que era chamado- a esse posto
honroso, pois idêntica manifestação
fez o Senado brasileiro, a. 2 de agos-
to de IflOü, ao Sr. Elihu Root.

Depois desse agradecimento, o se-
nhor Ellis non: .-ou os Srs. Lauro
.Müller, Mendes de Almeida, Justo
Chermont, Soares des Santos e Her-
nardio Monteiro para. eü.n commissão,
introduzirem o Sr. Colby no recinto,
ou melhor, aecroscentou, no seio do
c< ração ibraeileHró. Introduzido no
recinto o secretario de Estado nor-
te-ainericano ,-cumprimentou o Se-
nado e foi conduzido ã mesa, sen-
tando-ee á direita do Sr. EHis. Este-
apertou-lhe a mão e, em seguida,
pronunciou, em inglez, o seguinte dis-
curso-, impresso em pergaminho:''Excellentissimo senhor Bain-
bridge Cclby — Os senadores fede-
raes, embaixadores da Nação Brasi-
leira, representando o povo dos vinte
Estados da União, e o do Districto
Federal, aqui. neste logar. reunidos
em sessão solemne, vieram para o
fim especial de vos receber — como
a major das homenagens — no seio
da Nação Brasileira, enviando, por
vosso intermédio, as nossas saúda-
ções ao presidente 

"Woodrow Wilson
e ao povoadas Estados Unidos da
America do Norte.

Por singular coincidência,.o orador
que. outr'ora, na sessão de 2 de agos-
to de 190-0, saudou o embaixador
americano Sr. Elihü'"Root, -naquclla
memorável " 6 inesquecivél- sessão,
gravada nos nossos annaes com exce-
pcional relevo, é o -mesmo que, nes-
te momento, vos saúda como inter-
prete dos nossos sentimentos, o tra-
duetor das cordiaes e sinceras ex-
pressões de amisade e admiração do
.povo brasileiro, através de todo o
nosso território, em relação, nâo só
ao vosso eminente presidente, como
tambem ao grande povo americano.

Sr. Colby —' Sois, sincera e cor-
dialmente, bemvindo, entre nós, e, sem
duvida, sentis a verdade do concei-
to destas palavras, não só por ouvir-
des as palpitações de nossos cora-
ções neste velho edificio dos tempos
coloniaes, que repres-enta o guarda as
tradições da evolução politica da co-
lonia portugueza para se transformar
em vasto império, e deste em Repu-
blica, moldada e fundidas nos mes-
mos moldes; hos jr^èsn^álrties1'' mõfle-
(os dia vossa, mas-, tambem, pelo facto
de vossa vinda, de vossa auspiciosa vi-
sita, como afortunado e feliz mensa-
geiro, como arauto de paz e amizade,
retribuindo, com tanta distineção, a
visita do" nosso presidente Dr. Epita-
cio Pessoa ao vosso paiz antes de as-
sumir a suprema magistratura ¦ da
Nação.

Para sellar com indissolúveis elos
a corrente de verdadeira amizade e
affeetõ reciproco, recebendo- de suas
mãos as credenciaes. e a mensagem do
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povo americano ao povo brasileiro-,
como embaixador e delegado deste,
transmilto-vos. em permuta, neste in-
stante, a expressão, a mensagem, por
assim dizer, que o nosso povo envia ao
vosso povo, acompanhada dos melhores
votos que fazemos em prol de sua Bros-
peridude e felicidade.

Joven aprendi- a amar vossa terra,
Sr. êmbaxador, palmilhando seus cam-
/tos do batalha, e medindo nelles . a
extensão e o valor dos sacrifícios de
sangue-, de vidas, para a conquista de
vossa independência, e mais tarde
para manlerdes vossa união.

De P.unker Hill. e Yorktown deixa-
mastes, prodigamerite, o vosso sangue
por amor á liberdade.

De Fort Sumter a Oettysburg, com
a • mesma prod galidade, derramastes
vosso sangue pi«-n. firmar a União e,
ha pouco, não poupasics sangue e vi-
das preciosas, para salvar a civilização
o a humanidade de serem esmagadas
pelo pulso férreo do despotismo e do
militarismo.

Para evitar que o mundo retrogra-
dasse em sua marcha, sujetando-se
á opressão militar, a vossa mocidade,
nobre o patrloticamente, apresentou-se
diante do túmulo de Lafayette, sau--
dando a imagem do heróe immortal
que vos auxiliou na conquista de vossa
liberdade, e vos incitou a romper as
cadeias do submissão colonial, dizendo-
lhe pela boca de seu chefe:0 — vlrçiít
estamos!

A tarefa era idêntica: — Pela liber-
dade o exercito americano atravessou
o oceano, como outr'ora Lafayette,
com o seu bando tambem o atravessa-
ra, para se sacrificar por ella.

A unica differença consistiu no facto
de vosso povo ter pago a divida de
gratidão com larga generosidade, dan-
do milhões, quando havia recebido ape-
nas ceritenares ou milhares que, entre-
tanto, apesar de pouco numerosos, fo-
nim suficientes para o desempenho
da missão gloriosa que empolgara os
espíritos e os corações ató o sacrifício.

A nossa Constituição foi moldada
sobre a vossa, e comqnanto a vossa,
decretada em setembro de 1787, jã te-
nha - reeeb'do dezesete emendas, que
aperfeiçoaram o modelo orginal, affei-
çoando-a ã rápida e quasi incrive! evo-
luçjão. do povo americano-a nossa, .tem
sido conservada •intaiij?i\'é.l,: eiácta-
mente como foi votada e promulgada
em 24 de fevereiro de 1S91.

Não obstante o grande Gladstone
haver dito que a vossa era a obra mais
perfeita do gênero humano, tratastes,
apesar disso, de âp.éffelçoál-ii ainda
mais, ndnntando-a para a conquista
de felicidade nacional e pnra garanüa.
de vossa estabüdado e prosperidade,-
através da evolução, crescimento é
desenvolvimento, assombrosos de vosso
povo.

A nossa existe tal qual foi decreta-
da lia trinta annos. Nossa marcha é
mais lenta, mas havemos de seguir
vossos passos, porque n Constituição'
do um povo é feita para cristalizar òs
direito»; idêaes e aspirações desse
mesmo povo e não deve represontar o'
servir de symbolo do sapato de ferro-
chinez no pé aleijado da Nação, paia.'impedir que este se mova ou so le-
y.ánté para andar e-marchar."

Nós brasileiros, como os america-
nos, povos irmãos, ternos por destino
pisar as mesmas estradas, trilhar asmesmas ver.edas no futuro, com as
mão» entrelaçadas, o com 09 mesmos
objectivos, os mesmos idêaes ¦ e espe-ranças, soffrendo as mesmas desillu-
sões, embaraços e desventuras que si-tiani e cercam todos os povos na in-
grata peregrinação através dos séculos,
para a conquista da vida •melhor,.'
maior cultura,c mais apurada civiü-zação. 

A* vossa grande nacionalidade, comoirmã mais velha das dezesete Hepubii-cas do Novo Mundo, foi reservada, aárdua tarefa de defender a segúníneae a liberdade de toda a familia. Esseprogramma é conhecido através domundo inieiro como: doutrina deMonroe.
Tão fiei a esse programma se temvosso paiz mantido e continua amanter-se, que não quiz assumircompromissos, nem aceitar os insis-tentes convites para fazer parte daLiga dns Nações Européas". Háquem penso que a "doutrina de Mon-'roe dá direito e justifica o pensa-mento dc serem considerados -'como

reservas do caca", para os america-.nos, os vastos territórios das trêsAméricas, por ser a grande Republi-oa a mais forte, exercendo, pòrtatt-to, indispensável preponderância so-bre os irmãos mais fracos.•Felizmente,'ainda ha pouco, o vos-so eminente o grande presidente, SrWoodrow Wilson, falando aos mexi-canos, definiu, com a máxima clare-za, o espirito e a significação exacta
ja denominada: — "doutrina deMonroe".

Disse elle: — "E- uma doutrinade defesa !
Foi um compromisso para defen-der as Republicas americanas con-tra as premeditadas incursões e pia-nos de Metternich, organizando a•Santa Alliança" para recolonizar aAmerica, como derivativo para evi-tar as luetas .e tranqüilizar a Eu-ropa.
Proclamando áquella doutrina ogoverno americano tornou-se poresse motivo, o campeão da liberda-tle. através do novo mundo.-
Ninguém, a não ser um desequili-brado, poderá suppor que a espadade Washington, do pai dè nossa pa-tria. o pai da democracia americananos dois continentes, possa ser utili-zada, ella que implantou a liberdadenos Estados Unidos, como instru-monto de oppressão,'para plantar naAmerica a semente da escravidão.
Sr. Colby: Xinguem poderá figu-rar vossa pátria, nobre e altiva, noa-sa -irmã mais velha, como o pirataantigo, 011 o senhor feudal da idademedia, a enriquecer-se ft custa dVisinlios, em logar de pregar u

grandes princípios de Justiça, Direito e Liberdade.
Ninguém poderá- imaginar que vos-sa poderoso:-Nação, a mais frondosaarvore da floresta republicana, pre-cise da.seiva.de arvores irmãs; maisfracas, crescendo á vossa sombra,tranqüilas e confiantes, para au-

gmentar vossa envergadura gigan-tosca.
Aperto vossa mão, Sr. Colby, numamistoso e symbolico gesto de frater-nidade, como desejaria que o povobrasileiro pudesse, "neste instantetambem", apertar as mãos do povoamericano, formulando o voto de vera bandeira auri-verde, que é a nossaentrelaçada indissoluvelmente, "ago-

ra e para sempre", á vossa estrella-da. servindo ambas de emblemas
Justiça e Liberdade, não sô paranossos povos, como tambem parada a humanidade.

Srs. senadores: Proponho que, uc
pe, se levantem, neste momento, co-mo ultima expressão de nossa ami-sado ao grande.paiz amigo, á glorio-sa..\açao americana, nossa irmã, tresvivas:

Ü\'íva ° Sr- embaixador Colby " !"Viva o Sr. presidente WoodrowWilson"!
"Viva o povo americano "!
Depois quo o- senador Alfredo Ellis '

terminou o seu discurso, levantou-s.-
o Sr. Colby. O secretario americano
começou dizendo que tinha enorme
honra em poder falar entre os sen-i-
dores brasileiros. Bem cniprehenrti.-i
a. excepção daquel'a acolhida no seio
dos representantes dirt-ctos dos Esta- I

dos
os

de
os

to-
de

dos brasileiros. Elle e o seu paiz, a
qtlo sobretudo «e dirigia tão grande
homenagem,, saberiam guardar na
memória.a siui significação. Disse do-
pois que, tinha satisfação de falar
antreas velhas paredes do Senado,
watemunhas da evolução histórica o
politica brasileira. Assignalou como
aspecto curioso e bello, o de um paiz
que tendo tantas realizações no pro-
gresso moderno, sabe conservar com
carinho uma casa tao cheia -das tra-
(lições do seu grandioso passado.

Respondendo ainda a alguns topi-
cos do discurso do «x;nador Kllis, as-
signalou que sempre será cresoents a
approximação commercial, intellt.-.
ctual e politica entre esses dois povos
irmãos, como o seu e c nosso, que
com os mesmos idêaes de democra-
cia c liberdade, íén, alé as suas '.:ün-
stituiçõt-s bebidas na fjnu des .'nes-
mos sulutaiL-í; p:Tii;ip:ós. Diz que ò
senado,- l-:H;s soube. briUiüiil-irnoiitj
fazer justic- -.vs sentimoivl-ia do re-
«peito que o k£ii paiz consagra íí>.
soberanias, dizendo que a espada
americana, que luc-lnu tanto pna
conseguir a IlbÃ-.la-lo do stU povo,
nunca poli 'i i*er opoi-orOM »j« n.-i-
ções muis fraess. .', I". uaíis Fii-.djs
como o IVií-i, ••"¦¦ :••'.-••¦•.• r.i íi-
herdado humana o linda vecontcine!-.-
te deram mostra nssiciin-.lo-so, _com
desinteresse, á tre-iii.ida luct:i- e.m
que perigavam o Direito e a Liberda-
de dfís. nações.

Na sua visita, tem a feliz oppcr-
Umidade de verificar o carinhoso af-
fècto da Nação brasileira.

O seu povo nos consagra tambem a
maior admiração e estima, e deseja
estar senipre junto do bello e grande
Brasil. Esses sentimentos de amisade
não estão á mercê de interpretações,
nem de palavras, pois que sempre
existiram entre o.s 1-Istados Unidos e
o Brasil. Foi grande nu passado, co-
mo é hojo, o seni cada vez maior no
futuro, numa comínu.nhão inabalável
de povos que tém o mesmo sentir re-
publicano e democrático o caminham
junto para os seus gloriosos destinos
no inundo!" Antes tle sentar-se, o
Sr. Colby fez referencias elogiosas ao
Sr. Ellis e reverenciou o Senado.

Terminado o discurso, o Sr. Colby
retirou-se do Senado .acompanhado
das mesmas pessoas e da commissão
quo foi buscal-o na tribuna. Quem
primeiro bateu palmas, quando o Sr.
Colby assomou na tribuna dos diplo-
matas, foi o senador. Cunha Pedrosa.

—O Sr. Alfredo Ellis offereceu
duas cópias de seu discurso, impresso
em pergaminho, ao embaixador Col-
by, sendo uma para S. Ex. é outra
destinado ao presidente Wilson.

Tambem foi impressa umn copia,
em pergaminho, destinada ao Sr. pre-
sidente da Republica,

NO MON.Ü012
Sessão eni homenagem no Illustre

hospede do Brasil
A sessão extraordinária da Cama-

ra dos Deputados, convocada espe-
cialniente para ri recepc.ão do senhor
Bráfnbíidgê Colby, secretario geral
dos Estados Fnidos, foi hontem aber-
ta. lis 15 horas e um quarto, sob a
presidência do Sr. Uueno Urandão,
secretariado pelos Srs. Andrade Re-
zerra e Juvenal Lamariine. 

'

Lidn a acta da sessão ordinária,
qm? foi approvada, e não havendo ex-
pediento a. ser lido, foi dada a pala-
via ao Sr. Augusto de Lima, que re-
quereu a nomeação tle uma commis-
são de onze membros pára receber
o embaixador do governo dos Esta-
dos Unidos.

Approvado r-sie requerimento, o
Sr. Bueno Brandão nomeou para
essa- commissão os presidentes das
commissões permanentes da Câmara,
Srs. Augusto de Lima, da de diplo-
macia o tratados; Luiz Bartholomeu,
da de agricultura e.industria; Cunha
Machado, da de constituição e Jus-
tiça;. Carios de Campos,, da de finan-
;ças;-Antonio Nogueira, da.de mari-
nha o guerra; An th ero Botelho, dft
de instrucção publica;. Teixeira Bran-
¦dão, da de. saude publica; Lamounier
Godofredo, da de poderes; Alaor Pra-
Ui, da dc. obras publicas; José Lobo,'da-dç tomada de contas, e Prado Lo-
pes, da de redacção..

Foi, então, suspensa a sessão por
alguns minutos, até a chegada do
secretario de Estado Colby.

Este, pouco depois, chegava no
Monroo, em companhia do Dr. Al-
fredo Pinto, ministro da justiça; cm-
baixador Edwin Morgan, officiaes ás
ordens e representantes da imprensa
americana'.

O secretario Colby foi recebido A
escadaria do Monroe pelos Srs. Amil-
car Marehésini e Otto Prazeres, re-
speetlyámè.nté secretários da com-
missão de diplomacia e dn presiden-
cia daquella casa legislativa, -e no
topo da eáçãdariá pelos qualro sr-
cretarios da tiesa — Srs. Andrade
Bezerra, Juvenal Lamartlne, Octaci-
lio do Albuquerque e Costa Rego.

Chegado ao andar nobre do edifi-
cio, o Sr. Colby foi levado ao gabi-
nete da presidência, onde foi rece-
bido pela commissão especial de pre-
sidentes das commissões permanen
tes, sendo d'ali levado á mesa, onde
tomou assento ao lado do presiden-
te, na cadeira do 1* secretnrio, que
ficou ao seu lado.

Teve a palavra o Sr. Bento de Ml-
randa. que pronunciou o seguinte
discurso:"Antes de começar o meu pequeno
discurso, .íülicito a vossa indulgência,
e poço desculpas pela minha difficul-
dade em falar a lingua ingleza. Eu
desejaria empregar a genuina phrase
ingleza, de modo a explanar as ml-
nhas idéas sobre o intercâmbio en-
tre or Estados Unidos da America e
o Brasil, ou, mais e3trietarr.cnte,' en-
tre os Estados Unidos c a America
do Sul. Vós, senhor, tendes razío
quando aceentuáis o papel que este
continente tem de representar, na
manutenção da paz entre as nações,
depois da grande lu.-ta de que a ve-
lha civilização européa acaba recen-
temente de emergir, e no auxilio ás
que'estão exangues pela longa e pa-
vorosa guerra, para sua roconstru-
cção e reconstituição dos estragos.

A historia do misso' paiz estft clieia
dos mais altos feitos dé íiié 

"se 
pôde

orgulhar -uma naclonãlidaie is 'toda
ella é uma lueta sem irégoas e vi-'ctoriosa em busca do progresso ma-
terial e do"triurhpho dos ideaos í-.mo-
ricanos.. Dois são, a meu ver, os seus
pontos culminantes para o bem es-
tar da America e a reconsirucção da
Europa: Io, quando o presidente
Monroe proclamou a sua celebre
doutrina, erguida como uma barrei-
ra contra as pretonções e appetites
da Santa Alliança: 2°, quando o pre-sidente Wilson lançou aos quatroventos da historia os seus 14 princi-
pios em quê se devia basear k paz
de um mundo novo, mostrando ?!n-
ramente aos povos europeus, carco-
midos de preconceitos, de ódios e ri-
validades, quaes os alevonlados
idêaes americanos quo d'ora em
diante deveriam norteai? todos o3
povos da terra. O Brasil esteve sem-
pre ao vosso lado e contribuiu- com
o seu pequeno contingente para a ef-

O Pavilhão
Realimndn as suas grandes vendas

dc Natal. lembra ú sua distineta fre-
«iie/.in ;v conveniência de effeetuar as
.-.-uas compras pela' inimíiã, im se-
1 !-ão de brinquedos e artigos para
ci-iuncim; com o fim de evltnr o 11 tro-
pelo verificado pelo movimento des-
tes tillimos dins.

Ouvidor, 108

fectivação de tão alevantâdas dou-
tritiaa; e está prompto'para secun-
dar-vos a acção nesta obra meritoria
da pacificação dos'povos.

Com a vossa riqueza, o vosso poder
e os vossos idêaes, o vosso paiz está
destinado a ser o arbitro da paz do
mundo. Quanto a nfis, possuímos um
vasto trecho da, terra; corre-nos o
dever de, maíitòndo intacta a nossa
nacionalidade: -desbra>al-a, povoal-a,
civilizal-a. Esta tarefa jfi foi por vós
levada a cabo. com brilho inexcedivel
110 vosso immenso pai?. Possuis a ex-
perie.ncia, possuis o engenho, possuis
a riqueza.

Oa nosso:! problemas são em geral
mais árduos, e difficeis de resolver
que os vossos e estão a desafiar aos
estadistas experimentados. Temos
como diz Bryce, de " .. . to druw to-
gether our scattered centres of popu-
lation, to exten our means of com-
fiiunieation, to sustain our public
credit, to husband and apply scrupu-
lously to usefull perposis our revê-
nues and to educat and civilize our
m.-iss of the liiiiterland population".

Podeis ajudar-nos a levar a' cabo
tão esmagadora tarefa. Somos um
vasto repositório de matérias primas
de todas as categorias; sois o grande
centro que as adquire e manipula.
Temos o café. a borracha, a.s madei-
ras, o ferro, o manganez, os vastos
e intermináveis campos de criação;
vós tendes o capital, o trabalho pro-
fisslonal especializado, as iniciativas
ousadas. Os nossos paizes veídaçToi-
ramente se completam, sob o ponto
de vista econômico e sob o ponto de
vista idealista; façamos, pois, uma
sociedade sem cláusulas escriptas,
sem tratados especiaes; mas toda
ella cimentada com os nossos mútuos
interesses e os idêaes democráticos
americanos, fruto maduro da mais
vasta experiência jftmats realizada,
na phraso de Theodoro Roosevelt; e.-
sobretudo, nunca percamos do vista
as lições de patriotismo e desprendi-
mento dc«o pelo vosso grande pa-
triarcha, aquelle que foi: "the firs in
•peace, tho first in war, the flrst in
the hc-art o fhis countrymcn". A Ca-
mara se congratula pela honra de
vossa presença no seu solo e dirige-
vos um caloroso voto de boas-vin-
das".

O .'Sr. Colby, embaixador norte-
americano, levantou-so, então, e de-
pois de dirigir-se ao presidente da
Câmara, saúdatfdo-o, respondeu ao
discurso do Sr. Bento Miranda. Co-
meçou elogiando esse discurso. <iue
considera uma peça de sábia com-
preliensão. O deputado <iue acaba do
ouvir, de resto, interpretara hem o
unanime sentir do povo brasileiro,
pois, sempre tem ouvido essas pala-
vras de união e c-omprehensão entre
os dois povos ali representados. Quer
deixar -patente que a sua missão ao
Brasil não obedece ao desejo de sim-
pies cortezia apenas. Representante
de um povo de costumes differentes
dos nossos, produzindo artigos diver-
sos e.com uma industria que reclama
as matérias primas do Brasil, quer
qué a. sua visita possa influir na in-
teiisificação do nosso intercâmbio
conimprcial. Pensa que-poderá, de
futuro, provocai- It-isitasi; de'¦* norte-
americanos aó Brasil e de brasileiros"
nos Estados Unidos, afim de as npssaa
relações sejam perduraveis e de ef-
feitos seguros nas relações entre .aa
povos. ' •

Refere-se ft visita do actual presi-
d.pi)t^ da Republica ao sou paiz e
louva os intuitos da mesma para con-
cUiir que ella marcará, o Inicio de
visitas reciprocas, necessárias a am-
bos oa -paizes. Para concluir, o se-
nhor Cotby faz grandes referencias á
nossa -ca-pacldade o aos resultados
que advirão se forem conduzidos a
bom termo os intuitos da sua missão,
que 6 unia. missão- dc cordialidade o
a.proxlm'a.ção. de interesses vitaes do
nosso e do seu paiz.
.'Agradeceu as homenagens q.«e

itcábava de ri-cebei; o sentçü.sé. ¦ .',;":',0 Sr. Bueiio Brandão levantou a
sessão, e acompanhou o embaixador
Colhi até o sen gabinete. Ahi, S. Ex.
despedlu-se, rotiran.do-se com o mes-
1110 ceremonia 1.
VISITA AO SUPRKMO TRIBUNAL

FKDJ2RAL
Acompanhado do Dr. Alfredo Pin-

to,ministro da justiça; do Sr. Edwin
Morgan, embaixador norte-america-
no nesta capital,, e de alguns -mem-,
bros da sua comitiva," o Sr. Bafn-
bridge. Colby, .chefe. da. delegação
americana, visitou,' hontem, fts 16
horas, o Supremo Tribunal Federal,
em cujo saldo nobre-esteve em de-
morada palestra >còm o ministro
lt. do Espirito Santo, presidente, e
com os demais membros dessa cOrte
de justiça,

O illustre visitante percorreu- as
principaes depohilencias do tribunal,
acompanhado pelo Dr. Pires e Al-
buquei-que, procurador geral dà Re-
publica.
RECEPÇÃO NA LEGAÇÃO

PERUANA
Realizou-se hontem, â. tarde, na

legação do Pero, uma recepção em
honra do Sr. Colby; tendo eldo mui-
to concorrida, notando-se a presen-
ça de figuras de relevo na diploma-
cia t na sociedade carioca.
O SR. COLBY VISITARA' ROJE O

SU. PREFEITO DO DISTRICTO
FEDERAL
O Sr. secretario de Estado Colby

fará. hoje uma visita uo Dr. Carlos
Sampaio, prefeito do Districto Fe-
deral, ficando transferida para sex-
ta-feira, ás mesmas horas, a rece-
pção a bordo do couraçado "Flo-
rida".

A PARTIDA DO "FLORIDA"

O "Florida", que conduz a missão
Colby, partirá do nosso porto depois
de amanhã, ás 22 horas, com desti-
no a Montevidéo.

PASSEIO E ALMOÇO NA TMUCA
O Club Naval, em nome da mari-

nha brasileira, qffereceu; hontem ao
comniandante o -ft officialidade do
"Florida",, um passeio e almoço na
Tijuca.

A essa festa compareceram o im
mediato e alguns officiaes da pode-
rosa unidade americana, os quaes fo
ram recebidos pelos seus collegas
brasileirog, no ;pateo do arsenal, de
marinha.

D'ahi partiram todos fts 10 horas
da manhã, transportados por uma
dúzia de automóveis, havendo do re-
gresso passado pelos iiontos mais
pittorescos da Gávea, Leblon, Ipane-
ma, vindo todos dessa excursão
muito bem impressionados.
O COMNIANDANTE DO "FLORI-

DA" VISITA AS AUTORIDADES
NAVAES.
O capitão de mar e guerra P. N.

Olmstec! comniandante do couraça-
do "Florida" foi hontem ao Ministe-
rio da .Marinha em visita ao Dr. Fer-
reira Chaves, ministro da marinha,
e almirante Pedro de Frontin, chefe
do estado-maior da armada, e âs de-
mais autoridades navaes.

O comniandante Olmsted estava
acompanhado do capitão-tenente Au-
reliano dê Almeida Magalhães, offi-
ciai posto ás suas ordens.
OFFERTA DF. PUOTÍXiRAriIIAS

E PUBLICAÇÕES
O Dr. Simões Louca mandou hontem

aos jornalistas americanos, por in-
termedio do Sr. Herbert Moses. um
grande numero de photogiapliias e
publicações de propaganda.
ALMOÇO NO .JOCKEY CLUB AOS

JORNALISTAS DA MISSÃO
. O Sr. Herbert Moses; dando des-

empenho á Incumbência oue lhe foi

dada pela Associação Brasileira de
Imprensa, ofereceu, liontem, no Jo-
ckey Club unf ^almoço aos jornalistas
americanos que acompanham o' se-
nhor B. Cotby na jsua viagem ao -Bra-
sil. Sentaram-se á mesa os Srs. Wil-
liam Harris Crawford, do "New
York Times'" Loulíí Seibold, do
"New York World"; NOMile Taylor,
da "United Press"; H. Cíbsswell, da
"Associated Press", e Robert Carlton
Brow, da revista "Brasilian Ameri-
can'', que se <-dita nesta capital. Os
jornalistas americanos mostram-so
extremamente gratos a todas as at-
tenções que lhes têm sido dispensa-
das e têm passado innumeros tele-
gráinmas, com referencias que liou-
rani muito o nosso .paiz.
O QUE CONSTA DO PROGRAMJLY

DE HOJE
Em homenagem ao Sr. Colby, re-

unlr-se-ha hoje. ãs 13 hoias, no
Thesouro Nacional, a alta com-
missão inter-ainericana, da. qual são
membros os Srs. Amaro Cavalcanti,
Sancho de Burros Pimentel, James
Darcy. Paula c Silva. Carvalho Mou-
rão, Alberto de Faria, Carlos Sam-
paio, Nuno Pinheiro t. Raul üunlop.

Presidirá á (,-ümmissão o Sr. dou-
lor Homero Báptista. .'

O Si*. Colby será saudado por um
dos membros da com missa o, prova-
velmente o ministro Amaro Cavai-
cante.
O C. 51. VAI CUMPRIMENTAR O

SR. COLBY
No expediente da sessão de hontem

no Conselho Municipal, o Sr. Arthur
Menezes propoz foüse nomeada uma
comniissão de intendentes, para
cumprimentar o Sr. Bainbridge Col-
by, em nome daquella casa legisla-
tiva.

Approvado o pedido foram desi-
giuidos os Srs. Azevedo Lima e Fran-
ça e Leito.

O coronel Dalmace Honor Tolmos,
ministro do Peru' nesta capital,
visitou hontem, á tardo, o se-
nhor Colby, secretario de Es-
tado norte-americano, a quem sau-
dou por incumbência epécial do go-
verno peruano e a quem declarou que
o Peru' lamentava que não tenha
sido -possivel S.S. estender süa viagem
aos paizes do Pacifico.

O Sr. Colby agradeceu a visita do
coronel Tolmos e a attenção do go-
verno do Peru'.

0 "raid" Buenos Aires-
Rio

O AATADOR I1EARNK PARTE, A*S
16,30 DE PONTA GROSSA. A SUA
PASSAGEM IV ASSIGNALADA
KM VÁRIOS PONTOS. NOTICIAS
DESENCONTRADAS. ERRO DE
RUMO? IIEARNE ATERRA EM
SOROCABA.
,PO>NTa GROSSA, 22 (A. A.) —
-aviadcir jHearne prosesuiü pela

nwmii» .de.' hoje, (6,;>0- n-inutes) li
aua, travessia com direcção a essa
capital.

PORTO ALBtiRE, 22 (A. A.) —-
.Foram aqui receibidos vários tele-
grammas noticiando que Edward
Hearne havia, reiniciado o. seu "raid",
levantando vôo de Ponta. Grossa, fts
(1,;!0 minutos de hoje, paru essa ci-
dade. j
,-Nada .se_ sabe de positivo com rei

lação ás escalada.-.; que o inesn.o fa-
rá, prevendo-se 

"que 
descerá em. São

Paulo- e (irovavelmente em Santos
pretendendo ainda hoje alcançar
essa. cidade.

PORTO ALEGRE, 22 (A, A.) Ur-
gente. —• O jornal "A Federação"
acaba de receber um despacho de;
Ponta Grossa, noticiando que o avia-
âO£.r.E<lwai:d Hearue havia levanta--
do Võó''lilaqifella cidade, ãs 0 iioras e
;i0 minutos de hoje.

PORTO. ALEGRIC. 22 (A. A.) —
Informações particulares recebidas
de Ponta. Grossa inferman que Hear-
;ne pretende seguir., directa ir.ente:, a
Cisa capital, não escalando por ij.ão
¦Paulo .e Santos, como foi noticiado.Accréscentam ainda que, em pa-
lestro, manifestou desejos dc- alíijo-
çar ho- tilo de Janeiro.

P-ONTA GROSSA, 22 (Av' A.')'.tf—
Antes :'d'it ""partida, 

procurei-falar ao
piloto Hearne,' com relação! ás -fcs-
caladas que pretendia fazer, duran-
te.d f«Ú:éssia psra essa cn.pitiU,:":

pisàé^me o seguinte: Nada pode-
rei garantir; farei aquellas que se
tornarem precisas, poderei • aterrar
em São. Paulo ou Santos, na hypo-
these -de não poder seguir directa-
mente ao Rio de Janeiro.

PONTA GROSSA, 22 (A. A.) —
Precisamente ás cinco horas de ho-
je, o notável piloto Edward Hear-
ne, que tenta o "raid", Buenos
Aire«-Rio de Janeiro, retirou do
local onde hontem guardou o seu
possante avião, tro'.zèiid'0-ó para Ó
melo do can po. «uxiliado pelo seu
companheiro, mecânico Tressi, popu-
lares e autoridades.

Em seguida, iniciou os preparati-
vóe para a partida, passando um mi-
tiucioso exame no apparelho.

Verificado o seu bom funecionn-
mento. Hearne c o mecânico Tressi
occup.-iram logar no avião, que ás
6..10 minutos galgava o espaço, sem
nenliuirn outra nota importante.

PTRA.TU', 22 (A. A.) — (Urgifite)
Voando em direcção á capital do

Estado, passou ás 10,21 sobre esta
cidade, o apparelho pilotado pelo
aviador E. Hearne.

S. PAULO, 22 (A. A.) — De Pira-
hy,# acabamos de' receber a seguinte
communicação: "Urgente — 10, 30
minutos — Acaba de passar aviador
Hearne."

S. PAULO, 22 (A. A.) — Dí Pira-
j<Ã acabamos de receber a seguinte
communicação : "Urgente — 10.30
minutos — Acaba de passar aviador
Hearne."

CORITYBA, 22 (A. A.)—Toda a po-
pulação interessa-se pelo feliz exito
do "raid" em qne se acha empenha-
do o destemido piloto britannico
Edward Hearne, que em companhia
do seu collega de jornada, mecânico
Tressi, recentemente levantou voo
em Buenos Aires, na brilhante tenta-
tiva de alcançar essa capital, batendo
o "récord" de disíancia em toda a
America do Sul, além de marcar um
novo-e grande passo para a aviação
do novo mundo.

As noticias com relação ao notável
feito são aqui recebidas com enthu-
siasmo, despertando em todas as ro-
das o maior iníeresse.

Sabe-se quo pela manha de hoje',
Hearne levantou voo de Ponta Gros-
sa, já tendo atravessado o Estado ft
hora em que telegrapho, 11 horas e
5 minutos.

S. PAULO. 22 (A. A.) — (Urgente)O aviador Hearne, segundo com-
municação recebida de Sorocaba, pas-sou sobre áquella cidade ás 12 horas
e 45 minutos, com direcção para aqui

S. PAULO, 22 (A. A.1 — (Urgente)Ultimas informações recebidas
com relação ao "raid" Buenos Aires.-
Rio de Janeiro dizem que Hearne
passou sobre Sorocaba ás 12 horas e25 minutos, sendo depois novamente
avistado, em evoluções, rumando em
seguida ao sul: itinerário diverso ao
que deveria percorrer, tudo fazendo
crer que Hearne se ache desnorteado

S.-PAULO, 22 (A. A.)-^ Urgen-
te — Comniunicações urgentes aqui

; recebidas de Sorocaba noticiam quealgum tempo depois de haver" passa-.do sobre aqueila cidado o appa rolho
pilotado pelo aviador Hearne foi o

mesmo novamente avistado em evo.
luções sobre a mesma, tomando em
seguida direcção sul.

Accréscentam ainda que tal easo
foi obse»vado tambem em »Passo
Fundo, o que oceasionou a longa de«
mora da travessia á Ponta Grossa.

Suppõe-se que o destemido piloto
não possua conhecimento perfeito
dós logares a percorrer, dando en-
sejo ft perda da direcção e conse-
quentemente atrazo em attingir os
pontos onde escalará.

ITAPE11ININC.A, 22 (A. A.) —
Urgente — O aviador Hearne passou
hoje por esta localidade, ás 12 ho-
ras, com rumo .1 capital do Estado

S. PAULO, 22 (A. A.) — O "Es-
tado de S. Paulo", edição da noite,
a propósito do "raid" Buenos Aires-
Rio de Janeiro, publica hoje a sp.
guinte noticia:

"Segundo os telegrammas recebi.
dos, o.aviador Hearne, que, com tan-
to suecesso, pata tentando o "raid '
Buenos Aires-Rio de Janeiro, partiu

-hoje, ás 6 1J2 horas, de Ponta Gros-
.sa, com destino a esta capital.

A's 10.40 era o aviador assigna-
•lado em Pirajuhy, localidade situada
apenas a cerca de 60 kilometros
aquém de Ponta Grossa.

. Isso significa, a menos que tivesse
havido erro nas informações trans-
mittidas, que o piloto aterrou entre
as duas cidades, pura reparar algum
desarranjo, proseguindo depois no
seu voo.

Mais tarde, fla 10.40, passava o
aeroplano por Itararé; ás 11.20 por
Bury, ás 11.30 por Aracatú, voando
a grande velocidade.

Em Itapctininga foi avistado ãs
11.50 e n sua passagem por Tatuhy
deu-se âs 12.41.

Depois disso, as informações tor-
haram-se confusas, pois annunciam
a sua passagem por Soroc;.-ba ã.s
12.30, isto é, antes da hora que pas-
sou por Tatuhy, o que é impossível,
a não ser que o aviador esteja per-
dido, rumando novamente para o sui

Em todo o caso, de accordo com oa
dados acima. Hearne devia estar em
S. Paulo entre a.s 13 o 14 horas, o
que não se deu até a hora de encer-
rarmos o c.vpc.liente desta folha.

E', portanto, provável que o avia-
dor tenha descido no caminho, pois
a sua reserva de combustível, seniio
para einco horas de voo, não era sul-
fíçiçnte para voar tanto tempo sem
aterrar.

Não é exacta a noticia de que o
aviador Hoover vá ao encontro do
seu collega que vem de Buenos Ai-
res para indicar-lhe o aerodromo,
porquanto o. piloto norte-americano
se acha no Rio de Janeiro de onde
deverá, regressar só segunda-feira
próxima. "

S. PAULO, 22 (A. A.) — Oom-
aiunii-am de Sorocaba:

"O iivlmlor Hearne, depois de fu-
zer varias evoluvões, deixando a zona
em que 

'paii-avii sobre esta cidade,
tomou mino do Siií, Indo descer a
duas jegiins daqui, em coiisctjiieiicln
diu mão tempo. íts l-l l|2 horas.

O aviador Hearne veiu muis tardo
para esta eliliule, onde esteve em pas-
selo." . ..

BUNOS AIRES. 28 (A. A.) — Os
Jornaes af.fixaram agora,, á noite, te-
lçgrammus.' da Agencia Americana,
do. Rio. de,.Janeiro, annunciàndo a
aterrissagem do aviador Hearne eni
S. Paulo.

Esses telegrammas são lidos com
avidez pela multidão que se aglome-
ra á. porta dos jornaes e despertam
o maior enthiisiasmo.

SOROCABA. 22 (A. A.) — O avia-
dor HéArné pretende partir amanhã,
pela manliã, depois de concluir os
pequenos reparos de quo carece o
leme do apparelho, dainriifit-ado por
oceasião da aterragem. quando foi
de encontro a um cupim, situado nos
campos de Itinga.

SOROCABA, 22 (A. A.) — O avia-
dor Eduardo Hearne foi obrigado a
aterrar a cerca dé duos léguas desta
cidade, nns proximidades de Itinga.

Transportado para aqui. eni auto-
movei, por diversos cavalheiros da
nossa melhor sociedade; o aviador
Hearne percorreu diversos pontos da
cidade, recolhondo-se depois ao Ho-
tel Arcas. A' hora em que telegraplio,
10 da noite, o dèriodadp piloto está
assistindo a uma sessão cinematogra-
phica.

Na sédc dessa companhia, hoje, ás
13 horas, realiza-so o sorteio das re-
spectivas apólices, tendo sido expedi-
dos convites, para maior solemnida-
de do acto.

—Ouve? Que s<iió é .aquelle.'...
—Papá Noel iiistalou-.se no

O PAVILHÃO
OUVIDOR, 10?

¦n » <a a 1

No despacho de hontem foram assigna-
d.os os seguintes decretos?

Na pasla da guerra ^
Classificando o tenente-coronel de in-

fanteria Nonato de Farias 110 10" bata-
lhão de caçadores (Ponte Nova) ;

Nomeando adjunto do Collegió Militar
do Rio de Janeiro o capitão de cavallaria
Vitalino Thomaz Alves, devendo ter
exercicio na sala de geometria;

Desapropriando a fazenda Providen-
cia em Petropolis, Estado do Rio, e as
terras que formam a fazenda Cabral;

Abrindo o credito de 12.152:670$. para
attender ás despezas da verba 9", do
actual orçamento, soldos, etapas e grati-
cações de praças de pret;'Classificando o caip-tfio do exercito de
2" linha Josc Joaquim Franco dc Sá r.o
quadro supplementar da arma de infan-
teria;

Declarando privado do respectivo poíti)
Antonio da Moita Castello, capitão da
antiga guarda nacional, visto não ter
presíado o devido compromisso legal,
e sem effelto os decretos de 7 do cor-
rente, designando os auditores bacha-
reis Armando dc Alencar e Jaci.ivlio Fer-
nando Barbosa, para servirem, aquelle na
10* c esle na 11* circumscripções da jus-
tiça militar, cjiii sedes em Porto Alegre e
Santa Maria, respectivamente;

Transferindo, a pedido, os capitães
Luiz 'Carlos de Moraes, do 4° esquadrão
do 9" regimento de cavallaria indepen-
dente (Jaguarão), para o cargo dc aju-
dante tambem de cavallaria independem;:
(Livramento), e João Aymbiré Mendes,
deste para aquelle esquadrão ;

Reformando o soldado Abilio Antunes,
do 8" regimento dc cavai!'ria indepen-
dente.

Na pasta da fazenda;
Nomeando: para a delegacia fiscal de

Matto Grosso. 40 escripturario o 1". da
Alfândega do mesmo Estado. Manoel de
Cerqueira Caldas; 2° escripturario o
3" Cesario Correia da Silva; j", escriptu-
rario o 4" Arnaldo de Mattos, e o 2° offi-
ciai aduaneiro da Mfandi-ga de Corum-
bá Tliemistocles Sandoval de Almeida
Serra, para 4° escripturario da nicsma
repartição.
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Castanhas verdes

Amêndoas e avelãs
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O NATAL
VEM UMA SO' VEZ NO ANNO

FOlUilM KSTA SEMPRE CÒMVOSCO

AFAMADO

ANATÔMICO

CALÇADO

PROCURE FAZER VOLTAR QUANTO ANTE
0 SEU ViGOR SEXUAL, EWÂNDO

UMA VIDA INFELIZ

ahhente dc uma conferen-
ria sobre a mulher, a

Fcskis.
A [esta da Mulher, no Club Militar. ^
IDe cordial accordo com o calendário

republicano, terá logar a i de janeiro pro-

ximo a commemoração solemne e espe-

ciai da fraternidade universal.
A solemnidade, que vai ser especial-

mente offerecida á sociedade fluminense,

constará essência
cia scienti fico-líten
deusa do lar, no salão de honra do club,

gentilmente cedido pela respectiva dire-

Ctoria, pelo general Gomes de Castro.

A sympathico festa é naturalmente pu-

blica, e para ella é convidado o publico,
de ambos os sexos, em geral.

Tainbem serão especialmente convida-

doi o governo, o Congresso, os jornaes, as

-endemias, os tribunaes, as repartições,

us institutos, as corporações, as associa-

ções. etc. A ceremonia começará precisa-

mente ás 8 horas da noite, ou 20 horas le-

gacs, do grande dia

Apro
se os petizes que

-.ima-se o dia de. Natal, e alegram-
aos milhares são prote-

gklos pela Assistência á Infância.
\ commrssão das senhoras que este

anno promove a "festa da criança po-
bre" conta ainda agora com a extrema
generosidade da mesma população para

nada falte aos pequeninos desherda-

quitella, commissario de café em nos_.«
praça.

Faz annos hoje o Sr. Joaquim. Souza
Imenes Filho, do commercio desta praça.

Passa hoje a data natalicia do senhor
Francisco Eugênio Leal, commerciante
desta praça e chefe da firma Francisco
Leal & C. *

Faz annos hoje a menina Dircilia, filha
do Sr. José Augusto da Silva e neta do
Dr. Frederico Silva '

Enfermos.
Tem estado enferma, não inspirando

porém, cuidados o seu estado de saude, a
Sra. Meira Penna, esposa do Dr. J. Fla-
vio de Meira Penna.

Fallecimentos.
Na residencia do conselheiro Nuno de

Andrade falleceu, hontem, ás 8 horas, a
Exma. Sra. D. Mary de Lima c Silva
Avelline.

O enterro da inditosa senhora, que cra
muito conhecida e estimada entre as fa-
milias de nossa fina sociedade, realiza-se
hoje, ás 9 horas, saindo o feretro da rua
Esteves Junior n. 22, para o cemitério dc
S. Joüo Baptista.

*
•Falleceu hontem', em sua residencia.

aos 88 annos 'de idade, a Sta. D. Fran-

lt. DA T.IWGVJAYANA 84

O eminente Dr. Klinder, em sua
recente conferen-ia na America do
Norte.nssim se externou: "A debilid.i-
de sexual, tão commum no sexo
forte, devé-se, unica e exclusivamen-
te. ao máo funecionámento dos rins"

Os rins, devido aos excesstís com-
mettidos, ficam resentidos o-pvodu*
zem o esgotamento geral das forças
vitaes. Notarão que, após praticadas
certas extravagâncias, ficam r.s cos-
tas como que machucadas, o corpo
niolle, a vista embaciada, fraqueza
geral, multo ardor no canal uretral
e difficuldade no acto conjugai. 133-
tes symptomas que parecem nao ter
importância, sao o começo de uma
tos se o mal nao 6 combatid' a tem-

cheia de aborrecimen- j

po. As PASTILHAS RINSY têm pr >-
vado ser o especifico mais pode-
roso para combater t elimi ">.*• estas
doenças, actuando diretamente so-
bre cs rins, fozéndo expellir o ácido
urico, que um dos seus factores
principaes. Tonifica os nervos, faz
desapparecer a neurasthenia, nu-
gmenta a força vital, deixando-lhe
em condições de poder desfrutar a
vida sem receio. Provai hoje mesmo
as PASTILHAS RlNS-t. Peça em
qualquer pharmacia ou drogaria um
vidro e terá a certeza de que uma
vez conhecido nã.. lhe faltará este

auxiliatlor. Vendem-se -ias principaes
drogarias o com segurança na dos
senhores:

vida infeliz e

Drogarias Granado, Baptista, Huber, Pacheco^pd^: 1, Giffoni..Drogarias -íiíiuuuu, -"apuíia, *._,.,-., -—;.:.',, ,-...,. „„,.!,, m. iri.
André B-rrini. Sul-Americana, Teive, Rangel. V. Silva, Granado & F-

HÍ 1 P. áó VKUJo, - ffier. Le-gey & C. e Carlos Cruz. r;*..co ueposl-

tarin no Br.-sil Benigno Nieva, Caixa Postal 979. Rio de Jl-ne"'°-

CãsõíTde policia

na nos encantadores dias deque
dos da fortttn
Natal e Anno Uom.

Nas festas de Natal, que ha cerca de 20
annos vem realizando o Instituto de Pro-
tecção e Assistência á Infância, ja foram
contempladas cerca de ..3 mil criancinhas,
nue receberam quasi A? "'il objectos de
todo o gênero, elevando-se as dádivas a
mais dc 360 contos.

7° dia, ás 10 horas, na matriz da Cande-
laria.

Na igreja de S. Francisco de Pau-
•Ia, será celebrada amanhã, ás 9 1 [2 ho-
ras, missa por alma de Alice Semelle de
Àmórira.

A PEQUENA CRUZADA

Associação sob o patrocínio da irin5
Therezlna do Menino Jesus

Esta caridosa nssociiiçflo. cuja presidente,
í n scnliorit» I_nrltn Piwsoo, foi fiinilailn no
enrrente nnno, por uni crii|K> Oc moças ila rocie*
ilnilc, pura o ensino ilo «ilhuclsino fis crianças
pobres, para a confere-lo de roupas, e distri-
tiui.-fu) de biniiucilos pelu Natal.

Tem por 1» secretaria: Sta. Lucilia dc Sou-
za Mlbclrot 2» thesonrelra, Sta. Oc.llíi Itan-
gel; 1» thesourcira, Sta. Stella Silveira Mar-
tlns liamos e 2° thcsourclrn, Sta. Rosita Sinn-
paio.

Alím destas senhorita», mais umas 15 1110-
cas prestam q seu auxilio como catlici-lilstas.

Foi liinilipin organi- ia nina bibUot.hecn, ui.nl-
to interessante, para ninçiis, nfiin dc facilitar.-
lhes a leitura do livros e.iiMi.iutcs c instriictivos
quo nilo se encontrííin nqut no líio.

Querendo melhorar sempre ustn eiiciuitudoj
ra obra, a iledicadn dlriictorln, lembrou», o dc
aluir cm sua sédc, provisoriamente 110 palácio
do Cntirtc. uni serviço do assistência .medica 11
todas ns crianças púbrs..; estu n«sl«teiirlu co:i<tn
dc 11111 medico effectivo. c seis medicou á domi*
.-ill.».

No dia 8 deste me:; houve a cercmonln to-
cante da primeira romniiinlitio dc fiO ninii .liili..s,
28 meninos c '.'2 menina».

Agora pelo Natal, a A Pequcnn CriBilda, offe-
rcccrA ao:i seus pobrn-itilíos, uma linda festa,

Choque de-vehiculos
Era grande o movimento na praça

dos' Governadores, quando por ali .pas-
•ava o automóvel n. 2.522, dirigido

pelo motorista Antônio Vidal. Em sen-
tido contrario e contra mao vinha um
caminhão. Prevendo um desastre e

querendo evital-o, Vidal fez uma ma-
.obra rápida, mas foi chocar-se com
o bonde n. 22, da linha pra vi da Ban-
deira, guiado pelo motorneiro regula-
mento n. 3.588.

Do choque resultou ficar o automo-
vel com os pharúes, o radiado? o a

caixa do motor bastante avariados. O

bonde ficou com a ponta do estribo
auebràdíi*

Provada a casualidade do desastre, a

policia do 12° tVstricto limitou-se a re-

gistrar o facto. ^^

que ê o José Fernandes Lopes, edn-
vidou-o, cu por outra, intimou-o que o
acompanhasse â, delegacia do 5°
stricto.

Vendo-se no "embrulho", o homem
do dito, confessou, então, que o peru
fOra roubado na casa da rua do Mat-
toso n. 105, resdoncia do Sr. Salvador
Dartoni.

Na delegacia, foi o Lopes recolhido
ao xadrez, emquanto que o dono do
peru era avisado do oceorrido para ir
buscar a ave.
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commissionados peta Sociedade Estimulo
das Bellas Artes, aqui
lecer um intercâmbio

Distinguiu-nos honlem com a sua visita
engenheiro Rodolfo Zinnari, nosso col-

lc-n da fí/'0Cd, de Roma. recentemente
chegado ao Brasil, onde vem como corre-
spondente daquelle importante jornal.

A bordo do Pass de VAcs, embarca-
ram para a 'Republica Argentina os sen lio-
res Eduardo Taladrid, secretario da lis*
cola de Bellas Artes dc Buenos Aires, e o

pintor argentino QuinqueIte Martin qi.c......:?....,:„* r.,.1-1 Sociedade Estimulo
eram para estabe-
artístico entre o

nosso e aquelle pai,. Do exito dessa_ mis*
são falou eloqüentemente a exposição lt

Qiiinquella Martin, da qual a nossa mi-

prensa c os nossos críticos se oecuparam
lon-amente, e com enthusiasmo

•<o embar:ue dos illustres hospedes,
nuo nos quatro mezes que aqui «tiveram,
tão bem souberam conquistar a symp.ttlita
e a estima do nosso meio social, compare-
ecráin, além de representantes do mundo
official, innumeros jornalistas, artistas e

escriptores brasileiros.

Em companhia de%ua filha, senhorita

Durandin, embarcou hontem. á tarde, no

Mcndosà, para a França .onde vai fazer

uma pequena etttdia, a Sra- Durandin,
•Exma. esposa do general Durandin, sub-

chefe da missão militar frr.ncez.a.
O seu embarque, que se effectnòu no

cáes do porto, foi concorridissimp, tendo

ali comparecido muitas famílias de nossa

melhor sociedade', que se foram despedir

dessa illustre senhora.
• *

«.pós uma ausência de vanos mezes rc-
p-rc--.ou da Europa, pelo Pays de Wacs,
o Dr !..-.ard Abrantes. Em sua compa-
nhia. regressaram igualmente sua digna
consorte'e a gentil Senhorita Leçpoldinn
Pires.

, bordo o paquete Anna, esperado hoje,
che '.a de Santa Catharina o Sr Oscar
Rosas, director da Imprensa Official e
deputado á Assembléa Legislativa daquelle

"O 
desembarque realizar-se-ha ás io ho-

ras, no cáes Phriroux.

Aiinioefsafios.
\ i data de hoje vG passar o dia de seu

annivcrsario natalicio o coronel Pereira
Lobo presidente do Estado dc Sergipe
que, com a sua reconhecida capacidade
trabalhadora, representou por varias e-

gislaturas o seu Estado na Câmara Alta
da Republica.
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O Olympio quando bebe
fica valente

O homem estava contente demais e
para solemnizar a sua alegria, entrou
repetidas vezes nas tendinhas que en-
controu pslo camnho, bebendo cm-
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Tônico nervino, insuperável. F6v-

mula vegetal e Inoffenslva. do nota-
vel professor franco- Dr. 12d. Pi-
card. CommunSca o alimento c esti-
mulo necessários ao -ystèmn nervoso
e penltal, fazendo, por e_te melo,
com que o paciente recobre rápida-
mente a vitalidade e forq:ts esgota-
das Produz feflultiiloá conclusivos e

EFFEITO liiEDSáTO
na falta de vitalidade, debilidade
gonitài xTti Idade avangotla, perda
parcial ou total da potência sexual,
fraqueza cerebral, perdas- seminaes
nbotürnas, falta de concertraqão
mèiv.ai, èsgot?m_«ito nervoso c phy-
sico o nçíirasítheriáã. Seu.-; resultados
são sempre raipldõs e seguros.. A'
vc-nda nas drogarias. Único tlepost-
tario: Oscar A. Villaíime. Quitanda
50, 2". Kio de Janeiro.

iPOTElC

iií> i";ii(tiip do iiuleio do •Ciittotc, gentilmente
(.'.Uri.) |t!« Sm. D. Miir.v IVmsoii.

Nt-:vii fi-shi «'.¦'•ilo flistrilmidos n rcrçn *1p
ÍíO.i crluiH;íis brinquedo^, doces, c roíiima felina
por nif«;;ts une Kentfrosümonte prcstiunin o seu
vallo.sõ ronenrso, o [t<.-.im coneorrorflo pnm u
alegria dos pequenino.*».

Guarda-Moveis
(s ii»

Serrou o dedo
O marceneiro Manoel Correia, portu-

i*ue_ de K9 annos, casado, morador a

rua Coronel Pedro Alves n. 129, Ira-

balha na .erraria da rua Visconde de
ítaúa n. 46* Hontem Correia estava

| serrando umá; taboa e, distraindo-se,
seriou tambem o pollegar esquerdo.

Foi chamada a Assistência, que pre-
siou ao infell- operário os soecorros de
uu^ elle prec/sava.

Ã policia do 14° districto soube do
facto.

Assalto em pleno dia
Por maiores eáforços que a'policia

faca, rio -sentido de sanear as zonas
mais freqüentadas pelos vad.o.s e. la-

drüe. profissionaes, não consegue eyl-

tar que de quando em vez o rog stro.

póliòiál dos jornaes noticie factos que
eStad em perfeito contraste com os ha-

bilos de uma cidr.da civiltoda çomq C o
Rio. Senão, vejamos: Huiltem,_ cm

pleno dia, o barbeiro A vel no José Ua-
mos, branco, de 22 annos, casado e mo-
rador (x rua Visconde de Sapucahy nu-
mero 93, passava pela rua da Ame-
rica, quando foi surprcliendido pelos
ladrões .loão Krun e outro, cujo vulgo
ê "Caxanga.". Estes exigiram de Ave-
lino a importância do 50$0üü. Avelino
negou-se a attender e foi por :sso ag-
gredido a tiros de revólver, disparados
por João Brun. O barbeiro, sentindo-
se ferido no joelho, pé e braço es-
querdos, çacou de uma navalha e vi-
brou vários golpes em Brun. "Caxan-

gá" não quiz entrar na lucta e resolveu
fugir.

Pela policia do 8° d stricto, que teve
conhecimento do oceorrido, foi sol'ci-
tada uma ambulância, para medicar
ós fci idos.

João Brun, que ficou gravemente
ferihò; depois de medicado pela As-
s'*átehc!á. deu entrada na Santa Cnsa

rador ü, rua Tobias Barreto n» 4G, o
qual lhe propoz, montarem juntos,
um "atelier" de costuras nesta rua.

Pina concordou com ' o negocio e
entrou logo com 10:000$ÜOO.

Tempos depois, Furtado procurou
novamente-a Pina, para convidal-o a
entrar em um novo negocio vanta-
joso; do qual tambem ser.t sócio,
Antônio de Castro, proprietário de
uma fabrica de calçados ix rua
da Constituição ri; 1-1.

A proposta foi aceita e os tres so-
cios dirigiram-se para o cartório do
tabelião Hermes, onde ao ser assi-
giiadò o contrato, Furtado e Castro o
assignãram em. primeiro logar, op-
pondo-se a que Pina fizesse o mesmo.
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( Americloas )

Para lavar o rosto
irriixíiii a p"He e evita as rugas e asperezas produzidas pelos

BuDi/nòfés cujo uso é prejudicial. Muitos estragos produzidos na

cutis são r aura ti os pelos alça lis e gorduras, matérias primas de

qualquer sabonete. '
\ J.*"i'lnha rollnli, da American Beauty Aeademy, encontra-

sc ná Casa Crashley & C, rua do Ouvidor lí. 58, o nas boas perfu-
ma rias do Brasil.

usx^'^m.m^^mmiae!^y^íi.T-^-i'imi9a..- .._

Ouviiiur, 105 Curloon, Aü
Urugu.yaua, 33 íatui-r.uo, L76

I atuei > du Sã, GU
Visco-dt. do Itin lírnuc ,4til(Niheroy,
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zia, encontrou do's menores em tra-
jes de Adão, embarcados om um ca-
bique, sem remos, e que iam, arrasta-
dos pela correnteza, para fora da
barra.

O inspector Miranda fel-os passar
para a lancha "Àurelino Leal", tra-
zendo-os para a sede da policia mariti-
ma, onde foram autoados pelo crime
do terem se apoderado de embarcação
alheia e de offensa ao pudor púbico.

São elles o nacional Paulo Flora van-
ti, do 14 annus, e o portuguez Leonidlo.
Augusto Pereira, de IC annos.

- im— nfr^-isga ^ pan—

Atropelou e foi preso
O automóvel n. 4.003, dirigido pelo

motorista Antônio de Almeida Pení-
chem, passava hontem á noite, com
excesso de velocidade pola avenida Go-
mes Freire e ao chegar na esquina da
rua do Rezende atropelou o hespa-
nhol José Falqueira Berbial, emprega-
do num botequim próximo.

Berbial, que soffreu contusão e he-
matomii da reg'flo frontal o commo-
ção e fractura do cràneo; depois do
medicado pela Assistência fui remo-
vido para a Santa Casa, em estudo bas-
tante grave.

O motorista foi preso e autoado pela
policia do 12" districto.

-aa 9» gP-t-Bi—

quanto tinha dinheiro. Besta fôrma, o
Olvmpio Joaquim de Souza, varredor
da" limpeza publica, de cor preta, ficou
embriagado, e quando se dirigia para a
secção onde trabalha, a do Bio Com-
prdo, quiz aggredlr este mundo e o
outro, com a vassoura de que se acha-
va munido.

Um guarda civil quiz acalmal-o o
ficou com a "testada varrida". Afinal,
com multo custo foi o ebrio preso e rc-
colhido ao xadrez do 15c districto..

 —»<_»« o— ¦¦ —
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Um cadáver boiando pro-
ximo á ilha do Go-

vernador
..Tontom, pela manhã, a policia ma-

ritima ftii avisada de que rias im-
mediações da ilha do Governador esta-

Avelino foi niito.-do em flagrante e ns I va boiando um cadáver. Pelo sub-ln-

ffiító&k^SMwSi estão no spoctpr Joaquim Miranda foram dadas
'"».„.-,.> 

...-.-WiièA»'. ordens no sentido de partir para o lo-
encalço ua 'caxí»tif.à"

ARTES Mfi
THEATROS

Um "páo d'agna" reni-
tente

O JosC Figueiredo, hontem, depois
de .tomar muita bebida, oú!z tambem j

cala lancha "Aurer.no Leal", que pou
co^tlepois t».-azia a reboque para a ram-
pa do mercado velho o endaver alltí-
dido.

Segundo informações colhidas, tra-
ta-se do cadáver de Casimiro Baptista,
que ante-hontem, cm companhia de'Manoel 

Santos"e Antenor José vinha
tomar", um bnnde na rua Pinao -dfe 

(do ^.cg Maria Angtí, onde morava
Mesquita, próximo á de Major Avia. 

|Vja1.lv.,m os tres no bote "Jaguarão"
Como o sett cquilbrio não estivesse» g e'm meio dn |,ai,ini fasmiro-perdeu
nada firme, o conduetor não consen- j0 enuilíbrio e ciihiu ao mar, uão tendo
tiu que elle embarcasse. O ebrio in- s!clo I)0SSjVPi ar.s seus comnanhelros' ' "ma d\s- j paival-o.

Ba rampa do mercado foi o cadáver

sob o pretexto que elle assignaria
outro, mais tarde.

Pina caiu como um '.'patinho .
Mezes depois, Pina não vendo o tal
contrato, interpcllou Furtado e es-
te- declarou-lhe, então, que Castro
hão o queria como sócio.

Pina que j.'i entrará com 10.000?,^
, quiz rehavcl-os e os dois "sócios"
. prómetteram restituil-os em presta-
i ções mensaes de 200*000.
1 - Furtado, não contente de ter em-
brulliado Pina, ainda transferiu pa-
raonome dc uma tal Ferreira Bas-
saítl, a propriedade de "atelier" de
costuras.

m a> «it» a m 

Brigaram por causa de
aluguel

Fernando Francisco Barros, preto,
de 20 ánnos, reside com Alcino Fer-
nandes, branco, de 37 annos, em um
commodo da rua do Monte n. 77.
Hontem. os dois, por causa dc alu-
guel do o.uarto, entraram a discutir,
passando 

"logo 
em seguida ás vias de

facto. ...' '• ,
Bsbordoaram-se a valer e quando

a policia do 11" districto acudiu, am-
bos estavam feridos. .». . , /

Antes de autoados, os dois conton-
dores foram soecorridos pela Assis-
tencia.

Caiu do bonde
O servente de pedreiro Roque Jo*

sé, dc 21 annos, solteiro, morador ü.
rua Professor Gablzo n. 20, viajava
hontem, no estribo de um bondo e
quando este passava pela rua Frei
Caneca, caiu ao chão, ferindo-se na
região òcçlpltal.

Levado para a Assistência, ahi re-
c.ebeu os curativos de que carecia, -
retirando-se depois para sua residen-
cia.

¦ —¦- iiiWilQ 0St fli »_»¦¦ m*

• Será crime ?
No posto central tia Assistência,

foi soecorrido hontein, o trabalhador
João Beis, casado, de 40 annos, bra-
sileiro e morador na fazenda de São
Bento, Estado <lo Rio.

João lieis apresentava fractura cx-
posta do frontal c contusão nas rc-"
giões parietal esquerda e malar di-
reita, produzidas por. Instrumento
cortante:. Da Assistência, Reis foi ré-
movido para n Santa Casa.

—BB*.

hoje o Sr. Mattoso MaiaF;iz aunos
Fort.. . -

Xomc ronhrcido nesta capital e no bs-
tido do Rio. tendo exercido neste ultimo
varias funeções de ordem administrativa
e iu esphera politica, p Sr. Mattoso Maia
Forte descnípcriha actualmente com o bri-
lh-.ntisnío de sua culta intelligencia o
ergo dc ministro do Tribunal dc Contas
daquelle listado.

O l'tii- que o contou já no numero de
seus redaetores. se associa ás manifesta-
.ões dc- sympathia que lhe forem presta-
das na data que hoje transcorre.

4
'•'az annos lwje o deputado federal p_or

Minas Geraes Dr. Raul de Noronha Sá.
*

Fez annos hontem o Dr. Frederico Ce-
sar nurlarnaqui, inspector geral da nave-
r-ação marítima e director do Lloyd Bra-
sileiro. »

Faz annos hoje a senhorita Alair Ro-
cln, filha do Sr. Anotnio Rocha, do com-
mercio desta praça.*

Faz annos lioje o Dr. Victor Vianna,
redaçtor do Jornal do Commercio.«

Vê passar hoje a data do seu anniversa-
rio natalicio »a gentil senhorita Carmen
Roussouliers, filha do Dr. Léon Roussou-
liers, juiz federal no Estado do Rio.

*
O joven Manoel de Lima Braga, fun-

ccionario do Supremo Tribunal, faz annos
hoje.

cisca Filgueiras Magno da Silva, viuva

do general Canos Magno da Silva e lilfii
do Sr. Julio Magno da Silva.

A extineta er."., pelos seus dotes de

coração e espirito, muito estimada no

circulo das suas relações.
O enterramento de seu corpo realizar-

se-ha hoje, á tarde, ás 17 horas, no ce-

miterio de S. Francisco Xavier.

Eni erros.
Será hoje inlníuiado no cemitério de

S. Francisco Xavier c corpo da menina
Arluttc, Filha do maestro Luiz Sampaio.

O iV.cl.o sairá ás 17 horas, da rua Ita-
piru' -.'.. t<|9'

*
O enterrameit.-) do corpo do Dr. Ml-

guel José Rod-igucs Pereira terá logar
hoje, no centittrio dc S. João Baptista.

O saimento do ferciro da casa n. 49.
da rua Rádcmacker, es.á marcado para as

9 horas.

Missas.
No altar-mór da matriz da Candelária,

reza-se hoje, ás 9 i|a heras, missa por
alma de D. Mari:. Ursulina Oliveira uo
Monte, mandada celebrar por sua fami-

Fez a~ ios liontem o Sr. Luiz
comincreiantc da nossa praça.

Xcrv,

Fez anno» liónUni a Exma._ senhora
D. Ignez Leonor Guppo Mesquitella. es-
posa do Sr. Alfredo de Almeida Mes-

lia.

Amanhã, ás 9
S. Geraldo, em
missa de 7" dia,
netti.

AS " PKEMIÉRES "¦ nii HONTEM,

Por abáo-iita falia de espaço fomos
obrigados a retirar, á .ultima hora, rio
nosso numero de hoje a chronica do
nosso companheiro G. de C. sobre a pri-
meira da peça IVii-li-chang, representada
lionlem 110 .Municipal pela companhia de
comédias Ernesto Vilches, bem -como a
da opereta O outro :exo, uo Repub.ica e
a da revista Se a boinba arrebenta..., no
Recreio.

A PRIMEIRA DA "PENSÃO DA 
'."iCOTA ".

xo Cakí.os Gomes.
Um novo origina! brasileiro se repre-

senta heje. fio Carlos Gomes: é a co.ne-
dia em tres aclos de Alberto Deodalo.
.-/ fensão dc. Nicola, que. segundo nos
informam, põe em foco uni flagrante da
vida bohemia carioca.

A di.U'.!".)t:ição dc A (tensão da Nicola
está assim feita: D. Xètiê. Ema de Seu-
za; 03_a; Hortencia Santos; Luiza. Ira-
cerna (íe Alencar; D. Niccta, Mathiide
Cos.a; Lulú (travesti), Odette Tavares;
Esmeralda, negrinhaj Zizjnha Macedo;
Dr. Linhares, Marzullo ;Bòfiifácio; A.13Y.S;
to dos Santos; Dr. Alberto, M. Collares;
Quintas; Armando Braga; Dr. ' Cyro.
José Souveral; Sociro, Al.Iirio Ferreira;
Manoel, João Gaspar; Dr. Cláudio. César
Marcondes; estafeta. A? Barros; empre-
gado da Correia.

PALÁCIO — O liai Simão.
REPUBLICA — O ouí.-o sexo.
S. PEDRO — Â Capital Peácral.
S. JOSE' — Os cangaceiros.
RÉÇR13IO — Se a bomba arrebenta.
TRIANON — A casa do tio Pedro.
MUNICIPAL — La casa de lc Troya,.
CARLOS GOMF.S — A Pensão dc

Nicola.

(.INKMATOGKAlMiOS
CENTRAL — A viagem de Macisle e

Çarlilos sae do xàdresi
ODEOX — A pesca tit- marido e Os fu-

neraes do prefeilo de Cork.
IDEAL — A francasinha'.
OLY.MIPIA — O terror c n ilha do

sistiu, orlginando-se tVnhi
ounsão.

Quem na vida .i!l alguma vez foi
passageVo de bonde (tudo na vida 6
•• passageiro") sabe muito bem o pio-
gramma destns questões.

bóia soldados da brigada policial de
ns. 182 e CO, do 3" batalhão, intervie-
ram é deram voz de prisão 110 Figuo'-
redo. Este, não querendo sujeitar-se
a isso, espalhou-se e só a poder de
mula páncadâlra o empurrões 6 que
elle foi levado pnrn » delegacia do 17°
districto, cujo xadrez abriu as portas
para rccobel-o.

. _¦..¦¦—-¦¦~-~*^ç-,>«i>-<g&-«»j_a»¦ -¦ — ¦¦-

do infeliz homem removido para o ne-
cio terio.

O «Ae-.i»l«ri.*i«lii Simões» ex-

|iellj qiíi Iquri' vrme iil't'.stinrL

Aeeidente de trabalho
. Na rua Santa Clara, em Copacnba*
na' csLão sendo feitas umas obras a
vários desastres sc têm dado ali.
Ainda hontqm o trabalhador Josô
Luiz dos Reis, de 26 annos, solteiro,
brasileiro o residente na Villa Rica,
estava trabalhando," quando uma pe-•
dra rolando do andaime, produziu-
lhe fortes contusões no dorso do pô
direito. •

. O . en.carrega<lo das obras Thomas
dos-Saiítos chamou o Assistcncia, que
medicou .íosC» Luiz, tleixando-o de-
pois-em- sua residência. - ¦; ¦¦'-, - •.•'.'..¦

í ._i\põlic'ia do' 30" districto'teve co-
nhecimento do oceorrido.

O Natal eslá ahi!
K O ri.Itli' KSOAPOU DE SEU

KOUn.XDO

O guarda desconfiou dó typo.
Aquella cara meio suspeita, {.quella
hora da manhã, sobraonntlo um enor-
me embrulho... tudo ^sso causou-lhe
uma ceita estranheza, e o policial,
chamando o homem á fala, perguntou-
lhe qual o contendo.

Isso passou-se nri manhã de liontem,
na ru_ rit .'«pritililòà.

O tal .sujeito chegou-se ao guarda,
assim com pouca vontade'; coi;ou a ca-
beca. como que embaraçado, para de-

Àggressão
A Assistência soecorreu hontem o

operário José da Purificação, preto,
residente nó largo da Fabrica 11. 7,
o qual, nas obras em que trabalha,
no n. 57 desse largo, foi aggredido
por um tal "Bahiano", seu collega,
que fugiu.

A policia do 17° districto soube do
facto e abriu inquérito.

—1> «n» » ¦

Um "bom" negoeio
Na 1" delegacia auxiliar está sen-

do apurada, em inquérito, uma quei-
xa levada pelo advogado do portu-
guez João Faria, residente em Rea-
lengo.

Ha tempos Faria foi procurado pe-
lo hespanhol Antônio Furtado, mo-

Desenhista ou gatuno ?
O homem, conforme declarações na

policia, íé desenh sta, tem 28 annos e
reside á rua Joaquim Silva n. Ilu. O
seu nome'6 Victorino Ferrão e é por-
tuguez. 

'
Victorino foi preso em flagrante

dentro da casa n. 15 da rua do Re-
zende, moradia de varias decaídas,
para onde elle entrara por me'.o de
chaves falsas.

As mulheres, que tinham ido jantar,
quando voltaram e penetraram na casa
encontraram-no escondido em um
quarto e deram o alarme. O rondante
da rua acudiu e prendeu o meliante,
levando-o então íara a delegacia do
12" districto;

Victorino conseguiu: roubar apenas
55, que estavam na gaveta de um mo-
vel. ' 

' •

A ÍWtoEíPÊNfclüfóClA
Mobilario completo, para uma ca-

sa com 36 peças—2:300$000.
Kua do Theatro n. 1—• Telophone

47 li Central.

Foram presos dois meno-
res vadios

Alguns menores vados vinham, lia
muito já, preoecupando a attenção do
sub-inspector Miranda, da policia ma-
ritima. Varias queixas foram dadas
contra os mesmos. Hontem; aquella
autoridade deu uma batida nas nos-
sas praias e, ao largo da de Santa Lu-

iiii-iiiiy i\ 1Pt '\ . i h li \\ 11'I| A A ii D AJ ü kj V
Ü

i|_ horas, na igreja de
Olaria, será celebrada
pela alma de José Ca-

Por alma do Dr. Francisco _ Salles
Meira c Sá, será rezada hoje missa de

Neursstlienia e fraqueza g>-ral?...
U«ai o verdadeiro «Heinopb.ispli-*-
tone» tortifi»an'i! MedicameutuI y.

icrror.
KLECTRO-BALL — O honlem Leão.
(MODERNO — Rivalidade.
IPHENIX — O hálito dos Deuses.
PATHE' — A frahcesinhn.

.AVENIDA — A princejillha.

T s.u'? CÒti rrlm? Usai o grande lo-
nic-j peitornl «Bromotiinç», Medic -

niiiitally.

Para o estômago, figado e intestinos. — Uma vida levou o Abbade Moss a
cumprir o seu sacerdócio, alliviando a humanidade. - Aproveitai os resul-
tados dessa vida de estudos. Lede os attestados da efficacia desse maravi-
lhoso remédio.

Prisão de ventre — Indigestoes—Dores de figado
Cati.a<lo di soffrer do <sloiungo, pii.fio de ventre e dôre. no ligado,

s»gui lua ilo c ngej ões qu m . di>is.iviiiii & morte, ileix-l do tomar reme-
üio-, ri i-iiaiiilu-ine «os oruein solViinieutoí.

I>ò ai .1* i!..l)íi;a, u.vrnlçiii.H, nòr ••» nos rins, fnstio, colioi d, eram meu.
coni|>ii íí -,i .s liai) iua'9. In.tmlo uliitiiaiiient,' para ex|> nineinar as PILUr
LA n .liilADE MO^i tive o exir. ordiiiarin coiteut m'iito ddver meu
es.;ki.' ... ilí.tiu ni|ii >Miieut>», |) siuilo os primeiras ibas sem dons. sem:
]iri-i"n> o .riiire, aiiiinuh.lr.-iiie uiú que coiife.-s i a mim iii'Siii> nada mais

Túo |nd.;r ¦>_. o r:p do lesu tadj oõTiseguldo 1 iiicainente c>m as.IMLU-
LAS IH) ACIADIÍ MOSá é digno dj -er trr.iismi tid ¦ i.os qn-t -ollrem,
motivo polo qual ¦¦ ntonzo e peso esta pub icaeão.

CtrtfíS Àttvrà Camargo.

po's' dizer resolutamente: "E um
perú, "seu" guarda"...

Um perú?!.. E onde o arranjou
você?!

Comprei-o.
Qual! VocS não tem cara de'

comprador de perus. CotH:'.-mc is?o em
letras meudas e... cuidado com o São
Benedicto...

E acabando de proferir e&as pala-
vras a autoridade passou o mão na
gola do paletó do homem do embrulho,

E-!onmgo o l>ite.,iuosI... Soüreis,?...
Usai 11 in perita Ue loiiip' odi','ü.iivo o
r.tililnilor phyvn\- gioo «Ilcmope-
plunc u. Me<li>'..iin'ii'a!ly.

Em to ir.b m

¦mMÈm
phar macias o drojario». Agente. geraci:

& V. - Hua Io de ilareo, 151 —UIO
SILVA OOMES

Foi suspenso o concurso
de 2" entrancia para
empregos de fazenda.

O Sr. ministro da fazenda recebeu
hontem dO presidente do concurso
de 2* entrancia, para empregos de
fazenda, que se esta. realizando nesta
capital, ho Lyceu tio Artes e Offieios,
um officio. communicando haver si-
db arrombado o movei, no qual se
achavam, as actas e provas de eco-
nomia' o.sciencias das finanças, da-
quelle 

'concurso, sendo as mesmas
provas roubadas.

Assim que S. Ex. tomou conheci-
mento. do facto, .f.ic.oui imniedia-
tamente ao Sr. chefe de policia, po-
dindo as necessárias providencias pa-
ra apuração do delicto e punição dos
culpados.

O Dr. Homero Baptista resolveu
mais mandai abrir inquérito admi-
nistrativo para elucidação do caso,
suspendendo, atê ulterior deliberação,
o concurso em apreço.

O 3o delegado auxiliar, Dr. Nasci- \:'
mento Silva, assim que teve conhe-
cimento deste grave caso, dirigiu-se
immediatamente para o edificio do
I.v<»f»u d».'»Arte? o Offieios. ncnmpa-
nhado do Sr. Ramon Peres, marce-
neiro, afim de fazer a perícia no mo-
vel arrombado.

Chegando a esse estabelecimento
de ensino, o 3o delegado auxiliar foi
para a sala "João Alfredo", _e ah'. em
presença dos examinadores, presiden-
te e secretario do concurso, examinou
o movei arrombado.

Foi constatado por essa autoridade
que. os larápios tentaram -violar a
fechadura da gaveta do movei, e co-
mo não o conseguissem, arrombaram,
então, a tampa do mesmo, podendo
assim retirar ..facilmente as provas
escriptos que lá estavam guardadas.

Toda._| as provas de economia poli-
tica que esU .a-n--irs.se movei foram
carregadas pelos myste.h)«os larápios,
que deixaram, ou por precaução ou
descuido, a acta do exame, que foi
arrecadada pelo delegado, afim de'*
organizar a lista nominal dos candi-
datos.

O Dr. Nascimento Silva abriu in-
querito a respeito, c hoje vai tomar
os depoimentos do servente Armando
Barbosa e Silva, dc vários emprega*
dos do Lyceu e dos membros da com*
missão organizadora do concurso.

Hs_a tuitoríd.dr» ii prgnni:iO'.i lam-
Uem-varias diligencias a respeito. .-"¦'

¦' &àáiÁ .-.< A?:
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C, 6,
em Villa

segundos o pri-
fia 9,45, 14,30 e

Os jogos de domingo
CAMPEONATO DE 1920

PRIMEIRA DIVISÃO

Andaraby x Fluminense
No campo do Andarahy A.

rua Prefeito Serzedello
Isabel. Torceiros,
meiros quadros,
16.15, respectivamente.

Juizes: primeiros quadros, Carlos
Santos; segundos, Juracy Nazareth
de Araujo, e terceiros, João Chrockau
do Sá. Represiitante, Joaquim Gui-
marães.

Palmeiras x Villa Isabel
No campo do America F. C, a

rua Campos Salles, no Engenho
Velho. Terceiros, segundos e primei-
ros quadros, ás 9,45, 14,30 e 16,15,
respectivamente. .

Juizes: primeiros quadros, Flmio
Ribeiro do Castro; segundos, Elviro
de Souza Ribeiro, e terceiros, Alberto
Paes da Rosa. Representante, Oldo-
•nar Murtinho.

SEGUNDA DIVISÃO
Tasco da. Gania x Macken/.lo

No campo do Botafogo F. C, a
(rua General Severiano, em Botafogo.
Terceiros, segundos è primeiros qua-
dros, ás 9,45, 14,30 e 16,15, respectí-
vãmente.

WGA SUBURBANA DE FOOT-
BALI.

(Sub-Llga da Metropolitana)
Mavllles x Italla

Pedregullio x Dramático
Frontin x União

Riachuelo x Modesto

Notas do dia
DUAS PALAVRAS

' Tendo um collega matutino publi-
cado ante-hontem. em sua secçâo
sportiva, com a assignatura 

'-Justiça",

algumas linhas, referentes íi. nossa
chronica sobre o jogo Fluminense e

MUA METROPOLITANA DE DES-
1'OKTOS TERRESTRES

(Nota official)
Conselho do bnskct-ball — De-or-1

dem do prosidentçi convido os repre-
sentantes do conselho de basket-ball
a se reunirem em sessão amanha, fis
20 1|2 horas.

Conselho infantil — De ordem do
presidente, convido os representantes
do conselho Infantil a se reunirem
em sessão amanhã, fts 20 1|2 horas.

Papeis despachados pelo presiden-
tl. uo S. G. Everest, communi-
cando a eleição da nova directoria —
Cumpra o disposto no art. 66, letra E,
doa Estatutos.

.Secretaria, 21 de dezembro do
191-0. — V. Antônio Apollaro, 2° se-
cretario.

ASSOCIAÇÃO DE CHRONISTAS
DEPORTIVOS

(Official)
Aviso aos concurrentes (lo palpites

—A directoria avisa aos concurren-
tes dè palpites da "Tai;a America" e
•'Premio A. C. D.", que, sendo o
dia 25 do corrente, sabbado, dia de
Natal, o9 prognósticos para os jogos
de domingo serão recebidos atê
amanhã, ás 10 1|2 horas, sem tole-
rancia.
¦VSSOOIAÇÃO ATHLETICA DO EN-

GENHO VELHO

Assembléa geral — Resoluções to-
madas em assombl£-a extraordinária,
V convocação, realizada em 21 do
-.oriente mez:

a) licenciar até ulteriores delibe-
••ações o Sr. Mario Guimarães, pri-
neiro thesoureiro desta associação;

1») conceder o prazo pedido pelo
u-esidente paia satisfazer o seu com-
iromisso;

c) conceder o prazo pedido pelo
.r. Mario Guimarães, 1* thesoureiro

desta associação, para quitar-se, cujo
prazo 6 até o dia 1 dc março do anno
vindouro;

d) tomar conhecimento do do-

r*ryrm w mu m%

¦lil
Uma estatueta ou um Yaso
de porcelana de Copenlia-

éue é
um presente distineto

e de bom gosto

rio, Guaracy, P. Lim», Ismael e
Aguiar.

•Reservas: Zeca o Durval.
Jardim F. C. — Realiza-se hoje, no

campo do Carioca F. C, rigoroso
treino, ontre os 1M teams do Jardim
e o do campeão da 2* divisão. O dl-
rector desportivo do Jardim pede o
comparecimento dos jogadores abai-
xo escalados, na sede, ús 15 horas :
Thomaz — Álvaro e Admar — Zorô,
Ricardo e Antenor — Eugênio, Joa-
quim, Dantas, Rolla e Sylvio.

Reservas: Braga o Patrocínio.

í
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FRIGORÍFICAS
Fabricas : S. PAULO o RIO

JOSÉ' CONSTANTE & Co.
Avenida Rio Branco, 91 - EtlO
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Flamengo, taxando-a de "injusta e
irritante", e que a mesma visava fe-
rir o valoroso e sympathico campeão
dc mar e terra, o Flamengo, nas pes-
soas dos capitiles dos 1M e 2»° teams,
cumpre-nos declarar, para evitar ex-
plorações, em torno do nosso modo
de proceder, o seguinte:

1°. Não temos pelo Flamengo ou
por outro qualquer club desportivo do
Urasil, antipathias;

2". O valoroso grêmio rubro-negro,
jatem recebido destas eolumnas a
maior somma possivel ue sympathia
e admiração, aliás mui merecida, ora
da própria redacção de "O Paiz", ora
por intermédio dos nossos illustres
collaboradores, em cujo meio se acha
I). Xislo, associado do rubro-negro;

3°. Quando foi do anniversario de
sua fundação, "O Paiz", reconhecen-
do. como sempre reconheceu, no Fla-
mengo um club de tradições glorio-
san, e quo nos honra bastante, dedi-
coir-lhe, desinteressadamente.uma pa-
glnn, com os retratos úos seus cam-
peões de mar, e desse seu acto não fez
alarde nenhum;

4". Relatando o que vimos domingo
ultimo no stadium, não fizemos mais
do que relatar a verdade, e não só os
distinetos players Flamengo, Sisson" o
Milton, como muitos outros, dirão se
os factos se passaram como relatamos
cu nüo ,e se adulteramos urna linha
hontem sequer. Appellamos para a
palavra honrada desses sportsmen;

5o. "Justitia"é que interpretou mal
as nossas linhas e ao contrario veria
nas suas entrelinhas, no caso do pia-
yer Sisson, senão uma critica altiva e
independente, ao menos, uma nota
cômica;

6". "Justitlfl.", é que foi "irritante e
Injusto" em taxar-nos de tal, por-
quanto, "O Paiz", além de apreciar
as qualidades de Sisson, a ponto de
provocar pelas suas eolumnas uma
manifestação de apreço por oceasião
do seu regresso ao Sul Americano, por

cumento de garantias apresentado
pelo thesoureiro;

e) nomear o Sr. Milton Meirelles
Costa para exercer, em caracter in-
terino, o cargo de V thesoureiro des-
ta associação;

f) tomar cm consideração o pare-
cer apresentado pela commissão no-
meada para explorar uma mercado-
ria no commercio;

g) tomar em consideração a propôs-
ta feita pelo Sr. Manoel Silva, re-
presentante do S. C. S. Paulo, cuja
proposta é para o secretario da as-
soclação officiar ao S. "«C. Militar,
pedindo informações sobre a pessoa
do Sr. Arnaldo S. da Fonseca, ex-
presidente desta associação.

Aviso — Em vista de nos arWn-
mos no fim do anno, a directoria
desta associação resolveu que todo*
os directores fizessem férias até o
dia 1 de janeiro próximo.

• Na sôde, á. rua General Canabarro
n. G, a secretaria da associação
acha-so fechada, sendo por isso in-
util a ida de qualquer pessoa que
queira tratar de intoresses com a as-
soclação, até aquelle dia.

Inscripções — As inscripções con-
tinuam abertas, tendo sido as condi-
ções publicadas.

No dia 4 de janeiro próximo, das
20 íis 22 horas, achar-se-ha um di-
rector de dia para dar informações
que lhe forem solicitadas.

TRAININGS

Fluml nense F. O.—Reallza-se hoje.
üs 16 horas, ¦ um treino, entre o 2o e
3* quadros desse club, tendo sido es-
calados os jogadores abaixo, cujo
comparecimento a commissão de
sports solicita, por nosso intermédio,
á hoVa acima mencionada:

Segundo: Affonso — Hugo e Moa-
cyr — Faro, Honorio e Junqueira —
Adamastor, Coelho, Lemos, Queiroz
e Moura Costa.
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ter.desafrontado a familia brasileira,
dando merecido castigo ao "scroc"

Palácio Zino, nunca rageteou applau-
sos aos seus actos, quando disso se fez
merecedor; quanto a Milton Caldus,
além da velha amisade, que o uno a
um dos nossos redactores, desde os
tempos acadamieos. "O Paiz", nos
matches em que elle tem actuado
como juiz, jamais deixou de elevar os
seus méritos, recomniendando-o sem-
pre aos clubs desta cidade como um
arbitro de primeira ordem;

7». Pelo exposto, fica "Justitiá"

certo de que desta vez, não medrou
ainda, a intriga;

S\ "O Paiz" continua a ser o que
¦empre foi: a verdade acima dc tudo.

9". Não guardamos os applausos a
quem merece.mas tambem,não calare-
mos o bico, quando se torna preciso
dizer as coisas como ellas são;

10°. O nosso dever profissional, acl-
ma de tudo;

11°. Quanto á primeira parte da
sua carta Justitiá" provou desço-
nhecer as funções da A. C. D., julgan-
do que nós estamos na obrigação de
aceitar censuras dc quem quer que
seja; a funeção da A. C. D. ê muito
diversa, e nunca obrigou a que os
chronistas, seus associados, redijam
as suas notas, de accordo- com o que
ella quizer. „_ ..

12°. Quanto á ultima parte, "Jv.sti-

tia" completou a si'-, ".«ueiiz nota po-
bre de espirito:!!...

do

Banhos de mar em
casa

Vendem-se a 500 K-is—Primeiro
de Março n. 151, c nas boas pinar-
macias c drogarias—Exijam a mnr-
ca registrada onde se 16: Banhos
de mar em c.i-sa". Únicos analysa-
dos e recommendadoa por distinetos
clínicos.

Terceiro: Julllen — Luiz Liberal e
Rabello — A. Braga, Gcarge o Vi-
c.ente — Carlos Augusto, João Igna-
oio, Henrique Braga, Luiz Almeida e
Sã Carvalho. ."•-. „ ,

Reservas: Oliveira, Julinho, Cavai-
cantl Reuzo Montanari, Guaranys,
Soutello, Milton Maia, Motta Maia e
Marino. ., i,

America F. C. — Realizando-se
hoje rigoroso treino.do Io team con-
tra o l" do Mackenzie, a commissao
de foot-ball pede o comparecimento,
íis 16 boras, dos seguintes jogadores:
Ribas — Barata e J. Martins —- Pe-
dro. Miranda e Avellar — Barroso,
Edgard, Chico, Paulo e M. Curty.

Reservas: todos os jogadores
2o team. ,- __ Amanhã, «Is 16 horas, haverá
treino do 8.. team contra o Guana-
bara: Noronha — Álvaro e Alfredo—
Mario, Oswaldo e Lyrio — Santos,
Siqueira, Cintra, Ariosto e Brilhante.

S. Christovão X Vasco da Gania —
Reallza-se hoje, ás 15 l.ü horas, no
campo da rua Coronel Figueira de
Mello, rigoroso treino, entre as prin-
cipaes esquadras.

O diroctor sportivo do Vasco pede
o comparecimento, na sede social, as
14 horas, de todos os jogadores e
mais os seguintes reservas: Djalma,
Adão, Américo, Godoy e Dino.

C. R. Vasco da Gama — Realiza-
so amanhã, no campo do club acima,
ãs 18 horas, rigoroso treino, entre o
í* e W teams.

O director sportivo pede o compa-
recimento de todos os jogadores as
15 horas.

S. O. Mackenzie — Realizai! do-se
hoje á tarde, rigoroso treino com o
1» team do America F. C, no campo
deste, o captain geral pede o compa-
recimento de todos os jogadores
abaixo, ás 15 horas, no refe-idn cam-
po: Batalha — Jucá e Lagden —

Justo Washington e Salomé — Aly-

AVISO
Botafogo F. O. — A directoria, por

nosso intermédio, leva ao conheci-
mento dos sócios que terá Iogar
amanhã, a "soirée" dansante que a
directoria mensalmente offerece ás
suas Exmas. familias.

O ingresso se fará com o recibo
n 1°

Hcll-nlco A. C. — A thesouraria
communica, ,por nosso intermédio,
que será de grande conveniência,
para regularidade de serviço, que os
associados se munam com antece-
dencia do recibo n. 12, o qual dará
ingresso ao baile de amanhã.

Para attender os associados o the-
soureiro a-cha-se na sede do club to-
dos os dias, das 20 ás 22 .horas.

C. lt. Flamengo — A directoria
tendo cedido o seu campo ao Centro
Social Feminino .para que este realize
no domingo, das 17 ás 22 horas, um
garden party, de caracter beneficen-
to, previne a seus consocios que nes-
se dia a entrada será pessoal.

S. O. Botafogo — Communico aos
associados .que quizerem fazer parte
nas iprovas do velocidade e resisten-
cia, pedirem inscripções na secreta-
ria do club at6 amanhã, afim de con-
correrem na eliminatória que será
offectuada no próximo sabbado.

ASSEMBLÉAS E REUNIÕES
America F. C. — O presidente con-

vida os sócios quites para se reuni-
rum em assembléa geral hoje, ás 20
horas, para discutirem o relatório da
actual directoria o procederem á elei-
ção da nova directoria para o anno
ue 1021. ,, .

C. tt. Flamengo — O presidente
convida os sócios a se reunirem em
assembléa geral extraordinária, em
segunda e ultima convocação, hoje,
ás 20 1|2 -horas.

Ordem do .dia: "-'
a) Deliberar sobre a modificação

do emblema social;
b) Resolver sobre uma proposta

relativa á admissão de novos sócios
contribuintes.

Botafogo F. C. — O presidente
convida os sócios quites para se re-
unirem em assembléa geral, no dia 3
de janeiro próximo, á_r 20 horas, pa-
ra discutirem o relatório da actual
directoria e procoderem á eleição da
que deverá roger os destinos do club
durante o"anno de 1921.

S. C. Mackenzie — O presidente
convida os associados para se reuni-
rem em assembléa geral ordinária,
nos termos do artigo 89, capitulo IX,
dos estatutos, no dia 28 do andante,
na sédc social, á rua Dias da Cruz
a. 153, sobrado.

Ihcria F. C. — O presidente convi-
da todos os directores a comparece-
rem á sede social, hoje, ás 21 ho-
ras, afim de, reunidos,- tratarem de
assumptos de grande importância.

Villa Guarany F. C. -- O presiden-
te convida os directores e associado»
para se reunirem em assembléa geral,
amanhã.

a) Eloiçio de nova directoria; D)
Interesses geraes; c) Preparativos
piira o baile do dia 31 do corrente.

S. C. S. Paulo —• O presldonte ped.i
o comparecimento de todos os dire-
ctores hoje. . .

—A directoria deste club pede
o comparecimento de todos os
sócios, no dia 27 do corrente, para
eleição da nova directoria e outros
assumptos, sendo que todos os ap-
cios devem estar quites até a ves-
pera. . _ ,

Paulistano F. C.—São convidados
os associados ã se reunirem cm as-
sembléa geral ordinária (1* convoca-
ção), hoje, -para tratarem da seguin-
te ordem do dia:

a) Approvação dos novos estatu-
toa;

b) Eleição da directoria que rege-
rá o club no anno social de 1921;

c) Interesses sócias,
Rio A. C. — São convidados todos

os sócios quites a se reunirem em as-
sembléa geral ordinária (2* convo-
cação), hoje, ás 20 horas.

Ordem do-dia: eleição da nova di-
rectoria para o próximo anno.

A. A. <lc Villa Isalwl — O presiden-
to convida para tomarem parte na
assemlbléa geral extraordinária que
será levada a efi.eito hoje, todos os
sócios quites.

A ordem do dia:
a) Eleição da directoria para 1921;

b) Reforma de estatutos; c) Inter-
esses geraes; d) Organização dos
campeonatos internos de foot-ball
l:nv-tcnnis, peteca e basket-ball
Regulamento da taça
Foot-ball Club".

Notas de S. Paulo
À LIÇÃO DE DOMINGO

Com o t:tulo acima, lemos no "Esta-

dinho", de ante-hontem, o seguinte:
"Não vamos falar do jogo de domin-
go. isto é, de sua parlo technica. Esta
tarefa já foi sobejamente desempenha-
da pela imprensa não só desta capital
como do Rio, onde o sensacional em-
bato despertou o mesmo enthusiasmo
e repercutiu com a mesma intonsdado
que se verificam nos jogos entre cam-
peões locaes.

O que nos faz escrever estas linhas 6
a alta e bella lição moral que, para or-
gulho de S. Paulo sportivo, foi o pro-
cedimento dos dois formidáveis con-
tendores do domingo, quer antes,
quer durante, quer depois do jogo:
nem um incidente, nem um commen-
tario desairoso, nem uma rusga dessas
que tanto enteiam e deslustram as
grandes justas sportivas. Ao contra-
rio do tudo isso, a empolgante partida
que teve por scenario o elegante campo
da Floresta tevo a embellezal-a e -¦

engrandecel-a um superior e
sentimento de lealdade e

Festas do Natal e
AnnoJoYO

NOVIDADES PARA PRESENTES

PRKÇ.IS ESPECIAES
Seda lava vel, japoneza, to-

das as cores, metro  85900
Seda lava vel, japoneza; lar-

gura, 100 c, metro  0$200
Taffetá paulista, pura seda;

larg., 100 c., metro  11*500
Taffetá Irancez, encorpado;

larg., 100 c cores da
moda  1W500

Foulard de seda, alta moda,
listras c xadrez; larg.,
100 c, córte para vestido 84$500

Taffetá com listras largas;
larg., 100 c., metro .. 20S000

Crépe da China, Cristal, to-
das as cores; larg. 100 c. 15$800

Tricotlnc de seda, cores Un-
«las; larg., 100 c., metro.. 24$500

Palha «lc soda japoneza;
larg., OO e., metro  8*200

Palha do seda .Especial; lar-
pira, 00 c., metro  11*800

Setim channense, todas as
oôres; larg., 100  1»$800

Soda japoneza, listrada, pa-
ra camisas, metro  10*000

Bello sortimento de artigos para
homens e crianças

ESPECIALIDADE DA C.ÍSA

Enxovaea completos para noivas,
cpm todas as peças precisas:

300$, 250*, 200*, 180*,
170*, 100», 150$, 140*,
130*, 120*, 100$, 009,

80*. 70*, 60*, 50*.

USA OBLAHBQ RAUL
83-RÜA DA ASSEMBLÉA-85

Perfumnriu finas e produetos phar«
ui.ictuuicui, nai-loiiai-H e rstrongelros

__mmmm_m_g_mmma

ARMAZÉNS DO PALÁCIO
DASN01VAS

83 RUA URUGUAYANA 85

(Canto da rua do Hospicio)

Teleplione, Norte, 2.875

j_gãdbr__~o directores do vencedor e
do vencido.

Raras vezes, rarissimas vezes mes-
mo, assstimos a scenas semelhantes.
O commum, ê o vencedor acirrar o
odlo do vencido com passeatas rui-
dosas, com barulheiras e gritarias nas
respectivas sedes, com funçanataa e
exhibições ostentosas.

A ASSOCIAÇÃO PAULISTA VAI
TER NOVA SEDE

Ao que íomos informados, a diri-
gente dos sports terrestres de São
Paulo vai transferir a sua sede da
rua Si Bento, para um magnífico edi-
ficio situado no largo de S. Fran-
cisco.

A nova sede será luxuosamento
instalada, com salas e gabinetes es-
.peciaes para reuniões dos conselhos,
assembléas e commissões.
A PENA DF. SUSPENSÃO DO BACK

PEDIUiTPlT VM SER OANCE-
D«\DA.
Sabemos que existe em S. Paulo

grande trabalho para que a directo-
ria da Associação Paulista cancele
a pena de suspensão imposta ao back
palestrino Pedretti, por ter este Ido
jogar em Uberaba.

Varias noticias
O cinema do Flumánense luncclo-

na hojo. — Realiza-se hoje, no pa-
vilhão da piscina, áa 21 hora-., &
sessão cinematographica de costume,
sendo o ingresso feito mediante a
apresentação do recibo do mez cor-
rente, podendo os sócios levarem
em sua companhia pessoas de sua fa-
filia (senhoraa). isto 6. mãi. esposa,
filhas e irmãs solteiras, de couformi-
dade com as dsposições do regimen-
to interno, íaaendo-se sobre este par-
tlcular a mais rigorosa flscaliaação,
agindo a directoria com a m-txma
energia contra os infractores.

Os portões abrir-se-hâo á« 20.30.

l.o 1_ "Medo audacioso", por Doro-
thy Dalton, .5 partes..

2.»  "Quem cala consente.", co-
media em 2 partes.

aiiml Sodré. scríi, o director sporti-
vo «lo Botafogo F. O. — Ao que sabo-
mos a maioria dos associados do Bo-
tafogoF. C na procrima assembléa
para a eleição de sua nova directoria,
vai votar no querido e consagrado jo-

1 gador brasileiro Mimi Sodré, para o
cargo de presidente da commiasão de
desportos. .. .. .

•A escolha a nosso ver, nao podia
ser melhor » os verdadeiros botafo.-
guenses votando em Mlnu Sodré, pa-
ra o cargo de dlrector sportivo pres-
tarão ao club grande serviço.

O querido foot-baller tem .todos os
predicados para exercer tão espinhe-
sa missão quo serft desempenhada
com grande amor que o referido
sportmen devota ao seu club, do
qual é grande benemérito.

Mimi Sodré, será pois um excel-
lente substituto do «acatado sport-
men Dr. Luiz de Paulo e Silva.

JOPLLUtKlá

A NACIONAL
• 126, Ay. Rio Branco esq. 7 Setembro
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O
"Fluminense

a
nobre

cavalheiris-
mo que culminou no agape offerecido
aos contendores pela directoria da 'A.
P. E. A., e no qual se confraterniza-
ram em alegre e sincera camaradagem

B isso tem ocorrido— calcule-so —

depois de jogoainhos despidos de im-

portancia o sem influencia, portanto,
na decisão do campeonato. O vencido,
por sua vez, torna-se provocante e ir-
ritante; já m campo, logo que. lhe
fogem aa probabilidades de victoria,
desrespeita os directores da pugna,
ameaça retirar-se do campo, diz des-
aforos aos espectadores o não raro ag-
grlde aos contendores. Depois do jogo,
então, as coisas tomam um aspecto
pavoroso: ha gritarias, protestos, vaias,
o diabo. .

No jogo de domingo não houve, ab-
solutamente não houve o mínimo des-
Use: tudo correu com perfeita regula-
rldade, sob uma bella atmosphera de
harmonia o cordialidade, uma harmo-
nia e uma cordialidade que são um
bello e salutar exemplo para os de-
maia clubs da A. P. E. A.

Poi essa a grande lição moral que o
embate de domingo trou» para todo
S. Paulo sportivo.
A ASSOCIAÇÃO PATJMSTA VAI

TEI. O SEIiLO DE __MPOf?TO
Ao que ouvimos em S. Paulo, o

representante do C. A. Ypiranga, na
•próxima assembléa da Associação
Paulista,, vai apresentar uma pro-
.posta creando o sello de Imposto
para a entrada de todos os officios
na secretaria da associação.

Estes sellos variam na importan-
cia de 3$ a 10$00"o.

O CAMPEONATO MUNICIPAL
Para o campeonato municipal, da

Asocüação Paulista, a sar iniciado
ainda este mez, já. estão Inscriptos
diversos cluibs filiados.

O campeonato, que foi disputado
,pela primeira vez, em S. Paulo, no
anno findo, foi ganho pelo Indepen-
dencia F. C.

O TORNEIO INITITOI PAULISTA

Na sede da A. P. S. A realizou-se o
sorteio para os jogos do torneio
initium que domingo se realizará no
campo da A. A. das Palmeiras, dando
o seguinte resultado:

1° jogo —: Palmeiras x Santos, fis
13 horas.

2" jogo — Internacional x Portu-
gueza, ás 13 1|2 horas.

8* jogo — Corinthians x S. Bento,
íis 14 horas.

4o jogo — Ypiranga x Paulistano
ás 14 1|2 horas.

5o jogo — Minas x Palestra, ás 16
horas.

í° jogo — Vencedor do Io jogo x
vencedor do 2o jogo.

7o jogo — Vencedor do 1° jogo x
vencedor do 4o jogo.

8o jogo — Vencedor do 5° jogo x
vencedor do &° jogo.

ü" jogo — Vencedor do 1° jogo x
vencedor do 8o jogo.

CASA GOUVEIA
Incontestavelmente, a que melhor

sortimento tem em artigos para as
festas do Natal e Anno Bom. Impor-
tação directa. As melhores conservas,
os' melhores vinhos o as melhores
fruetas—-PINA, GOUVELV & O.
Rua Sete dc Setembro n. 58 A, canto

ila rua Sachct

O KEEPER ARNALDO V_U PARA
O PARA'

Terminando este anno o curso de
engenharia no Mackenzie College,
segue 'brevemente para o Estado do
Pará, de onde ê filho, o magnífico
arqueiro campeão do C. A. Paulista-
no, Arnaldo Motta, um dos melho-
res keepers da Paulicêa.

QUANTO A ASSOCIAÇÃO TEM EM
CAIXA

Segundo nos declarou pessoa de
responsabilidade sportiva, a Associa-
ção Paülsta tem actualmente em
caixa a importância de 130:000J000.

O inegualavel Inside-left botafo-
guense, nessa eleição terá oceasião
de ver quanto ainda ê querido, pois,
a sua eleição será unanime.

A uolróo-dansanto do Botafogo
í.. O. — Será amanhã a noite que
a directoria do glorioso Botafclgo,
fará realizar, em sua ma«gnifica sé-
de, mala uma encantadora soirée-
dansante.

Para 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
distineção do costume.

O S. C. Mangueira, recorre
— Na secretaria da Liga Metropolita-
na, deu hontem, entrada o recurso
do S. C. Mangueira, contra o acto
do conselho da primeira divisão, que
não aceitou a sua reclamarão pe-
dindo a annullação do jogo dos pri-
niíiros quadros com o Fluminense
F C

Harry Roblson, no Flumliieiifle
p, O. — Porá o quadro social do
trl-«ampeão carioca, acaba de en-
trar, o valoroso player e distineto
epoi-tmen Harry Roblson, que ha
poucos dias regressou da Inglaterra,
onde esteve servindo no exercito in-
glez.

Officiaes do "Florida" vlslta-ii o
stadium. — Acompanhados dos of-
ficiaes da marinha brasileira, posto a
sua disposição pelas autoridades na-
vaes, estiveram hontem, eui visita ao
stadium do Fluminense F. C, offi-
eiaes da armada americana, que fa-
zem .parte da guarnição do couraça-
do "Florida", ora entro nós.

Oa referidos oCficiaca visitaram to-
das as dependências do stadium,
piscina e etc, sempre acompanha-
doa por directorea do club' local o
.pelo associado Henrique Rizzo, ten-
do elles, se mostrado verdadeiramen-
te encantados com o -que lhes foi
dado ver, tendo um dos officiaes
americanos, declarado que o Flumi-
nense pôde se orgulhar em possuir
um local para sports de primeira or-
¦dem, e que muito honra o sport no
Brasil.

O querido footballer Mlml Sodró,
contundido—No match do desempate
do campeonato interno do Botafogo
F. C, realizado sabbado passado, fi-
cou seriamente contundido o consa-
grado footballer nacional Mim! Sodré.

O referido player alvi-negro acha-
se impossibilitado de praticar o foot-
bali, durante algum tempo.

O annivcrsario do Brasil F. C. —
Faz annos hoje o Sr. Ernesto Alves de
Souza, thesoureiro do Brasil F. C, e
seu representante junto ü Liga Sub-
urbana de FootiBall.

Em homenagem ao annlversarlan-
te, os seus collegas de directoria e as-
sociados, promoverão um réco-rêco ás
2fr horas, na sede social.

O America F. C. não jogará os 13
minutos do jogo suspenso com o Bo-

CASA HE3M
Grande armazém de comestíveis

para as festas do Natal e Anno Bom.
Sortimento completo de charcute-
rias, carnes preparadas, queijos.maa-
sas, frutas, conservas nacionaes e
estrangeiras, vinhos P.ordeaux, Bour-
cogne, Uheno, M:isela,Chianti,Cham-
pi-gne, etc. Restaurante "á Ia carte".

tafogo — Ouvimos em uma roda de
americanos que o seu club não dispu-
tara com o Botafogo F. C. os treze
minutos do match suspenso em 24 do
outubro findo em vista de já terem
se ausentado desta cidade vários de
seus jogadores.

Caso se confirme o que acima noti-
ciámos, ao Botafogo F. C, será mar-
cado os dois pontos do referido
match, não só por estar vencendo por
3x2, como por ter o America entre-
gue o jogo.

O keeper Tuppy, uo America — Se-
gundo noticiou hontem um matutino,
acha-se nesta cidade, vindo de Sao
Paulo, o grande lceoper Tuppy, que
tem jogado em vários clubs do Esta-
do de S. Paulo, do Rio Grande do Sul,
Paraná e Pernambuco.

O referido jogador, diz a noticia,
vai defender as corea do America, no
campeonato vindouro.

Commissões vara, a "soirée" do
Hellenico A. C. — -Para a "soirée" do
Hellenico, a realizar-se amanhã, a di-
rectoria, em sua sessão de hontem,
nomeou as seguintes commissOes:

Directoria geral, José Calmon.
Imprensa: Octavio Legey, Dr. José

Monteiro Soares, Gil G. da Câmara e
Armando Varady.

Porta: Mario Carrão, Eurico Cunha
e Adherbal Espíndola.

Buffet: Mario Aguiar, Max (Doer-
zappff e Nourival Guallicr.

Salão: Dr. Armando Carijó, doutor
José Alves Netto., Francisco Souwcn
c Orlando Sampaio Vianna.

Recepção: Dr. Homero Mattos Ma-
galhães, Milton Mattos Magalhães,
Edison Jacob, Elviro de Souza Ri-
beiro. Augusto Arar^es Filho, Jayme
Carijó, Jorge Bailly, Cordollno IMace-
do e Fernando Lisboa.

O team do America F. C, na opi-
nliio do Progresso — O "Progresso",

publicou hontem a organização do
quadro do valoroso America F. C
para o campeonato vindouro.

.O team terá alguns novos elemen-
tos, e será o seguinte:

Tuppy: Peres e Barata; Galdino,
Miranda e Avellar; P. Vianna, Alva-
riza, Manteiro, Haroldo e Curty.

O back Péres, do America, embar-
cou para o Uruguay — Em visita á
sua familia, seguiu tráíi-ante-hontem
para o Uruguay o magnifico back
oriental Abril Péres, do America
F. C.

Ao seu embarque compareceram
diversos directores e associados do
America.

Péres estará de regresso em prin-
clpios de março vindouro.

O Hellos F. C. vai promover um
"plc-nlc" — A directoria do Helios
F. C. cogita de levar a effeito, na
aprazível ilha de Paquetâ, brevemen-
te, grande "plc-nlc".

E' pensamento da directoria fazer
realizar no dito "pic-nic" uma parto
sportiva, com premios aos vencedo-
res.

O tenente Guilherme Paraense as-
sume a presidência da sub-lign — O
valoroso campeão mundial do tiro de
revólver tenente Guilherme Paraense
assumiu hontem a presidência da
sub-liga da Metropolitana, que se
achava afastado do cargo, devido a
ter seguido para Antuérpia com a
embaixada brasileira.

Os novos directores do S. C. Man-
gueira — A ultima assembléa geral
do S. C. Mangueira elegeu a nova dl-
rectoria para l,12il, cuja constituição
é a seguinte: presidente, Antônio
Martins da Silva; vice-presidento,
José de Almeida; 1° secretario, dou-
tor Luiz da Costa Velho; 2° seoreta-
rio, Leonel Miranda; 1" thesoureiro,
Octavio Sondermann; 2° thesoureiro,
Casimiro Possinha; l" director de
sports, Dr. Souto Castagnino; 2" di-
rector de sports, Lincoln Coimbra ;
procurador, Alfredo Santos, e com-
missão fiscal: Luiz Lebre, Lcvy Leite
e Manoel Marques Costa.

O Infantil Alliança no festival dos
Fidalgos de Maduréira — Tomará
parte, depois de amanhã, no torneio
initium, organizado pelos Fidalgos
de Maduréira, o infantil acima. O
seu director sportivo pede o compa-
recimento, na sede, â rua Clarimun-
do de Mello n. 126, dos seguintes
players, ás 8 horas, para seguirem,
incorporados, ao campo da peleja :
Lourival — Waldemar e Chico — Pe-
dro Japonez, Mineiro Pitta e Adriano
— Mulatinho, Bimbinha, Sobral, Ma-
zinho e Cosme.

Cesarino Ccsar será o represenlan-
te do Bomsuccesso F. C. junto á Liga
Metropolitana — Sabemos que foi
convidado para representar o Bom-
suecesso F. C. na Liga Metropolitana
o nosso collega de imprensa Cesarino
César.

Esse sportman, que, ha longos an-
nos, vem emprestando, com todo o
carinho e boa vontade, valioso au-
xilio á causa do desenvolvimento do
foot-ball, temos a plena certeza que
inuito fará em prol da novel associa-
ção, que vai representar, emprestan-
do todo o apoio ã. entidade máxima,
onde elle conta Innumeras sympa-
thias.

TURr
< VARIAS NOTICIAS

Depois de adquirir a potranca fran-
ceza Sansomette, por Gavarni e Sztro-
pho, que já se acha sob os cuidados de
Américo de Azevedo, regressou ante-
hontem para S. Pau:o o rtistilicio turf-

GOMME IL FAOT Cl«"(rruü
de luxo

tabaco turro legitimo
Lopea S» <te C3.
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man e criador paulista coronel Juliano
Martins de Almeida.

No próximo sabbado o estimado pro-
prietario do haras Palmeiras embar-
cará para o Rio da Prata, onde vai fa-
zer varias acquisições para reforço do
seu stud. ,

De Porto Alegre, devera chegar
amanhã o cavallo nacional Zuavo, qua
aqui tomará parte nas nossas re-
unões. ., ,

O filho de Zadig será confiado ao
"entraineur" Américo de Azevedo.

Tambem chegará amanhã do Rio
Grande do Sul o potro nacional Palha-
ço, filho de Avaré e da égua ingleza
Opulencla.

O novo companheiro de box de Ma-
ria Bonita è S nhá Flor vai passar a
chamar-se Fulano.

O importador Sr. Carlos Couti-
nho já adquiriu em Montevidéo um
cavallo argentino de classe regular, fi-
lho do reproduetor White Not.

Esse novo defensor da jaquota tri-
color aqui chegará dentro de poucos
dias.

O "Derby Cup Handicap", dispu-
tado no prado de Derby, na Inglaterra,
a 19 de novembro ultimo, na distancia
de 2.800 metros, com libras 1.500 ao
vencedor, foi ganho, por Kerasos, 3
annos, filho de Kennymore e Quick.
Em segundo chegou Celestral o om
3o Holbeach.

No mesmo prado, nos dias 18; é 19,
os produetores de'- Llangibby figuraram
brilhantemente, vencendo o pareo "Os-
maston Nersery", em 1.400 metros,
com libras 500.ao vencedor, Pha.par,
2 aunos, filho die Llangibby e Dounet-
ta, e o "Drakélow Juvenile", 1.400
metros, libras 300, Shillinglee, 2 annos,
55 kilos, por Llangibby o William, 5
Pr!de.

O Sr. Carlos Coutinho tem á venda
nesta capital um "yearling", filho de
Llangibby, quo, como se sabe, ê o pai
de Pactolo, Adam, Miss Golden e ou-
tros parelheiros.

Acompanhando vários potros da
Importação Carlos Coutinho, segue
hoje para S. Paulo o "entraineur" Ma-
noel Barroso.

No próximo donvngo serão-dispu-
tados no hippodromo da Moóca os dois
seguintes importantes premios cla-s-
slcos:

Grande Premio "Dr. Raphael do
Barroa" — 8:000$, 2:000$ e 1:000$000
— 1.800 metros — (Pesos especiaes:
cavallos 54 kilos e éguas 52 — Giska,
Re<-ilezu. Moreninha, Bealrice, Luck-
Night, Lady I«owe, Acarauna, Atyra,
Arauna Aibyra, Ajuri, Assahi, Amiza-
de, Mentor, Mysteriosa, Bodoque, Lula,
Snob, Rcdglen Galloplng, Girl, Re-
dlainp, Dorothy Baslng, Elllên, Am-
pwíi.., Olivenza, Fa!ry Marattíon, Cop-
per «Mlnt, Soberana, Bushay, Barreiro
P.ridge, Berlina, Botunia, Bemvinda,
Bronzino, Sycorar, Melindrosa, Meia
Lua, Black Susan, Sirli, Aratú, Eclpse,
D'Annunzio, Espião, Elástico, Ebano.
Estopim, Nassovian, North Star, Dal-
mazia, Samara, Mlllady, Maliciosa e
Charing Cross.

Grande PrenTo "Taça Nacional" —
10:000? — 3.000 metros — Cavallos e
éguas de 4 e mais annos, nasci-
dos no Estado de S. Paulo— (Pesos:
4 annos 56 kilos, 5 e mais 67 — Des-
carga de 2 kilos para as éguas) —
Corta Vento, Kitchener, Diavolo, Dris-
col. Café, Iolito, King e Mysterio.

Se conseguir matricula no Jo-
ekey Club, o jockey Cláudio Ferreira
montará entro outros no meeting de
domingo os animaes Garimpeiro, Be-
duina e Guarany, de propriedade do
stud Lima Rocha.

Os criadores Srs. Erasmo o An-
ton'o Assumpção não aceitaram a of-
ferta de 40:000$, qüe o proprietário
carioca Sr. William Lowry fez pelos
potros Allegro, por Vanderbilt, e Mi-
chelana, e Alie goack, por Vanderbilt
e Rathwilla.

Continuara sendo multo procura-
das qs cotações de Beduina, Aventu-
reiro, Atrevido e Lyrio, inscriptos para
a prorima corrida.

(Continua na 8* pagina.)

DE DESCONTO, NÃO E' NEGOCIO
Comprem na CASA YORK, qne

offerece mais vantagem na GRAN-
DE LIQUIDAÇÃO POR «OTlYO DE
OBRAS.
Camisaria e roupas de cama e mesa
22 e 24 Rua da Assembléa

Esquina da Rua do Carmo

%
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SECCÃ^CQininERCIAL
Mercado monetário

CAMBIO- E BOLSA

Movimento do cambio

Hontem tivemos o cambio sem negócios

». interesse, havendo algumas letras de

cobertura, e escaseando o dinheiro para

"'poroso, 
principalmente, o mercado

lornou-se firme, tendo funecionado. por

isso, com
pectativa

os mercados em posição de es-

de
Regulavam na abertura as taxas

B , 11x6 e 9 3|4 d-, contra letras a 9 7|8 d.;

mas tornou-se firme a 9 3)4 <J.

No correr do dia, havia bancário a
,!, e g _3|i6 d., contra letras a 9 15)16

d 
Jcsses 

preços permanecendo firmes, mas

estacionado o mercado, que fechou para-
Jvsàdo e muito firme, com o bancário a

,i ?I8 e 9 15116 d., contra letras a 10 e

J0 ,.| d. compradores.
Tabelas officiaes

O 90 di».

Debentures;
America Fabril 202*000
Alliança —
Mi-lli. no Maranhão 75(000
Antarcttca Paulista —
Bom Pastor 2041000
Cervejaria Brahma 208*000
Confiança 200*000
Corcorudo 200*000
Doca» da Bahia 140*000
Docua do Santos 200(000
.-•pehMKi 802*11110
Bdlficiidiira 105*0110
Kint l.ux MI2*000
Industrial Campista 2113*000
Magíenae. . . .' 170*000
Progresso Industrial . .. 2011*000
Mercado 208*000
Mnmifactora 1113*11110
Mela. om Pernambuco 150*000
Sant# Aleixo 180*000

200*000
2011*000

01*000
200*500
200*000

180*000
100*000
130*000
199*000
200*000

198JIH1H
200*000
150*000

200*000
185*000

100*000

Entraram 44.324 saccas; foram embar-
cadas 37.000 e não houve saidas, sendo
o deposito de 3.174-450 saccas.

Passaram por Jundiahy, hontem 44.000
saccas. . -

— Em Nova York a Bolsa desceu no
fechamento anterior de 10 a 13 pontos
nas opções e na abertura de hontem de
9 a 10 pontos.

Movimento do caíõ
O movimento estatístico do tuercuí» brotem

foi o seguinte:
Bntraia»:

Estrada do Ferro Central do BraBil
Kstrada do Perro Leopoldlna. . ..
Via marítima. ... •

1.082
9.130

402

Banco Pelotense

., omlrcs
l'arii

I/inilre*
i"ari-*
Itnlia
Portugal
Aileimuilia . • • • ••
mii-eii
Num York
lll-spilllllll
.lupilo
Suecln
Noruega
Iiollaiidn
SjtÍh • •
lí''1!,'»'»
|)I_iuiiuircfL
Au-ilrin

Ko&rc taxo :
CM, I»r franco ,. ¦

Bio di frota :
Bi is Aires (ouro)
Idem (papel) .. ..
UontcrldlSo

Pratos :
1'or eabograrama :

T.ondrea
Pnris
Nova Vork 
Itnlia
b/i -Ia

- 5|8
*120

a
1 n|32

*424
*250
*620
*100

1*100
7*130

Í03õ
3*550
1*435
1*090
2*220

*42T
»445

a 0 13| tB
*432

3 d|v.
a 9 112

*4»7
*270
*720
*115

a 1*145
a 7*300

*tl6ú
IX 8*570
a 1*500
a 1*110
a 2*320

*420
*4«0

1*105
íoi!)

A Câmara Syndical dos Corretores de
Fundos Públicos, em sessão de hontem,
resolveu admittir á negociação e respectt-
va cotação official da 'Bolsa as acções no-
mtnativas do Banco Pelotense, em numero
de 150.000, do valor nominal de 200$ cada
uma, com 50 "J* de entradas realizadas e
representativas do seu capital social de

30.000 :ooo$ooo. Foi, em vista disso, can-
celada a cotação das acções do capital an-
terior, de 15.000 :ooo$ooo.

—; ? " fi'

Rendas fiscaes
MINAS

2*470
5*500

a
a

6 vista

$123

5*710
2*550
5*700

RECEBEDORIA DE
GERAES

Arrecadação do dia 22
.Em igual período do anno pas-

wido 
Pe 1» u 22

22 :403*S00

405:507*100
440:287*800

Tolal. . o.
Desde o dia 1« do corrente.
MMla
Desdo o dia 1° de julho. , .
Mídia 

Embarques:
Estados Unidos. . . .. ....
Europa
Kio da Prata
Cabotagem
Pacific»
Cabo

Total . . . ......
Desde o dia 1» do corrente
Desde o din 1° de julho. .
Stock no mercado

Cotações por arrota:
- Tn» i 

Typo 
Typo 0 . . . . .
Typo 7 
Typo 8 . . . ..¦Typo 8 

Pauta semanal, *7S0,

10.014
160.322

7.920
1,452.520

8.514

12.245
1.701

160

14.100
140.303

1.201.866
495.20»

I 11S
*428

7*280

Proçai
Tvomlrcfi .. •?
Paria
llallu .. . • •
Portugal .. .
Nova Yoi-k ..
Ilp^iaiihu .. ,
Huenos Aires 1
Uontevldío ..

Fulei-ourii

Banco do BrasU
O 90 d|v.

9 27|32
*422 a

Por 1^000, ouro ... —
Câmara Syndicai

a 60 Hos
„ondrcs 9 51|04 •
1'aris *424 .8
Ilnlill —
Portugal .. —
Nova York ....... —
Aluntiivlilfo —
Huenos Aires (papel). —
lilem, ouro —
|[?spni)lift ~T"
Suissa —
Hamburgo —
'.f ii pilo .—'
Heliilca —
línllanda —
Srrl» —
Palestina •* —

I 51-16
*435

7*400
*255
*134

I d|«.
9 17|32

*425
*250
*700

7*220
*»45

2*500
5(000

8*184

. ... 12*50»
12*100

.... 11*700
..... 11*300

10*800
..... 10*300

por» kilogramma.

Álcool:
Oa 40 grio» •
D» 88 grio» • •.
De 36 grio» .,

Alfaia:

Uacional .. .»
-Arroz:

Brilhado dt 1* .. •• ••
Brilhado da 2* ••

Eapeciel .. .. •• « ••¦
Superior .. .. 
Hem .. .- •
Regular ».
Branco
Rajado do norte
Ue!. arroa. . • < •••••
8anga .••¦•.

Bacalhao:
Diversas marcai .. •• ••
Idem, meia call» . .••••»
Pelieiln. ... .....»•••

Banha:
:P. Alegre, lata de 20 MUi
Idein, de 2 kilos .. ...
Idem, dt 1". 'Uo •- •
laguna, lata. d. 20 kilot
ItaJahy, laU dt 20 klloa
Itajasj. rata «a 10 «ll«a.
(dam. lata dt 2 kilot ..

dt ao nuit .. '.'-. ••"•'
Mineira - Paulista, lata

da 3 klloa <*m
Batatas:

Mineira e Paulista .. ••
Rio Graade
Vranceut  •• .

Breu:
Americano, claro .. •• ¦-•,
'Idem, «acnro. • • •••••«

Cimento:

230*000 a 260*000'
220*000 a 230*000
190*000 a 200*000

üm kilo
*S60 a *380

«o Mias
48*000 52*000
43(000 45*1100
46*000 48*000
41*000 43*000
86*000 88*000,
82*000 34*000
38*000 40*000
26*000 28*000
22*000 35(000'
16(000 20(000

120*000 a 130(000
— a 65(000

100(000 a 105(000

Vm kilo
1(050 2(000
1*900 1*050
1(1(00 1(950
1*780 1*900
1(900 2(000
1(1100 «(001-
1(950 3(050
WWt 1(»B0

Para Rio Grande do Sul o escs., inglez
GUnsptan;

Para Recife e escs., nacional Almirante
Jaceguay; .•Para Buenos Atre» e ;e*qs., inglez 6«n
Florentino.

Vapores esperados
Portos do ani, JMno
Portos do sul. Sup JrartOía
Helslngfore, Valparaiso -.
Buenos Aires .« «aca., Htit
Liverpool a «sea., Socntet ..-•¦
Portos do sul, Zayirna
Buenos Atres o escs., Sierra'Fontana.
Portos do sul, Uberaba. . ..
Buenos Aiwa e esca., -Oilria. . .....
ííova Tork, Mtíttcrc
Poctofl do norte, Boievent»

.Nova Tork o esc»., jUrfan  ¦*»
Fhitiat  81

*
28
23
24
25
20
26
27
2T
28
28
28

TELEGRAMMAS GBMMERCIAES
(Secundo despachos teíegraphos dos nossos oorrespondentes esneclaca)

MERCADOS MONETÁRIOS

OS PRODUCTOS E OS TÍTULOS BRASILEIROS NO
ESTRANGEIRO

1(950 a 3*000

Pm kilo

Nomica!
Nominal

6 vista
9 45(04

(4211
(251
*070

7*140
5*571
2*4117
ü*<!89

íiir.ii
1*118

*lO0
8*570

*439
2*255

*429
(429

Canhenho commercial
Com o capital de io:ooo$, está esta-

belecido com o commercio de líquidos o
Sr. J. 'M. Alves.

Com o capital de .20:000$, estabe-.
leceu-se com o commercio de chapéos

para senhoras o Sr. J. M. dos Santos.
Sob a firma Joaquim Vieira & C,

com o capital de 10:000$, estabeleceram-
se os Srs. Joaquim Infante Vieira da
Cunha c Adhemar de Souza, para ex-

piorar o commercio de pharmaoia.
Tambem coiii o commercio de phar-

macia, tendo o capital de 7 :ooo$, estabe-
leceram-se, sob a firma Rodripues & Viei-
ra, os Srs. Manoel Rodrigues Pereira e
Paulino Vieira da Costa.

Sob a firma Perissc & C, com
o capital de 5:000$, eatabeleceram-se os
Srs. Julio Thiers Perissé e Jenny Sotto
Mayor Lago, para explorar o commercio
dc pharniacia.

 Estão suspensas a9 transferencias
dc acções. do Banco do Brasil, até o dia
em que se iniciar o pagamento do 29" di-
videndo.

Tambem o Banco Portuguez do Bra-
sil suspenderá as trnasíerencias de suas
acções, de 28 em diante, até pagar o (fa-
videndo.

CRUZ & LEMOS
Lommissões, consignações

e conta própria
Saccos vasios, uovo» e usados,

para oafé e cereaes, aoiageos, ai-
íodão e barbantes.
Gaita Pastai 66S End. Telegr. VAIRAO

9 Rua Municipal 9

Sarricat
Uarca Data  «JOOtt a
Marca Atlaa. . ,  «JOOO a
Outras marca  40*000 a

Farello de trigo:
Daa molnuoi naclonaaa .. 5*000 a

Farinha de mandtoat:
Por <(

Porto Alegre, eipecltl •• 14*000 a
Idem, fina

Idem, entreflna

Taxas extremas
Cnsa iimtrlí  8 51» « 0 10(10
Bancaria  0 3|4 a » 1S|10

VALORES DIVERSOS
O.s soberanos

Foram cotados os soberano», hontem, a II*,
f>t bancos, íicnndo o mercado multo firme.

Os Toles-onro
li IIjiico do Brasil torníela oa »al»s-oaro t

niMo ile »*484, papel, por 1* ouro, sendo a mi-
dia do dollar na semana anterior de 0*170.

FUNDOS PÚBLICOS

Hstivenua hontem um pouco mais ani-
niadas as apólices geraes, rçue regularam
firmes, daqui a sete dias sendo reaber-
tas as transferencias, que permittirão ne-
gocios desenvolvidos.

Em geral, o movimento da Bolsa foi
pequeno; mas, além das apólices geraes,
municipaes e populares, houve alguns nc-
gocios em M. S. Jeronymo, de ?8$5oo a
jg4. para já, e a 8o$5oo a prazo, que
alentaram um pouco os bolsistas.

As Loterias, como era de prever, tor-
narant a melhorar, havendo compradores
a 12$, mas senv vendas, porque os possui-
dores exigiam i4$ooo.

Tudo mais carecia de interesse, como
»e vê adiante, nas vendas e offertas.

VENDAS DA BOLSA
Apólices geraes:

•ulversas oiiiIshõcs, 191T,
Idem, 1IIU0, port., 10,

UIO
Itinto, 25

Estadoaes:
lllo, 100*. 4 o|o,
Idem, 10

.Municipaes:
Emp. l!)0ü, port.,
Idem, 1U17, port.,
Idem, Petropolis,

AiiçÕes:
lliniox '.

Urnsil. 'J. 10, 16,
Cumpünhláit *.

S. ,lcriuiymo,

port., 1 ..
15, 20, 50, 70,

850*000

B4!í*000
840*000

1, S, 0, 35

40

50

100, 200H.
Idem, 200
IIiIhii, r|c. :tl) dias, 200
IiIimm, 200
'Amerlca Fnbrll, 87 .. .

Dcliciiiures :
Industrial Mineira, 8
Drteun ile Snntos, 50,

10.
100, Oi 200,

07*000
07*500

180*500
170*500
200*000

250*000

78*500
70*000
70*000
80(500

290*000

200*000

200*000200. 300

PRF.GÔES DA BOLSA
Vendedor Comprador

— 810*000

850*0111)

841(000

181(000

177*000
172*000
88*000

200(000

07(500

848(000
815*000
840*001)

£80*000
238*000
170*000
182*0011
176*500
171*000

87*000
100*000

Atmllecs geraes :
Uuttormtzadtts, 5 °|° . .

Diirrma emissões :
1017, port
1020, |uirt.,
Cautelas. . . 

Apollees municipaes:
1901, 5 "|", port
Dltã.i luiinliiativtiH
Emp. 1000, port
Emp. lUOU, nom., 6 »|". .
Knip, 1014, port., 0 o|o..
Kmp. 1!(17, jmrt., 6 "j». .
KilUerojr, í« «orle
l'llll<]jOH

Apollees estadoaes:
Híls.lo ilo Itio. 4 «|°  07*500 07*000
Ditas de 500*, 6 »|«. . 460*000
«lua.-, 1:000*. 0 «|». . .. ass 875*000

Acções:
l'.'1'.OH íz zr

Brasil 249*000
Commercial 184*000 182*000
Coiiimercio 183*000
Credito ItL-al Internacional. 180*000
lavoura 105*000
Mercantil 205*000
Portugue: 250(000 2*0(000

/'. do Tecidos :
Amerlca Fabril 290*0*0 290*000
Alliani-a 240*000 220(000
Conflansa 230*000 214*000
Corciirado 170*000 105*000
Miiniifiu-tora 200*000 150*000
Industrial CampHU 220*000 —
I-anlfli-lo Vetropolls 190*000 —
MaKf.cnse 160*000 130*000
Progresso 207*000 200*000
Petropolltana 280*000 —
S.  Alriu 2K51000 —
TanliatC- Iiidnslrial .... 350*000 i-n

C. de Seguros :
Ilr««ll ,. 8(1*000 t-
MiuiM-va 63*000 —

Jviifrii/ní We lerro :
Minai dí 3. Jeronjmo ... 79*500 70*000
Victoria o Minas 51*000
Bul Mineira 60*000 63*000

Diversas:
Doéaá da llahia 80S000 75*000
Du.-is ilo Santos 405(000 460*000
Dita.s nomlliati 460*0(10
Loti-rlBü 14(000 12*'XK)
Mílli. no Maranhão Cl*uoo
MelK'. ile 1'criiniiihuio. . 50(000 10(000
Teira». . t 15*000 14*000

ASSEMBLÊAS GERAES

Estão convocadas as seguintes:
Dia 23:
Sanatório Brasil, ás 13 horas, par» sm*

exposição da directoria.
Companhia Industrial Fluminense, as

13 horas, para reforma dos estatutos.
—Companhia Industrial e Propaganda,

ás 14 horas, para uni empréstimo e elei-

ções.
Dia 25:
C. B. de Minas Unidas, as 12 horas,

para a sua dissolução.
Dia 26: :'JX-. t.
Trajano de Medeiros 8: C, as_ij noras,

para prestação de contas e eleições.
. Dia 27: .. , : ¦¦ .

Calçados Pueumaticum, as 14 horas,

para eleição da directoria.
S. Brasileira de Avicultur», as 15

horas, para eleição da directoria.
Graphica Brasileira, ás 13 horas, pa-

ra contas e eleições.
—. Fabrica Cordeiro, ás 15 horas, para

tratar da sua liquidação.
A Amparadora, ás 15 horas, para

contas e eleições.
Dia 28: ,

•Estrada de Ferro Goyaz. as 13 noras,

para contas e eleições, e ás 15 horas,

para defesa de seus interesses.
Constructora do Rio Grande dp Sul,

ás is horas, par» contas e eleições.
Dia 30:
Tecidos Santa Rosa, ás 14 horas, para

alteração dos estatutos e eleição da dire-
ctoria. , .. ,

—(E. F. S. Paulo-Rio Grande, as 14 bo-
ras, para prestação de contas e eleições.'

-«-
Notas da Alfândega

A thesouraria desta repartição arreca-
dou hontem 225:647$488. sendo- reis
i»7 7l5$94l em ouro- e II7'-93>$547 c">

papel.
De 1 a 22 do corrente, imoptou a ren-

da cm 6.789 :686$755. <= <=m «8™' periodo
do anno passado cm 5.344 :oo8$i92, ha-
vendo uma differença para mais cm 1920
de 1.44S :6~S?6o3- ' . ,—dista inspectoria, satisfazendo a ex-
igencia contida no officio n. 693. de 11 de
novembro ultimo do procurador da Repu-
blica, remetteu hontem a esse procura-
dor cópia da sentença proferida por esta
inspectoria no processo de apprehensão,
relativo a 66 pelles preparadas, no bote
Oriente, a 22 dc junho de 1919.

—Afim dc que esta inspectoria possa
ter sciência da contra-fé referente a 832
barricas de cimento Portland National,
expedida pelo juiz da 5* vara civel, doutor
Abelardo de Carvalho, foram solicitadas

providencias a csse juiz, afim de <|uc na
referida contra-fé constem o nome do va-

por, marca e números dos volumes.
—Foi submcttido á consideração supe-

rior o requerimento em que o Engenho
Central de Laranjeiras, de propriedade de
Luiz Correia da Rocha, sito no municipio
de Itaocára. Estado do Rio de Janeiro,
pede lhe seja concedida isenção de direi-
tos para material que importou (le Nova
Vork. pelo vapor americano Colido, entra-
do em 11 de novembro ultimo.

—Foi baixada hontem a seguinte por-
taria:" O inspector, tendo em vista a porlana
do Sr. ministro da fazenda, n. 21. dc 20
do corrente mez, determina que seja sas-

penso o leilão das mercadorias, cujos des-

pachos sejam retardados.

Operações a prazo

O mercado de café a -termo funccio-
nou, honlem, sem maior movimento e fra-
co, com os negócios em declínio bastante
aocentuado, com effeito, venderam-se ape-
rias 14.000 saccas, fechadas nas condi-
ções seguintes:

Meies Ytnâ. Comp.
Deiembro  "fi» "!???
Jamüro  «g»
tVierelro  11*850
Mw .\  M*><»
Abril . .  "WM
Maio. .  "*«0

O AIjGODAO
O mercado desse produeto funecioreou,

liontem, sustentado, coro um movimento

pouco animado de negócios. Os "
mão accusaràm alteração, como
adiante. .

O movimento do mercado foi
guinte:

Kiilradai:
S. raulo

11*500
11*800
12*050
12*200
13**00

preços
se vê

rarios

Idem, peneirada •• ?* ••
Idem, grotaa .. .. •¦ »
I_aguna, peneirada .. ••
Idem, grossa • • ¦ • »••• ».

Feijão:
Preto, superior .. .. «*
Idem, regular ., .. .. •
Oe fores. Porta Alagra . .
'Manteiga
Eniofre (G8 kUaa) . .»
Branco •* '
Amendoim .. .. •• •• »
Fnifilnho* • • • •••••Ur»
HnUtlnho • • •••••••••?
Outaaa (jualHadea . ....

Fumo:

13*000 a
12*000 a
11*000 a

9*300 a
10*600 a

9*800 a

441000
44*000
411000

6*200

MIM
14*300
18*300
12*40»
11*300
9*000

11*100
9*500

Por «0 Mio»
24*000 a 28*000
18*000.a
82*000 ¦
40*000 a
24*000 a
18*000 a
83*000 a
18*000 a
18*000 a

; 14*000 •

20*000
25*000
42*000
27*000
24*000
85*000
28*000
1T*000
21*000

LlTerpool e e«cs., _
Soutliauiptou • escs., HifUmd Prüt
Barro a esca., Sumaré

Janeiro:
Kio Grande do Sul e esca., Tcnnuson. . .
Aniaterdara, e enes., Unburtia. . . ....
LlT*rpool ¦• esca., Dam. . 
Iluenus Aires « escs., iMtetia
Liverpool • eac»., *(W«etH. . •••-¦•
Bouthampton e eaca., 'JHfMond Ladale. ..
Buenos -Alrea a esca., Arlmua. 
Buenos -Aires a eaca., Cejrfon •
•Bueno» Alroa a eses., Coriooo. ..
Uueuos Airos «ese»., Vestris.. .......

Vnpores a sair
Marselha ¦ csc., JfeadoíO
Portos do sul, Itagiba
I.iguna o escs., Anna
Portos do norte, João Alfredo
Nova York e escs.., JfyrON.-. 
Portos do sul, Tprineos. 
Portos do aul, ltoqiura
¦Mossor* esc., itomiieí
Cauioelra e escs., Piuuhy .. .. .. .. •
Laguna e eaes., Dtna. ,. ¦
Bordéos • eBcs., «ferra Tentaiia. . .:.,.
Btoekotmo • esca., OeJría
Portos da sul, /totaes
Portos do norte, Oovaz •
Portos do sul, CaplTary. . 
Buenos Aires e oscs., Valparaizo. . ..
lllo da Prata, Sergipe .'
Recife eesca., S. Paulo
Aracaju' b eses., Valparalto. . .¦¦¦•¦
Monterldéo e esca., Sorvula Dourado. .
Suécia e escs. IAma :-«_J-"
Buenos Aires a cscb., Vlalilund Ptíde.
Rio da Prata, flamará

Janeiro:
Nova York e escs., TCTinfso» •
Buenos Aires a esca., ünimrfto. .. ....
Bordtos a escs., .iMtftU,
Nova Tora a eaca., Acolu»
Buenos Alrea a esca., Dorro ••
Southampton a esca., Arlaruo
Partos do norte, Batia
Havre 6 escs., CJejila» . . •.•^,"'.V,"
Btienos Airea e escs., JH*W*i<l CoiUt.
Marselha .esca.. Contos»
Nova Vork a escs., VmWs. . ••-¦

23
23
24
25
25
26
20
27
27
27
28
28
28
28
28
29
20
30
30
30
30
31
31

2
2
2
3
8
5
B
5
6
7
8

Informações diversas
TELEGItAfiMMA FINANCIAL

Descontos:
Ant.

S mezes :
«8|«

•1019

Ii5|8

4 3116

77-

«9

51

75

Especial

Pernambuco, .v,
Tialal
Sergipe. . '.» 
1'arnhjba
Coara. . , . 
Mtranhilo ."..
Pará

Total.
Desde o dia St! do corrente.
Saldas. . •,
Desde o dia' 1» do corrente.
S.ock. .' .'...,

Cotaooet:
QuoUdadesi ., .<* ..-.

HèrtBes. . í 
1" wrtea. -\ . 
Medianos t • 1 
Ihitilisla.

....... 10.104
17T

a'-.'. ... 17.618
25.241

•: Por 10 Mio*
25*000 20*000
23*000 24)000
20*000 21(000
28*000 20*000

_Bm corda —¦
Idem, bom .
Idem, bal*»

Ga IMMI

Ria Grande, amarelo, 1*..
Htm, 2» ••••
Onimam, da 1* . . . «•
Idem, Sa 2» . . . . ••••»
•iatita — Especial .. ••
Rabla — Superior
Bom. <• • • »••••••••*«•

Kerozcne:

Por kilo
2*000 a 2*200
1*000 • 1*800
1*000 • 1*100

Por IS kUot
20*000 a 28*000
22*000 ¦
2MH00 •
18(000 a
68*000 t
28(000 •
20*000 a

24*000
23(000
20(000

81(000
22*000

Americano
Ladrllbos:

Nacionaaa. • .
Ba Cerâmica .,
Kstraofelrna ..

Manteiga:

• ••••••••

• t •••••• •

o se-

Saceot
2.487

- O ASSUCAR
Esse mercado regulou, hontem, mais

calmo, com os vendedores geralmente
accessiveisf entretanto, as idéas eram ain-
da de alta, sendo provável .que 09 respe-
ctú-os possuidores se mantenham jntran-
sigentes nesse propósito, que teri exito
se a procura não rarear.

O "movimento do mercado foi
guinte:

Jínlrodo»:
Campos ¦••
Minas •¦
Alsgo.is. . . 
Pernambuco
Santa Catharina
Sergipe .. . ••

Total. . . ..
Dcmle o dia 1* do mes.
Snidaa
Desde o dia 1° do niea

Block:
Nos armatens
Km trapiches

Total . . .....

000

,2.987
102.002

5,573
02.452

183.405
126.442

De Minas li. da Bia ...
8. Catharina(ü e 10 klláa)

Milho:
Amarelo •• «a •• •• •*.
Branco ,....«,.<;
Mesclado •

MaSelra fle Uài'"'"'
Cíflr». S m .•••••••?*>•*»•
Peroba tira aca. . . • •
Outra, qualldada» .. ..

Olco:
D. Ilnliaçat 4 .

Kim barril brnt»... •• ..
BW U tt • • • • • • rjg • • « •;

be caroço tt alftitt»:

Naclnnal .. •¦ .. •• •»
BatrnusPirn •• «• •• •-•

Polvllho:
Do sim»». ltlo • fl. Paula.
De Purto Alegre.. .. »»
D. Santa Cathariu .. ..

Pinlio:

Americano. .'[-. •• ...
Reaina por duaia, cone. .
Kprw* ••«
De Parant, 1* qutlldad* •
Idem, d* 2« qoalMad. ...

Phosphoros:
Marca Olho .. .. .. ••
Outras marcas .. .. ..

Presuntos:

Par esms
25(000 a 28*800

Jfafro waãraie .,
7(000 a 15*000

21*000 a «6*000
38*000 a 40(000

Um suo
4*500 m 4*800
S*200 a 4*400

sa ktttt
18*000 a 20*000
17*500 a 18*600
17(500 a 18(000

Metra eiii:-*
280(00»
2801000

170*000 • 190(000

2*800 a
2*600 t

2*800
2*800

fito
1(200 I 1(400
2*680 I 2(800

(350 •
(350 «
(J00 1

(400
(400
(400

811.847

Regularam os seguintes preços:
«imHdadM: Por

Branco (T80 a
3» «orte —
l.lem, 2» Jacto («00 a
Denierara» —
Mswavinho *500 a
Mascavo. . *340 a

HIoí.
(800

(640

(580
*r.oo

CEREAES MOIDOS
O mercado desses produetos regulou

sem maior actividade e ihalte-

Nacional.. ,
Estrangeiro ..

Queijos:
Minas.. .. ..
Palm.m (caixa)

Sal:

•s •• •• ••

•• ••••••
•• «i ••

Centros diversos
O CAFE*

O mercado de café abriu e regulou,
hontem, com um movimento ainda des-
envolvido de negócios, mas não apresen-
tou firmeza nos preços, que aliás foram
mantidos inalterados. A Bolsa dos Esta-
dos Unidos proseguia no curso desfavo-
ravcl, parecendo ser csse o regimen' nor-
mal desse centro comprador, que aliás
opera de aocordo com as suas convenien-
cias e não das nossas, entretanto, da par-
te dos nossos interessados elles têm en-
contrado alguma resistência, embora fra-
ca, mns produetiva. Com effeito, honlem,
o mercado abriu mal inspirado, se bem

que com um movimento activo dc ne-

gocios, de sorte que com certa facilidade
os possuidores puderam sustentar o preço
anterior ile 1 i$3oo sobre o typo 7. Os em-
barques foram dc maior vulto e as en-
tradas bem animadoras.

I Venderam-se na abertura 3-652 saccas
le no correr do dia mais lj.89,4» no tota'

I dc 5.546, contra 4.600 da véspera. O
I mercado fechou sem alteração apreciável,
! mas regularmente estável.
i — Em Santos, o mercado funecionou
i calmo, cotando-se o typo 7 a 7$">oo « o

j 4 a 9$300 por 10 kilo».

hontem
rado.

Colações: Por 50 hilos
Fubá mimoso 23*000
PuM panlflcavel. 17* 18(000
Pubi panlflcavel JOfOOO
1'ul.â especial 2152x2
Ifub» comuiura 1s!22
Araruta «?•«•
Fubá de arroa 88*000

(3nlr»s ícneroa: Hio».
Destriua «200
rk-ula fina .. •• J«°S
1'ecula ___» sorte («00

FARINHA DE TRIGO
Essa mercadoria continuava muito fir-

me, mas com os preços inalterados.
Os preços foram os seguintes:

Por 44 MIM
1« qualidade  4W00 a 47*500
2" qualidade  «*000 • 4(5*500
3» qualidade  45*000 a 45*500
Semolina  47*000 • 47(500

O XARQUE
Tambem regulou hontem bem colloca-

do e firme o mercado desse produeto. As
cotações foram as seguintes :

i'r(H'filcniHi;»: Ailt
Kln da Prata:

Patos c manta. — _Í.í
Pura» raantaB 2(100 a 2»Í00

Hio Grande:
Putos c mantas  1*800 a 2*200
¦uras mantas 1*S00 a 2*200

JTíium acraea:
Conforme a qualidad»  1(700 a 2(200

Do norte,
'M«Ml>. . im m •••••••••••
Da Cabo Vrlo, gro.M...
Idem. Idem, aiotd.......
Estra neutro, . • ¦•¦•••

Sebo:

'Do R. Grande • froitélri
Do Matadouro e saiq. .
Do Rio da Prata. . . .

Taploca:

De diversa» THOcedenelas.
Telhas:

TctocenVa • • ••••••••
Nacionaes. . • .....•••

Toucinho:

Por eé
r-. *T00

120*000
t- 2*000
t-i pm
feri *830

P«r (ata
74*000
74*000

K««
4(800 1 3*200

10*500 » 13*000

.üm
1(600 « 8(800

IOOSOOO I 105(000

80 fcllflí
9(500

Nominal
6(000 a 7(000

NomlMU
10(000 a 18(000

üm küo
41300

nominal
Nsmlnal

Vm htlo
(400 a (60»

Conminm. • • ••••••••'
De furaeiro .. .. .. ••

Vinho:
D<>'Bio Grand*. . . .....
Estrangeiro, rlrgeu .. ••
Idem. verda . • ......
Cdllare»

Vcrmonth:
Italiano,. ¦•
Prancea .. ..
Pirtugnoa fP.

Vinagre:

• • •• *>t

O.)...

1:2001 I l:4O0(
(•0(000 • 180(000

üm feito
.1(300 ¦ 1(400
2(000 a 2(500

Por toril
latmo .a 85*000

TSWIIOV • 7(0*000
«SOtllOO t 700*000

750*000 a 800*000

Omlas
88*000 a 60(000
78(000 a 82(000

48(000 a 52(000

nma
Brauc» MWOO •
Ttot» .. .. .. .. •• •m. 8400WO «

700*000
700(000

A colheita de café
A commissão de colheitas de café, cpm-

posta dos Srs. Galeno Gomes Gr C, Arau-

jo Maia & C, Avellar & C. e Casimiro
Pinto & C, reunida hontem, no Centro do
Commercio de Café, sob a presidência do
Sr. Galeno Gomes, opinou que a colheita
dc café exportável pelo porto do Rio de

Janeiro no periodo de 1 de julho de 1921
a 30 dc junho de 1923, attingírá a tres
c incio milhões de saccas.

Noticias marítimas
MOVIMENTO BO PORTO

Vapores entrados

De Recife e esca., nacional lUtgiba;
carga a Lage Irmãos;-- - Poro;

Preços correntes
Águas minemos:

De Manaos e escs., nacional
carga ao -Lloyd Brasileiro;

De Buenos Aires e escs., inglez De-
morara; carga á Mala Real; inglez Avon,
<:arga á Mala Real; francez Mendoza,
carga a VV. Lowry & C;

De Pará « escs., nacional Bahia; carga
ao Lloyd Brasileiro;

De Nova York e e»cs., inglez Ca-
moens; carga a Norton Megaw & C.;

De New-Port New9 e escs., inglez
Castle Wood; carga a Wilson Sons & C.;

De Boston e «ses., americano Lakc-
Fannin; carga á Companhia Expresso
Federal.

Vapores saldos
Marselha e escs.,- francez iUcu-

«/ll-M
Caxainbu'. • .
Lainb.ry. . . .
Siiliilarts . . ..
Canibiiqnlra. .

S f/OUr.Micn. • •
Aguardente:

INetn «dlol
Dc Ca».pu* .. **
üe Fnrsty.

87*000
S'2*UII0 a
34*(IH0 a
32*11011 a
30*000 n

480 ÍIÍKi»

38(000
31*0011
3«*ono
34*H00
3':*000

190*000
23il(ll Ul)

200*000
24U*UUUue rnniij, ¦ •  .o"*uuu u *iv«wv ,f -„__

De Atura  210*000 a 230*0001 Para Recife e escs,

Pnra
dosa;

Para
Huron:

Para

Nova York e escs., americano

Porto Alegre e escs., nac:o'nàl

Movimento commercial
NOS ESTADOS

SANTOS, aa (A. A.) — O. mercado

de cambio des ta cidade abriu hoje com as

seguintes cotações: á vista 9 i|2 e 1 o

—O mercado de café desta cidade, hoje,

abriu com as cotações seguintes: caie,

typo 4, 9$i25, e typo 7.7Í97S. Nesta base

ioraru negociadas 4.000 saccas.
—O mercado de cambio fechou a 9 SI»

á vista e 9 7|8 a 00 dias. .
¦Francos: minimo, $420, e máximo,

$485'; vendas, 205.000. Liras, $250.
—O café ,«tt fechamento do mercado,

obteve as «oguintes cotações: ipara o tjT>o

4 9I100, e pata o typo 7, 7Í97S- *oram

vendidas ii.000 saccas, havendo na praça
um "stock" de 3.009,883- , , . _ •

-jPassa hoje o jubileu da Associação,
Commercial desta cidade. Ha 50 annor

atrás no dia 22 de dezembro de ia7o,

quando a praça de Santos-cra apenas uma

nebulosa, um grupo de negociantes funda-
va esta associação, sendo seus estatutos
approvados pela princeza imperial regente, _
por decreto n. 4-73«. dí 7 i* fí&9 <£.

1871 Por essa oceasião ffoi convocada,
uma assembléa, a fique comparewranv 94
associados, sendo eleita a primeira dire-'

ctoria, que ficou assim constituída: com-

mtndador JJicloáo Vergueiro. Henri Un-

ba, C, Wagner, J. Wright, barão de lm-

baré, Azuren Costa. Dr. Ignacio Çockra-
ne, Rodolpho Musten e Jose Antonio lei-

xeira. Õs sócios fundadores eram 106.

Desses sobrevivem, ainda o commendador
Roclí*a Soares, commendador Nefaya. Ro-

drigues, João Alberto, Casemiro Costa.

Francis >S. Hampshirc, Adolpho Trwnmel,
Antonio Zerrener e Adam von Bulow.

Êm 1870 a exportação pela praça de

Santos, constou de S43-425 saccas de café,
no valor official de 10.974 contos, e em

101S, isto é, 45 sanoi depois, essa expor-

tação attingia a n.445-533 saccas, no

valor official de '445-6&4 contos.
Têm sido estes os presidentes da Asso-

àiação Commercial: commendaidoT Jítco-'
láo Vergueiro,.barão e visconde de !b.mba-

ré, .Francisco Paulo Kibeiro, Antonio La-

cérda Franco, Antônio da Silva lelle9,

Erneifto Cândido Gomes, Antonio Iguate-

my • Martins iFranciseo Andrade Couti-

ãhó, Dr. Joaquim Miguel, 
'Martins Siquei-

ra, Dr, Francisco iMarcos Inglez de Sou-

za, José Domingues Martins, Dr. Jose Ma-

ria Whitsker, Dr. Antônio Aosuropça»
Netto e Antônio da Silva Azevedo Junior.

Commemorando a data de hoje, «ali-
zou-se ás 13 horas, uma sessão solemne
na sede social da associação, comparecen-
do grande numero de associados, estando

presentes altas autoridades federaes cs-

tadoaes e municipaes, jornalistas e outras

pessoas. Aos sócios fundadores sobrcvi-
verites foram conferidas lindas medalhas
de ouro, tendo gravado o nome de cada

um Por essa oceasião, o deputado Azeve-
do Junior, proferiu um eloqüente drecur-
so entregando as medalhas aos homena-

geados. Respondeu cm nome destes, o

comniendador Alfaya (Rodrigues O jorna-
lista Alberto Veiga, director da associa-

ção falou em nome dos empregados, sau-
dando os homenageados e a directoria que
hoje terminou o mandato. ;

Em seguida foi dada posse a nova dire-

ctoria, que está assim constituída: doutor

José Martiniano Rodrigues Alves, dou-

tor Antonio Álvaro Assumpçao, Ro-

berto Nioac, Antonio Augusto dos Santos,
Flaminis Levy, Achilles Israel. A. S. Aze-

vedo Junior, H. Hampshire e Mmes. Mar-

les Murray e Belmira Ribeiro da Silva.
O deputado Azevedo Junior, que ha seis

annos vem presidindo os destinos desta

associação, renunciou o logar, para que
fora eleito, visto necessitar de descanso.

A Associação Commercial funeciona em

prédio próprio, no valor de 3oo:ooo$oop.
Seu patrimônio e a renda do montepio
commercial já passou de ii3:ooo$oo.

DELEM, 22 (A. A.) — Devido a con-
stante depreciação do produeto o merca-
do da borracha provavelmente abrira core
a cotação de i$8oo.

RECIFE, 21 (A. A.) Retardado —Pro-

cedente da cidade dc Nova York, chegou
a esta capital, o paquete Beneventc, tra-

zendo um grande carregamento, destinado
ás mais importantes firmas commerciaes
desta praça. ....

—A Associação Commercial desta capi-

tal, telegraphou ao "leader" da bancada

pernambucana, protestando cnergtcamente
contra a creação do imposto de transttto.

O mercado de assucar desta capital
continua completamente parãlysádo.

NO ESTUANGEinO

BUENOS AIRES, 22 (A. A.) — Na

abertura do cambio a cotação que vigorou
foi de 18,62 francos belgas para wn peso,
ouro. . ,

¦LISBOA. 22 (A. A.) — Na abertura do
mercadn a cotação para o trigo de feve-
reiro foi de 17,80 pesos.

O couro obteve a cotação que regulou
enlre 9 e 10.30 pesos, conforme quali-
dade e a lã a cotação segundo os respe-
ctivos typo? de 6 a 7,5o pesos.

MONTEVIDÉO. 22 (A. A.) — O mer-
cado de cambio abriu hoje com a cotação
dc 11.80, para os saques á vista. A posi-
cãu ilo mercado cra estável.

NOVA VORK, 22 (U. P.) — M«-

cado dc câmbios. Libras esterlinas,
'A; francos, 592; liras, 342; marcos,

139;

Ho/i
Km Londres,

í 8|4
Em Nura York, 8 metei

8
Cambio sobre Iiondres:
Nora Vork (t. tele-) l»r Oallara, lttn»

8.31.75 3.51.25 3.82.50
Kova lot* I* irlsta) aillara por Ubra s

».61.00 3.50-S0 8.81.75
Tarls (t Tinta) trawo» por Ubra :

50.30 59.-7» 40.50
tlaboa IM vista) -pence-per-mil ríla:

:51|2 5 8)4 '51.00
líadrlí tá vlata) peseta» por libra :

27.15 27.10 18.07
.Gênova •(» .vista) liras por libra :

101.75 103.00 SO S|4

Titulos brtóileilros:
XcíiioJ Ant, 1019

federaes :
Funding, 5 o|o i

65 85
Noto Fundia*, 1014 :

66 57
Coarersio, 1010, 4 o|o

30 39
1008, 5 o|o :

05 68
Estadoaea :
Distrieto Federal, 6 e|a :

501|2 -50-l|2 79
Bello Horizonte, 1005, 6 o|o :

64 1(2 64 1(2 80
E. de 8. Paulo, 1913, 6 o|o :

N|roUdo N|coUdo N|eotail
E. do Uio, bonu» ouro, 5 o|o :

58 58 T2
K. da Bahia, emp., ouro, 1913, 5 o|o :

42 1|2 42 1|2 CS

Tltnlos dlversost
Hojt Ant. 1919

Brasil R., CommonvStoek :
4 31*

Brazilian I. Ugüt V. Co., Dtí., Orl í
38 37 81

S. Paulo B. Co., Ltd., Ortl.t
128 128 17»

Leopoldlna B. O., Ltd., «rt. I
35 35 112 48

Dumont Cotfee U., Ltd., 7 1|2 o|a C. Píet.
8

».. Joha dei Rejr Uialnt, Ord. !
151- 1S|- W|»

llio Flour -MUI» * Orannrles. Ltd. !
87W . 60|- 80|-

Londoa * Brasilian Bank, Ltd:
21 £1 '25:8|4

Ítala Real Inglera, Ord. :
100 100 17T •

Tltnlos estrangeiros:
Hoje Ant. 1910

Emp. dt Oncrra Britannico. 5 0|0, 1«29|4T :
. 815|8 «2 «OSI*

CensolH., 2 112 o|o :
44 44 1|8 ,50Ti|4. ^_ , ,

Reato Prançalse, 3 õ|o (na Bolsa de F»rit):
50.85 58.8.1 60.00

Benlí Prançalae, 5 o|o :
85.20 85.20 8S.2t

... O'CAPE*
ffANTOS, 22 — O mercado de oaíé dispo-

nivel fechou h»Je .nas seiulntes bales: calmo.
llol* Ant. 1010

Tjno -4. . .... 0*200. 01200 18*800.
Ü-J}»  7*20» í*2»» 11*500,

BASTOS, 22 — 0 mercado do café para a
eatrega a termo abriu boje calmo com petiiio-
na tendência para balia, nue na primeira cha-
mada de 25 a 75 réis, niontrando unia reaiijao
de 25 rfis na segunda chamada nos maiea mais
afastados, fecbando naa seguiate» bases.

Sova iam

Café a Assucar vlgorarnm hoje, A ultima hora,
as seguintes cotações ile café u termo, repre-
sentando cents por libra :

Hojt
Rntrega em março  0-JJ8
Kntrega 0111 maio  Jj-75Kntrega *m Jullio  7.06
Kntrega em setembro  7.30
ou seja uma babia ilo 0 a 11 pontos sobre os
preços anteriores, nue foram os seguintes.

Anterior
.-Entrega cm março  :0.45
Kntrega em mato  0.85
Entrega em Julho  7.15
Entrega em setembro  7.41
Na mesma data ito anno passado registraram-
ae as seguintes cotações :

Atino piMüfiiIa
13.00Entrega em nmrço. .

Entrega om muio. . .
Kntrega em julho .
Eutregn om setembro.

NOVA YORK, 21 -

 15.20
 15.40
 15.28

Café disponível:
' Compradores

Hoje Antcr,

 6«|4 7
0 l|i 6 1|»
9 112' 0 12
734 73 1

Dezembro.
.Ianeiro. .
ltTeretro.
Marco. . ..
Maio. . .

Bole
9*100
0*175
9*350
9*650

Typo Rio, n. 
Typo Rio, n, 
Typo Santos, n. 
Typo Santos, n. 

Blo — Balia do 1|4
Santos — Inalterado.

O ALGODÃO
.NOVA YORK, 22 — O moruailo Uc algodüo

para a entrega a pr«o eucerrou-sc hoje eiu
condições estáveis, regislrnudo-se os seguin-
tes valores, Que rcpresoutnni cents por libra:

Uojo Ant. 101»
AlgoilHo "Americano"

entrega cm jnneiro 14.78 14.98 30.81»
Algodüo "Americano"

entrega em maio . 14.74 14.98 32.48
Ou seja umn balia de 15 a 19 pontos, desdo

o -fechamento anterior.
MVERPOOL, 22 — No merendo de algodão

disponível as qualldailes brasileiras furam hojo
colada» 1» décimos a» penco pnr lim :ninU
baiia.s, vigorando os seguintes limites:

llole Ani. 1010
Pernambuco "fiilr" . 11.01 11.10 32.21
Maceió "falr" . . . 11.01 11.10 32.21

O algoilío norte-aiiierieano no mesmo niurca-
flo eiperimentou uma balia de 10 ileclmos da
ponee por Ubra, cotaiido-ii»:llole Ant. .1010
•Follymlddllag" dis-

ponivel  11.20 11.41 27 AS
LIVBRPOOL, .22 —O mercado de ulgndío -a

termo,'!» 12.30 p. m., hoje mostru puruo pro-
duelo norte.amerlcano umn baliu do 15 u
pontos, cotando-se ora pence por libra:

nojo Ant
"Fully.rolddllitg" en-

trega cm dezembro 10.01 10.10
"FnllT-mltWlliig-' cn-

•trega em março .. 10.31 10.50
PERNAMBUCO, 22 — O merendo de nlgoilí»

nesfa praça esteve hoj» ao melo dia estável.
'A coracSo da 1» sorte foi por 15 kilos:

•Hoje  Ü«OT0
Anterior • 28J0n»
¦Anno passado  40*000

As entradas foram:
Hoje  .. ...... ••
Anterior .. .. .. .. ....
Anno passado

Ou seja psra a safra:
Hoje .. .... .'•; •• •• ••
Anterior
Anno passado 

«ondo .*. «xletencla Uasta proQaeto calculada
¦em:
Hoje  "••»«>
Anterior
Auno plissado • • •

A oltlma exportação do álgodí» conhecida 4
nenhuma.

O ASSUCAR
PERNAMBUCO, 22 — Sao as seguintes aa

cotaçõea offlciaea dc asBuear, boje, jor IS
'kllos:

19

1918

23.21

23.21

Vendas. • ±

Dezembro. ¦
Janeiro. .
Fevereiro. .
Março. . ..
Maio., ...

Vendas.

Dezembro •
Janeiro. 
Fevereiro
Março. . • .....
Maio. . • 

Vendaa ....
SANTOS, 22 — E'

estnti»tteo de caffi hoje,

confronto» :

Entradas :

Kmbarques

Despachadas

Saldas:

Existência

 11.000
Anterior

 9*150
 9*200
 0*400
 9*575

 18.000
Tara. UquiSaçic

Jlojt Ant. .1010
S*S00 8*200 11*300

nuo
000
300

"83.200
32.300
20.300

10.-200
52.400

9*0U0 9*000 11*275
9*000 9*000 10*825

1.000 nada 65.000
o seguinte o movimento

com os respectivos

Boft

48.287

31.000

45.000

12.776

Allf. 1019

44.324 13.141

37.000 63.000

38.000 28.000

nada 8,000

3.174.4X0 4.612.002

Ualnas superior e 11" .
Branco cristal ... ..
Demorara» .. .. ..
3" sorte
Romenos
Brutos seccos .. ..

Tainas superior e 1*
Bronco cristal .. ..
Demerara» .. .. ..
3» sorte ".. 
Snmcuos
Brutos seccos .. .-.

e 1»

Holt
11*000
9*200

Sem cotdçito
8*000
7*000
4*500

-Anterior
lt*00O

9*200
liem cdtaçilo

8*000
7*600
4*400

*IM0 poa««<!o
13*300
Ü3I00O

/Bom eotaeio
11*500

_ 10*000
8*200

3.200.938
NOVA TORK, 22 — Na Bolsa

llzinaa Hoperlor
Branco cristal .. ..'.
Demeraras
,'i» sorte
Somenos '..
Brutos «eccos 

Aa entradas foram:
Hoje
Anterior  .. .
Anno passado

Ou seja para a safra:
Hoje
Anterior
Anno passado

Sendo a existência deste produeto
em:
Hoje 
Anterior .. ..
Anno passado

A ultima exportncao de assucar conhecida 4
iicnlinma.

25.000
5.700

15.100

1.208.000
1.830.000

507.300
calculada

476.000
451.OOO
233.400

AVISOS MARÍTIMOS

IWILHELMSEN UNE
Linha regular de cargueiros Noruegueses

1ÍRAS1L-NEW YORK
*^s0S0*0*&AA0ÍAAA^f*Asf>ÊAimm

TAURUS
Carregará na lí quinzena de Janeiro

THODE FAGELUNO
r^-arregard na »f quinzena de Janeiro

i

TROUBADOR
Carregará na 1? quinasena dé ITevereiio

.^ijwt^itt,-
Para Golliemburgo e escs.. amcricino

Flour Sjiar;
Para Buenos Aires c escs., belga P.ays

de Wuls- I-3S3 5Í" francos, 592, .
nacional itnp nc a; [ i39; Florins, 31,38; franco-belgas. 626

JETHOU
Jarresará na ««quinzena de Fevereiro

iillil Ü
65, AVENIDA RIO BRANCO, 65 Telephone Norte 240

-Axt, - -Z'Z'. ;4__íi9ú.



¦ -¦^¦'3".ri-'.:y;<:-^-:-¦:.•:-¦

\

JJ • 

Companhias Frsancezas
de W&wegação

Sud-Atlantíque o Chargeurs Róunis

SERVIDO DE PASSAGEIROS
3P et,c£Va.&te&

•e*»ax=ia a. 3ra*cmo-E=»*«

LUTETIA
Esperado Ai Kio da Praia em 2 ie

janeiro, sair! para

Lisboa, Vigo
e Bordeaux

no mesmo lin.
Cnni-ir-jtis de luxo, 1? cla'Se, 2*?

classe, '2t iutcrmediiiria e 3? classe,

ua.C3-*tar**<TTr-*es g:eí3eía.T-,

O. OOATALEM

Avenida Klo Branco 35 A. Telep.hone 908 Norte. Caixa Postal 345
Rio <X& ja,n.«e±s*o

Sierra Ventana
Esperado do Rio da Prata em

27 tio i)orr.*iít*J s-nr.i \r,iri
Bahia, Dakar,

Lisboa,
Vigo e Bordeaux

depois da indispensável demora.
Passagens de lí claise' H? interme-

diária e 'il oiuss

O PAIZ--QUINTA-FEIRA, 23DE DEZ^»RODEl«M)

Liv8ppool, Brasil and tar Fiai» famers

UNHA LAMPORT & HOLT
O PAQUETE

LLOYD BRASILEIRO
PRAÇA SERVULO DOUEADO

•Q-atre ouvidor <e» Bosario

UNHA DO NORTE UNHA DO SOJt

HERSGH
Esperado no dia 25 pela manhã sairá no mesmo dia para

LEIXÕES
Este paquete foi expressamente construído para transporte

de passageiros de 3? olasse, em oamarotes cora duas, quatro
e seis camas.
Preço da passajrem de terceira classe 4-4S«O00,

incluindo o imposto

Para passagens e mais informações, tratar com os asrentea

RÜA DA SAUDE 29 - PRAÇA MAUÁ
TELEPHONES—Passagens: Norte 6071—Carga: Norte 47

O P-4.QUETE

JOÃO ALFREDO
Sair«1 no dia 25 do corrente para

Manftos, fia 10 horas, escala.ndo er?-

Victoria, 26 de dezembro-
B-Uiia, 28 de dezembro.
Maceió, 29 de dezembro.
Recife, 30 de dezembro.
Cabedello', 31 de dezembro.
Natal, 1° de janeiro,
Ceará, 2 de janeiro.
Tutoya, 3 de janeiro.
Maranhão, 4 de janeiro.
Pará, 6 de janeiro.
Santarém, 7 de janeiro.
Óbidos, 9 de janeiro,
Parintins, 9 de janeiro.
Itacoatiara, 10 de janeiro»
Manáos, 11 de janeiro.

O PAQVETE

ll lii

isKOGLANDS LINJE 1
I O VAPOR NORÜlCGüRZ |

llJIlffil

Sairá no dia 30 do.corrente,
horas, para MONTEVIDÉU,
"ando emi

Santos, 31 de dezembro.
Paranaguá, Io.de janeiro.
Antonina, Io de janeiro.
S. Francisco, 2 de janeiro.
Itajahy, 3 dc janeiro. .
Florianópolis, 4 de janeiro.
Rio Grande, 5 de janeiro.
Montevidéo, 7 de janeiro.

ás 10
e.iea-

AVISO-AS pessoa.*- aue queiram ir a bordo dos paquetes :levar ou re-

oeber paseageiíos, deverão solicitar cartões de Ingre^o ,a -Moeh- do tia

fef»o.

i
\ cürrr-g irá nesto porto no fia. |
| do niVj* (¦'»; Çc/.é.m.tíro para

j LEIXGlS E
5 V ' íl ' r- '¦ • -~>- p f\ifÁ/yikíü^üU

P«mi cnr>riis e nmis «informa-

p çõ4 s, c< nn a

SKGSLAHDS LINJE
9 lii Mddígíps!

TÊL.-EP. NORTE ÍS7S

IK",*

mm-
¦V':.- ¦-'

*;-¦--.. 
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O SPOIIT c.vruAiu-NÁUTICO
NENSE'

Sua fíliaçíu) á C. B. B.

Cansou geral admiração, nos meios

Bportivos, e muito particularmente a

nós, a resolução ante-hontem toma-
da pelo major Ariovisto de Almeida
Rego, presidente da Con federação
Brasileira de Desportos, trazida a pu-
blico pelo seu órgão official, creden-
ciando o distineto sportsman, com-

mandante Jair de Albuquerque, dele-

gado do Pará, junto' aquella entidade
sportiva, para os fins de, como seu
representante, estabolar ps nagocia-

ções necessárias á filiação cl i 1'Ydora-

ção Catharinense do Remo, com sede
cm Florianópolis, Estado de Santa
Catharina.

Isto, pele menos, se deprehendo do
officio enviado por S. ; S. aquelle
eportsman, nos seguintes termos:

"Tenho muito prazer cm investil-o
de poderes bastante, para, cm nome
da Confederação Brasileira de De-
¦portos, representar esta perante o

prospero sport náutico de Santa Ca-
tharina e entabolar as negoclaçOes
necessárias a filiação da Federação

V thesoureiro, Alberto Alves de Al-
meida, e 2° thesoureiro, Manoel Spin-
doía.

Não tendo, porém, esta Indicação
agradado fi, maioria do conselho, e
ter alguns do.s escolhidos se escusado
de fazer parte da directoria, como o
fez, entro elles, O' Dr. Faustino 13s-
posol, ficou mais ou menos assentada
a seguinte chapa:

Presidente, Dr. Antonio Antunes de
Figueiredo; vice-presidente, Alberto
Alves de Almeida, (ou commandante
Olavo Vianna); Io secretario, Alberto
Alves de Almeida, (ou commandante
Olavo Vianna); 2" secretario, Adhe-
mar de Mello; 1" thesoureiro, Gabris».
Niklaus, e 2" thesoureiro, Manoel
Splndola.

Épi.

¦ -

-::¦¦¦¦:¦'.
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ATHLETISMO
O CA**»n>EON.\TO DE SPORTS

ATlHiETICOS DA MGA

Seríí, finalmente, depois de ama-
nhã, levada a effeito, na vasta praça
de sports do C. K. Flamengo, fi. rua
Paysandü. a disputa do segundo
campeonato de sports athieticos,
promovido pela Liga Metropolitana.

O córfanieri sportivo está désper-
tando grande enthusiasmo no meio
sportivo, prnmottendo alcançar o
suecesso que merece.

A conimissão de desportos athleti-
cos, em sua ultima reunião, resol-
veu :

a) organizar o programma e o ho-
rarlo, da seguinte fôrma :

lí" prova — A's 14 horas — Cor-
rida rasa — 100 metros — Final.

2* prova — A's 14 1|4 horas —
Salto de distancia, com'impulso.

3" prova *— A's 14 3'.4 horas —
Corrida rasa — 2M)' metros.

4' prova — A's 15 horas — Salto
em altura, com Impulso. - '-'

prova — A's 15 1;2 .horas —

08 VALES DA C.IA SOUZA CRUZ
Ul PERDEI 0 SEU VALOR

A Cia. Souza Cruz tem a honra
de, mais unia vez, avisar os seus
estimados clientes que os seus
vales nunca perdem o seu valor.

OS VALES DA C.IA SOUZA CRUZ
NUNCA PERDEI 0 SEU VALOR

TRIBUNAES E JUÍZOS

Catharinense do Remo, quo, pelo seu Corrida rasa — 400 metros,

«4«-j-*j|»*-*j**Jf»Jt*Jt«*»4W4MW

CERVEJAS DA BRAHMA
Para as festas do NATAL, ANNO-BOM e REIS recom*

mentíamos a todos os nossos amigos o freguezes as nossas
excelleul.es cervejas em garrafas:

BRAHMA, B0CK-ALE, BRAHMA-BOCK, BRAHMA-P0RTER,
TEUT0NIA, FIDALGA, BRAHMINA, BOúK-CRISTAL

e muito especialmente, o nofso inigualável ¦

^ BRAHMA CHÚPP em barris e sygshões^
Fornecemos a çlorou-ilio4. «

CHOPP em SYPHÕES de 5 litros a. . . 5$5ü0 |
CHOPP em SYPHÕES de 10 " a. *.¦'.*¦ 11$000 |

Afim dc pot;.erm<-s ie*vir !*-.ikssu i'»e«>'ie7Í*i oom a flosejadií.-S

pMnt.Wud.Kle, pe«limes a «inezi dn diüçifiiVóV as «iías p> c/.«i ia- 
^

eiieoiiiincivlu*» com a noces-an-.*. inte edenchi, mii'mò. fx-ivedasa-g
do novo legulíimento para o ir.ilVg" de. vohi«ju'os. ; ,

«SUPREMO TRIBUNAIi FEDERAL I

Não cabe "liabcas-corpuB" para an- |
liullnr despachos .(•uneedcmlo ou
dcncgamlo manutenção de poese
Em 24 de novembro ultimo, o juiz

do direito da 2" vara de Nitheroy or-
denou a Intimação do major Gui-
lherme Maria Pinto de Vasconcelos
para sciencia da manutenção de pos-
se concedida, a requerimento da Pre-
feitura Municipal, para a estrada, de
rodagem que, partindo do Sacco de
S. Francisco, üà. accesso íi fortaleza
de Santa Cruz, e da comminaçao da
multa de 50 contos para o caso de
transgressão do preceito commina-
tivo, perturbando de qualquer forma
a posse assim mantida, de conformi-
dade com o art. 1.359 e seguintes
do Código do Processo do Kstado.

O intimado, porém, impetrou uma
ordem de "habeas-corpus" ao Tribu-
nal da Relação do Estado, allégando
achnr-se soffrendo constrangimento
illegal d mandado, pois não ha lei quo
o autorize, não mais existindo o in-
vocado código, promulgado pela lei
n. 1.137, do 20 de dezembro de 1912,
e integralmente revogado pela lei
n. 1.580, de 20 de janeiro dc 1919,
que promulgou o Código Judiciário
do Estado, o qual, calcado sob a

constituição estadoal de 9 -de abril
de 1892 e suas suecessivas reformas
de 1903 a 1917. expressamente re-
vogadas pelo art: 132 da novíssima
constituição de 15 de novembro do
corrente anno.

O paciente allegava ainda que se
tornava evidente o abuso de poder,
porque o juiz de direito da 2' vara
de Nitheroy não existia, era uma en-
tidade desconhecida'*' na arguição,

aliíis, apenas delineada, do poder ju-
dlciario do Estado, e que a nova eon-
stituição do Estado, no art. 03, enu-

merando os órgãos desse "poder,

mencionava apenas ps juizes singu-
lares, com jurisdição nos termos e
comarcas, e que, assim, não podia
haver dois juizes para uma sô oo-
marca.

O Tribunal da Relação resolveu
não tomar conhecimento do pedido
por considerar nao caber no caso

esse recurso, pola^aos despachos que
concedem ou denegam mandado de
manutenção -do posse, existe o reme-
dio ordinário do aggravo.

Dessa decisão, íoi interposto re-
curso para o Supremo Tribunal Fe-
deral que, na sua sessão de hontem,
negou-lhe provimento unanime-
niente.

Xjm menor otítem* "lu»l*cns-(;or->us"

Pelo Supremo Tribunal Federal
foi hontem confirmada a decisão do

juiz federal da 2/ vara, pela qual
foi concedida uma ordem de ha-
beas-corpus» a João de Barros me-
nor, de 12 annoe, que. aceusado de
haver subtraidp duaa latas de .n^an-
teiga de urri vagão da E. F. Cen ral
do Brasil, fora enviado peto., policia
para a Colônia Clorrecclo-rial, onde

permanece por mais de cinco meze*.

Um decreto do expulsão anmillado
pclo Supremo Tribunal

O portuguez Antonio Costa, expul-
so do território nacional emi ou tu-

1 bro do anno passado», por solicitação
da polícia .paulista', impetrou uma
ordem de "habeas-corpus" ao juiz
federal de S. Paulo, afim de poder
regressar para o Bra6il, onde era re-
sidente desde 1901, como operário de
condueta exemplar, tendo quatro, fi-
lhos menores brasileiros natos, que,
com sua esposa ficaram soffrendo
privações sair.» o amparo do chefe da
familia.

Como a policia informasse que a
expulsão fora decretada pelo- minis-
tro da justiça, o juiz julgou-se in-
competente para julgar o pedido, pe-
lo que o impetrante recorreu para o
Supremo Tribunal Federal.

.Esta corte solicitou informações
daquelle ministério, sendo-lhe envia-
do o. inquérito que determinara, a ex-
pulsão de Costa, como anarchista pe-
rigoso e militante, resolvendo, então,
o Supremo Tribuna] Federal, em sua
sessão, de hontem, negar valor pro-
bante fis testemunhas que depuzeram
emi tal proces»so, e bem assim íi. con-
fissão'do expulsando. p'or não ser.es-
pontanea e livre de coacção, e por

,i.«.so conceder o "habeas-corpus", pe-
lo voto de minerva. -.. ..

Desta fôrma, ficou annullado o de-
creto pelo qual foi Antônio Costa de-
portado.
"irnbcas-corpus" para. não permanc-

oer *pà penitenciaria-

Por não eslar devidamente instrui-
do, q. Supremo Tribunal Federal não
tomou conhecimento do pedido de
"habeas-corpus" feito em favor de
Antônio de Souza Brandão, que alie-
g.ava continuar preso ntt penitencia-
ria da Bahia, apesar de jâ, haver
cumprido a pena de cinco nnnos de
prisão a que fora condemnado pela
justiça' federal.
"Habcas-coi-piis" P*u'a tmãav fardado

João Drummond 'Nogueira, major
em disponibilidade, da 2»" lihha do
exercito, impetrou uma ordem de
"habeas-corpus" pisventiva ao juiz
federal no ParA, para o fln*.. de poder
fardar-se com os. uniformes estabele-
cidos pelo decreto n. 13.fli4.0, e crea-
do.s, pelo-decreto n. Í3.4IS9. de 19,19,
visto estar, amea-jado de prisão pelo
chefe da lH* delegacia, do departa-
mento de 2«* linha do exercito, caso
use taes fardamentos.

O juiz denegou a ordem- pedida,
por considerar não ser caso dessa
medida. O paciente, não se confor-
mando- com a decisão, recorreu para
o Supremo Tribunal Federal que,
hontem, manteve a sentença recor-
rida.

Outros jidiiamçiitós

Na sessão de hontem, além dos jul-
gamentos referidos, foram feitos mas
os seguintes:

Uabcos-corpns — N. B.622 — São
Paulo — Relator, o Sr. ministro I.eoni
Ramos — Paciente, João Baptista
Mineiro — Foi adiado o julgamento a
requerimento do Sr. ministro Seb.as-
tião de Lacerda, que pediu vista dos
autos.

N 6.630 — Minas Geraes — Rela-
tor o Sr. ministro Guimarães Natal
-Recorrente, o paciente José Setas-
tião Vieira; recorrido, o Tribunal da
Relação — Negou-se, provimento ao
recurso, unanimemente.

N 6.031 — Pará — Relator, o senhor
ministro Pedro Lessa. Recorrente o

paciente Antonio A. Joaquim dos San-
tos; recorrido, o Tribunal Super.or de
Justiça — Negou-se provimento ao
recurso, contra os «votos dos Srs. mi-
nlstros H. de Barros e J. Mendes.

N 6.C3Í> — Distrieto Federal — Re-
lator o Sr. ministro Pedro Mibielli;
recorrente, ex-officio, o juiz federal;
recorrido, o paciente Samuel de Mo-
raes da Silva — Negou-se provimento
ao recursos contra os votos dos senho-
res ministros Godofredo Cunha o Leoni
Ramos. . ..

N. 6.638 — Maranhão — Relator, o
Sr ministro João Mendes — Pacien-
tes, Fabiano Vieira da Slva e outros
— Converteu-se o julgamento em dill-
gencia para se pedirem informações ao
juiz federal do Maranhão e ao Sr. ml-
nistro da justiça, contra o voto do
Sr. ministro Godofredo Cunha, que
não conhecia do pedido. Os Srs. mi-
nistros H. de Barros e Muniz Bar-
reto, preliminarmente, julgaram não
ser caso de "habeas-corpus".

N. 6.637 — Par.1 — Relator, o
Sr. ministro Viveiros de Castro —
Recorrentes os pacientes Maria da
Conceição Santos e outros; recorrido,
o Tribunal Superior de Justiça — Ne-
goü-so provimento ao recurso, unani-
memente.

Ni 6Í628 — Distrieto Federal —
Relator, o Sr. min'stro Pedro dos San-
tos — Recorrente, Álvaro José Fer-
nandes Lopes; recorrida, a 3* Câmara
da Corte de Appellaçao ,— Negou-se
provimento ao recurso, unanimemente.
Usou da palavra o Dr. Gabriel Ber-
nárdo. .'¦-. i

Jtocurso extraordinário — N. 1.119
—- Pernambuco — Relator, o Sr. mi-
nistro Leoni Ramos — Recorrente,
Alberto . Groschke, representante de
Neesen & ,C.; recorrido, João Luiz doa
Santos — Não se conheceu do, recurso,
contra os votos dos Srs. m'nistros João
Mendes e Pedro Lessa, que delle co-
nheciam e lhe negavam provimento.

Aggravo de petição — N. 2.7S;l —
Distrieto Federa! (embargos do de-
claração) — Relator; o o.-, ministro
H. de Barros --- Emba.-f.ante, 13, G,
Fontes; embargado, Karl H. .Reisen,
Foram recebidos os embargos para
declarar o accôrdam, contra o voto do
Sr. ministro Muniz Barreto. Ausentes
os Srs. r,iin'stros João Meudos e Pc-
dro Mibielli.

Preferencia concedida
O presidento submettcii fio Tribunal

o requerimento em que M. .1. Gonçal-
ves, liqudatario da fallencia ile Kler-
men & Grean pedia preferenca para
o julgamento da appellaçao civel riu-
mero 3.733, semlo a mesma concedida,
contra os votos dos Srs. ministros
Hermenegildo de Barros e João Men-
des.

Prorogaçãò do licença
Na sessão de hontem,' 0 ministro

Pedro Lessa, pedindo a palavra pela
ordem, disse que o ministro Rdmuh-
do Lina, por seu intermédio, sollcltav.T,
ao Tribunal, prorogaçãò da licença rai
cujo gozo so acha, fiífi 31 de. janeiro
próximo futuro, para tratamento do
saude.

A' licença foi unanimemente oonoc-
dida.
Coiivoc-ição (lc sessão extraordinária

O presidente do Supremo Tribunal
Federal, na sessão de hontem. convo-
cou uma sessão extraordinária dessa
corte, para amanhã.

TRIBUNAL DO .TttRY
Á falta de .jurados

O'Tribunal, do Jury não pôde fun-
ccionar hontem por. terem compare-
cido apenas 13 jurados, não haven-
do, portanto, numero logal para o
inicio dos trabalhos.

O Dr. .Álvaro Belfort, Juiz presi-
dente, convocou ¦ para segunda-feira
a próxima sessão, quando dever.1 ser
julgado José Pinto da Silva, pronun-
ciado por tentativa de homicídio, o
que ia ser chamado hontem.

FORO FLtjMlNISNSE
Oiflclacs da policia militar que

ncclònnni o .listado do Rio
Tendo sido compellidos, pelo go-

verno Oliveira Botelho, a pedir rc-
forma, vários officiaes da força ml-
litar do Estado do Rio, não se co.n-
formando oom essa attitude, visto
julgarem illegal aquelle aeto. apesar
da approvado pela Assembléa Lügis-
lativa, propuseram uma aeção oon-
junta perante a Justiça Federal, para
o fim do serem julgadas nulhts as
suas reformas e ser o Estado do Rio
condemnado a pagar todos os venci-
mentos atrazados e reintegral-os nos
postos iminc-diatos.

O Dr. Léon Roussouliéres, juiz fe-
deral da secção do Estado do Rio,
condemnou o governo fluminense, de
accordo com o pedido dos prejudica-
dos, tendo sido intimado,'.hontem, o

procurador dos feitos da fazen,Ia pu-
blica para s-dencia da sentença.

ICOiPAMHIA-CERVEJARIA BRAHVA}
tj oi eiifliont... Villa » 1 5
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desenvolvimento, f*üo não é desço-

nhecidò da Confederação, sorá miíls

um brilhante factor para b engrari-
docimento dos desportos nacionaes.

Corto de que não vos recuseis a

prestar mais este serviço aos despor-
tos, apresento aqui os meus agradeci-
mentos,' com os votos de pieno exito

na míssãò' que a tão competente

quão distineto sportsman tenho a fo-

lii opportunidade de confiar.

Queira aceitar a.s expressões do ml-

nha elevada estima e alta considera-

ç;-;0 — Arlovisto de Almeida Rego,

presidente.*'
Não trepidamos em declarar que o

Sr. Arktvisto Rego deseja para si hon-

rariasf dc um faoto que vem sondo
o assumpto predüecto do.s catharl-
nenses, e que, para sua realização,
faltavam apenas alguns dados, cuja

relação já foi enviada ;*l directoria
da dirigente náutica, por intermédio
do Dr. José Arthur Boiteaux, secreta-
rio de justiça do Estacio.

Conforme uma nota inserta nestas
columnas, os nossos sportsmen dev.-;-
rão estar lembrados de que a Federa-

ção Caiharinense do Remo resolveu
convidar para sous representantes

junto íi Confederação, os sportsmen
Amantino Câmara, agente nesta capi-
tal de uma importante firma cor-;-
mercial, e o nosso presado collega
de imprensa Frederico Dc Dini/,
chroni.sla~sporUvo do semanário -A

Revista da Semana", escolha esta fei-

ta peja ai-sembléa e aceita pelos refe-
liilos senhores.

\ NOVA DIREOTORIA DA FE"
DURAÇÃO

Ao que estamos seguramente infor»
mados. a chapa para a nova directo-
ria da Federação, cuja publicação fo-
mos os únicos a notificar, acaba le
SÒfírcr modificação em vários cargos.

A chapa primitiva obedecia 6, se-
l-uinte organização: presidente, Ur.
•\nti*n'.o Antunes dc Figueiredo; vice-
presidente, Dr. Faustino Esposei; Io
secretario Dr. Roberto Trompwslcy;
2o secretario, Dr. Adhemar de Mello;

DUAS¦mmm 
A>J^ £ Sl4 jj & 3-^

pe8SoaS a^istiram, até hontem,noS. Pedro, ós re=

presentaçõe-s cie r'^.:, :/".:3""r:J:i''-3^3; -y-w-: ~ v'--ff-nf'"¦':-¦" ¦¦¦--¦:>.:"¦¦:¦ --•-'-¦-'•-¦-" ¦"

ti» 
'prova, — A's 15 3'4 horas —

Salto do vara", com impulso.
¦ ¦¦«-prova — -Vs 10 l';4 horas —¦

1 l.u motroH— Corrida dc barreira.
«¦« prova — A's 16 H;2 horas —

Corrida de «S00 metrôs.
9» prova -- A'.s 16. 3,4 horas —

TjíinoamciUü de disco.
lü» prova.— A'4-: 17 1,4 horas —

Corrida de SOO metros — Team race
— Uma tuí-rna (Te quatro corredores
de cada club.

11" prova — A4s 17 l|2 horas —

Lançamento de poso.
12» prova — A's 18 horas — Cor-

rídti de l.iil'0 metros,
b) pedir b eom parecimento dos

concurrentes Inscriptos, juizes o de-
mais auxiliares, depois do amanha,
no campo do C. R. do Flamengo, ás
13 l|2 hbrâs;

c) escalar os seguintes jui/.cs:
De salda — Carlos Santos o dou-

tor Ferreira Vianna Netto;
Do chegada — Carlos Lopes o dou-

tor Mario Nfewtorij
Dè raia — Alberto 1'aes da Rosa,

Pedro Santos, Plinio 'Ribeiro do Cas-
tro, tenente Agricola Bethlem e Luiz

S 
cíironometrista — Dr. Francisco

Calmon o José Calmon.
A directoria do C. R. do Flamengo

terá a máxima satisfação em ter em
sua companhia, depois de amanhã,
na tribuna especial do seu campo,
por occasião do sorem realizadas as
provas de sports athlétloos, promovi-
das pela Liga Metropolitana de De-
-portos Terrestres, o representante
de cada um dos clubs cujas cores fi-
gurem em qualquer das referidas
provas.

BASKET-.3AL.L
TORNEIO INTERNO DO FLUMI-

NJ2NSÊ P. O.
Realizam-se hoje, os seguintes

jogos: ,, ,
jo j0g0 _ a's 15 horas — Zumby

x Tupy.
o» j0go — A's 17 horas e 50 minu-

tos — Tupynambá x Jara.
O captain do team Jara incluiu

para O encontro de hoje, com o Tu-

pynambá, os jogadores abaixo, pe-
dindo, por nosso intermédio, o com-
parecimento dos mesmos, na s6dc, ás
16 horas c 30 minutos: Joel, Rabello,
João Coelho Netto, Eduardo lloycr,
e João Mesquita.

Reserva: .Liberal.

H,.,»i^7deAKTHUR AZEVEDO e NIQOMWO IMETrvAXO

(Peça 

nacional, 1
7 por excellencia 1 f
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A \ erln,, ^el ,h cri.es, eO.n o espirito sacudido pelas .nais áspera, surpresas, coda a metrópole deslHa pela plnté-

Vgmmtr íoí Pedro" para desopilar o íi^ado cW"»tur asv^^«««,! 
AXjZ;IF£ A LBAO ; Pcrtunata. ,i mãi de familia, Julia Viclul

Jimuinha (trave-U). AHv rt-ina Rodrigues. ^*^^.~~. *g»£g££g'v>^aMím^^^MBMM^^Èã j ^e*"™ax-
CARLOS ©OIVIES
^^"^ **•" >>«,>i».»v»<«<lA/>»»w»<»l<«<«»v>>*»»^*<»»W*A'

Companbia Naoional fundada em I de mito de 
^*|^ti,ià 

de 181DR0 PNES
- Regente da orchestra, BEWO M0S8LRUNGA

^VV*«>V>>V<^>A>M4'1

HOJE - Tres sessões-A'87,8 3|4e 10 l|2 - HOJE

Rcureséütações da bu-leta em tres actrs, de J. Miranda,
in> sica.de Tanlino Sacramento

mjaaLn hjii trit<

CAMGÂCEÍROS A

HOJE DUAS SESSÕES DUAS - A's 7 3/4 e 9 3/4

SEaSACIOIAL 
"PBEMIÉRE" 

pc
O apparecimento de mais

um original brasileiro !

Íi 9 2' r.»..r,Jeuta5r,eS d, InièUnatÜ P^odia em treS ado; «le ALBERTO DEODATO, viotoriow

Professor
«c:s*i"vi."tí»

Grande sueca

Zaeliarias...
•Pinto *Er»511i.o

-0-q.Tica.icl.-a, Leal

isso de OS 8 BATUTAS nos seus. números
originaes, sempre bisados!

dp-i^ioí'I.4m>; li iivnc.ii K1HA I»E S«i:Z»\ Olg-i, llorteiisiaSant s; Luiza, lraojraa «li Alencar; D. Ni-
PEIlsO.SAÍ.LNí». -I». *\-*nciu. I.W» .'?.'„,;" íviiierat«ín n—rinha, Zizmlia Maceil»; J. L nhures, Frauciseo

«la I,.. ' - "U'urrei.1.

CINIvMA MODERNO
lliv:iliil:ide (''. Itãyl e l.eado
l>«ir oulru cnrliih-i. oamtca.

Mise¦¦-«¦•>.¦-. «lc F-ancis,».* MaWnlIo - S.»cn;.ri«s dc L«.za*y e *•!•»• S»*» ~ Aderc.-.,s de
n A. Costa — C:«bcll»'iras de A. Assis

Aotvtftliclacle — R»'» cle J^^^^o
AMi.MIÃ - A PKiXSAO OA MI*OTA\.M».N A - A ri'.f%»All •"» ¦•«»' •«'¦»• ¦-. '¦ , _ uiiiiUnitniimi-S
\M »MIÃ -( IM.IOIS- ,\'s 24 horas, depois dos csjieclaulos - BAi*LK»S PUPH*LAWI»>.
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RELIGIÃO 
";

CATHOLIGISMC
. 03 DE DEZEMBRO — Santos do

diu: S. Servulo, co_.re6sor; Santa!
Victoria, vlrg__ niartya*;, Santos
1'lu-odolo, .Saturnino, Basllédes
1.. Evaristo, lun-flyres.. ;' "

Diversas. ¦ h -..-¦ y . ^
Terão inicio amanliS. as férias re-_

gulainentarés da Câmara Ecclesiastir
c-i deste arcebispado, aue só se re-
abrirá a 7 de janeiro do ànno vin-
dem'"- ,',_-,

, xão será realizada este mez,. a
distribuição do sacramento do chri-
sina por S. Fm. o cardeal arcebispo
metropolitano D. Joaquim Arcoverde,
dc Albuquerque Cavalcanti.

- Kstão annunciadas para a noite
dc amiiiihã ínnumeras festas do Na-
tal. que daremos amanliã.

ESPIRITISMO
Realizam-se hoje, as 20 horas, com

entrada franca, as seguintes sessões
di- estudos:

AVISOS ESPECIAES

[.'ederação Espirita do Estado do
Rio rua Coronel Gomes Machado nu-
mero MO, Nithero.*. w.ssSo do Grupo
Espirita Santo Agostinho:

Circulo Caritas, rua Voluntários da
Pátria n. 18; .':"-_-¦'*

Centro João Báptista, rua Archias
Cordeiro n.*316. Meyer.

União Iguassuana, estação de Mes-
quita; _ ,, .

Centro Fé, Esperança e Caridade,
rua Bernardino de Mello n. 47, Nova
Iguassíí;' 

Outro Francisco de Paula, rrua
Mario Nazareth n. 55, estação da
piedade;

Associação Caritas, rua Silva Tel-
les n. 48, Andarahy.

Vianna de Carvalho, em quem
todns os espiritas reconhecem uma
palavra autorizada e um dos legionn-
rios dn bem, não cansa na sua faina
(1<- espalhai* a luz.

t"nido a Ignacio Bittencourt, mui-
liplira as suas conferências com as-
Bonibrosa focundidade.

.Venta semana, falara na Tenda da
Snrlditde, no Centro Soledade e no
Centro Antônio de Padua, sendo
fr;incit a entrada nessas reuniões.

A União Espirita Suburbana,
com sédc á rua Archias Cordeiro nu-
inero 31C, Meycr, fará realizar, -no

próximo sabbado,ás 20 horas, uma
sessão publica eommemorativa tio
advento do clivistianismo.

Nn <lia 24, fará essa associação
farta distribuição de gêneros dc pri-
meira n«?cessidade e pequenas quan-
tias aos pobres, Toupas para crian-
ças, etc, tendo em vista diminuir,
tanto quanto poa-ivel, as agruras dos
necessitados.

Igual altitude tomou o Nu*1 o
'Amor á Verdade, cuja sede está lo-
caib.iiila no Encantado, &. rua Olivei-
ra Andrade n. 26.

O Centro Espirita F6, Esperan-
ra e Caridade., de Nova Iguassú, pro-
cederá hoje fi. eleição da directoria
que o deve administrar no' anr.o de
39-1.

Os seufi progressos -aecentuam-se
cada vez mais devido ao tino, pruden-
ciu e devotamento de seus actuaes
directores, como tivemos oceasião de
presenciar, na ultima conferência pu-
blic-i ali realizada a 19 do corrente.

—¦ O Grêmio Nazai._-.io vai com-
memorar o Natal com uma sessão
magna em que tomarão parte vários
cape.es do espiritismo.

il-ssa reunião talvez seja feita em
sun nova sédc social, ft rua Luiz Car-
neiro n. 19., Encantado.

A Federação Espirita do Estado
d<» Rio, com sede íl rua Coronel Go-
mes Machado, em Nitheroy, vem
realizando) com perseverança, a par-
te do seu programma, concernente As
visitas que "fazem aos presos da Pe-
niteiuriarià local. "" '—• ;'»

O seu operoso presidente, César
Gonçalves, espirito tolerante c bon-
doso, ha alguns annos vem dirigindo
quin.enalmente, aos encarcerados,
palavras* de conforto, segundo a mo-
ral e. pintai.-

Ainda no domingo ultimo, fez elle
úma de suas magníficas prclecções,
com a collaboração dos Srs. Fulippo
Santiago, Jos6 Manoel Teixeira e Al-
berto Pimenteí, commissionados pela
Uniíio Espirita Suburbana.'

MÉDICOS
Dr. Guedes de Mello —- Moléstias

de olhos, ouvidos, nariz e garganta..
Das 3 ãs 5 horas p. m. Consultas á
rua S. José n. 61,. 1° andar. Tele-
phone 5.868, Central, Residência:
rua Dezenove de Fevereiro n. 135,
Botafogo. Telephone Sul 1.986.

Dr. Tamborim Guimarães — Mo-
lesüas internas -em geral c especial-
mente moléstias das crianças. Rua
Uruguayana n. 21; residência, rua
de S.~- Clirlstovão n. 57D;" telephone,
40 C.•Di*.' Ubnldo Veigu—Clinico e espe-
cialiâta em syphilis, .doenças vene-
reas e das vias urinarlas. Cons.: R.
Sete de Setembro h. SI. das 3 áa 6.
Tel.- C: -808 .Altos * da drogaria' A.
Carvalho & C.

Dr. Hilário de Gouveia, das uni-
yersidades 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,
ú rua S. José h. 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 de Maio 35. Tel. V. -6165.-

hoje hoje
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1» fi-K-ul il.ii loteflns, d» íoferno da l.'ni_o,
Mintnit Ootmo Pinto — O director «mis tente,
Dr" A «limio •Olmit-lio, vice-presidente — O es-
criv.li», Flrmino dc Vanlvarla.
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DOENÇAS DA GARGANTA, NARIZ,
OUVIDOS ill BOCA

Dr. Eurico de Ix*inos, professor 11-
vre da Faculdade de Medicina do
Rio., com 25 annos -de pratica. Curu
garantida e i-apida do o/_sna (fetidez
nasal), por processo novo. Cons.:
rua da. Assemblea 13, sob., de 12 ás
6 da tarde.

A3ÍAM.SES DE URINAS, ETO.
César Diogo, chimico analysta.

Rua da Quitanda n. 15, esquina da.
de Asseníbléa.

DENTISTAS
Dr. Octavio Eurico Alvaro —'Cl-

rurgião-dentista, -pela Faculdade de
Medicina do Rio; niembro fle variao
associações scientiíicas, fundador da
clinic.n dentaria no Hospital de
Nossa Senhora- das Dores,'da Mise-
ricordia, .etc. Instalação electrica.
Hygiehe rigorosa. Trabalhos rapi-
dos e garantidos, com hora marca-
da. -Consultório e residência; rua
Vinte a Quatro de Maio n. 74, Tel.

ADVOGADOS
Dr. Ranupiio Roca.vnvi» Cunha ¦*=¦

Escriptorio,- rua do Rosário n. 65.
Telephone n.. 4.342, Norte.

Dr. Rubens Maximiano Figueiredo,
advogado-r-Commercial. eivei e cri-
minai — Rosário, 157, 1" andar—Tel.
5.738 Norte—-Das 10 ás 13 e das 1*
ás 17.

Dr. Honorio Colmltrn—Civel, com-
mercial e criminal; adianta custas.
Praça Tiradentes 87, tel. 1.440 Cen-
trai.

nOTEIS E RESTAURANTES
Hotel Avenida — O jnaior e mais

Importante do-Brasil — Avenida Rio
Branco—Magníficas accommodações
a preços módicos. Aseensores ele-
ctricos..

LOTERIAS
Casa Guimarães —Agencia de lot-e* 1

terlas — Rua do Rosário n. 71, esqui- 1
na do becco das Cancelas.

AK.CH1TECTUBA E CONSTRU-
CÇÕES

Antônio Jannuzzi .& O., sociedade
jem 'com-mandita, por acções, coni
serraria e carpintaria a vapor; depo-
sito de .madeiras, de ferro duplo T„
mármores, mosaicos "de luxo, de ma-
deira, .ladrilho,. cerâmica o asulejos,
etc: encarresam-se ,da construcção
de -edifícios públicos e- predios para
particulares, por empreitada ou ad-
Ininistração.

Escriptorio technico: Avenida Rio
Branco ii., 144, telephono 773, Cenr,-
trai, e. telephone particular, do gè-
rente, 774 Central.

Tiram plantas e düo orçamento
para qu<ies_i.er obras.

Escriptorio commercial e deposl-
to;; praia de Botafogo n. 20 (morro
da Viuva), telephone Beira Mar,
1.339.

FRUTAS E GELO
Ferrcirii Irmão & C. — Rua Pri-

meiro de Março n. 4.
FLORES E PLANTAS .

Hoi-lulanla — Casa fundada .'èm 1*
de janeiro de 1885 — Telephone uu-
mero 1.352, Norte—E. CARNEIRO
LEÃO & C, sueoessores de Ficl.ro-f.':.
Carneiro Leão & C, Rua do Ouvidor
n. 77-'"---• Ch-acara,ma Santa Alexan-"
drlna- n. 134, Rio Comprido--- Se-
mentes nov.as de hortaliças, flores
e aifir-icultura — plantas 

"de 
ornanién

to, fruteiras, roseiras; etc. ObjectOü
para todos os misteres de jardlna-
,gem. Gaiolas, chás da índia Ra*rii
Lal's, Mineiro e Paulista. Alimento
para canários,'pô da Pérsia, -etc.
Cestas, ramos e côrOas dc flores na-
turaes, feitos com apurado gosto.

DIVERSOS
Livros de. leitura, de Vianna, Ko-

pite, Puiggari-Barreto, Arnaldo Bar»
reto, Abillo Mac. Epaminondas a
Fclisberto de Carvalho. Ferreira Sti
Rosa, Galhardo, Hilário Salilno o•Cqsta. e Cunha e outros autores: na
Livraria Frjint-lsco Alves, rua do Ou-
lidor n. '168, Rio de- Janeiro—Rua
do S. -Bento n. 65. S. Paulo—Rua d*.
Bahia n; 1-066, Bello Hórizón'»-

J.MENDES_C. L
NO.

BECO DO ROSÁRIO N. 9

JÓIA
DE

OURO EPLATINf
com brilhantes, saphiras, esmerai-

das, pérolas e outras. Ricos
anéis, pulseiras, pares de

bichas, barrettes, jien-
dentifs,. broches,

etc. Superiores relógios, correntes,
cordões, etc.

ELVIRO CALDAS
Escriptoriii e ai-niuxem, & rua dos

Aa«lr»d_»s n. 8
TELEPHONE NORTE 1.247

Devidamente autorizado
pelos Srs. J. Mendes & C.

VENDE EM LEILÃO

Quinta-feira, 23 do corrente
VS 12 HORAS KM SH>NTO ._,' tio

BECO DO ROSÁRIO N. 9
todas as joias' acima méncio»nadas,
pertencentes ,a cautelas já vencidas
e não resgatadas, podendo os senho-
res mutuários resgatal-as ou refor-
ma-l-as até a hora do leilüo.

Conforme o seguinto

3622 pesan-

7308
12747

14.77

14879

27518

16902

17*55*3

19810

20161 14

20239
20243

15
.16

LOTERIA DD ESTADO DE S. PAULO-
Itcsnmo do» iireaiio. dt 1.135 extriiccüo,

10C li.ti-ria ílo plano n,53, realiaüa em 20 «lo
dewmbro «le 1!)20.
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APROXIMAÇÕES
27319
61280
02221
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-.'7320..
01280..
02230, .

CENTENAS
» 271(10..
i UISOO..
i 02300.;
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MIDDLETOWN CIA. OE CARROS
v K. Sissn-Kntl. Inltf-RftnST4*V» »;

SECÇÃO LIVRE

DR. C.VRVALHO AXEV1SDO

regressou de «ua viagem & Europa.
C. 13 de Maio 27.

DECLARAÇÕES

i -.»n»s .is ntimoros terminado, cm 13 tr-in 4?citf 8 tím 2Í: excotitunnao-se o. terminadosfli. 18.
»> fl-wní do govçnio,— IH çonçcAsIuíuirlo^,

iiiil.»rrjlii,.K.. 'jivIU-íj.I, 
pr

nuiiuidos

Dr. .;. .;. ,/„ íiura PMo
¦I. .l.í-|.r,li, i (;. — A

. . _-<le.(l.-.fi.aa .Virir..».

CLUB DE ENGENHARIA

Reci'iH-ã«> coinaioniorativa

A directoria do Club de Engenha-
ria recebe no dia 24 do corrente,""d:is
4 íis 5 horas da tarde,, as pessoas
que a forem cumprimentar pela
passagem do 40° annivérsario de sua
fundagfio.

Rio, 21 de dezembro dc 1920—O
Io secretario, LUIZ VAN ERVEN.

REAL SOCIEDADE CLUB
GYMNASTICO PORTUGUEZ

Assem bléa geral eitraordinnH:»

De orde-m -do Exmo, Sr. José do
Magalh_.es Pacheco, presidente, da
sociedade, convido todos os dignos
socloj. «iue estejam em pleno gozo
dos eeus direitos, para, nos termos
do art. 87" (conjugado com os d(>
art-. 7_7_'i_._.e_.reunirem em assemblea
geral especial, no dia 28 do corrente
mez, &s 21 horas, no edificio social,
a rua Buenos Aires n. 281, para lei-
tura, discussão e approvação do pro-
jecto de reforma .dos estatutos.

Rio de Janeiro, 22 do dezembro
de mt) — HUMBERTO TABORDA,
1° secretario.' ' '• •"'

1 salva 'de prata
dò 165 grammas.
1 relógio de ouro.
1 corrente dò ouro e pia-'
tina, com berlo _ue dc
ouro'e prata, pesando 12
grratnmas.
1 alfinete ido ouro com'-
•pedra dc côr e diaman-'tés.

1. »pai-, de botões de puro-
coni 2 pedras de côr, pe-
sando 11 grammas, 

' ' '.

1 anel de ouro com pe-
dra verde é 2 brilhantes..
1 cordão de ouro e piá-
tinii, ,'pesahdq 5 grani-
mas.
3 colares e 2 berlo-
oues de ouro, 1 dito de
ouro e esmalte e 1 figa
de madeira, pesando tu-

. . , .. do 32. gramtniui.
17686 11 cordão, 1 'broche, 1 ber-

loque e 2 purês de bichas
de ouro e l figa de co-
ral, pesando tudo 43
grammas. ¦

18323 10 1 alliaiiqá de onro," "pe-

sàndb 7 grammas.
19279 11 1 medalha moeda de

•- 'ouro, pesando ,10 gram-"más. ¦¦¦•'¦_ ¦ r
12 Diversos Objectos de ou-'

ro e esmalte, 1 figa de
madeira e 1 relógio de
prata.

20041 13 1 corrente de ouro; pc-
sando 46 grammas.*
2 pares de - bichas de
ouro còm pedras, pesan-
do "5"" grawiinas.
1 bolsa ide prata. *
1 medalha de ouro com
retrato e 3 brilhantes.

20361 17 1'alfinete de óüro coni'¦pedra 
do"c(tr e diaman-

tes. .. ::
204,34 18 1 anel dé ouro, marqui-

se, -com .pedra azul e dia-
-" mantes, faltando.

2005» 19-1 ..<*-ol«.r,. i._a«»lseira e. 1
. herlikiiie - de. ouro e., 1;

fi-rn 
' 

de osso. pesando
tudo; il grammas.-

5iíi8_! .20 1 anel coin. brilhante, .1
dito com pedra de côr e

¦ 1 ipar 4ie ItotlVes de óúro
com-2 .brilhantes meu-
dos. .

2128Í 21 1 broclie de ouro com 2
bril»hantes. ¦ •

21303 22 1 alfinete de ouro com
pérola e diamantes.

22006 28 1 anel dé ouro com bri-
lhantes e 1 dito com
diamantes, brilhantes e

• pedras.
161S4 24 1 relógio de ouro, para-

do, para senhora.
22177 25 1 botáo • dc- ouro com

brilhante.. '
25637 27 1 anel de ouro cqm;.pe-

dra verde e brilhantes.
28593 28 1 relógio -de ouro, repe-

tição. .
1 cordão de ouro, pesan-»
do 43 grammas.
1 anel de prata com bri-
lhantes.

22»939 4.1 3 berloques de ouro, pe-
sando 8 grammas...
1 .relógio de metal.
1 corrente de ouro e pia*
Una, pesando 8 gram-
mas.

23311 34 1 grampo oom diaman-
tes.

17213 35 1 barrete de ouro e pra- ta, cO.h brilhantes de
côr.

23690 36 1 broche de ouro e platl-
nâ, e 2 anéis dé ouro
com pedras e pequem»»

." brilhantes.
Í51S6 37 1 par de bichas do ouro

com 2 brilhantes,
2178Í Í8 2 alfinetes do ouro. com

1 brilhante c'per^*i>**Ü#*i-

227-8.5

16234

23015
23299

2»

30

3-2
33

anel o'Ji pnr d6||»<iiiii8
26655 39 1 pulseira d» oiírOj, íl«o.
25459 40 1

de ouro,' com
brilhantes. "*"" '

26138 41 1'pulseira,, pwando 13
grammas, 1 alfinele eom
pedra¦ preta e 3 diaman-
tes e 1 passador com 2'
pequenos brilhantes. .

27348 42 1 guarda-chuva com cas-
tao de ouro..

26139 4S .1 broche. 1 par de brin-'""cos e;.l berloquo de òüro,
' ,' ; pesando 12igrammas.

2S820 .44, 1 pai* de bichas do ouro
e prata, com brilhantes

- e diamantes.
26167 45 1 alfinete de oura-, com

pedra encarnada o bri-
lhantes, e 1 relógio da
ouro.

26159 46 1 barrete de ouro e pia-tina, com 3 brilhantes e
diamantes.

26160. 47 1 colar o 1 berloque «le |
ouro, com pedras, pesan-
do 3 grammas. !

26178 48 1 colar e medalha de ou- |
ro, pesando 18 granimos. I

26207 49,1 medalha do ouro, pe- j' -sando 19 grammas.

26190 60 1 corrente de ouro, pe-
•ando 20 '• 

grammas,' .-T
barrete de ouro e platina*
conrv ipedra aeul te bri-

¦ lhantes, e 1 anel, mar-
quise, com. ditos o pe-
dras.

26242 51 4 peças de metal pra-
teado.

28304 62 1 bengala guarnecida de
ouro

26248 53.1 broche de ouro. com
brilhantes.

2C249 54 1 berloque dd. ouro-
moeda, e 1 relógio de
prata.

26195 55 1 anel de ouro, coni bri-i
lhante.

20253 56 1 correntee berloque de
ouro, pesando 11 grani-
mas. • '

26266 57 1 relógio de prata Ome-
ga.

26276 58 1 anel de ouro, com po-
dra azul e 8 brilhantes.

2G299 59 1 relógio de ouro, para
senhora.

26247 60 1 par de bichas do ouro
e platina, com 2 pedras
azues e brilhantes.

26808 61 1 colar, 1 figa e 1 meda-
lha -de ouro, pesando 12
grammas.

29049 62 1 revolver nickeiado.
26314 63 1 relógio de ouro e es-

malte com diamantes,
parn senhora.

26316 64 1. anel de ouro com po-
dra azul e 2 brilhantes.

25553 65 1 alfinete de platina com
pérola e diamantes.

26334 66 1 anel de ouro com pe-
dra azul e 2 brilhantes.

26343 67 1 anel de ouro com pe-
dra de côr, brilhantes e
diamantes.

25412 68 1 cigarreira de ouro, pe-
sando fi grammas.

26359 69 1 berloque.com diaman-
• tes e 1 alfinete de ouro

com pedras.
2C331 70 1 anel de. platina com

brilhante.
26395 71 1 carimbo automático,
31775 72 1 bengala com castao de

ouro-
211405 73 1 corrente e médalhn de

ouro com brilhantes o
diamantes, pesando -65
gramnias.

20407 74 1 colar de ouro,, pesando
7 grammas. -

26443 75 1 anel de puro, marquize.
eom pedra azul e bri-
lhantes.

25852 76 1 alfinete de ouro com
pérola.

26417 77 1 corrente de ouro, pe-
sando Vt grammas, e 1
n-lòp-io -<l'e metal.

26430 78 1 anel -de ouro com pe-
dra azul e brilhantes.

26437 79 1 anel~de ouro com pe-
. dra de côr, brilhantes e
diamantes'.'

2649-6 80 1 colar e pendantif de
ouro e platina com bri-
lhan»tes e diamantes.

26442 81 1 alfinete de ouro com
brilhantes e, 1 anel com
•pe_|.a verde,

32446 82 1 revólver nlckelado com
cabo preto.

204C7 83 1 cigarreira de prata.
2U4G8 84 1 relógio.de curo.
26522 85 1 alfinete de ouro com

brilhantes.
26488 86 1 anel de ouro c_.n 2 bri-

lhantes e diamantes.
. 26494 87 1 anel de ouro cam pe-

jv dra de côr e brilhan»tes.
26527 88 1 anel de. ouro e prata

com pedras, brilhantes e
diamantes."

26531 89 1 par de bichas do ouro
eom 2 brilhantes.

26575 90 1 cnrrentç e medalha de' ¦'::'">'-- ouro coni' brilhantes, fal-
tando 1' p es a n d ò 70
grainn.as.« _ •

36&S3 -91-1 aneV-_« ouro com "3' brilhantes; v«
32597 9.2 l' bengala com cnstão ete

• ¦¦ y ouro.
277CC» 93 1 anel de platina com

brilhantes,
2»6561 94 1 anel de ouro. com pe-
... dra-, de-"côr e 2 brilhan-

tes,..'-.. .
2670'ã 95 1 par de bichas de ouro

e platinai, com '_. saphiras
e brilhantes. 

''V. 
;.. .

26571 96 1 anel de ouro com 2
brilhantes.

265»83 97 1 alfinete de ouro com'—-'¦' brilhante'.'-
2»6l_>n.6 98 1 alfinete' e 1 corrente

com bola de ouro, pc-
sando tudo 7 grammas.

26€15 99 1- reJoglo''d*e metal.
,2i6"32 lflifl 1 aliei com 2 brilhantes¦-' » e i: relógio *de',oi_r(>, P*-

teck.
2-6*39 101 1 'relógio de prata.
3'2S89 102 1 bengala com castao de

outjo,.. »..
27t2S 103 4 anéis dé ouro com pe-

dras e 0 brilhantes.;
26648 104 1 par de botões-de ouro

com 2 (liaríiãptes.
27167 10»5 1 corrente de ouro baixo,

pesando 34 grammas. o
1 relógio de ouro, Pa-
teck.

26679-U.S 1 bolsa efe prata. -
2Ó682 107 1 par de. bichas de.ouro

com 2 brilhantes.1
26688 108 Diversos.pbjectos de ou-

ro e praia oom diaman-
tes. e pedras, pesando 23
grammas';-:;. ;"

2669Í 10D—1 r-slúgiò"'''!*© ouro". '-¦'
27440 110 1 pliosphõrelra, 1 chate-

lalnc de ouro corri, pe-
dras e diamantes, pesan-

..,'. --'-dO- 34 gi^áTilTíias; 1 liar
d*e bichas' de "Caro" cõlri-
pedras o diamantes, 1
anel com 

'2: 
brilhantes e'

1 relógio de ouro, para
senhora.

267ai 111 1 anel de ouro com S
- brilhantes.

32703 112 1 revólver Smith and
Wesson. .

13506 113 1 broche de ouro com
pedra encarnada e bri-
lhantes.

26739 114 1 «relógio de ouro, Pa-
teck.

2.7458 115 1 corrente de ouro e pia-
tina; pesando 10 gram-
mas, e 1 relógio de ouro.

26748 116 1 cordão de ouro, pesan-
do 25 grammas... ;

26774 117 1 relógio de metal.
2-6815 118 1 anel de ouro-com pe-

d-ras e brilhantes.
6821 119 1 anel de ouro com pe-

dra e 2 brilhantes.
•!}f486 120 1 anel de ouro com bri-

lhante.
26837 121 1 colar de ouro e uma

figa de -tradeira, pesan-
do 10 grammas.

312850 1:22 1 guarda-chuva castao
de ouro.

26871 123 1 .colar e berloque d«
Ouro, pesando 5 gram-
mas, ..= „, ¦

26872 124 1 "relógio de ouro, para
- senhora.. - .

27516 125 1 'colar de pérolas. com
•fecho dé-^ourô-, peaà'n«fo"
3 li-2 gramir.as.

26886 126 2 broches de ouro com
4'brilhantes,-

26898 1-27 1 relógio» de ouro. Pa-
teck.

26940 128 1 colar de' ouro, 1 ber-
loque de prata e figa
de madeira, pesando 9
gramnias.

26942 1.29 1 relógio de metal.

¦22633 132 1 cautela da Caixa 'Eco-
nomica-n. 9.011.

28992 133 1 brocha e 1 pur de
. africanas de ouro, pe-• ' ¦ - sando 8 grammas.

26995 134 1 relógio de metal.
270.38 136 1 par de botões de ou-*¦* ro, com 2 diamantes.
27053 137 1 alliança, de ouro», pe-

sando 4 grammas.
27068 1*38 1 anel de ouro/: coin H

brilhantes pequenos. I-270*76 139.1 allian<3_: de ouro, pe- 5
sando. 4 grammas.

27983 140 1 berloque ouro e plati-
na com pedra .de côr e
diamantes.

,270-1 141 1 anel de ouro com 3
. brilhantes..

16076 142 1 cautela da Caixa -Eco-
_.' mica n. 13:992.

2710»8 143 2 allianças de ouro, pe-
sando» 4 graninàs.

27128 144 1 anel de ouro com bri-
lhantes.

27141 145 1 relógio de. prata oxy-
dadfi-.

27154 146 1 relógio ouro baixo,
sabonete.

Arlette Sampaio ,
Falleceu hontem a menina

AIU-ETTE, filha dp conhecido,
maestro Sr. Luiz Sampaio,
saindo o feretro, hoje, quinta-
feira, 23 do corrente, ás 17 bo-

ras, da rua Itapirú n. 149, para ó
cemitério de S. Francisco Xavier.

t

27159 147 1 anel de ouro, com pe-
dra de. côr e 2 brilhan-

; , 
"tes.

27165 148 1 corrente de ouro, pe-
sando 24 gramnias e 1

v relógio de dito, parado.
27174 149 1 colar « berloque de

ouro, pesando 10 gram-
mas.

27193 150 1 anel de ouro com pe-
dra.

27178 151 1 relógio de ouro, sabo-
neté.

26990 152 1 cautela da Caixa Eco-
nomica n. 30.324.

27202 153 1 corrente e berloque dé
ouro, pesando 29 gram-
mas, e 1 relógio de dito,
Longine.

27211 154 1 bicha de ouro «com
pedras pretas e 4 bri-
lhantes.

27222 155 1 chatelalne'de «metal. 1
berloque de ouro com
pedra -de côr e 1 relógio
de ouro.

272G2 156 1 corrente de ouro, pe-
sando 49 grammae,9 bo-
toes de ouro e platina e
madreperola com pe-
dra.s azues.

27276 157 1 bicha e 1 anel de ouro
com pedras e 4 brilhan-

_ tes.
27279 158 1 relógio de ouro.Omega.
27113 159 1 relógio de prata,

Omega.
27314 160 1 alfinete de ouro com

brilhante.
27316 161 1 relógio do prata,

Omega. .
30365 162 4 • cirutelns da Caixa

EeowG-mica ns. 15.862,'17.368, 25.37.7 é 20.613.' 
27318 163 í par d.e bichas de ouro

.e Cinyj- :çom: diamantes.
27390 164 1 guarda-ohuva com

castao -de ouro.
27357 155 1 par de botões-moeda,

de ouro, pesando 19
grammas, e 1 broche de
dito com brilhantes."273*? 9 100 1 anel de "ouro¦» com 3
brilhantes. ,/ *. 

.
27381 167 1 anel de prata com

ca.mapheu e brilhantes.
27390 168 1 alliança de ouro, pe--•sando 4 granimas,
27392 169 1 bol_.o de ouro o plati-

. na com brilhantes... ¦.
27407 170 1 anel de duro'com bri-
¦ ¦¦ • Jhante.
27414- 171 1 anel de 

'ouro com pe-
dra »de côr e 2 diaman-

- ' 
tes.

3094-1 r172 1 cautela da Caixa Eco-
nomica n. 10.076.

27420 173 1 »relogio-pi-lselra-' de
ôuro'i' - '

25S52 174 1 brilhante solto,- pe-
sando 1 3|4 T|l*6 de kl-

-. - - • late. ¦• -.. -.- . r.
27437 175 3 bandejas e 2 colheres

¦¦:. de prata., pesando 740
granimos-

27745 177 1 colar, 1 coração com 3
brilâiantes e 1 par de bo-
toes moedas de ouro, pe-
sando 17 grammas e 1
anel com -brilhantes.

274Ü4..178 1 botüó éo ouvo -e platina.
coni 1 brilhante. .

27461 179 ouro velho, pesando 38
grammas.

27487 ISO 1 medalha e colar de
ouro baixo, pesando 9 gram-
mas.

27490 ÍS1 1 relógio de ouro.
32044 182 1 cautela da Caixa Eco-

nonvea n. 29.000.
27506 183 1 chateia" ne e .relógio, de

metal.
27509 185 1 cigarreira de. prata-« <ts-

;•>¦-¦'. "-mãlté. '¦","'

27523 186 1 cigarreira de prata.
27530 187 ipar de botões de ouro com

diamantes.
27548 188 1 alfinete de ouro com Cp-

- ral e diamantes b 1 broche'
... de ouro è platina com pé-;
.... 

' dras de cor. ...:
27549 1W 1 caneta-tínteiro, de ouro. "e*

-metal.
2757,4 190.1 .relogo -de ouro, para st)-."nhora," 

parado.
27575 J.91 1 relógio pulseira, ouro.

balxò.
32045 192 1 cautela da Caixa

, nomica n. 15.115.
27575 193 1 Teloglo de prata Omegaír
27586 195 1 colar de ouro, partido,

pesando 4 gramnias
27691 196 1 alfinete de ouro com .2brilhantes.'
27662 197 1 chatelalne com berloque

*!»-..' ... de ouro, .pesando 29 grani-
mas. . 

',

2J687 199 1 berloojje.de. ouro com dia-i
mantes, pesando 5 gram-

. .. mas.
2<536 _ÒÓ 1 relógio de ouro, sabonete.
27745 201 1 alfinete moeda de ouriv

pesando 4 grammas. - -..-:
27748 202 1 cordão de ouro, pesando.

19 grammas.
27755 203 1 bolsa de prata.
27763 204 2 allianças _e oa_», pesan-

do 6 grammas.
27781 205 1 broche de ouro com bri-,

lhantes.
.27792 206 1 pulseira de ouro, pesan-

do 16 grammas. Ú
27797 207 1 anel de ouro com pedras

de côr o brilhantes. '*-:•
26640 203 2 pulseiras, 1 figa de ouro

è.j. dita de coral, pesando"
9 grammas.

26731 209 1 pulseira e berloque de
ouro, pesando 6 grammas.

3.2070 210 1 cautela da Caixa Eco*'
nomica n. 3.756.

José Canetti

tA 

viuva Ma-rceUa Cánetti e
sua neta Luiza convidam todos
os amigos »para assistirem á
missa de 7o dia, do fallecimen-
to de seu esposo e avô JOSÉ'

CANETTI, que serft celebrada, ama-
nhã, sexta-feira, 24 do corrente, úa
9;1'2 horas, na igreja de S. Geraldo,
em Olaria, confessando-se, desde, já,
agradecidos.

Alice Lemelle de Amorim
Fullct-idi. em Ilhí-os—- Bahia

Annibal Caiazans de Amorimt
posa.

A's respeitáveis
familias

OPPORTUNIDADE UNICA PARA
NATAL

Vendem-se, a varejo,, belllsslmoa
brinquedos, como grandes automo-
veis, trens, animaes, carros de as-^
sento, cavallos, etc, a preços do fa-'
brica, altamente reduzidos ,na rua
Visconde de iíaborahy n. 47, Io an*
dar.

OFFERECE-SE unia senhora para
cozíhliar em uma pequena pensão!'
cartas neste jornal, com as iniciaes'
C. C.

e filhos (ausentes). Augusto
Lemelle,,esposa e filhos, e Gus-
lavo Lemelle participam o fui-
lecimento de sua idolatrada es-,
mãi irmã. cunhada e tia, ALI*

CE LEMELLE DE AMORIM, e con-
vldam os parentes e pessoas de su*
amisade para' assistirem ã missa de
7o dia de seu fallecimento, que será
celebrada, no altar-mór da igreja dc
S. Francisco de Paula, amanha, sex-
ta-feira, 24 do corwnte, ãs 9 1|2
horas. Desde já, confessam-se éter-
namente gratos por eSSe acto de pie-
dade e religião.

Dr. Miguel José Rodrigues
Pereira

l Eponina de Paiva Pereira,
José de Paiva Pereira, senhora
•e filho, Dr. Miguel de Paiva
Pereira, Francisco, XiTier
Grael, senhor» e -filhos, Con-

ceição de Pàlva Pereira e Maria Au-
gusta Teixeira, de Paiva, viuva, fi-
lhos, nora, genro, netos e .sogra, do
muito pranteado J*R. MlGUBti JO*
SE* RODRIGUES PEREIRA, par-
ticipam o «seu faltecijuento e cen vi-
dam para -o enterro, saindo o fere-
tro da rua, Ra-demacker n. 49, hoje,
quinta-feira, 23 4o «orrente, às *9 ho-
ras, para o 'ceniiterio de - ,S. João
Báptista. Por esse acto -de amisade
e re^güLo, desde já se confessam pe-
nhorados.

OFFERECE-SE uma senhora de_
idade para casa de familia ou pensão,;
para ajudar'no serviço doméstico;
hão dorme no alguel; rua Evaristo da.
Veiga n. 47. , -, _~"OFFERECE-SE 

um homem de 30'
annos, sabendo lêr o escrever, para,'
qualquer serviço, sem ordenado es«;
tipulado; prefere ir para um dos Es--
tados eentraes, mediante passagem;-'-
quem precisar, escreva para João A.•*•
de Souza. Rua dos Arcos 60, Rio.

OFFERECE-SE um menino de 12*
annos, que sa." e lêr e escrever, para:
qualquer serviço;, prefere-se Cattete; *

â rua Bento Lisboa n. 124, Cattete.

DIVERSOS

Dr. Francisco d-^ Salles
Meira e Sá

t a viuva, e filhos do doutor
FRANCIS.CO DE SALLES
MEIRA E .S.V.fallebido no Rio
Grande do Norte, Natal, convi-
flaun os-amigos e parentes para

í assistirem á missa de 7o dia,'que se
celebra., hoje, quinta _«ira, 23 *do
corronte, por alma e repouso dó
pranteado morto, ás 10 horas, na
matriz da Candelária. ^ ,

. ALUGA-SE.# metade de uma casa
para,-negocio.com todas as cpmmodi-
dado»; rua General Polydoro n. 254.
Trata-se na mesma casa.

PRECISA-SE «le uma boa cozi-
nheira; á rua do Bispo if. 17, Rio
Comprido.

PRECISA-SE comprar uma cas»
para regular familia, não se tax&ndo
questão de rua. porém, não muito
afastado do centro da cidade*, Infur-
inações, -rua Benedlctlnos b. 39, so-
brado.

VHNDE-SE um grupo com sete
•casas, em ponto pequeno, estando
todas alugadas, no centro da cida-
de; informa-se. à, rua. Bonibina 101,
armazém, coni-Sérgio, on rua, Pri-
meiro de Março n. 22, com o Sr, Al-
ban o Rei-s.

!¦¦¦¦¦-_.

VENDE-SE barato um deposito',
de carvão, lenha, aves c pvos. Tra-
ta-se com o dono, íi rua Archtas Cor-
deiro a. 626, Engenho de Dentro,

ÍT-IíDEM-SE ternos do. casimira.
ifina, de paletó sacco e fraque, smo-
iking c casaca, a 45$, 55J, 4.0$, 65$-
ie 150S, e vestidos Unos*a 35$, 55$ e
5I-5V Liquidarão. Rua Evaristo da
Veiga n." -69 e S.. Luiz Gonzaga nu*
írrero 132.

ANNUNCIOS
•OFr*StECE-SE uma-'moça*, filha

de diiitincta familia, para cai-ca de
casa commercial. Cartas a esta re-
da cção, a Mlle. A. R. , . v

' 
OFl^ERECE-SÉ um rapaz com al-

guma pratica de-escriptorio. Respos-
ta, por favor, a Paulista . Rua Theo-
dóro, da Silva n. 1, Aldeia Campist».

OFFERECE-SE um bom caixetro,
para hotel ou botequim. Informa-te
com o Sr. João Ignacio, rua dos Ar-
cos n, "Stf.

I pi'T'*ERECE-SE um cozinheiro;
escrever para João Alves; rua dos
Axeos n. 60. Pude ir para fora.

. -OFFERECE-SE um bom arruma-
flor de quartos; dá informações, corri
o Sr. João ignacio da Silva, rua dos
Arcos n. 60.

OI* FEUEt-E-SE um oasal com
pratica dei pensão, o marido pari
copeiro * a mulher para arrumadei*
ra: rua dó Cattete n. 107; condueta
afiançada. Telephone Eelra Mar
11251.

OOMPRAM-SE roupas usadas da
homem, paga-se bem; attendem-ae a
chamados pelo telephone Central
3344, e Villa 4G48. • ¦

COMPRAM-SE roupas usadas do
homem, senílora, cama e mesa é la-
petes;, pagam-se mais 30°|n do que-
(outras casas, Riia.Evaristo da Veiga,,
ji. Ó9,.e rua.S. Luiz Gonzaga *nu-
mero H.&Í.

ItOUPAS, penhores, compram-s«
as cautelas; paga-se bem. Rua Eva- .
rlsto da Veiga n. 09, tlnturaria. 

'

Eco*

OI'Fl- *;<;E-SE uma senhora de
meia Idade, p..ra um casal sc-1 ü-
lhos ou para .ornar conta de crian-
« ; á rua ".lar.cilio Dias a. 8.

COJíipjpíAMs^IS moveis usados.mo-
bllaritis completos ou avulsas, qual-
quer quantidade, pianos, louças, ma-,
chinas de costura e cofres de ferro;.
pagam-se bem; negocio decidido com:-
brevidade; á rua Visconde' dô 1'ta-üna1'
157, Tel. 1297-No'rte. ¦ " ' '"'"" -'

'H&AAA —-»Só la\rar e eniOrmar cbá-.
O.pwiJ-pêoa de chjIe> Panamá, o
{feltro, ficando novo; no beco do Ro-
sario n. '2, largo dc S. Francisco.

REFORMAM-SE, pelos últimos fl-
Eurinos ps çh.apíps de senhora, .a
3$; íjecoi" do Ròsarlo n. 2.

' PROF10SSORA — Ensina portu-
guez, francez, inglez e piano; infor--
mações, & rua Uruguayana 35. Phar- •
macia.

•0 mator amigo da lavoura —
Forniicida Paschoal. Escriptorio,rua ;
Buenos Aire. 120, sobrado.

OFFERECE-SE uma moça. para-
casa de pequ^.a familia, para arru
madeira; -ladeira do Castro n. 08.

ÒFFERÉCE-SE um peifeito cozi-.,
nbfli-o. limpo e -afiançado, para for-
nu. fogão, massas finas e doces,- para
hut-e!, pensão nobre ou familia de
tratamento. Tel. 1820 N.

OFFERECE-SE uma criada para
cozinhar, dando de sua pessoa boa
fiança, para casa de tratamento; or-
deuado, de 60$ para cima. Rua do
Rtiichuelo n. 78, casa 17.

OFFERECE-SE uma cozinheira
do trivial, com uma filha de 10 an-
nos, não faz questão de fazer mais
algum serviço; para ser procurada na
rua das Laranjeiras n. 146, casa 2.

| Crianças anêmicas,
lymphaticas,

rachirícas
UurMn-se com JUGLAN-

DINO, 9tibor*OBO xarope iodo-
\ pbospliaiaclo, superior ao oleo

de bacalbáo e ás emnlsüeB. Ce*
ceilado (liariumeDte pelas su*
raidades médicas.

Hn» 1'riiHiiro de liai ço, 17

Agentes
¦Para vender' a Hlsoria da »Indo-

pendência, encadernada, precisamos.'
Avenida 117, 2", e 113.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para dama de companhia, ou
para tomar .conta de uma casa de um
viuvo; trata-se na rua.Real Grande-
za n. 252, travessa das Mangueiras
n. 2, com D. Josephina Zorelo.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para serviços leves; rua Eva-
rlsto da Veiga n. 47, telephone
5310, com D. Maria.

OFFERECE-SE uma boa lavadel-
ra e ongoinmadt-ira; trata-se á rua
Carvalho de Sá n 60. ,

PARTICIPAÇÕES
FÚNEBRES

D. Maria Ursulina Queima
do Monte

•OFFERECE-SE uma moça com
pratica de ama secca o honeHca, para
casa de familia; travessa Pepe n. 34,
Botafogo.

leclerc & C
Agentes de. privilegio» e marcas «lo

fábrica e eoinmcrt-lo

j RUA DO ROSÁRIO N. 15*8 •".'";'

Encarregam-se, juntamente com a
sooiedade anonyma GENERAL
ELECTRIC, estabelecida nesta cida-
de" á Avenida Rio Branco ns, 60-ti-i,
de contratar e promover o emprego»
dog syarte-nas «ignaladorea Bem fio,
dotados dos aperfeiçoamentos priví-'
legiados pela- patente de invenção
n-. 9.623; de 10 de janeiro de 1917.
da qual 6 concessionária a GENE-
RAL ELECTRIC COMPANY.

t
26954 130 1 pulseira e berloque de

ouro, pesando 15 gram»
.n;»a3.

26ÍI88 131 1 botáo e 1 par de ditosJ de oiir.o. ç madreperola.
. pesando S gran. mas.

O Dr. Raphael do Monte e
suásenhora (àfusentes), D. Ma-i
ria Monte, João Báptista Quei-
ma do- Monte, penhora e fi-
lhos, D. Margarida dò Monte,

o engenheiro Benjamin do Monte e
sua esposa, e D. Maria Delfina
Queima, filhos, .noras, netos e irmã-
da inesquecível D. MARIA URSU-

h LINA QUEIMA DO MONTE, agra-;
decem; penhoradisslmos, a seus pa-
rentes e amigos as attençCes e gen-
tilezas que lhes dispensaram por
oceasião ' do passamento de 6ua ido-
latrada mal, sogra, avô e Irmã, e os

-'convidam paia a missa de V dla,que
terá logar no nltar-mõr da matriz
da Candelária, hoje, quinta-feira, 23
lo corrente, ãs 9 112 horas

IHU NOTA DISTO, f PARA Mim FWH.U Â VIU
Rio de Juaeiro, 29 de setembro de 1919.

Or. Williams Medicine Co. Scheuectady. N. Y., E. U. A.
A _!go« e sen I» ort.
Com - inuíor gosto, me dirijo a VV, SS., com. o objecto de mani-

festar-lhes os excellentes resulta du* que obtive co*n o seu prepa-
rado PÍLULAS ROSADAS DO DK. < LLL-VMS.

Aproximai)) nente ha doi». anno_ que vinha soffrendo de rheu-
m.' ie - ¦ senia - e-- .-eidentea, que me Impossibilitavam de iraba-
Iharalgumae vezes; varias noites passei sem poder dormir. Nunca
tive um soffrimento t&o horrível. Também havia dias qu/-* se apossava
de mim um nervoso tão forte, a ponto de .me desacorocoar por com.
pleto. Mae, tendo >u «ciência dos bon» «.feitos do seu aliudido* pre.
parado PÍLULAS ROSADAS DO DR. WILLIAMS, iniciei, com elle, o
meu tratamento. No espaço de um mtx senti a extraordinária diffe-
rença, pois jâ as dores r.ão persistiam tanto, nem me chuva tão con-
trariado como dantea. e, aaeim. foi. pouco a pouco, desapparecendo
todo o meu mal. até ficar completa mente curado, o que consegui em
menos de quatro mezes consecutivos, tomando ae luas plliilit-. llo.le
me sinto bastante disposto e .feliz, e me 6 grato enviar-lhes os meus
agradecimentos e felicitações, pelo bom exito do .-eu p ei irado, e,
oomo prova da verdade, podem VV. SS. servir-se deste para o que
lhes convenl.a.

De VV. S3., amigo, criado _ obrigado— JOÃO FRANCISCO DU
SOUZA, morador ã iue _» S. Francisco Xavier n. 423, j . n. 12, Ma.
racanã. Rio de Janeiro,

Ae PÍLULAS ROSADAS DO DR, WILLIAMS endoin-se em to-
das as pharmacias e drogarias.
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macaty ¦rf.nnwim-a frSÉ&IEl 4&»3*P' I O 
'DESCONTO

Além da grande variedade de artigos em stoek sieste importante estabeleci-
mento, a nossa freguezia encontrará tainbem um lindo sortimento dé novidades che-
gadas de Paris ultimamente, como sejam modelos das principaes casas de modas em
toilettes e chapeos, véos, roupa branca finíssima para senhoras* n^eias, sedas e mui-
tos outros artigos de fantasia. ,

Fazenda mixta
Vende-se unia, no municipio de

Gua.ráWngueta, com 300 alqueires
de terra, sendo 100 em pastos e o
resto em mattas e capoeirões.l00.000
pés de caie em . plena producgão,
completamente montada. Em toda
a fazenda tem abundância de agua
e presta-se para qualquer criação. E'
distante tres -legüa»; de Guaratlnítue-
tá o duas da estação dai Roseira.
Quem pretender, é favor escrever,
para «mais informatjõe-j, a Daniel
Müller, Taubaté.

IflUBIHff

DB
Ernesto Souza

BRONCHITE
Incidia, iitku-

TitoohM palfinn
6B1HDET0ÍIC8

ai i at-jeitii«vm i

REL0J0ARIA C. DINIZ
Rua do Ouvidor n. 50

Variado (sortimento oni .ioias, reio*
fgios e objeetos para presentes.

ATE' 31 DE DEZEMBRO
IO % dc abatimento"~~ 

Pharmacia
Vende-ee uma pequena, em Ni-

theroy, fazendo bom negocio; in-
formações, ã rua Tiradentes nume-
ro 128, em Nitheroy.

Quer comprar?
«rti vender jóias de todos os valo-
res, sem receio de ser enganado? Vá
á Joalheria Valentim, S. rua. Gon-
çalves Dias n. 37, telephone 994-
Central. .:
¦f ¦ '¦-¦¦- —-" —' ' —- ¦ « mmm

Trocam-se Jóias
Compram-se, vendom-.se \. concer-

tam-sc, na joalheria A Turmalina,
rua Uruguayana n. 222, Tel. Norte
3418.  '

Cera para assoalho
A «1$, agua-raz a 2$900, oleo a

1$S00 e alvaiade a 1$800, na rua
dé 8. Pedro n. 180. Tel. N. 4810.

GRANDE LEILÃO
do ntachjnaõ e bancos do marceneiro

RUA BABÃO DE S, FKIAX N. 144

FABRICA MÒNTEIHÓ. MAGA-
. LHAES

DIA 2-1

EMPRESTniO; sobre penhores do
jóias, moveis o tudo quo represento
valor. Avenida Passos n. 29 A, ao
lado do Thesouro Nacional. Telepho-
ne, Norte 6922.

QüfcDA, 
OASPA, CABELLOS'BRANCOS—A 

loção .íuvo...
qua; será taniem! 8" maravilha;
Gonçalves Dias n. 59 (Drogaria
A. Gesteira & C).

:•¦*

Precisa-se para escriptorio e ar-
mazem, no centro commercial. Of-
fertas, á caixa postal 1.G62.

Correspondência
A' rua Haddock Lobo n. 408, fa-

brioa, precisa-se de pessoa habilita-
da, com pratica do «correspondência
commercial e mais serviços de aju-
<l.*inte_,(lo guarda-livros. Não. se at-
tenderá a quem iião escrever ligeiro
•i. ínàchiná e não puder indicar refe-
re-ncias. ^

Congestões, ataques
de apoplexia

são,'muitas vezes, occa.sionados pela
prisão de ventre. Nada ha, pois, de
mais importante, para as pessoas
sujeitas a estes perigos tão graves
para a saude, como para. a própria
vida, do que concorrer para o bom
exercicio do ventre. Em tal caso,
«aconselhámos-sempre o emprego da
Triberane.

O uso da Triberane, tomada todos
Os dias, no meio da refeição da tar-
de, na dose de uma colher, das de
chá, 'diluída em agua, ou em vinho,
em leite, em cerveja ou em cuido,
basta, ria verdade, par.v'-íiicábâr com
á prisão de ventre, mesmo se ella
for pei-Un*-'/, e isto sem purgar e sc-in
dar colicas. As evacuações se tor-
remi muito regulares e sufficiente-
mente abundantes; o effeito produz-
se, ordinariamente, no dia seguinte,
pela manhã; Seu uso habitual e
prolongado impede que se declare
de novo a prisão de ventre e nunca
irrita o intestino, como fazem os
purgantes.'.Exija-se que o letreiro tenha o
?ndérêço do deposito geral: Maison
í,. Pre ie. 19, rue Jacob, Paris. *

' A' venda, em todas as pharmacias.• Muito especialmente, rccommonda-
Ia; á.s ."íonhoras qüe se -desesperam
'antas vezes por náo poderem se vèr

livreíf da prisão de ventre.
Otratamento custa 70 réis por (lia.

Sobrado para escri-

A* rua Evaristo da Veiga, muilo
pr,>xiniii á Avenida Rio Branco, alu-
jr.i-se um 1" nadar, muito espaçoso.
Cartas á caixa deste jornal.

para ciiun e üauo Ue nicsá
pura turrar «aiase|irnteleirá>

CASA SEGURA
Fabrica de Moveis de Vime

RUA SETE DE SETEMBRO, 84
(Knl.ru 'lv.iul.li. ii liuii j.tlvec üing)

LEILÃO DE PENHORES
Em 29 rie dezembro tle 1920

Natal e

(Fundada cm 1916)

J. LIBERAL
58 Rua Luiz de Camões bO

Faz leilão das cautelas vencidas,
podendo oa Srs. mutuário© refor-
nial-as ou resgataJ-ae atfi a hora de
começar o leilão.

U s çm &ó :oa Satooivàias;

tnan. EnrasEapcan

Anno Bom

Inoveis a prestações
visitem o grande "stock" de mo-veia da Casa Sion. Rua da Cariocan. 39. Entrega na 1* prestação, 20 *'|*

Telephone 6.680 Central.

PABAJSO OÂS
CBSáüÇâS

Sortimento completo do
artigos para crianças,

próprios para as festas
de

Múz hnoBúfn
Enxovaes para recém-

nascidos e baptizados

R. 7 Setembro 134
Telep. <J. 1231

Rio de Janeiro

iBf1***»***---^^--^^
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A Companhia de seguros de Vida, terrestres e marítimos

PREVISORA RO RANDENSE

A mais bella e humanitária creaçáo do nosso
século é sem duvida o

Tônico dos nervos!
Tônico dos musculos!

Tônico do coração!
Tônico do cérebro!

¦¦>1&«-Ü&!g&8tt?g:ii

'ftb *'.-¦*"

T:.. %-¦•¦

O Dynamogenol é indi
caes como: literatos, jovnalls

spensavel a todos os indivíduos cujo
tas, padres, professores; empresados

trabalho produ/, a fadiga Lurébral,
públicos, estudantes o guarda-livros.

O DYNAMOGENOIi é dc'resultados surprcheridoiucs, iiòs seguintes casos* j
TUBERCULOSE
ANEMIA
CHLORO-ANEMIA it,
FLORES BRANCAS
FADIGA CEREBRAL
HYSTERISM0
NERVOSO

VERTIGENS
BRONCHITES CHRONICAS
AGENESIA
PALIDEZ
INS0MNIA
PALUDISMO
PERDAS SEMINAES

CONVALESCENÇA
MAGREZA
DORES DE CABEÇA
FALTA DE APETITE
FRAQUEZA GERAL
SUORES NOCTURNOS
MA' DIGESTÃO, ETC.

»ás DYNAMOGEMOL
Nestas c noutras moles tias, o DYNAMOGENOL é de um effeito seguro o rápido; na IMPOTJ&fl-."CIA, ao 3o e 4o vidro, o doen te obtem a cura.

As parturientos não devem nunca deixar de tomar o Dynnniògenol durante a gestação e após a"iTolivranco", pois, assim, conseguem filhos robustos e fôr abundância de leite rico cm frhosphatos, gra-ças a esta inigualável preparação. Um só vidro do Dynamogenol representa para a senhora que'ama-menta mais vantagens que uma düzia dc garrafas de Agua Ingleza.
AA^^AA^AA^^/^/^A^V^A^^V^A

VESMDE-SE EtVI "TODO O MUNDOl
Depósitos RUA SETE DE SETEMBRO, 186-Rio de Janeiro

:7r WÊ^^^ÊÊ^^^SÊ:

OLHO
I PAU CEBftT

incorporadopa da .

GARANTIA DA AMAZÔNIA
leva ao conhecimento dos interessados e do publico em geral, qne,conforme communicação recebida, A ÂSSEMBLE'A GERAL,
reunida a 15 do corrente, unanimemente

fttignientou o capital social ijar-a

AOÒOsOOOfOQO
e mudou a sua sede para esta capital, tendo já feito o deposi«>
to legal, correspondente a 10 ?'/• do augmento, ha importan-
cia de 300:000$. Satisfazendo assim o Decreto n. 14.379,
de 35 de Setembro deste anno, que approvou a encampa-
çao da sociedade de seguros de vida GARANTIA DA
AMAZÔNIA pela PREVISORA RIO GRÃNDENSE
com aquellas condições

t^lnou'se BPFSOTIVA ea encampação da

GARANTIA PA AMAZÔNIA
Consequentemente, em virtude dos compromissos
assumidos pela companhia incorporadora. ests

convida.' . otji or»eclor*eta ¦ *•¦'• ...*....

da Garantia cia Amaigonia

encampada, ha fôrma da cláusula Ia do
referido decreto, isto é, àquelles que este-
jam devidamente habilitados e que ainda
não receberam os seus créditos, para se

.--«"»•::¦ .,,vK>.í'-v-*í---"--*..--v-'-.r *gásátó-*j apresentarem de
laoje ato o diá S45 do correnteii ni ii ¦ i ni in m li ._

»•-»¦

-¦Y-s

poderão receber

nos escriptorios da Companhia
Previsora Rio Grãndense, Ave-
nida Rio Branco, S4, 2" andar,
onde, das 10^ás;ll ItS e das
S ás 4 1t2

o que lhes é devido pelacompanhia, ora incor-
porada pela

PREVISORA RIO GRÃNDENSE

ri—Ü__^Z——___^_ ^^^w^M**MB*B^^i*,»'»^™^M^^^^M^^^BaWBBHBWMI(H
'"'" '" " »'-—¦¦ ' «-iiii .«« ,iM,

ALEXANDRE
0 MAIS PODEROSO TÔNICO DOS CABELLOS!

Extingue a caspa em tres dias. Os cabello lintiiéS Qcam
pretos. Não qnoima, uao mancha a pelle.A JUVJíNTUDli dá vigor, mocidade e crescimento aoscabellos. Evitai imitações,-pedindo seiiipro-

JUVENTUDE ALEXANDRE
rieço,3$00ü; pelo ciorrelo, Sij-OOü. -iías boas

pertumarias e drogarias '-r^-r.:••-.

Deposito GA8A ALEXANDRE--Rua do Ouvidor 148
. —tr—.j==dü

| ^I»H«-3K-/SLGOKrTf I cnviD
--^Bi^flÉ^^ SOIIDAMEHTE CONSTRUÍDA ' 

| fXBBL

ffeff^M Bexap Sewinç Machine [ |j||

IM^#fl 
AVE» 1ÜNC0108 f «SEM

". """lf"""
COlUpAKHIA OE SEtiUKOS;

Marítimos e Terrestres:1''UNÜADA 
líil 1888 . :

Denosito no fbesouro 2oq:MOMOO
Capital....... 500:000*000 .
Ríserm.,..' "431:22-1$505

Ríceita p 1S19„.....". 2.407:flí4$i20
Sinistros |ii>g«g até 31 de l>ecéinliro
de lüll) — ' 

„..«.. c.ü4«:õl l»OH4
' .'..:'." ÁUKNCiÁJj. : '• '• •'• »
S. Paulo

Santa ÇátíiariBà -
Rio Grande do Sn!

Rua da Quitanda 126
¦'. ISud. 1'clegr, I>U!-:.\l.«IaAUOi.A

Teleplione iVurlc *Í58»
Calxn ilo Corraii. UI4

RIO DE JANEIRO
..VYVVVVW vv

BE INHAME

DEPURA

FORTALECE

ENGORDA

Natal, Anno Bom e
Reis

Avisamos aos nossos bons amigos
e freguezes que recebemos um lindo
sortimento de perfumarias, em bo-
nitas caixas, /rascos o estojos, arti-
gos finos próprio» para presentea.

CASA cimo
Hua do Ouvidor n. 183.

bviadaivie: bellot
Professora de Sciencias Occuitas

aviía ats sou» olieiites que, «Io «lia 1 a 19 d- oi.la mez, «I rá sua* can ml tas
em í. 1'iulo; e, do «lia 11) ao 1? «le oa«la nioz, cuiiiiuú-i ¦• o-iíiilla.na .»ui rc-si-

dencia — Pu¥$á<l<% ptcaènü e fj;uro ilêsVoiiilail-.s pjireilil
iiua iu:/,i:\ovk ¦»•-: fi:vkki-:iko ,\. i«i (ft»ji»r<t»i»)

IVIoplioiii*: Sul e.suu

AVEIA BIO BRANCO 103
(Caixa postal 1.294) %

wm^^-mzaami^^Bv..- -.<---- RI° -D*3. J^Í»TEIE.O 
'5**m&7%:7''

LOTBRIAS T3-EZ S. 3E-»A.T|_rr-.«0
Fxtracjôes ai i.erças o iexta-i»feira"i, sib a fiscalização «Io goro-no do K-itsdo

AHAMIÀ-*>ll:;10í>$«00, pur f$8«0 — 40«?-S». Todu*. os liilhclcs sio
«tivl.li.los em rrni-çõrs. J. AZEVEDO & C —Conces-iionarios—S. Paulo

Vl--M)KM^*K KM 'IODA A PAKIK

i:XíSÍ^OCt-tl\\itl.\ I.OIIKIA PARA O FIM MO A\\»-*J00j«»08««M*
»-KI 0:000$

dos em frac^ões
cm lr»>s ifi-itixles pn-niios - .Sesla-reir», ili de ili-zemlirii- 100:000$

50:000$ - 30:000$. Iodos os bllhnles siu dHidii

Moveis a prestações
Visitem a Casa Sion, quo v-ude ue

moveis por preços baratissimos o en".resa na primeira entr.-*-"-* <"•¦ *!0 ""
telephone. Beira-Mar 3.790, rua
Cattete ns. 7 e 9.

"1%
do

Moveis a prestações
Quem quizer comprar movais oa«

rf.itís: mos. deve yi.«it*ir a CASA
EION. ú rua Senador Huzebto na UT,
11« « 111. Telephone n. 6.2-..', Nor;*-ti
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O PAIZ--QUINTÁ-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 1920 lí

• JT* (rs J^vílw
_»^*^. ,^^\_fc__I____Í__- 'jÉ 

'mWÍ\ ^

|| I The Disposal Boara |(fl
HjK í No Reini Unl_o e uísponivel para e.portação dos seouintes tf
K ARTIGOS MECHAt.tC.OS h
hK Ferros metálicos.. Produetos chimicos o expio» Cr
JtjP Instalações do usinas e ma-si vos. -, \.
JNJ clilnlsiuos. Vehiculos vi
ft Maol-Juas a vapor o caldei- AuU„„ovi.8. W
hs 

™ 
Artigos de fabricas. ' ^^S' fl

Artigos pura empreiteiros. Calcados e equipa mentos de ~r
H|h Instrumentos e maclilnas couros. *>

*4] electrlcas. Lanchas a gazollnu, etc, cto. M
Oa compradores deverão instruir seus representantes no fflP

fo Reino Unido para so communicarem com o Secretario, Dis- m£
% • posai Board, Mlnistry of Munltions, Coxton House, Tothill 'fl |
V* . Street Londres, S. W-.% 

',. wm'

ii]
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filiai OE : A E0UITAT1VA; DE PORTUGAL E ÜLTRAUAR"
Companhia tíie -Sea-t-ro-B

Sociedade Anonyma dè Responsabilidade Limitada
SEDE EM LIS BO

FUNDO DEPOSITADO NO THESOURO FEDERAL
Ha. .hOOrOOOtjjSOOO(ipüil, eic. 1.200:000)00

¦;. Seguros de Vida Terrestres e
Marítimos

VWMWIrV*!

Filial no Rio de Janeiro: RÜA DA QUITANDA 97 ~ 1J
TEL-B-P-íI. -STOR-T... 6.799

,%¦«¦ II *— i
O MELHOR DfiSINPBOTANTB

twb-ffl «ctpucülo genuíno cp» «to *•_*• o^ba**jtebrtóâat»

WILLIAM PEARSON
Uo Ci» HI» -W mmm.¦**-**• •» *°» *"'*P,,!r «*" --W"-!"»

;*» tmíteçíe.. -t-f-m- «tmUm &»*#**• • •»-»*••»•» «^f *"*f*elMlfc
•____rméll1IS SM fSGtOJPDIOft T0W4M à «« ns> M*»**»^^$: SfísiiSmimimi .im_ua»fc

SECWRf.
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Ái LAHfliDA EXACTA fft-lft A SUA ^^^

^ I UlíTERlIA!_! ^S0
O seu comnierciante pode-lhes fornecer uma lampadfc WBSTINaHOUSE

U. S. A. para servir na.sua lanterna de bolso. nSo importa qual seja a sua
marca ou seu tamanho. As lâmpadas WESTlNQHOtlSEU S. A. sEo fabricadas
para todos os fins, e se|a o que fôr qüe precisem nio podem andar mal se a
lanterna trax a marca WESTINaHÒÔSE Ui 8. A.

A causa da superioridade da WESTINOHOUSE é a rigorosa adherencia aoa padrões
éiai-eriores de manufactura, o feitio correcto da lâmpada para satisfazer as necessidades
mais exactas e a prova • Inspecçio cuidadosa a aue é suleito todo o produeto da
WESTINQHOUSE U. S. a',

;-_tS-.:o_» €sox30.rxiGvcÍa.Ta.tct3t
Oesejamos estabelecer relações com distribuidores acreditados que se interessem

na venda de lâmpadas WESTINOlíÒÜSE U. S. A. Taes distribuidores serão auxiliados
por uma propaganda apropriada.

WE8TINGH0ÜSE ELECTRIC INTERNACIONAL COMPANY
Secção de lâmpadas Incandescente»

láii|te« Itt lÉriliisl
Incandescent Lamp Department

105 lSroajáway, New York, N. jf
;..* | $ U. S. A.'
Endereço telegraphico-Wemcoexpo, Nova Tori»

• • 
' 
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Knâpf tt DAITER
INCOR PORATEÇ

r30Church Streéfc
NEW YORK CITX

EXPORTADORES DB

i]

Artigos Ac©
Machinas - Ferragens

CNOCHtÇO TltlíMMl«d
. •>KN«niae«" mcw vou*
taaaa aaamatmiaa \ttttaaaaatM

' 
'¦.¦': - ' ' 

'".'.".

Proç^unm» «rfldal';íí»*:*\_í-S'-ow*lÍ:n, » realizar-se cm 26 de dezembro dl»
1030 em favor <lu Caixa Beneficente dos Profissionaes do Turf

GRANDE PRÊMIO IMPORTAÇÃO
e Clássicos DR. JOSÉ CALMON 8 FERREIRA LACE
A'8 12.45—-1- pareo—-Clássico Fçr-

reira 1_iikc—2.C00 metros-r-fPremios:
5:.«>>}, 1:.KH*| e 21 W$000.:

1 Loisir . 2. ..... . . . •>• 1»*los
•2 Prince Nat  -58 "

JVIiáO ,•-,'•'.••_.. ,51?".''?"
- A'a l..lt5'—-1" :paret**-^^perli*ncltl

—-i.20» metros—ipremios: 2>:000$ e
400$*0CO:

Paradoxo .......
'Machiavel ,,.*,.. .

Z Bravata ........
Synapismo

Si2 kiloa
.&2 *••
bi rs
52 *.

A's 1..40-—O» pareo—Orande Pre*
mio Importação—(Premio official)
—il.TBO metros—(Premioa otferecldos
pelo governo federal: IO-jO-WÍ, 2:0*0*0$
e 1:C*.0*0>,*0*0*0>:

54 kiloa
56 "Vinitius...

Tucuman .
Turbulento
-Medor . , ,

Ô iMirzador. ,
6 Moonstone.¦Eclipse.

• • • É •

• • • • •
• ••»¦•¦•

• ¦ é • •

54
54
•56
«6
•5*1

fÊ Mw W* '

2 :¦ , f) a

RHODINE
- 'ÜSI-TES DTT HHOjB"

REMÉDIO O MAIS EFFICAZ CONTRA

GRIPPE 2:S
NEVRALG1AS ^

ENXAQUECAS
l RHEÜMATISMOS

AGENTES EXCLUSIVOS PARA O BRASIL DE TODOS

;yv yy PRODüCTOS «USINES DU RHONE'

COMPANHIA CHIMICA RHODIA BRASILEIRA
8. BERNARDO (Estado de S. Paolo)

A's l'3.50 — 3* pareo — Henrique
Possolo — 1.4E-9 mettor— Prêmios:
Zi-dOO-l e 4/;iDi$'0>i>O : - .,
%'IAU . -M' ....?..' 2 Àventiiíeiro. .... . .;
3 .Luminária. . . ;'¦'. . .

Pierrot. . . ,
Aeroplano.
Caimttunga

Vi . ÍS '51 kilos
: . ..;, > .53 " '

. . .". .51 .!•.
-53 •».-:•¦
 &3 «!•

...... *51 " ¦

'.-¦Ãí.s l^^lí^ ^''í.pareo — Conde dé
rior-b-ei-g—-1.450 metros —Prêmios;
2:0*Üll).**\e 400$O0ift : .

1 Esbelta .......... '51 kilps
21 Atros .53 "X
Z Beduina .51 **
4 Buduino 53 "
6 I-iquette . . 51 "
6 Amuníi. .......... -51 "...

A'a 15.00—5* pareo'—Internado-
nnl—1.4*50 metros—Prêmios: 2:000$
P 4-0*W$*OO> 1

Wilson 51 kilos
Guapo 48 "

Darro .,.......;. 46 -*";
Buòkless ...',,.. 48 "
Papoula ..44 "

Velasquez. .... „_,.._, 46 " ._
Kiosk .»•( 50 "
Lacina. ......,,.. 46 "
[Rio de Janeiro, 2.1 de dezembro

A's 116,20-^17*" ipareo—Olassk» Don-
tor Jo«6 Cnlinon — 2.0*0*9- metros ---
Prêmios: 5JO/0*0-|j Í.0KMM$ e 26'0$0-0*3>:

1 Maroto  56 kilo»
% Garimpeiro  56. "
3 Indayá ..*...? 515 . "
4- trtt'; VV,".':.- ........ 5*. »
.9 Lyrlo.  *' "

Loulou  52 "
Mj-storlosa  - 56 "
Apollo 4 *5« "
Jarda  58 "

10. Camutangí-... T . 49 " -.
11 Atros;  4*9 "
12 Luctador.  67 "
13- Joüo Ninguém ,...?. 52 n, ," •P.ln.clpe.  51 •*

A'.s i.7.t»0—8* pareo—Guanabara—•
1.7-&0 metros
600-$00<» :

Atrevido, .
Ipojuca . ,

Lir«3 . , . ,
Alpha . . .
Argentina.
Guarany.

t Tehipestade.

Prêmios: 2*i5*0->$ •

5*3 kilo»
62 "
5» "
52 "
52 "
48 "
4.8 * "¦¦

Á'8 17.40^-r9»' pareo — Animação—•
1.60. metros — Premio» : ."iOOOI t
*H04fl-0'-:

Prattlement  43 kilo»
Iochito........... 48 "
Marin  60- "

Estoril. ."..*. 48 "
9 Alto  6» »

d» 1920'. .....
A DIRECTORIADE CORRIDA*

LOTERIA DO RIO GRANDE DO SUL
U-.IÒA ^ül--DlSTUlfiU 13 -Ía ^ EM PRliMlOS

LOTKKIA 1)0 NATAL
Sexta-teira, 24 dç dezembro de 1920

1.000iOOO$000
Fòr 300$000, etri vigésimos 15$000

Jogam 12 iu illisu i-s

BOMBAS
electrlcas

.??

FÁBRICA DB MALAS E OBJECTOS DE fIB

B_L ^__________M__________r^^____'^^^^^l__r ____r^^_C_^-^____r''*____F>í^^^___>^____P^____R____i
¦ _____. ^__rj_T È Ê _f-kx- mmmMêm m Mm m____________'m___L___L_____# mmfw mim ______•»______^¦^-"¦¦A ^___________Bmm^M^^ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm_______PT_____k ._____. _______M,'|____I ______r__________P-___H ______F--______I

OASA RIO ORANDE
a_)I'.NC1'a 1>K i.OTKKIAS— Atteude a q_;.li|ii9r |wdnln Ue bilbetet de
rias- PEltKJHA *COI_LHOa—Cniiapn.tal u. 169-Uaa SaoUit 30—loterias

UIO Dit JANKIRO.

CftlMHII 1 MUI lilffi B» BI»

HTNS de vime e
tapeça-
ria.

N. 39 piraPoclur
N. 12 para

Baccarat

para cima s
bai.u d. mesa,
pata 1 jríar iala.

¦ af' piaieluiras. Patins Foot-balls e
mais artigos
oara sports

1 eleplione -'- JNoráe 1 0-33

NTO Ni 30 -
Caixa postar 1 .,080

Tapetes de pelluela*
capachos e
passadelras. " v _UK.fxi.KJ

e artigos
para colle»
giaes.

Segura Campos & G.
84, RUA SETE DE SETEMBRO, 84

i__.litre Avenida e liouçalvos uia_v

' RIO DE JANEIRO
Importadores de todos os typos de macliinismos

Maohinas para fabricação dè meias -•
_\Tac_nir_a,_s para malharia — -Vlaotiltua» para

. 2; _ab_-_càçãõ dl*© gelo — •SerráaB automáticas
y.VyP^.l .-^.^á*t«3_trial para ilEís-fc-H-íí-ci-a--» «cio- -Perro

iiviPLtMÈN^ PÂsm -A^&m^íyf&RÂ^

t*V^Amatm^^^^^^^tmmtm)m^^^^ammt^Ammmm*m*m*

EstracçGe» publica» sob ¦ flácaliaação do governo ledural. ús 1 1|2 boras,
e aos riãbbado» ás S liora», na rua Vluconde de Itaborabjr, 45

?*0*AmmmyiJ^0t0*m*m)0*m*^m%jiam4^

360 -- 76?

20:000$000
Por 1$800, inteiros

Segunda-feira 27 do corrente
359 - 73*

20:0 O0$OO O
Por 2$400, em terços

_ ..*..>... —,-

TA--__._--C__*íi--S — B A__L._A._STC A_S — TORISTOS - SBl?l-tt_A.S DB
FITA. — MACACOS — C3-.T_JI_M_DAl.STES ; TBANS-

PORTÁVEIS — MOTORES — BOMBAS, ÉTC, ETC.
'«JÍIWÍSJS-MÍX'^^

Sabido, 8 de janeiro de 1921
A'8 3 HORAS DA TARDE

800..sa.

100:000(000
Por 8$0OO ein décimos

Oa pedidos ie bUlietes do liiíerlor devem -rir a-ou.panluu... de mnli
7ttO réis. pnra porte do correio e dirigidos aos ugeiiles gemes: NA7,A-
RR.11 & C, RÜA OO OUVIDOR N. 04. Caixa n. SI 7. End. u-leg. I.UHVI.L,
e na casa F. GULMARÃKS, nia do ROSÁRIO n. 71, esquina do Beco»
das Canccll*.***. Caixa do Correio n. 1.273..

¦ :2¦V

•¦'¦'M

V
¦-¦
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2l iiii-.r.ia-»inâaTTBN —-———-——¦¦¦¦-¦-— ¦ — ¦- ¦ ¦'

Baio da Lavoura e áo
Coiioriio Io Brai
DEPÓSITOS E DESCONTOS

Capital ..  6 .oootoooínoo

Reservas 84Ò;707$t!õ8
Dividendos distribui-
fl0a  l5.lSU:ti.->7$UOO

Depósitos em conta
corrente  8 o|o ao ouno

A prazo de 3 a O
meies  4o|o ao nntio

a prazo do A n 8
meies  5o|« 10 annoi

i, prazo de O a 11
mezes  6 o|o ao anno

t\ prazo de 12 mozes 1 o|o ao mino

Endereço teletjraiihico - "B.LAVOURA"
Código telegraphico- "RIBEIRO*

RUA PRIMEIRO DE MARÇO 85
Telcphcne n. S323

Caixa postal n. 714

RIO DE JANEIRO

ü

iRCODORIOBE

127 Rim da Quitanfla
¦

Fnz toilas as opera-
t;õ«s bancarias. Recebe
«liiilieiro em couta cor-
rente, dando os seguin-
tes juros: 4 o/o cm conta
de movimento; 5 o/o em
couta lim i tada até
•>O:000$000; 6 o/o em
conta de aviso prévio e
8 o/o em conta ou letra
de l i mezes.

Facilita aos aepositan-
tes quaesquer transac-
ç es. Começa o expedi-
ente ás 10 horas e en-
a erra ás 5 da tarde.

íanco Nacional
Jiyi^/^i^Oi/Ji-VWVWrVV^iVVv . >tSAi»>A»^lí^t,4>Aa^A*>V

¦Brasileiro
Rua da Alfândega n.° 28

RIO DE JANEIRO
M m "BHASILHAC"

TELEPH. NORTE 313*
Capital............ 2.000:0008000

Fiiodo de reserva *08:SS2$00O

Opera em todos os negócios
bancários.

recebe em guarda titulos,
dinheiro em conta cor-

;¦¦'! rente e effectua
cobranças em todos os

Estados do Brasil.

. -., "mmms rmimo O ™.Rio branco, lês""]

, ^^BBBi^^^B||| : HOJE— O maior suecesso da se mano. Dois a.-!lsi:,s queridos e adml»
'^màt^mM B 

rados em um só prograiiminfWm MAC1STE
ar ~-^a 9

W ¦¦¦::-':-:*ír-$*:&MZ5L\imm bbbbbsBI
W . ^àisW^áÊstmWÊ H

BBF **• «Sgll—Tta..' Kfa Sm|f VP*3H|
II ^issltf^SiiH ^^^^a^á^BHarlHW ISBBBTl *aTsn

BBS. 
" ' ^llC?BBríiBBfffÉr™™"^

um BflV ¦¦'¦¦¦ "-^Sü^ " ^sH WÊ

^mmmmmW .... .¦!-:,.:::^:';:-:-^:Í!:í:.:-:fí?:í^ffll^^B[

¦ '"~'^%-- ^Ba»W. v* «Si
^^ÊÊÊÊSÊBn^^é'.'<^y .,ÍMÉB!a»i^Mr^HWW^BBHBB!
^m\mm^^mwKf9^gm^K^i^^ç&'- ^^mm\ PI^mbkíwMc^S^w^^^^T?

. o hei-cules cujos músculos não temem o udvei-sai-lo, por mais temível,

nos convida a acompiiniuil-o em

Viagem cliela de peripécias extra ordinárias, onde o nosso hei-oo nos

^uk^U^Úm&^mi^ extraordinárias, secundado por Le.
tii-iii Quaranta e Carlos CampogaMliaiio.

A figura nials sympathica e querida do "í-cran", nos conta nm epl-
«wdio da*sua vida plttorcsca.

CAELITOS SAE DO XADREZ
A mais deliciosa meia liem quo Jamais gomsles em vossa vida.

PRÍNCIPE DA NOITE, "film" posado pelaS E 0 V.'S'D A-lüE ER A
VIUA'SEGÜIRP- 

LEVIANDADE e MARTHA, A AVEXTURElltA.

BREVE — O COMMISSARIO DE POLICIA, de Gervaslo Lobato.

THEATRO RECREIO

| <IrSitaT.-a^¦»-.»-—a-»»--—:

-aaa-aaaaaaaaaa-a-a-aa-aaa»t»-»a-a«»»a»-a-a-a»a^ I——^—-———««««a-, >

|THEATR0S DA EMPREZA JOSÉ LOUREIRO I ]

(ISmpreata sinendatariu KAJNCàfrOL» «& C.)
^WW^^r>rNr>AMM

GRANDE COMPANHIA NACIONAL DE REVISTAS
JSQsipeotaoixlos -por sessões

A's 7Í 3/A e O 3/<4
SUCGEISSO COLOSSAIa

O maior acontecimento theatral da aclualldade
3? o 4a roprisenloções da grandiosa nvMa em do'V.0i0,w^8^en^airplSp7d1?a,
apoiluosís, oi.Ei.ia. do CAliLOS BITT1ÍN COURT, CA.BUOSO DU, MLNEZH.So IU2G0 ISAIUIOS

1 i ifil III I
Brílhftiitt) ilosenipeDlio de Filolnena I.iiua.Za/.â Soares, Zé«6 Cabral,

I.ccticia 1'Ioi-íi, Leda Vieira, João de Deus, «loft» Martins, ãJlno Kl-
beiro, .1. Loureiro e tnda :> cuinpiiiiliia. nno.weiahw

Exilo completo «li; eantóru (sulista portugneía A IKJlsssoii
'l'AXA e dos bailarinos 1.IÍS IIKHOS.

A mais rica miinlii(,'cni feita em espectaimlos por sessões.
Pr. çob - Viü-ià o camiroler, l.')S;Vodeiras de 1?. 3Ç;.cvdoirasi de 2a, S$; ga-

laria, ÍSÕOÜ; gerui, 1Í00Ü. .¦_„_ ..-..-¦_-Ly_njnnf
Tr^niirrHHÍas »-i i.Oíiei —SE A 110 Mil A AHllEBEXTAi.. „

PALÁCIO THEATRO
^^^»<y>tyVa^»«^ay>l1*V»>»*^t«»^^AA«^Aa^a»»a^a^a«l-A»%»%A^»**>**

Companbia Portugueza dò Ope-
retas — SATANEl.LA— AMA-

UAME
Direcção niusieal do maestro

WEKCESLAO PIKTO

HOJE — Á'S 8 3/4-HOJE
Ultimo*, espectaculos
RIR RIE*.

Ultima da comedia em tres aetos è'um 
prdogj

O Pai Simão
3 horas de continuas car-

. galliadas
Vaco — Estevão Aniárantc

I |rW<alVVW^^M^^k*M>M^AA*>«*<AAr>AAA**
i Amanha — tirandioso festival
em homenagem aos artistas Es-
tevfto Amarantc e Lulza Satã-
nclla — I? e ri? actos de MISS
III ABO e ACTO V AHI ARO.

Domingo, ás tt l/« — ULI1MA
VESPEHAL

THEATRO REPUBLICA
t^VWWV^**^-^«^^*^^AAa^<^a^>^>a^a^M*^<^»^>^AA^a«*

Companhia Portugueza de Operetas
CREMILDA DE OLIVEIRA

De que lazeui parte Maria Abi-an-
clica e Almeida Cru*

Grande orchestra sob a direcção
do maestro Assis Pacheco.

HOJE - A's 8 3,4 - HOJE
Grande êxito

A opercia 
"cor tres actos, de
Gilberto

O OUTRO SEXO
(IflVA MODIiJRNA)

Menue, pintora - CREMILDA
irOLIVEUL*..

Tomam parto todos os artistas
da companhia

Ensocnáção de Antônio Gomes

Electro-Ball -Cinema Empreza Brasileira
de Diversões

51 - Rua Visconde do Rio Branco - 51 __
A mais popular ^querida casa cie diversões

cEesta capotai

Homem Leão iiül pedro

Amanhã - O «liTUO SEXO.
Sabbado S5-A's tt 1/tt-Mati-

n«5e infantil. ' •
Domingo, às.tttl/tt —Vcspcral.

^'¦«ó^ri^.iROTsrjflL, <^#íc>c>cd.

Bilhetes !Í venda nas bilheièri. s <ius Vlieain s 'das 10 horas om diante, e ua
casa LorJes Firiiandes, & Avi-nidi Rio Brniou 138, das 11 ás 17 horas. - •¦
Theatro I.yrico—listão li venda os bilhetes para a Fesla Inf mlil, do Natal.

Ultimo episódio,e, comosuppleraento, uma interessar.-
. te COMEDIA em 3 partes

«S^^Sl^S<S»3^^%S^^sS«^^^
?^a

1
í ponto preferido das famílias $

Proprietário: J.R. STAFFA |
tWFWWi iliHHit AZEVíQO 1

VESPKKAL A'S 4 HOKAS 7Á

jiio.ii:-? 3|i - » ;»|i- iio.ii:K
o MAion succicsso no thianon n

ScprcseiitacSes dn linda comedia de cos- g

Ping-Pong, Bilhares e outras diversões
Artística e abundante lUnmlniição electrica

BANDA DE MUSICA IVIII-ITAR
Ao Elegtro-Hall-Cinema !

*ciive:jvia 
olympia

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 53--TELEPHONE C. 5657

H OJ E Um novo programma extra-sensaçipnal H OJ E

TOM MIX

• /i/iyVWMVWVMr^iM<VMMA'>rVAr>i*Ar\i*«*A|
Original do ODVVÁLDO V/A.V.VA

Brilhante Interpretação da Alexandre
¦ Àsccèdo — .ipolloiiia Pinto — Fcrm'ni

do Bousa — ."llilffiiil Jíiild —- Augusto
Annibal — Judith Rodrigues — Oàear
SoniT« — Davina Fraga <• Palmgra Silva.

Hpoca — Aclnulliládc — Acçlo: 1"
acto, no Meyer! 2» acto, em.Santa The-
reza, vendo-se o panorama da cidade; 3°
acto. na praia do Caju', ft tardo.

Enscõiincao de •BtinOos Coelho — Mo-
bllurio da Cjiku Nunes, rua da Carioca
li. Í15 — Scennilos conipletamcnte no-
vos, de Murlo Tullio — Serenata do
maestro Paulino Sacramento pelo gru-
po do Louro.

'AMANHÃ — ScsaõoH ! lis 7 8|4
o.8|4'.— O grande suecesso da têmpora-
dn — A CABA DO TIO PEDRO.

^VÍXSÍJíXXíM«S«»»^>^

-E21VT

C3 T waJÊHM F?ROR
Cinco actos estupendos da FOX-FILM

No mesmo programma: O assombroso HOUDINI, em

fl Ilha do Terror
Seis actos, da PARAMOUNT

MT «**:- °m m e °m mm
SiiiáiMij^

HEATRO IVIUIMBOli^Al.
Concessionário: W. MOCCHI — Temporada official de 1920

»VV^*»*^WHnnw*vv»yv-ir»t'»*'»'»'»'-^-'-'-»'',»'~~ -».—-—---- .---«.- —. —.- .—,~ ^

Companhia hespanhola de Comédias
ERNESTO WIL.GI-IES

Priniêlm «otrlzi IKESrSTE: X_.«OI=»EISiZ: JKCE3 ElEirJI-A.

HOJE w«*'™2<'g%;Tmhro HOJE
RÜGITA 3B33CrrrtAC»ÍlI3Í3NrAR.IA

¦ Com a peça ro^Ionul (Galitii), - em quatro aotos; !'(le¦'PEREZ-.LÜJ1N

LA CASA DE LA TROYA
Semlo a metadò da ree ita bruta doaiiiiada, pur contrato com n Preloitura,

; para atixilib au Theatro Ih-aiiiatiuo Nacional, Sociodade do Amores Th -atraos,
Beti.rò doa Jornalistas, Casa dos Artistas o Onira lloneficenta Thoitral.

Aninnbíi, 21 do doiombrj —4' recita dj as.siguàturti. com as pcuasi
EL 003^EIDIA.3SrTE— jj »

XjA. CENA IDE LOS OABDENALBS
Domingo - Véspera! - PRIMEROSE.

Bilhetes à venda na bilhete ria do theatro.
Os níõveia para os espectaculos desta companhia são fornecidos

pela acreditada casa K-ED STAR. -' r
3tti»í3M<í«íí*íí«SÍX3ÍS^^

11 .CineniíitogrnphicaOoiiipnuliia B

Uni. triumpho ;hontem .começado e
que hoje continuará a ter as honras

• do dia.

JUNE ELVIDGE
a brliliunte cstrclla dn WORLD,em

A PESCà DE MARIDO
' Alta comedia finíssima., magniiica, emo-

tlva o aiii-aento — 5 aetos magníficos de
tini lindo diurna social.

08 FUNERAES DO PREFEITO DE
~ CORK -

desse Mac Swinpy heróico, que Si deixeu
- inunor u filie —Dotnilies do seu* fune-

mo?, eum outros f.-asos niimdiues, no
ultimo iiniíi«rii tio

GAUMONT-ACTUAUPADES

MUTT e JEEF em mais,
alguns "traços" impaga-
veis - 0. VAUI DE Üil ISFIBBO

mWàmmK^WMKtmmmmmmmx^^**  " rT7T: ¦ - "-—

inenta &wtúú&
HOJE  Um dia anòioslssi níamerito esperado. O sensacional re-

apparecimento da. soberana incontostada da scena muda mundial:

MARY PIOKFORD
o mais fulgente astro da constetl lagão cinematographica, gloria rutila
da arte do gesto e do silencio, em sua tocante creação de

PRINCEZINMfl!
Cinco actos de bondade, de alegria, de desconsolo e de soffri-

mento em que a excelsa artista renova a sua maravilhosa creação de
STEIjLV M\RIS, interpretando o papel de uma criança de 10 annos.

.'SRG.rjNDA:-FEI'RA — Daremos
Carlylé Blaclcw em '—-O LADRÃO
e oli:'e-pisodio de .BARRA.. .

Um "film" primoroso da PARAMOUNT ARTGRAPT, serie ouro,

que bate o "record" d°s oxitos do dia.

Heje. MARY PICKFORD, Hoje' PRINCEZINHA!
Como extra, os sempre curiosos, desenhos animados da PARA-

JIOUNT.MUU1\ J. .

BREVE — W^jLACE REI D e WIIíMAJI S. HART em dois

| 
"films" do sensação. . . :-i . %

jãsiiKiãf*»^^

THEATRO PHENIX 
"

HOJE-" 1/2,9 e 10 1/2-MOJ
Ú Será apresentado o grandioso drama em 7 actos era

que a figura principal é a notável artista

ISLIKI AOKI
E' o esperado FILM

Cinema

_^_^.^_._......J.-------»-»-a-a-aia-a-aa»-Ba-«-t-tTa-aSBBBS JB

MES

H Oi £ - üin propamma de grande suçcesso fá H O J E
Da acreditada marca F8X FILM apresen-

tamos a linda artista

| Drama de amor passado em NOVA YORK e
^emTOKIO.

71

f A architectura bizarra, os jardins floridos, osS
í campos de chrysantemos, o deslumbramento das 8-
•%i0ites constelladas, formam o ambiente onde ..se 

|
| desenvolve o entrecho amoroso e onde a esposa dé %
u Hayakawa prova que é uma artista tão notável p

quanto seu marido.

Edição EXTRA da UNIVERSAL JE>WEL, a
I fabrica editora dos maiores e mais ruidosos fllms.

O melhor film üo anno cuidadosamente
reservado para ser exhibido a 23,
24, 25 e 26 no theatro PheniK,%o
mais chie do Ri~

Poltronas 1$000
ESTRÉA DE UMA GRANDE ORCHESTRA NA SALA DE ESPERA |

m:- -

""1

:i"'i';-;:'ví;'>;!:v;-illi)!HB
¦Ji^ -.lili:----- ¦ ¦¦ . ¦-¦->v^-i^."-.*-J,-T«Ui»7^V^^w-íBet-.r.-..-.-. *-.r-,-:-..m

íjaaaaaaafcsaíSíj^^

iSHIRLEYMASON?

FOX FILM Pathé HAROLD LLOYD
PATHE NEWS

• «4|A|^AA/l4(ruvVVV-tf-uVV%-'»-V»i»» »* ¦^^/^y^>^*^^^^*^a^^^*W>^^a^a^ia^tJ^^>^^>«^a^(t>^>%t>W%^

BJríáC. Um programma novo de enlevo^LJ-ilp
nUJC?": : : e sentimentalismo : :. ¦:BV/Jp

Cabe á meiga e scintillante estrella do cinema

SHIRLEY MASON

SHIRLEY
CINCO ACTOS

que tanto suecesso alcançou no seu pri
meiro trabalho, e que de dia para dia

ofitem novos triumphos em

Um mimo de arte, de.graça, em que nos mostra
toda a exhuberancia do seu talento, que soube dar

ao papel que lhe confiaram
No mesmo programma, ainda da mais aríisíica fabrica TSiA&âSLSr

apresentamos um dos seus msií-ores films. intitulado

SZ f'."41* íVÍ £&í 
'cr- •¦{¦$'%,"' .'¦'. >Z$& 5

M$X"'"*¦' >-'- í >>''7'~'¦Xf-' '^'''f>^m. s
gmòs v'"i. **? *% -. w®m§mí0®m $ têm **¦

ÇâSw^^^^B^ ^Sé^^bbbbPw*^^*^^^^^.^"*^'""'¦'"^'Z; : ^ ¦ ^^i' 1& -Â

uBL InK Sí^^^^ml^W^^^^^^^^í[^^m\wà LffiRf^£Í]£Í£&rtiÉflBa^ ¦ ''¦'¦¦ É1

^»." '^&flB^^ttl»a^lflB^^9l 
flflflfll '-^V^afl BflBBBflBflBflp^ mT^^Bb^L -Jt

J*'" "^^(ii^T^ijBbBS^WI BBBbW»^^» . ¦'',' '^m 
E.,^B BBS&*1ÉbbI BÜ^J^jH BBBBsfc ^

o desòniiionho ffa' nova e maravilhosa peça cinematographica^irzxr* EL
V ACTÓS FOX FILM CORPORATION, cm os quaes se debatem

os sentimentos puros do mais ardente amor, professado com sinceri-
dade, devotamento e singeleza.

Nada detém a carreira triumphante do amor; e, embora so mui-
tipliquem impecilhòs, entraves, obstáculos e intrigas, b AMOR emer-
ge soberano, zombando de todas a.3 perversidades.

A FRANCÊZINHA. é um poema, um devaneio affectiyo, durante
o qual

i &**£ &s«d Eni IM

AEÜSER10M
Cinco actos em que o grande comsdianaS âAGK. D£VEfr.HA3JX

nos mostrará a sua destreza e agiii ia ti3 admirav&Fs.

¦mm9n^m3m3mmtttm3mmmÊ*%ms>^ÊSSM*mwsstt*^*****WÊSwm tm 11 iMO-»»»-»»»»»»-»-»»»a»»»«a-»»«-«««a»w»»»»^»-»»»»«»»a»aaac»»g»^

m

mantòrfi, a alma da platéa num ambientp de doçura, sentimentalismo
e suprema graça, que a arrasta rá ás lagrimas de satisfação.
UM--SUCCÈSSQ CÔMICO PELA "TRÓU.PE"- ROLIN, chefiada pelo
lmpagavt-1

no acto ultra-jocoso > • i;

MAS, O QUE LHE DÁS, LUCAS?
Noticias de interesse mundial, pelo festejada

«i>% t^Mtiie r-Je-ws T<*". &&
BÕbresaindo-ae : As festas de Rli amadein, na índia — Experiências
com o menor tmctov do mundo (55 libras) 1 — Regatos entre ns mil-
vci-sidartca de Yale e Hiuvard, seguindo-se a regata de Trçen — Lun-
çaiuentõ, á noite, <le um navio — As festas das ultimas tribus de In- 

^V, Uios dos' Estados Unidos.'- 2
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