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Gomo resultado da conferência de Bruxe|líl|lí acredita-se que os aluados permittirad
que a Allemanha conserve a tonela|em marítima que agora possue

^••a LOF.DIIÍ.S, 23 — ü. I'. (Urgente),-ôs trabalhos párlamüiitares KlJ«*^V /VI'^V,^*"*'>^1**,*'''*,**^^^",'''^'^/,*^*,*V'N''',*^^V,*"**>

Annuncia-se para p.incijpio de janeiro próximo
o -.rafado definitivo tíe paz entre a Russia Soviet

e a PoSonia

foram siis|>ciisos por iDCiKSiigçia do .foi Jorge V, ás 11 e 45 da j
noite. O roi sanceionou a lei (ío aijitoHoiBia á Irlanda c outras nic- j
didas adaptadas pelo Parlamento. |j.os- esses actos o Congresso

í5á encerrou os seus trabalhos i>;u:a as. filas -de Natal.;
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E' concedislo o praso de 48 horas para as pes-
soas Gue nâo quâzereni soffrer os rigores do

bloqueio da Fiume
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üm 01'tsaio financista de Londres refere-se éí üsittícÍ^Òr aotual cio S^rosil, salientando que foranx ore-
vistas as diffioulclades e a consequentè,Mesvalowisação do -mil róis brasileiro
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A TRÂSLADAÇÃO DOS DESPOJOS DE D. PE
Í011EDED.THEREZACHRISTINA

(!O*M0 SE 
-REALIZARAM AS SO-

LEMNIOADES DAS EXÉQUIAS
DOS EX-LMPEHADORES.
LISBOA,' VI (A. A.) -— Retardado

_- As exéquias solemnes, por alma
dos ex-lmoeraáorea do Brasil, fo-
ram ti ceremonia maia imponente
aue se realizou nesta capital, desde
_s que se fizeram ao ultimo monar-
•ha portuguez aqui faliecido.' 

A igreja de S. Vicente achava-so
¦odii decorada com motivos luso-bra-
¦sileiros, ornada de riquíssimas col-
gadúràs de seda "e veludo, negras e
bráhòás. bordadas à ouro, que se es-
ten diam ao longo da larga galeria,
ate ao altar-mór, onde, no cruza-
monto dás galerias que dão para o
coro. estava eollocada a eça doura-
da, expressamente feita na cidade do
Porto. Grande profusão de flores en-
volvia todo o catafalco, vendo-se a
corOa imperial do Brasil envolvida,
em negro crepe.

_\s tribunas do corpo diplomático
e a dos convidados estavam repletas.
Logo que foi lido, no Pantheon, o
auto dá entrega do ataude, o Dr. Lo-
pes Cardoso, ministro da justiça, na
presença da familia imperial, do cn-
carregado dc negócios do Brasil, do
coronel Llberato Pinto, chefe do go-
verno; do Dr. Domingos Pereira, ml-
nistro dos estrangeiros; do barão de
Murltiba, do commandante Tancre-
do Gomensoro e outros, entregou ao
Dl*. Belford Ramos, encarregado de
negócios do Brasil, o cofre contendo
as chaves das urnas.

Em seguida, foram resados os
re.*ípoti90s pelo eonego Romão Gui-
marães, presidente do cabido da Sé
Patriarchal, que assistiu tambem na
Mia totalidade.

Um contingente do marinheiros de
bordo do couraçado "S. Paulo"
transportou as urnas, quo foram
acompanhadas .pelo conde d'Bu,
príncipe D. Pedro, da commissão
promotora das exéquias e demais as-
sislentes, até íi porta do Pantheon,
onde oram aguardados pela irman-
dade do Santíssimo Sacramento,
percorrendo, então, o cortejo, os
claustros, saindo para o largo de
S. Vicente.

Ladeando a porta principal da
igreja, até no largo, estava postada
uma guarda de honra, composta do
150 marinheiros o fuzileiros navaes,
com a respectiva banda. Logo que
ap pareceram as primeiras figuras
que transportavam as urnas funera-
rias, um terno de corneteiros tocou
o sentido.

Depostas as urnas nas eças, o car-
deal patriarcha, paramentado, to-
mou o seu logar, acompanhado do
arcebispo de Mitylcne e dos de Por-
talegre e Évora, bem como de todo
0 cabido. O patriarcha foi assistido
pelo eonego Joaquim Santos. Dada a
absolvição, pelo cardeal patriarcha, a
orchestra, dirigida pelo maestro
Carlos de Araujo, composta de 150
figuras, executou trechos de musica
adequada.

Todo o templo se encontrava apl-
nhado de altas personalidades, tanto
desta capital, como das províncias,
venilo-so os membros mais represen
tativos da colônia brasileira.

Junto da capela-mór, nos logares
reservados para o governo e familia
imperial, todos os logares foram r.c-
cupados. O primeiro logar era o do
cardeal patriarcha, que só o abavlo-
nou para a execução das ceremenias.
Ao liulo da epístola, eram cs lega,-
res reservados para a offioialidado
flo "S. Paulo", onde tambem estive-
rara 0 conde d'Eu o o loudo do Sa-
bugbsa,

O sermão pronunciado pelo t rce-
bispo de Évora, fõl uma oração bri-
lhantissima, empolgando todo o au-
flitorlo, No admirável elogio funebre
do arcebispo dc Portalegre, o orador
disse quo aquellas cerrmonias re-
presentavam o arfar jnciqso da sau-
dade do povo brasileiro, que nada
conseguiu apagar. Representava a
mais eloqüente manifestação* dos pu-
ros sentimentos do povo brasileiro,
quo jamais soube esquecer a figura
admirável do seu imperador.

Traçou, cm seguida, o perfil do
Imperador D. Pedro II que, em vida
o depois de morto, ainda é conside-
rado como um dos maiores sobera-
nos dos últimos tempos.

Historiou a sua subida ao throno
e as revoltas que se produziram no
seu reinado. Referiu-se ás suas altas
qualidades, ao seu talento c á sua
bondade sem par, exaltando, com
palavras quo fizeram estremecer do'•ommoção o auditório, a lei da
emancipação dos escravos, que foi o
melhor sonho do grande e cxcelso
Imperador,

1'escreveu com todas as cores o
embarque da familia imperial no"Alagoas» e as mortes da impera-
triz I). Thereza Chrlstina, na .velhacidade do Porto, o a do imperador
¦D. Pedro, em França, ondo uma de-
mocracia illustro prestou honras de
chefe do Estado reinante ao impera-
dor exilado, quando so realizou o
seu funeral.

Terminando^ referiu-se, voltando-
se para o local onde estavam, aos
marinheiros brasileiros presentes,dizendo serem estes os lídimos re-
Presentantes da mocidade linda bra-sileira.

Saudou o Brasil, o paiz admirávele fecundo, prestando culto á justiça

o á liberdade de pensamento, dizen»
do ainda qUo, Portugal e Brasil,
sobro o ataude do ex-imperador,- dé-
vorh apertar-se fraternal e (amigavel-
mente as niãos.-

Terminadas * as ceremonias, por
volta das 14 horas, foram transpor-
tadas as urnas, cm riquíssimos co-
ches, pertencentes á casa dos Marial-
vas, apresentando, á sua passagem,
armas os fuzileiros navaes brasilei-
ros, dando a guarda republicana as
descargas do estylo.

A banda dos fuzileiros navaes to-
cou o hyiml brasileiro. *

O cortejo, organizado como já in-
dlcámos, rompeu, seguindo á frente
uma extensissima fila de carruagens,
sendo a ultima a do núncio aposto-
lico, monsenhor Locatelli, seguindo-
se, então, o corpo diplomático aqui
acreditado, os membros do governo,
o encarregado de negócios do Bra-
sil, a familia imperial, os altos re-
presentantes da igreja e os demais
sacerdotes, todos em cochos.

Depois, atrás dos fuzileiros na-
vaes, seguia a guarda republicana.
Nas ruas do percurso do cortejo, for-
rifavam as tropas da guarnição de
Lisboa, pòr trás das quaes, e a con-
vcnier.te distancia, so apinhava uma
multidão tompaçta, nada tendo oc-
corrldo do desagradável.

Todas as casas das ,ru:is percorri-'das 'pelo enorme cortejo tinham as
suas janelas o varandas forradas de
cobertas dc seda, veludo e crepe ne-
gros, vondo-so ha sua maior parte
muitas casas, com a bandeira do
Brasil a meia adriça.

A's 15 horas, chegou o corto jo ao
Arsenal de Marinha. Os ataudes fo-
ram recebidos polo, Dr. Julio Mar-
tins, njlnistro da marinha, executan-
do, nosso momento, a banda de ma-
rinha portugueza, o hymno brasilei-
ro. Logo o.s marinheiros portuguèzes
collocaram as urnas num vagonete
forrado de veludo negro, c noutro as
coroas.

Acompanhadas da familia impe-
rial, do governo o da commissão
brasileira das exéquias, seguiram as
urnas até ao vapor em que forani
embarcadas, o qual, logo que tude so
encontrou prompto, largou para
bordo do couraçado "S. Paulo", se-
guldo dos escaleres, onde iam o con-
de d*Eu, comitiva o sacerdotes. ..

A bordo foram prestadas honras
de chefo de Estado, por 150 praças.
As urnas foram conduzidas para a
luxuosa câmara ardente, armada
num redueto a boreste, onde fica-
ram depositadas, com sentinela á
vista.

Toda a esquadra portugueza sal-
vou com 21 tiros, no momento da
entrada, a bordo do couraçado "São

Paulc", dos ataudos dos ex-lmpera-
dores.
AGRADECIMENTOS DO «CONDE

D'EU
LISBOA, 22 (A. A.) Retardado —

Recebendo os cumprimentos do go-
verno, o conde d'Eu agradeceu a
Portugal as nobres referencias fei-
tas aos rostos mortaes de seus so*
gros.
O DR. ANTÔNIO .TOSE' DE AD-

MEIDA ESTEVE PERANTE AS
CEREMONIAS NA PESSOA DE
UM DE SEUS SECRETÁRIOS.
LISBOA, 22 (A. A.) Retardado —

O Dr. Antônio José do Almeida, pre-
sidente da Republica, foi representa-
do, em todas as ceremonias das ex-
cquias feitas aos ex-imperadores do
Brasil, pelo Sr. Jayme Athias, seu
secretario, em virtude do seu estado
dc saude, quo lhe não permittiu
abandonar o leito,

HOMENAGENS DO GOVERNO
PORTUGUEZ ¦— PESSOAS PRE-
SENTES &.' CEREMONIA.

LISBOA, 22 (A. A.) Retardado —
Entre as numerosíssimas coroas quo
foram offcrecidas o depositadas jun-
to das urnas imperiaes, figuram as
do presidente da Republica, doutor
Antônio José de Almeida.; *.io ex-rui
D. Manoel, esposa e mãi, do bardo
de Nioac, da condes-ia Monteiro de
Barros, da comniissão promotora das
exéquias com a dedicatória "home-

nagens dos corações portuguèzes e
brasileiros", e muitas outras do fi-
guras de alta representação luso-
brasileias.

A assistência, em todas as cere-
monias, foi feita por todo o minis-
terio, com excepção do Sr. ministro
das finanças, capitão Cunha Liai'.

Destacamos os nomes do monse-*
nhor Locatelli, riunco apostólico; de
todos os membros do corpo diplo-
matico, do Dr. Azevedo Coutinho, do
jornalista director do jornal "A Epo-
ca", Fernando de Souza (Nemo);
dos Drs. Mello Brayner, Moreira de
Almeida, Jorge Colaço, conde de Sa-
bugosa, Cândido Sotto Maior, An-
tonio Vieira Pinto, Antônio Arez,
Cândido dc Figueiredo, D. Luiz de
Castro, Hippolyto Santos, Rego Bar-
ros, Henrique Correia Leite, Tasso
Fragoso, almirante Neupard, Perry
Vidal, representante do Integralismo
Luzitano; Luiz Chaves, Arthur André
Gaspar, representante da colônia
brasileiro da cidade do Porto; conde
de S. Lourenço, condo de Lavradio,
visconde e Asseca, visconde do As-
sentis, os representantes de todas as
assoclaçOes commerciaes, industriaes

socioa mais representativos das ju-
ventudes monarchicas e das associa-
çOes conservadoras do paiz, todos os
officiaes de terra e mar, milhares de
senhoras, officiaes de bordo do cou-
raçado "S. Paulo", pessoal da em-
baixada do Brasil o do consulado, e
commissões do representantes das
associações brasileiras aqui estabe-
lecidas.

Os jornaes da tarde oecupam-se,
quasi exclusivamente, com as cere-
monias feitas hoje, fazendo referen-
cias inuito carinhosas a toda a fa-
milia imperial e a todos os homens
de Estado que concorreram para a
extincção da lei do banimento da
familia imperial brasileira.
PARTE DE LISBOA O "S. PAULO"

— VÊM. A SEU BORDO OS RES-
TOS MORTAES DOS EX-IMPE-
RANT12S DO BRASIL.
LISBOA, 22 (U. P.) — O drea/d-

nought brasileiro "S. Paulo", trans-
portando os nsstos mortaes dos antl-
gos imperuntes brasileiros, znrj.xm
d-aqui hoje, ás 10 1|2 horns, com
destino uo Rio dc Janeiro.
O CONDE D'EU DESEJAVA QUE

SE COLLOCASSE A BANDEIRA
IMPERIAL SOBRE O ATAUDE.
LISBOA, 23 (U. P.) — O conde

d'Eu solicitou do Dr. Belfort Ramos,
encarregado de' negócios do Brasil,
que collocasse sobre os «itaudes dos
antigos soberanos, a bandeira do
império, negando-se ' aquelle a acce-
der a esse pedido.

A Liga das Nações
RODRIGO

COMMUNICADO 1EÍB.MP1IIC0
de CAMIIIQ^HlpiRRA

Proxsi áven-
:*<*¦

Determinações Ão blo
qu.eiò de Fiimiê e*das
ilhas de Aj-bé,$eglia e
S. Marcos -T-&a/o de
48 horas rãsfpié*ssoas
que desejarei^, aban
donar essas#ocálida
des. :'7*75:7

O REGRESSO DO DR.
OCTAVIÓ

PARIS, 23 (U. P.) — Conforme
declaram informações prestadas pe-
la enVbaixada brasileira nesta capitai,
o Dr. Rodrigo Octavió, sub-secretario
de Estado das relações exteriores do
Brasil, somente regressará ao È.b de
Janeiro em princípios do 1921. ¦-
DE VOLTA DA GRANDE CONFE*?

RENCIA DE GENEBRA
PARIS, 23 (A. H.) — O Sr. Raul

Fernandes, um dos delegados do Bra-
sil á assembléa de Genebra, já se
acha de volta a essa capital.

Em conversa com alguns jornalis-
tas, o representante brasileiro decla-
rou que trazia a melhor impressão
da assembléa, o estava certo do que
a Liga das Nações tem os seus desti-
nos garantidos.

Os Srs. Bianco o Medina, delegados
do Uruguay, mostram-se tambem
convictos de que os resultados obtidos
na reunião de Genebra frutificarão
em futuro próximo. Ambos accen-
tuam que a assembléa deu oceasião
a que os representantes de todos os
paizes do mundo se conhecessem
melhor.

A situação no oriente
europeu

O MUTUO AUXILIO DOS SLAVOS
¦ROMA, 23 (U. P.)—O correspon-

dente, em Trieste, do jornal "Idea
Nazionale", diz que officiaes servios
estão actualmente commandando os
destacamentos daa forças russas que
antigamente faziam parto do exerci-
to anti-"bolshevlsta do general Wran-
gel, na Criméa.

As tropas russas aceitaram o con-
vito de fazerem parto do exercito
yugo-slavo, o desembarcaram recen-
temente perto de Buccari.

Um certo numero de tropas russas
está sondo enviado, diariamente, á
linha do armistício, na região entre
Buccari e Sussak, sendo destinadasf
eventualmente, ás possiveis opera-
ções na região fiumense.

Antes de partir para a linha do
armistício, todas as unidades russas
são obrigadas a jurar fidelidade â
Yugo-Slavia.

O CHOLERA NOS REFUGIADOS
RUSSOS-

CONSTANTINOPLA, 23 (A. H.)—
Pelas ultimas noticias recebidas des-
ta capital; o cholera estava grassan-
do, de maneira assustadora, no cam-
po do concentração dos refugiados
russos. Na quinta-feira da semana
passada, por exemplo, tinham sido
notificados 70 casos novos.dóa quaes
30 mortaes.
A PAZ ENTRE A RUSSIA E A PO-

LONIA
VARSOVLV, 23 (U. P.) — O minis-

tro das relações exteriores, príncipe
de Sapiehn, recebeu um tclcgranuna
do chefe da delegação polaca «con-
firmando u anterior informação do
que o tratado definitivo dc paz será
assignado na primeira qulnzeua dc
janeiro próximo.
CONCENTRAÇÃO DE FORÇAS SO-

VIETISTAS EM BAKUM
• CONSTANTINOPLA, 23 (U. P.)—
Sabe-se que os bolshevistas russos
concentraram numerosas forças em
Baltum, que segundo se diz compre-
hendem do tres divisões de artilhe-
ria. Acredita-se que o soviet se pre-
para para atacar a Geórgia e a Per-
ela, na próxima primavera.
A CAPITAL DA RUSSIA SERA* NO-

VÃMENTE PETROGRADO
1IELSINGFORS, 23 (U. P.) — Sn-

be-se que o chefe do governo bolshe-
vista, Sr. Lenlne, e o ministro da
guerra, Sr. TrotsW, cheiraram n Po-
trogrado, afim de íazer os ncwssarlos
preparativos para a rcnio«cão du capi-
tal dos soviets para essa cidade.

DECLARAÇÕES DE TROTSKI
MOSCOU, 23 (U. P.) — Em entre-

vista quei concedeu o ministro da
guerra, Sr. Trotski, sobre a situação
da Russia. declarou- que o maior pe-

ROMA, 23. (U.;-£.')'*§*•. Em se-
guida ao desembarque* de um des-

Vtacamento dos legioiiái_los .'de Ga-
briel D'Aniuiiriioj;*ná Dalmacia, o
general Cavi^iii', comjuandaiito
das forças da ftiijia i^a.linha dò*
armistício, publicou ta:p,*j_. ' novas
proclamações, uma dirigida ás
suas próprias forç4s£.£iitrá!-á. po-,
pulação do Fiuinej e a'teiicéira
aos legionarios d'ahnutrçzláno£.

O general Cavigliá, ordena um.
bloqueio rig"oiosç»';*^è" -Píumò, das
Ilhas de Arbe, Veigna o*:S. Marcos,
concedendo ás pessoas que deseja-
rom deixar as reglõíáMòqueadas,
o prazo do 48 horáfl.^' *

¦ .Um despacho **'dé Milão, diz o
correspondente, em.-,'X.bJõazlà, -do
jornal "Ooniore deílã^SerrU", te-
legrapha dizendo !, ífue "-'Gabriel

-.D^Annunzio 'enviou*..'aQ -;-gonei'al
jüaviglla uma cart.a.^oilteníJo um
¦'Certo^-.numerq.diar^rãcos árguineh-
íos, justiflcatlvòít.-aà sua recusa
em aceitai' o tratado de Rapallo.

Accrescenta, o correspondente,
quo D'Aniiunzio tambem deixou
vé'r quo desejava guerrear os yu-
go-slavos. O correspondente do

jornal "Corrlere.?della Serra" ter-
mina dizendo <_ue depois de ler
a carta de Gabriel D'Annuiizio,
chegou á conclusão do que o poe-
ta-soldado considera o derrama-
mento de sangue como única sai-
da da sua actual situação, acredi-
tando que a sua morte repara
os muitos erros que comnietteu
conlra a Pátria.

Um despacho de Tr'oste diz que
800 "homens recentemente aban-
donaram Fiume, reduzindo as
forças de G/abri-íjj** D'Annunzio a
mais ou menos 3.000, na sua
maioria jovens,

O correspondente om Abbazia
do jornal romano "Giornale
cVIlalia", diz que logo depois do
Inicio do novo bloqueio, Gabriel
D'Annunzio publicou no "Vedeta
d'Itália." um artigo tentando in-
citar novas unidades da armada
e do exercito italiano a deserta-
rem ao envez de auxiliar na tare-
fa de matar, pela inanição, os
fiumenses.

O po.eta-soldado elogia o acto
das tripulações dos navios de
guerra italianos "Bronzettl" e
"Espero", as quaes apoderaram-
se de seus respectivos navios,-
adherindo, em seguida, a Gabriel
D'Annunzio.

• CAMILLO CIANFARRA
(Correspondente especial da

United Press.)

rota de Vv"lrangel. Por duas vezes, o
governo bolshevista :temeu, com fun-
damentos, que as forças anti-bolsho-
vistas se unissem aos polacos, nos
mezes de julho e novembro. Encon-
tramoa pouca resistência do gtneral
PetlUra do que resultou a victória
moral, pois, a derrota de Wrangel
desmoralizou as tropas daquelle go-
neral. Temos razões para a.írodltar
que a paz não será duradoura. A re-
volução'internacional progride lenta-
mente, devendo passar algumas déze-
nas do annos antes fle que so estabe-
leçam novos governos sovietlstas, E'
necesario^ ter paciência e esoerar por
outra guerra, que provav -.linento se
desenvolverá no Caucaso.

Raid Buenos Aires-
Rio

AINDA EM SOROCABA

SOROCABA, 23 (A. A.) — Urgente
w_ Ainda ee acha nesta cidade o avia-
dor Edward Hearrte.

Como se sabe, o piloto civil inglez
não conseguindo, como era desejo seu,
alcançar a cidade de S. Pau!., devido
ás fortes correntes de ar encontradas,
regressou a esta cidade, tendo aterrado
nas proximidades de Itinga, avariando
o seu apparelho.

Vindo para esta cidade, o nosso dis-
tineto hospede inicou logo os prepa-
rativos para a repa.lvç.lo de seu appn-
relho, em continuação do "raid", hoje.
Sem nada ter soffrido physie.amente o
mesmo aviador, nem tão pouoo o wu
companheiro de viagem, o "raid" "'n
fins Ae realização, é considerado 1"'-''
elles como conquistado. —

Multo cedo os trabalhos de repara-
ção Ao apparelho, que se nrha tam-
bem com ligeira avaria no motor, fo-
ram iniciados pelo mecânico Tressi,
com os recursos de o.ue puderam dis-

agrícolas e scientificas do paiz. os! rigo tinha desapparecido com a der-

Os serviços, nesse sentido, estão em
bom andamento, sobre a directa fisca-
lizaçEo de Hearne. Este su_.põe que'
dentro de poucas horas o seu appare-
lho estará completamente reparado, do
modo a poder prosegulr sua viagem.

Acha mesmo, que ás 15 horas relni-
ciará voo, em direção ao Rio.

Sabe-se aqui que em S. Paulo o
mesmo 'aviador ê aguardado com vivo
interesse, achando-se possivel a sua
passagem por ali.'

, O dia do hoje amanheceu meio nu-
blado, havendo entretanto bastante
claridade e a possibilidade do se des-
anuviar, de modo a tornar segura p.
vletorla na travo«s!a flo ultimo tre-
cho quo completa o notável "raid"
Buenos Aires-Río.

O aviador Hearne e assim como seu
companheiro1, passaram bem a noite,
cercados do melhor acolhimento; por
parte do povo desta, cidade.

Logo que o aviador inicie o seu
"rnid", communicaremos a essa agen-
cia, pelo telephone.

SOROCABA, 23 (A. A.) — Até a
hora cm que tolegrapho (11.30 mlnu-
tos), nenhuma oceurrencia ou modifi-
cação se príiduziu, no tocante ao "raid"
do aviador Hearne.

O tempo, se bem quo não se tenha
j desanuviado, conserva-se de molde u
I poder permittir uma tentativa de voo.

Não consta que o tempo nas cidades
mais próximas, esteja máo.

As informações recebidas de São
Paulo o do outros pontos intermedia-
rios entr eesta cidade o o Rio, são
boas.' Vitrstantp, o aviador mostra-se
muito interessado pór saber da situa-
ção èlímaterica na região a percorrer.

A súpposição do que o aviador He-
arne se havia desnorteado no seu voo
de hontem, não foi comprovada por
declarações suas, feitas aqui, a pes-
soas interessadas no assumpto.

Perfeito conhecedor .da região, por
estudos, ger,! raphiff38 feitos apurada-
mente, o mosmfl aviador tom pleno co-
nhocimentQ do *rurap e tomar,..
^.TA-SE DE VM AVIADOR DE

NACIONALIDADE ARGENTINA -
Communicamos á redação desto jor-

nal que o piloto aviador Edward Mi-
guel Hearne é do nacionalidade argen-
Una o doscendonto do inglezes.

Dá motivos a essa. explicação o facto
de em telegrammas desta agencia ter-
mos dado o referido piloto como de na-
clonalidade ingleza. ' •
AGUARDANDO A PASSAGEM EM

S. PAULO
S. PAULO, 2f3 (A. A.) — Com a

noticia aqui recebida de que o aviador
Hearne, actualmente em Sorocaba,
tenciona recomeçar o seu voo, á tarde,
os alumnos da Escola de Aviação da
Força Publioa, ali so conservam em
grando numero, aguardando a passa-
gem oU a possivel aterrissagem de
Hearne.

E' provável que nessa oceasião ai-
guns aviadores levantem voo ao en-
contro do aviador inglez.

O tempo aqui está bom, tendo entre-
tanto caido ligeira neblina, oceurren-
cia que nâo embaraçará a realização
do "raid".

A ANOIOSA ESPECTATIVA EM
BUENOS AIRES

BUENOS AIRES, 23 (A. A.) — A
imprensa! desta capital continua Inter-
èssadlssima por noticias que digam
respeito do "raid" Hearne.

Foi recebida com certo pesar publico
a informação em que se dizia quo o
apparelho em qúe viaja o mesmo avia-
dor havia soffrido séria avaria.

Os jornaes, -trio do praxe, affixam
os seus telegrammas d'ahi recebidos,
nós seus respectivos "placards", dian-
te dos quaes, apinha-se grande nume-
ro de curlosi|i.

."__a Razon" esperará com a sua edi-
ção aberta, a noticia da chegada ahi
do notável piloto. Casa não aproveite
essa noticia á sua quinta, edição, dará
uma edição especial.
O APPARELHO ESTA» EM RE-

PAROS
SOROCABA, 23 (A. A.) -- Conti-

núa sendo cumulacV dQ toda sorte de
gentilezas e attenções o aviador He-
arne, que desde liontem permanece
nesta cidade, forçado pelo accidente
que o obri.fou a aterrar nas imme-
diações do Itinga.

O aceidenlo sWfrido pelo apparelho
de Hearne para ter maiores propor-
ções do que a principio se julgava,
visto que a armação do leme soffreu
com forte rajada de vento tendo fica-
do muito estragada, o que não permlt-
tiu que o aviador continuasse na sua
viagem.

Logo que foi traísportado para esta
cidade o vlador Hearne tratou de' pro-
curar um hábil rharcinelro que o au-
xiliasse na reparação da avaria, tendo
tambem pei Corrido todos os armazéns
especialistas de ferragens, afim de con-
seguir o material necessário.

Até hoje a noite o piloto Miguel
Hearne conta concluir o trabalho; mas
se for necessário, passarão toda a noi-
te nesse serviço.

• Hearne pretende deixar esta cidade
amanhã, ás primeiras horas do dia, ru-
mando directamente para a capital da
Republica, nâo desejando fazer escalas
por S. Paulo, afim de nâo retardar
ma!s o seu "raid".

Nesta cidade reina bora tempo, o que
muito facilitará a conclusão da traves-
sia aérea Buenos Aires-Rio fle Ja-

, neiro.
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A questão iríandeza
OCCUPAÇÃO DOS EDIFÍCIOS PU-

BLICOS MUNICIPAES DE DU-
BLIN
DUBLIN, 23 (U. P.)—As forças

militares britannicas, de conformiuuiu us rvuuisus ue ijue jiuuetuiii uís- iiiiuwiica uuuwuuvuo, ««o n.v..*v.*...
por nesta eidpí.o e com os ap?treehos ! dade com a recente proclamação do
que trouxeram, de rei-erva. na'ra oceur- j governo, oecuparam a Prefeitura e
rendas desta natureza. 1 outros edificios municipaes.

Os Interesses
italianos

SOBRE POLÍTICA EXTERNA
ROMA, 23 (A. A.) —Na sessão de

hontom.dá Câmara dos Deputados,
começou a discussão de todos os as-
suinptos exteriores, que tém pro-
ocupado-, duranto estes dias, a opi-
nião publica.

A maioria da opinião parlamentai
-é favorável ao govorno.

O MINISTÉRIO REUNIDO
ROMA, 22 (U. P.) — (Retardado)

_ O Sr. Giolitti, presidente do. con-
selho de ministros, e o conde Cario
Sforza, ministro do exterior, devem
comparecer perante a commissão

Parlamentar de negócios exteriores
hoje, afim de prestarem informaça,s
a' respeito do recento "ultirnatum

envaido pelo governo da Itália a «Ja-

briel D^Annunülo.
A commissão parlamentar, reuniu-

se hontem, á noite, e adoptou uma
moção resolvendo intorpellar o pre-
sidente do conselho de ministros o o
ministro do exterior, a respeito do
"ultirnatum". O Sr. Giolitti respon-
deu declarando estar disposta a com-
parecer imiucdiataminvs. •

E* PROHIBIDO AOS PARTIDÁRIOS
Q PORTE DE ARMAS

¦ROMA, 23 (U. P.) —A Câmara
dos Deputados, hontem, approvou o

projecto de lei prohibir.lo, aos par-
ticulares, a posse de armas e cxploai-
vos. - ,'_¦,'

O Sr, Fillippo Turati, deputado so-
cialista, de Milão, fez .opposição ao
projecto de lei, declarando-o dosne-
cessado, se as leis actualmente em
vigor forem reforçadas.

NO PARLAMENTO ITALIANO —
AINDA AS OCCURRENCIAS DE
BOLONHA.

. ROMA, 23, (U. P.) — A Câmara
dos D3,-)Jl.i'1>3 concedeu ao deputado
socialista,- Sr. Francesco Misiano uma
recepção* sem procedentes, por ocea-
sião de seu regresso ao -plenário.
Quando o Sr. Misiano se levantou,
afim de falar a respeito do incidente
de Bolonha, onde fo! atacado pelos
nacionalistas, apontou para a "sua

vista machucada e iniciou um ataque
contra aquelles. Immediatamente 200
deputados abandonaram o recinto,
regressando logo que o deputado so-
cialista terminou o se udiscurso, Ao
abandonar o recinto, os 200 depu-
tados foram alvo de uma demonstra-
ção de agrado da parte das galerias

OS EXCESSOS NACIONALISTAS
ROMA, 23. (U. P.) — As teste-

munhas das recentes arruaças em
Ferrara declaram -que a guarda ver-
melha deliberadamente fez fogo con-
tra um prestitto nacionalista. Em se-
guida, os guardas vermelhos lança-
ram as suas carabinas numj poço,
afim de evitar a sua apprehensão pe-
las tropas.

Os combatentes pediram ao depu-
tado Luigi Gasparotto, o qual foz
parte da commissão de investigação
das arruaças de Bologna, de investi-

| gar as arruaças de Ferrara.

CARTA BRANCA AO SR. GIOLIM.
POR SEIS MEZES

ROMA, 22 (U. P.) — (Retardado)
— A Câmara dos Deputado.» iniciou
hojo os debates a respeito- do oro-

jecto de lei visando a concessão da
plenos poderes ao Sr. Giolitti, presi-
dente do conselho do ministro;!, pelo
prazo, do seis mezes.

AS IMPORTAÇÕES DE CARVÃO
NA ITÁLIA !

ROMA, 23 (U. P.)—Ó governo,
communica que, no correr da pri-
meira quinzena de dezembro, forani
importadas ha Itália 35S.O0O tonela-
das de carvão.

Desse total, 162.200 vieram da'
Inglaterra., 11.595 dos'Estados Uni*»
dos, ,44.005 da, Westphalla, Allema-;
nha, 34.35(1. da Alta Sllesla e S.259.
da Bélgica.
OS SUSPEITOS DE PARTICIPA-

REM DA CAUSA D'ANNUN-
MANA
MILÃO, 23 (U. P.)—A policia!

deu busca na residencia do Sr. Ma-
rinetti, afim do descobrir algumaa
provas de ter esse cavalheiro reoru-
tado voluntários para D'Annunzio.%
Nada foi achado que Justificasse essaí
accusaçâo'.

O ATAQUE DOS SOCIALISTAS AOS
NACIONALISTAS FOI PREVIA-,
MENTE COMBINADO
FERRARA, 23 (U. P.)—No in-i •

querito aberto pela policia, - ficou
provado terem sido antecipadamente
planejados os ataques dos socialistas
aos manifestantes nacionalistas. Essa
prova vem confirmar as noticias pu-
¦blicadas antecipadamente pelos jor-
naes. As bombas apprehendldas pela
policia, dentro do edifieio do Conse-
lho Municipal, parece terem sido fa-
bricadas na Russia. ¦ Realizaram-so
hojo os "funeraes - dae victimas. O.
commercio e os estabelecimentos in-
dustriaes fecharam em homenagem,
aos mortos. A população se mostra
indignada conta os socialistas, te-
mendo-se noVos conflictos. O pova
exige a demissão dos Conselhos Pro-
vincial e Municipal, que são soeià-i
listas. .'•*-.

As finanças '
mundiaes

A DIVIDA NACIONAL BELGA—OS
ÚLTIMOS EMPRÉSTIMOS FEI-
TOS

BRUXELLAS, 23 ("U. P.)—O co-
ronel Theunys, ministro das flna«-
ças, falando perante a commissãoi
de finanças' da Cama.ra doe,. Depu-
tados, declarou qúe a divida nacio-
nal da Bélgica orça, actualmente, en*
1.500.000.000 de francos. Accre-
scentou o ministro das finanças que,
no período de l" de janeiro de 1920
a 31 de outubro de 1920, as. impor-
tações augmentaram apenas de sete
por cento, emquanto que as exporta-
ções augmentaram.

BIRUXELL.AS, 23 (U. P.)—Fa-
lando na Câmara dos Deputados, 9
Sr. Theunys, ministro das finanças,
disse que o ultimo empréstimo foi
apenas relativamente bem suocedidoj
Accrescentou o ministro dos finan-
ças que o governo abandonou a idéa
de emittir uma segunda prestação
do orçamento de 1921, e pede que ai
Câmara autorize providencias desti-
nadas á creação de rendas addiclo-
naes, no valor de 5.500,000.000 de
francos.
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Camisas de cores para verão
Pyjamas

4 PREÇOS EXCEPCIONAES
O maior c mais variado sortimento da

Capital

As uEtimas novidades, exclusivas da

CAMlSABIIi FRÃHG
O mais importante estabelecimento de

Roupas brancas
para homens, senhoras, cama e mesa

_A. PEEÇOS SSM COKrCXJRUElSrCIA.

CAUSARIA FRANCEZA
133 Avenida Rio Branco, 133 ;

Conseqüências
da guerra

&DI Y-MENTO DA CONFERÊNCIA
DE REPARAÇÕES PARA J.\-
NEIRO DE 1921
Bl.UXELLAS, 23 (U.P.)—A con-

feiencia alHaila-aHemã de repara»»
ções. nesta capital, adiou, hontem, á
noite, as suas sessões. A conferência
será i-e-convooada, em Bruxellas, no
dia 10 de janeiro próximo futuro.

Antes do adianwmto das sessões
da conferência, 09 Binados alliados
garantiram aos seus collegas alie-
mães que estavam agindo de boa. fé
e prometteram fazer o possivel afim
de obter para a Allemanha conces-
eõcs da parte de seus respectivos go-
vemos.

Espera-se que as negociações po-
derão ser concluídas na conferência
de janeiro próximo.
PELAS INNOOENTES VICTIMAS

DA GUERRA
ROMA, 23 (U. P.)—A chancella-

ria apostólica da Santa Sé annuncia
que, em resposta ao appello do
Santo Padre, para fundos destinados
a soecorrer crianças européas neces-
si tadas, foram enviadas á sua sa.ri.tl-
dade contribuições que ultrapassa-
ram « cifra de 15 milhões de liras.

A America contribuiu com màls
de cinco milhões de liras; a Hespa-
¦nha, tres milhões; Irlanda, dois ml-
lhões; Itailia, um milhão, e outros
paizes, quantias menores.

•Os fundos -distribuídos atê hoje in-
cluem: Allemanha,- Incluindo as-pro--
Vineia.s baltlcas, mais de quatro ml-
Jhõe_ de liras; Áustria, tres milhões;
(Polônia, mais de dois milhões; Huii-
gria, 1.300.000; Tchoque-Slovaquia,
miais de um milhão; Yugo-Slavia,
1.500.000; Rumania,400.000; Ukra-
nia, 350.000, e quantias menores
foram distribuída* ú Lettonia. Cri-
méa, Cilicia (Ásia Menor Turca),
jiorte da França, Trentino © Veneza.

As quantias distribuídas . (oram
muito maiores do que as enviadas ã
sua santidade o papa.

Annuncia-se que grandes quanti-
dades de viveres, roupas e remédios
foram também distribuídas.
AS DESPEZAS BRITANNICAS NA

PÉRSIA ORIENTAL
LONDRES, 23 (U. P.)—O corre-

spon(lente do "Tlmee", em Bom-
balrn, desmente a declaração feita
pelo 'Sr. Winston Spencer Churchlll,
ministro da guerra, o qual declarou
que as despezas totaes com as ope-
rações militares britannicas, na Per-
sla. Oriental, alcançaram a cifra de
16 milhões de libas esterlinas; accre-
scenta o correspondente que a cifra
verdadeira ae aproxima de mais de
100 do que de 16 milhões de libras
esterlinas.

SUICÍDIO DE UM OFFICIAL
1 ALLEMÃO

LONDRES. 23 (U. P.)—O "Daily
Express" publica um despacho de
Hanover, dizendo que o capitão Nle-
inieyer, do exército allemão, suicl-
dou-se com Um tiro de revolver. O
capitão commandou um acampa-
mento de prisioneiros durante a
grande guerra e era notória a sua
brutalidade.

1

A Hespanha
AS ELEIÇÕES PROV1NCIAES

l MADRID, 23 (A. A.)—Nas elei-
l5e$ effectuadas na provincia de Ca-
talunlia, foram eleitos 16 catalanis-
tas, dos quaes 15 pertencem ao par-
tido monarchico.

A AGITAÇÃO BUROCRÁTICA
MADRID, 23 (A. A.)—A agita-

ção que nos últimos tempos se vinha
notando no selo do funecionalismo
publico, especialmente empregado
nos correios e telegraphos, entrou
aefinitlvamente- num caminho de
pacifismo e obediência que convém
registrar. ConsideVa-se que todo e
qualquer movimento projectado te-
Ilha sido relegado, dizendo-se que se
mão levará mais a ©ffeitq o annun-
ciado conflicto, "que trazia, quer os
governamentaes, quer os governados,
sob uma oppressão bastante tensa.'Afifiima-se também que não é sõ
este conflicto que está conjurado,
mas que outros estão em vias ' de
entrar em franco aceordo de paclfi-
cação.

TEMPESTADES DE NEVE
'MADRID. 23 (A. A.)—Têm caido

fortes descargas de neve, não só
nesta capital, como ainda, em outras
localidades, causando estas neves
muitos coritrá-tempos e . prejuizos,
afio sõ no què diz respeito ao trafe-
go dos comboios, como ao próprio
commercio. O degelo, que á tarde
fie verifica, inunda todaa aa ruas,
correndo nç.'águas, muitas vezes.para
deritro das próprias, casas.

Próximo do Sarion, segundo . se
noticia, ha varias . pessoas mortas
pelo intenso frio que tem feito.. O
Inverno, segundo os entendidos, vai
ser' muito rigoroso, especialmente
no» pontos do norte, afastados do
mar.

REUNIÃO CLANDESTINA
' MADRID,-23 (A. A.)—A policia
surprehcndeu uma reunião clandes-
tina. effectuada pelos empregados

bancários, averiguando que a mesma
tinha por objecto Xormar um syndi-
cato de resistência. .

EM BARCELONA
MADRID, 23 (A. A.)—Noticias

telegraphicas, procedentes de Barce-
lona, dizem que a situação bancaria
naquella praça continua sendo mui-
to grave, procurando todos os ban-
queiros trabalhar junto do governa-
dor da província, afim de remover
certos inconvenientes, no sentido de
a melhorar.

PAREDE GERAL EM FERRÒL
MADRID, 23 (A. A.)—Os carre-

gadores do porto de Ferrol, segundo
noticias que para aqui foram trans-
mittidas, hontem, e sõ hoje dadas á
publicidade,, ameaçam, da parede ge-
ral os patrões que não aocedant •
não obriguem os mais intransigen-
tes a acceder aos constantes pedidos
de melhoria'de salários dos meamos.
Os carregadores volantes e sem pa-
trão fixo fizeram causa commum
com os carregadores assalariados.

O problema turco
O TERRITÓRIO DESOCCUPADO

PELOS GREGOS
CONSTANTINOPLA, 23 (U» P.) —

Acredita-so que os gregos evacua-
ram a costa sul do mar de Marmara,
oecupando somente aa localidades de
Digha e Erzeni.

REVISÃO DO TRATADO DE PAZ
COM A TURQUIA

LONDRES, 23 (A. H.) — O Si.
Walter Guiness, falando na Câmara
dos Commühs-òbrè a revisão do'tra-
tado de Sévres, que attribuiu á Gre-
cia territórios turcos, disse ser ne-
cessado ilue a Grã-Bretanha pro-
curasse restabelecer a união do im-
perio ottomano, fazendo mesmo cer-.
tas concessões ao governo de Ango-
ra, desde que os nacionalistas se
mostrassem dispostos a aceitar o
controle alliado.

Por sua vez, em aparte, o Sr.
Townshend exclamou: — "Deviamos
agir de aceordo com a França e com'
Mustaphá-Remai".

O Sr. Lloyd George levantou-se en-
tão e declarou: — "de facto, se o go-
verno de Constantinopla tem enten-
dimento com o rebelde nacionalista,
nenhum inconveniente havia para 

' a
Grã-Bretanha em fazer o mesmo.
Todavia, era preciso saber, para sal-
vaguarda dos importantes Interesses
britannicos no Oriente, qual dos go-
vernos domina effeetlvamente a sir
tuação: — se o do sultão de Constan-
tinopla, so o do rebelde de Angorá."

Noticias francezas
RESPONDENDO A UMA INTER-

PEIAiAÇAO NA CÂMARA, O MI-
NISTRO SR. STgEG FAZ REFE-
RENCIAS A» ATTITUDE DO GO-
VERNO EM REPRESSÃO A'S
IDÉAS EXTREMI.STAS.
PARIS, .23 (A. H.) — Responden-

do hoje, na Câmara, a uma inter-
pellação sobre politica interna dó
governo, o Sr. Steeg, ministro do in-
terior, demonstrou que nem o ga-
binete nem os seus representantes
tiveram um momento de fraqueza na
repressão da propaganda bolshevis-
ta e acerescentou que ha onze me-
zes a está parte, as suas palavras, os
seqs actos e as suas Instrucções vi»
saram unicamente, em clrcumstan-
cias difficeis, a manutenção da or-
dem publica.

O ministro annunciou, com orgu-
lho, qu« os Incidentes de maio ulti-
mo não se tinham reproduzido, gra-
ças & acção enérgica dos poderes
públicos, e salientou que também 6
povo francez protege contra a ai-bl-
trariedade da Confederação Geral do
Trabalho, a frente Interna que sal-
vou durante a guerra. O povo fran-
cez igualmente tinha feito causa
commum com a política due o go-
verno preconiza e que ê francamente»
contraria á politica da Rússia, insti-
tulda e seguida pelos bolshevistas.

O Sr. Steeg termina dizendo que O
governo está resolvido a proseguir
na política do progresso, dentro da
ordem e da.justiça.

As ultimas palavras do ministro
foram recebidas com vivos applau-
sos do ceptro e da esquerda.

Os Srs. Sembat e Herriot pedem &
Camaru que siga com a máxima at-
tençâo os acontecimentos do estran-
gelro e declaram-se abertamente
contra toda e qualquer politica im-
perialista.

O presidente do conselho declara
que- nâo comprehende como, em fa-
ce da iinmeiiKidade de problemas
apresentados no Parlamento, a Ca--
marà podo oecupar o tempo com a
discussão de questões de someuos
importância- (applausos), e accre-
scenta que as questões do oriente,
da Rússia, da Turquia c da Grécia,
e a- reconstrucção das regiões fran-
cezas devastadas pelo invasor,- de-
vem- oecupar o primeiro logar nas
cogitações do governo e das duas ca-
sas do Parlamento;"Se pensais — diz o Sr. Leygues
— que o governo não tem compe-
tencia para resolver esses proble-
mas, .dlzel-o francamunte!" (Applau-
sos.)

O chefe do governo declara que se
algum paiz tomou nitidamente posi-
ção contra o bolshevismo, esse paiz

foi a França, e prosegue: "O genio
da França defende-se por si mes-
mo; mas, se fosse necessário defen-
del-o contra a propaganda de disso-
lução social e de dissolução economia
ca que provocaram o desmorona-
monto trágico de um grande, impe,-
rio, o governo o defenderia. O paiz
ainda tem, porém, necessidade de
calma e é justamente nesta calma
que o governo deseja continuar a
obra de recoüstituição nacional."

Dopols do discurso do chefe do go-
verno, foram apresentadas varias
ordena do dia. O presidente do con-
selho aceita a do deputado modera-
do Dousseaud, que approva a decla-
ração do governo, e diz que a Ca-
mara entende que o governo está
seguindo a politica traçada pelo paiz
nas eleições de 16 de novembro de
1919.

O Sr. Leygues, ât/pola da apre-
sontação desta ordem do dia, decla-
ra que o governo não liga ã data
de 16 de novembro nenhum sentido
politico particular, .porquanto, na
opinião do gabinete, nada mais re-
presenta do que a primeira consulta
6. nação depois da guerra.

O socialista Aubriot propõe ac-
evesceutar á ordem do dia as pala-
vias: "baseada no respeito ás leis da
leiga lização."

Finalmente, a Câmara approva,
por 420 votos contra 155, a primei-
ra parte, que diz: "A Câmara, ap-
provando as declarações do governo,
confia na sua acção para continuar
a política de união republicana.-*

A ordeni do dia, pura e simples,
impugnada pelo governo, é também
rejeitada pela Câmara, por 410 vo-,
tos.contra 144.

6 presidente põe a votos as pala-
vras: "rejeitando todo acerescimo",
cuja approvação implica na rejeição
da emenda Aubriot. Apurado o re-
sultado da votação, verificou-se que
a maioria é contraria & conservação
da phrase.

O radical Symian propõe que o
final da ordem do dia seja assim re-
digido: "politica de união republica-
na, nacional, social e do respeito ás
leis da Ieigalização, que foi appro-
vada pelo paiz no pleito de 16 de no-
vembro do 1919".

Esta proposta foi approvada pòr.
grande maioria, assim eomo emen-
das mandando acorescentar: "e de
salvaguardar a liberdade de con-
sciencia e de ensino"; "reprovando
a doutrina de collectividade e propa-
ganda bolshevista"; "condemnando
os manejos dos clerlcaes e dos rea-
listas". ,.-•"•',

Depois de agitados debates, a or-
dem do dia Doussaud, assim modifi-
eada, foi approvada por 300 votos
contra 230.
INAUGURAÇÃO DO INSTITUTO

DE PANTHEOLOGIA HUMANA
PARTS, 23 (U. P.) —O presiden-

te da Republica, Sr. Millerand,
inaugurará hoje o Instituto' de Pan-
theologia Humana, de qüe 6.proprle-
tario o príncipe de Mônaco, cons-
truido pelo architecto Pôntremoli, e
dirigido pelo professor Boule.

A nova phase de
: Fiut_?e

DECLARAÇÕES OFFICIAES DA
REGENCLA DE QUARNERO —O
NOVO COMMANDANTE DAS
FORÇAS DE TERRA E MAR DA
DALMACIA
ROMA, 23 (U. P.) — A legação

da regência de Quàrnero, nesta capi-
tal, publica uma declaração dizendo
que o governo da Itália, depois de
sem- tomar conhecimento do pleebici-
to de Fiume, exigindo a annexação
da regência de Quàrnero & Itália, en-
tregou um ."ultimatum", -ameaçando
a própria independência da regência,
reconhecida por um tratado,

Accrescenta a -declaração.que.a re-
gencia de Quàrnero acha-se obrigada
a se oppor: ao tratado de Rapallo,
afim- dè estabelecer, uni precedente
destinado a ser invocado no caso de
eventuaes imposições da mesma es-
pecie, as quaes a regência de Quar-
nero acredita que a Yugo-Slavia, eem
duvida, fará.

¦A declaração termina affirmando
que o "ultimatum. italiano terá,, tal-
vez, conseqüências "gravissmaa".

. O gabinete reuniu-se hontem, afim
de considerar 'a situação fiumense. O
ministério nomeou o prefeito' Corra-
do, e os Srs. Bonfanti e Linnàres pa-
ra o cargo de 'membros' da commis-
são'-civil italiana em Zara. O major
general Taranto foi nomeado com-
mandante em chefe das forças Itália-
nas de mar e terra em Dalmata.

O ESTADO DE GUERRA EM
FIUME

.ROMA. 2i2 (U. P.) — 18 horaa —
Despachos officiaes, procedentes de
Fiume, declaram que Gabriele d'An-
nunaio proclamou o estado de guer-
ra. Acerescentam os despachos que o
poeta-soldado. prohlbiu os habitantes
de sairem da cidade.

A PALAVRA DE GIOLirn
ROMA, 23 (A. H.) — Por oceasião

da discussão dos duodecimos provi-
sorios, hontem, na Câmara dos Depu-
tados, o Sr. Giolitti, referindo-se á
questão de Fiume, disse què a Itália,
em tão delicado assumpto, sempre se
inspirou e ainda se inspira nas neces-
sidades supremas da paz nacional.

'•'Todavia, acerescentou o chefe do
governo italiano, não é preciso que -os
¦partidos politicos, sob a capa do par-
tidarismo, se aproveitem da situação
para lançar a perturbação no espirl-
to publico. O governa deve respeitar
0, tratado de Rapallo e ninguém tem
o direito de incitar soldados e mari-
nheiros á deserção. O governo não
consentirá que o nome de Fiume slr-
va de pretexto á organização de ban-
dos armados e á formação, nas fron-
teiras, de grupos que.semeem a dis-
cordia no paiz e invadam terirtorio**
que não pertencem á Itália nem ao
Estado independente dè Fiume. Obe-
decendo a reaes sentimento de mode-
ração, o gabinete tudo fará para que
o dtff icilta o problema de Fiume seja
resolvido pacificamente."

Em seguida, o Sr. Giolitti declarou
que aliás alimentava as mais profun-
das esperanças na solução. pacifica e
affirmou ainda uma vez <iue o pátrio-
tismo não pôde, no caso, servir de
pretexto a ponto de provocar a guer-
ra civil. O tratado de Rapallo tinha
de ser applicado como fora conclui-
do, porquanto era esse o dever da
Itália. ¦ _

O chefe do governo declarou final»
mente que considerava a approvação
do projeeto dos duodecimos proviso-
rios uma questão de confiança. Como
já é sabido, o projeeto dos duodeci-
mos fo iapprovado, eni votação nomi-
rial, por 230 votos contra 71.

'Depois da votação, foi levantada a
sessão, declarando o presidente da
Câmara que os trabalhos parlamenta-
res.ficavam adiados até o dia. 26. do
•corrente. ... . .
REPERCUSSÃO EM NOVA YORK

NOVA TORK, 23 (U. P.) — O¦jornal "The World" • publica hoje
um editorial, coirmentando os ulti-
mos acontecimentos de Fiume. A;ío-
lha diz: * -•¦'•* • '

"A questão pendente entre "o se-
nhor de Fiume e o governo- italiano,
ique encontrou ' igualmente futil" a
persuasão é arazão, está claramente
ligada fi. honra italiana.

IE' necessário que a Itália dê exe-
cução lealmente-ás condições do tra-
tado de Rapallo. O governo não pôde
permittir que os actos de Gabriel
D'Aniiunzlo sirvanl de pretexto para
não .<=atísfa«er os seus compromissos.
Se os tratados italianos eõ podem ser

m*f*

COMMÜHICADO TELEGRAPHICO
de CARL D. GROAT

A Conferência
dé Bruxellas

Os representantes dos
alliados e da Allèma-
nha separam-se, dis-
po_tqs a fazerem o
possivel para um bre-
ve aceordo.
BRUXELLAS, 23 (U. P.) — Ten-

do encerrado hontem os seus traba-
lhos a Conferencia das Reparações
entre representantes dos alliados e
da Allemanha, commcnta-se intensa-
niente ,os resultados obtidos nessa
«entrevista. Ã opinião geral é que a
Entente e o iRovcrno allemão acham-
se agora mais próximos de uni accor-
do do qiie em qualquer outro 1110-
mento depois da assignatura d* tra-
tado de Versailles.

Os delegados allemães pratiram
ao meio-dia para Berlim, e a maioria
dos representanets alliados seguiu
hontem, dc noite, para Paris. Outros
embarcaram esta manhã, afini de com-
.muiíicar a seus governos o resultado
das conversações. ' *

Acredita-se que os delegados vão
recommendar aos gabinetes da Enten-
te que seja permittido a Allemanha
conservar ã tonelagem marítima que
agora possue e que lhe sejam conce-
didos certos créditos para a sua re-
habilitação commercial.

Coroquanto a quantia em que sc
»rça, actualmente, o total das itidetn-
.nizações seja menor do que a ante-
riormente exigida pelos francezes e
maior do que a que os allcmães dizem-
poder pagar, acredita-se geralmente
•que ella muito se aproxima dã cifra
que servirá de base para o aceordo
definitivo.

Os jornaes publicam declarações
'¦feitas pelos representantes alliados e
dos allemães; seivdo commum a'opi-
ni.ío de que os antigos inimigos se'
separam, $ni condições muito satis-

jfactorias.
** CARL. 

D. GROAT
(Correspondente especial

da United Press.)

executados com o consentimento e
conelho do poeta-soldado e aventu-
reiro, as obrigações do governo ita-
liano nâo tSm valor.

Seria perder tempo entrar-se em
negociações e. accordos com um go-
verno que eolloca a honra da nação
a tão baixo nivel." .
FIUME NÃO INSURGE. RESURGE,

DIZ D'ANNUX/IO
ROMA, 23 (U. r.) — Gabriel

D'Annun_io fes um appello aos flu-
mansos, inaltniulo-o. á i»esiste-.noln.
"Fionio, Ai/, D'Aiiiiim_o, nüo quere-
i-á morrer aenãnf «lofeudondo a ban-
doirn Italiana, o cruiifloaiulo-se per
ella. luctando ató o ultimo i_mnei_o.
Insurgir significa resurgir."

O general Cuvigliu suspendeu as
coinFwu__oa<;õc_ fem>viarlas e tcks-
grnphicas coni Finmc.
PROOLAMAÇÕES ITALIANAS EM

FIUME
•ROMA, 23 (U. -P.) — Um despa-

cho de Trieate dia que aeroplanos do
exercito italiano estão voando sobre
Fiume, deixando cair notas dirigidas
â, população fiumense, preven-lndo-a
qúe todas as pfl.^osift que desejarem
deixar a zo.no. bloqueada devem fa-.
zol-o antes do'»Natal'. .

Noticias de Portugal
REMONTANDO A .018 — AUDI-

ENCIA CONCEDIDA PELO REI
DE HESPANHA AO MINISTRO
DE PORTUGAL

^LISBOA, 23 (U. P.) — O jornal"A 'Noite" publica o relatório da au-
diencia que no dia 12 de fevereiro de
1918 concedeu o rei Affonso XIII, de
Hespanha, ao eiicarregado.de nego-
cios de Portugal, em Madrid, Dr. Fei*-
reira de Almeida.

O rei disse estar satisfeito com o
Dr. Sidonio Paes, cujo governo havia
reconhecido sem melindrar a Ingla-
terra, que se op punha a que a Hes-
panha tal fizesse. Affonso XIII era
de opinião contraria a entrada de
Portugul na guerra, visto ter a certe-
zá da victoria da Allemanha, que
considerava inevitável. Acerescentou
que Portugal perderia Lourenço Mar-
ques, que seria incorporada á União
Africana.

O soberano declarou que Portugal
deva encontrar-se na fronteira, cos-
tas com costas, olhando- cada uma só-
niente para o progresso de seu paiz.
Falou do aproveitamento das quedas
do Douro, mostrando-se disposto a
dar a Portugal s_ a oitava .parte da
energia electrica..

Affonso XIII lamentou a eorte do
rei D. Manoel, taxando-o de inexpe-
diente e fraco. Sua magestade insis-
tiu na conveniência de celebrar un*»
tratado de commercio para a regula-
rização da pesca nos dois paizes. De-
clarou ter um vasto programma de
aproximação peninsular, não queren-
do faaer uso de palavras, mas de fa-
ctos para faaer desapparecer o» re-
ceios e os preconceitos antigos, e ter-
minou affirmando que nunca teve-
idéa de conquistai- Portugal.
O MINISTRO DAS COUONÍAS

AFASTA-SE DO GOVERNO
_I9BOA, 23 (U. P.) — O Sr. Alva-,

ro de Castro, ministro das colônias,
dirigiu uma carta a» presidente do
conselho, Sr. Liberato Pinto, decla-
rando afastar _e do governo, em-
quanto os ministros democráticos
n.o repudiarem as aceusações feita»
ao Congresso do Porto pelo Sr. Ale-
xandre Braga, confirmadas pelos
Srs. Antônio Maria da Silva e Barbo-
sa Magalhães.

O "Século" publicou uma carta do
Sr. Antônio Maria da Silva esclare-
cendo o caso e defendendo bastante o
Sr. Álvaro de Castro.

ESCUSAS DO ARCEBISPO DE
ÉVORA

LISBOA, 23 (U. P.) — Tendo o ar-
cebispo de Évora esquecido de fazer
uma referencia em seu discurso por
oceasião dos funeraes dos antigos ini-'
peròdores do Brasil, ao governo por-
tuguez, apressou-sè em pedir.'uma
audiência ao presidente do conselho,
Sr. Liberat»7Pinto, afim de apresen-
tar desculpas, affirmando tratar-se
de um lapso.

Os jornaes publicam hoje uma
nota .explicativa.
PORTUGAL BEM DE FINANÇAS

LJSBOA, 23 (U. P.).— O ministro
das.finanças, Sr. Cunha Leal, conse-
guiu regularizar a situação fiiiancei-
ra, estando habilitado a pagar a dl-
vida externa. O governo já pagou
200 mil libras por conta desse ser-
viço. -^ . .

CONGRESSO POSTAL
LISBOA, 23 (U. P.) — No dia 27

do corrente lnaugurar-se»»ha 6 'Con-'

gresso Postal nacional.
Alienação das vias férreas

estadoaes
LISBOA, 23 (U. P.) — O governo

vai propor ao Parlamento a aliena-

ção das estradas de ferro do-Esta-do.
SAGRAÇÃO DE UM NOVO BISPO

LISBOA, 23 (U. P.) — O patriar-
cha de Xiisbo-a, sagrará, o novo bispo
de Porto Alegre, no dia 27 do corren-
te, na basílica da Estrella.
PRISÃO DE DETRAOTORES DO

BRASIL
LISBOA, 23 (U. P.) — A policia

prendeu quinze indivíduos implica-
dos na publicação de um pamphleto
Insultuoso ao Brasil.

ATTENTÀDA A DYNA>n_E
LISBOA, 23. (U. P.) — Indivíduos

desconhecidos, arremessaram uma
bomba contra o trem -que trazia do
Porto o presidente do' conselho, Sr.
Liberato Pinto. Não houve desgraça
pessoal a lamentar.

MELHORA CAMBLVL
LISBOA, 23 (U. P.) — Verificou-

se hontem certa melhoria no cambio,
devido ao facto de ter o ministro das
finanças Sr. Cunha Leal conseguido
regularizar a situação e dispor de
fundos para os serviços da divida ex-
terna.
O ALTO COMMISSARIÀDO EM MO-

ÇAMBIQUE *

LISBOA, 23 (U. P.) — O Dr. Brito
Camacho, parte para Moçambique,
afim de assumir o cargo de alto com-
missa ri o de Portugal no dia 1 de fe-
vereiro próximo.
UM CURIOSO OITERECIMENTO

AO GOVERNO
> LISBOA, 23 (U. P.) — Muitas se-
nhoras, presididas por Mme. Sônia
Collaço, esposa do Sr. Jorge Collaço,
foram recebidas pelo presidente do
conselho, Sr. Liberato Pinto, offere-
cendo-se co-mo reféns caso o governo
consentisse em deixar os presos poli-
ticos sairem, afim de passarem o Na-
tal com as respectivas familias. O
chefe do gabinete recusou, visto as
lei» se opporem. O governo reunir-se-
ha, afim de estudar o caso.

PeSa diplomacia
O NOVO REPRESENTANTE DI-

PLOMATICO DO MÉXICO NOS
ESTADOS UNIDOS
iMEXICO, 23 (U. P.)—A nomea-

ção do Sr. Alberto Pani, como em-
baixa.dor mexicano nos Estados Uni-
dos, foi enviada ao Senado, afim de
ser confirmada..

O Sr. Pani recentemente regres-
sou da França, onde serviu náquali-
dade de ministro do México junto ao
governo francez. S. Ex. tem estu-
dado, ha muitos annos- os assumptos
norte-americano e considera-se mui-
to acertada a sua escolha para. o
cargo de representante diplomático
do México junto ao governo dos Es-
tados Unidos.

O Brasil no
estrangeiro

EOHOArEM LONDRES A GRAVE
SITUAÇÃO POR QUE PASSA O
BRASIL NO TERRENO FINAN**
CEIRO.
LONDRES, 23 (U. I.) — A revista

financeira ••Financie. ' publica um
artigo, em geral optintfstn, a respeito
dn situação financeira c econômica no
•Brasil. >¦¦¦'¦

A re vista acredita que os boatos* a
respeito da situação precária no Bra-
sil são um tnnu* exagerados, apesur
da situação ser bastante critica, eomo
ficou demonstrada pela. grande baixa
nó valor do mil róis.

"O Brasil, oomo'outras paizes, estu
padecendo, não somente da pobre/—
geral mundial, a qual o ImpossibUl'-
tou de vender os seus produetos, mus
também, porque, no passado, teve
confiança demasiada cm si mesmo",
acarcscentà a revista, londrina.

"A actual situação do Brasil lol
prevista ha alguns mezes.

O Brasil está enfrentando coudl-
ções um tonto parecidas com ns que
actiuilmente .prevalecem na Ingliiter"'
ra, nos Estadas Unidos c em outros
paizes. As difficuldádes são tão gran-
des, quc não podem ser, eliminadas
por meios communs.

Mesmo nó mez de setembro de
191», o Dr. Epitacio Pessoa, presi-
dente dos Estados Unidos do Brasil,
preveniu o Congresso, brasileiro, con-,
tra as despezas estravagantes, as
quaes, declarou o Exm,o. presidente
da Republica brasileira, deveriam ser
reduzidas.

Comtudo, o Brasil conta com gran-
des riquezas naturaes, as quaes pode-
rão babilllal-o a enfrentar, com exito,
as difficuldádes. Os possuidores dc"bônus" brasileiros não .devem assus-
tnr-se demasiadamente, e sim aguar-
darem pacientemente o restabeleci*
mento das condições normaes."

Os pequenos paizes
GESTOS DO NOVO GOVERNO AR-

MENIANO
CONSTANTINOPLA, 25 (A. H.)—

O novo governo da Armênia procla-
mou, em todo o paiz, a livre posse
das propriedades publica» e privadas
e a annullagão de todos os empres-
timos estrangeiros, principalmente o
norte-americano que,, segundo a de-
claração governamental, tinha tra-
ztdo grandes prejuízos á classe ope-
raria.

A proclamação termina dizendo
que a Armênia deve estender mãos
amigas aos trabalhadores turcos.

Movimento maritimo
LONDRES, 23 (ü. P.) — O vapor

"Andes", do Brasil e Rio da Prata,
zarpou de Vigo'no dia 21 do corrente.
O "Araguaya", do Brasil e Rio da
Prata, chegou a Southampton no dia
21;do corrente.. :.v7 : -•¦ . :: 5O

servo de muito á Grã-Bretanha nesta
parte do mundo,.

Os gregos, quaesquer que tenham
sido ou venham a ser os seus actos,
augmentarão e prosperarão; com-
metterão erros politicos como todos
os outros, mas sc tornarão fortes. 0:
povo: grego é intelligente o enérgico
e jâ provou que tinha coragem: soj
broviverâ aos próprios erros.

Se a Grécia fosse incapaz dn ae de-
fenilei* dos turcos 110 momento em
que Kemal Pachá apparecesse diante
das suas portas, então não mereceria
que nos prpocotipassenios com ella.
Mas hão precipitemos esta conclu-
são.

O primeiro ministro ignora o que
se passa na Orecia e na Ásia Menor
o pede insistentemente ft Câmara que
não precipite a. annuliação de trata1
dos que tanto custaram a fazer.
FRONTEIRA SYRIO-PAIiESTINA

PARIS, 23 (U. P.) — O presidente
d'o Conselho de Ministros, Sr. Ley-
prues, e o embaixador (ja Crã-Breta-
ilha, Lord Harding, nsslgnaram um
convênio estabelecendo as fronteiras
da Syria e da Palestina.
\VM PARA A ÁMÊRTOA DO SUL O

PRÊMIO DA LOTERIA DA HES-
PANHA
MADRID, 23 (U. P.) — O Sr. Al-

frodo Montejo, empregado no escri-
ptorio de umn casa commercial em
Mar dei Plata, ganhou o gramíe pre-
mio de doze milhões de pesetas, na
loteria do Natal, da H"spanha. O nu-
mero premiado t? n.0'53. ' •

TERREMOTOS NA CHINA
SHANGHAI, 23 (U. P.) Despachos

aqui recebidos informam que. um
grande terremoto causou avultado
numero de mortes na provincia. ó_
Kan Su, no extremo noroeste da
China.

Muitos sobreviventes do terremoto
morreram, depois de inanição. Conti-
nunm os choques scismographicos.
Jâ morreram mais de duas mil pes-
soas. A cidade de Pengllany e diver-
sas outras foram uTestruidas. - •
A PRINCEZA DE BRAGANÇA EM

FLORENÇA
FLORENÇA, 23 (U. P.) — A prin-

eeza-de Braganqa passou por esta ci-
dade, em transito para Nápoles, onde
vai oceupar-se tia traslada _5o dos
restos mortaes de seu esposo, o du-
que do Porto. A rainha poz &. dispo-
.sição iia duquesa um trem especial.

A duqueía do Porto declarou que
o rei Victor Manoel lhe tinha offe-
recldq um logar no mausoléo da fa-
milia, em Superga, paia enterrar o
seu esposo, mas quo tinha declinado,
pois sempre o extineto manifefltara
grande amor a seu paiz. A princeza
negou-se a fazer qu_lquer declaração
sobre os direitos ida familia ao thro-
no do Portugal. O principe Adriano
de Brágançn acompanha a duqueza.

DESASTRE FERROVIÁRIO
HELSINGFORS, 23 (U. P.. — *U_i

despacho de Petrogrado diz quo mais
de cem pessoas foram mortas, por
oceasião lie uma collisâo entre dois
tron?, o,s quaes estavam tránsportan-
do, um número demasiado, dé passa-
geiros, ò que explica o grande, nu-
mero de pessoaá mortas no desastre
ferroviário.

Feiram feridas mais de quatrocen-
tas pessoas.

Noticias da America
DÓS ESTADOS -UNIDOS

. CHICAGO, 23 (U. P.) —.Mercado
de cereaes. Trigo. O mitcado abriu
com aa seguintes cotações': dezembro,
167 1[2; março, 163 a 1G6; maio, 159 1|2

M/lho; dezembro, 70 3|4 a 71; maio,
73 3|4 a 74 3|4; julho. 74 3|4 a 75 3|8.

WASHINGTON, 23 (U. P..)—Os
adversários da lei de tarifas, no Se-
riado, iniciaram uma tactica, que tem
por fim adiar a passagem do proje-'¦cto. O senador Harrison se--.pppoz.fi
segunda leitura e que evitou que¦fosse enviada ft. respectiva commis-
são. O Senado tenciona adiar os tra-
balhos atê' segunda-feira.' Não se
acredita que a lei seja novamente
discutida até terça-feira.

NOVA YORK, 23 (U. P.)—Va-
rios exportadores desta cidade en-
viaram um protesto ao Ministério do
Exterior contra a inefficacia do de-
partamento da navegação (Shipping-
Board.)

Os exportadores citam vários ca-
sos em que os exportadores soffre-
ram grandes prejuizos pela falta de
material do departamento. Um dei-
les soffreu uma perda superior a
dois milhões de dollars, pela demora
na descargp. de um vapor por elle
fretado, e pretende levar o Shipping-
Bord aos tribunaes, afim de recia-
mar a devida indemnização. ,

DA ARGENTINA

À suecessão
helleniea

O ALMIRANTE KELLV DEVOLVE
AO Rl_ CONSTANTINO . UMA
CONDECORAÇÃO.
ATHENAS, 23 (A. II.) — O al-

rriirante britannico Kelly devolveu ao
rei Constantino a condecoração que
lhe tinha sido conferida.

Por sua vez, a legação da França
dirigiu uma nota ao governo decla-
rando ser impossível aceitar a con-
decoração que o soberano grego ha-
via enviado para o general Gramat.

Notas diversas
A NOVA ARMÊNIA

CONSTANTINOPLA, 23 (U. P.)—
Um despacho de Erivan diz que o
novo governo sovietista da Armênia
publicou uma proclamação annullan-
do todas as dividas estrangeiras e,
especialmente, o empréstimo ameri-
cano ao antigb governo jrepublicano
da Armênia,' para cujo pagamento os
operários armênios têm trabalhado
incessantemente.

A proclamação também declara
que todas as terras, florestas o minas
da Armênia, apesar do facto que an-
tigamente pertenciam a particulares,
ft igreja,' ou ao Estado, são. concedi-
das -livremente aos trabalhadores.
NO PARLAMENTO BRITANNICO

LONDRES, 23 (A.. H.) — Na ses-,
são de hoje ,d'a Camará dos Commuits

• o primeiro ministro pede ft .amara
que,' devido ás ligeiras ocçurrehelas
de Erzeroum e áo deplorável resul-
tado das eleições gregas, não modl-
fique inteiramente n. politica britan-
nica do Oriente, porque essa politica,
principalmente.a da. Mediterrâneo, é
de interesse vital para a Inglaterra.
A Inglaterai continuou p Sr. .Lloyd
George, precina da ainisáile da Oro-
cia, porque n umisade deste povo

BUENOS AIRES, 23 (A. A.) — Na
loteria -do Natal, de nm milhão de
pesos, extraída hoje, nesta capital,
saiu'premiado o bilhete n; 4'0.9-2'6.

'Na abertura do mercado, a co-
tação foi de 18,78 francos belgas,
para um peso, ouro.

O mercado do trigo abriu com
a cotação d*e 1T.44; o de lã entre 6,20
e 8,2"Ò'7 segundo os typos, e o do
couro a 10',20' pesos.'— 

O prêmio maior da loteria da
Hespanha, de doze milhões de pese-
tas, coube a um rico hespanhol, que
reside ha 63 annos em Mar dei Plata,
Chama-se Vicente Varela e tem
actualmente cerca de 70 annos.

Vicente Varela ê naturalizado ar-
gentino.

Partiu para essa capital, a bor-
_o do "Gelria", o Sr. Jayme Brito,
addido ao consulado do Brasil, que
acaba de ser removido para.o Havre.

Os seus aYnigos e os representantes
dns companhias de navegação junto
ao consulado offereceram-lhe, hon-
tem, â noite, no restaurante Forrar^
um banquete de .despedida.

Telegramma de Bahia Blanca
annuncia que o cruzador hespanhol"Reina Regente" partiu iPali com
destino ao Rio de Janeiro..

¦ — A apresentação do príncipe Al-
mono ao Sr. Pablo Torello, ministro
Interino das relações exteriores, será
feita pelo Sr. Uobianchi, ministro da
Itália nesta capital, numa recepção
que so vai effectuar na legação e
para a qual serã convidado o titular
daquella pasta.

Ao que se diz, o ministro da Itália,
assim procederá, por motivos proto-
collares .' O presidente Irigoyen recebera, na
próxima segunda-feira, o comman-
dante e officiaes do couraçado "Ro-
ma".

O Sr. Pablo Torello, ministro
interino do exterior, recebeu o comi-
mandante Cnpon e os officiaes supe-
riores do couraçado "Roma", que se
acha fundeado neste porto.

O principe Ainione não foi recebi-
do, devido a razões do protocollo^

DO CHILE
SANTIAGO, 23 (A. A.)"—. O go-

verno conferiu a medalha de mérito dè
segunda classe aos capitães brasiletro»
Srs. Marcolino Fagundes • e-Evaristo
Marques da SMva, como reconheeimen-
to de serviços prestado» ao paiz.

, VALPARAISO. 23' (Ai A.) — O bo-
letim de sanitbule-do dORÍnfectorio'-pu--
blico informa que se verifi.aram.-eSte
ipez casos isolados de trãchoma.

SANTIAGO. 2:1 (A. A.) — Segundo
sc annuncia nos meio» financeiros,, ê
muito provável que os bancos alie-
mães se encarreguem da collocação de
nove milhões de letras do Thesouro,
ficando por collocant em contn banca-
ra, a importância de vinte milhões,
Heitinada aos gastos do paiz

Durante a semana finda expor-
taram-se 133.i000 quintáes métricos úo
salitre.

Esteve brilhantíssima a festa or-
ganizada pelo Club das Senhoras, em
honra do Sr. Eugênio Garzon, qn,?
veiu ass:stir' á posse do novo presi-
dente, como embaixador do Uruguay.

Chegou a esta capital o novo mi-
nistro do Equador, Sr. Cesario Carre-
ra; que já lia annos viveu nò CIiííl»,
onde deixou a_ maiore.i sympathias.

O Sr, Carreia prestou grande auxi-
To a fundação do Atlieneu de San-
tiago.

O "Mercúrio" vai publicar ..np-
plementos educativos e desportivos e
abrirá concursos de hoyellás e contos,

O club das senhoras offere eu
uni chá de despedida ao encarregado de
negócios do Equador, Sr. Bustamante,
e a sua senhora, qrf: /egressara ao scu
paiz; Foi promovido, a general o coro-
nel Cabrera, chefe da primeira divi-
são.

Realizarani-se com toda a sole-
mnidado as coremonias da transmissão
de poderes ao novo presiilente dn
Republica, Sr. Arthur Alessandri, cujo
ministério e o seguinte:

Interior, Pedro Agirnt, Corda, re<
lações exteriores, Jorge AUitte Gormaz;
fazenda, Daniel MYirfnol; justiça e in-
strucção, Zenon Toirtalba; Guerra a
marinha, Carlos Silva Cruz; industria,
Armando Jarnmillo.

O novo presidente respondeu com
um longo telegramma á mensagem de
felicitações que lhe enviou o presi-
dente Wilson e fez especiaes referen-
cias á importância- industrial que dão
ao Chile as grandes emprèzas norte-
americanas estabelecidas no paiz.

Os representante» dss agencia-1
salitreiras offerecem hoje um almoço
ao Sr; Agustin Edvva.uls.

SANTIAGO, 23 (A. A.) — A ce-
i-emonia da transmissão de poderea
attraiu grande concurrencia ao eilifici»
do Congresso, cujas galerias estavam
repletas..

Os logares destinados aos represen-
tantes diplomáticos também estavam
cheios, sendo de notar a presença il_
quasi todos os embaixadores especiaes
que vieram assistir á posse, do novo
presidente da Republica. .

Depois de prestar o Jpramento do
costume o Sr. Arthur Alessandri re-
tiróu-se para palácio no meio de vivas
acclamações da multidão. ,

De manhã foi celebrado um Te-Deum
erri acção de graças pela posse do novo
presidente.-r- Annuficia-se á' ultima hora que o
novo ministério soffreu unia ligeira
modificação, passando para a pasta da
justiça o Sr. Armando Jaramillo, a
quem fora confada a da industria, o
ficando a gerir esta o Si*. Zenon Tor-
realha, que já tinha sido indicado para
aquella pasta.

Constitüiu-se' nesta capital uma
nova sociedade denominada "Os ami-
gos das arvores", e cujo f'm é au-
gméntár as plantações e. cuidar deilas
lias diversas regiões do paiz.

O Club Militar offereeou uma
recepção ao barão de Lagatinorlc, ad-
dido militar á legação da França nes-
ta capital, que parte brevemente para
o seu pa'z.

A festa' decorreu com grande entliu-
siasmo.

A colônia japonesa domiciliada
nesta cidade offereceu um banquete d.
despedida ab ministro do seu paiz, se-
nhor' Tatsuki, que foi removido para
Haya.

Terminaram Iiontem os trabalhos
da Assembléa dos Indutarlaes.

A reunião foi presidida pelo presi-
dente Alessandri. ' ' -

—• Inaugurou-se hontem com gran-
de concurrencia no Patronato da In-
fancia a secção destinada a albergar
as crianças vadias que forem recolhidas
pela policia.

O governo projecta estabelecei*
um serviço especial de navegação nos
canaes do sul, afim de dar incremento
ao turismo. ''•-.-

O Mihi8tiriO' da Guerra pretenda-,
enviar á Colômbia uma missão- mili-
tar idêntica fts que iá tOm idó nestes
últimos annOs.

Para esse fim esta a estudar a fór-
ma de dar execução ao projeeto.

DO URUGUAY 1
MONTEVIDÊO, 22 (Retardado)

(A. A.) — O Dr. Balthazar Brun,
presidente da Republica, enviou ex-
pressiva nota ao director da "Revista
Argentina dc Sciencias Politicas",
annunciando-lhe que o governo dó
Uruguay adhere francamente á Ini-
ciativa da . mesma revista, para a
apresentação de projectos sobre o
desarmamento geral e arbitragem
Internacional obrigatória.

A alludlda nota, em resumo diz o
seguinte: "Tenho grande satisfação
em lhes fazer saber que o poder ex-
eeutivo da Republica do ífruguày,
presta a sua adhesão ao concurso
iniciado pela "Revista. Argentina do
Sciencias Politicas", para a apresen-
tação do projectos sobro o desarma-
mento e arbitragem internacional
obrigatória, tendo também resolvido
contribuir com a somma equivalente ¦
a mil francos, para augmentar o pre-
mio offerecido, por tal motivo. Por
nossa parte, muito nos interessaria,
em virtude de razões especiaes, que
o concurso so effectuasse no próximo
anno.''

MONTEVIDÉO, 22 (A. A.)—Hon-
tem, á tarde, zarpou com destino a
Buenos Aires o couraçado italiano"Roma", tendo uma concorrldissima
despedida. Uma grande multidão dó
altas personalidades se despediu do
commandante- Capon e dos officiaes
da- marinha italiana, que. aqui deixa-
ram muitos amigos» O commandan-
te Capon, despediu-se dos Srs. minis-
tro da guerra .e da marinha, assim
como de outras autoridades milíta-
res.

MONTEVIDÉO, 22 (Retardado)
(A. A.) Teve uma' solução favorável
o incidente pessoal entre o jornalis-
ta Julio M. Sousa e o official do cou-
raçado "Roma", tenente de navio,
Sr. Galatti.

O tribunal de honra, que estudou o
assumpto, declarou não haver moti-
vo para o duelo, pelo que ficou sem
effeito o desafio.

MONTEVIDÉO, 23 (A. A.) — O
mercado de cambio, nesta capital,
abriu hoje com a cotação de 11.65,
para os saques 6. vista.

MONTEVIDÉO, 23 (U. P.) — Re-
alizou-se hoje o duelo entre os Drs.
Guanie Ghigklianl. A arma escolhi-
da foi o sabre de fío contra o de fio
e ponta..No primeiro assalto resultou
ser ferido no thorax o Dr» Guani. Os
adversários reconciliaram-se.

. — O Ministério das Relações Ex-
terlores do Japão dirigiu ao chefe
da chancellaria uruguaya affectuosa
saudação pela carinhosa recepção
feita aos marinheiros nipponicos.

— Preparam-se diversas festas em
homenagem..&.' missão .chefiada pelo
secretario dê Estado da America do
Norte. As tropas da guarnição for-
marão estendendo-se do porto 6. casa
do governo. '¦ ....
4 GOPARAGUAY

ASSÜMFÇIAÒ, 23. (A.., A;) — A Ca-
mara-dos Deputados approvou ria sua
sessão' dé. hontem "o 

pfójecto do poder
etfecuíivtí^ntòhdíthdd' píorÒbar as ses-
soes atê o dia 16 de maio-.-

—i Na sessão do Senado foi appro-
vado um projeeto pedindo, ao poder
executivo para qtre o ministro das re-
lações" exteriores compareça hojo ao
Senado, afim de Informar o que se tem
passado nas sessões da Assembléa.' da
Liga das Nações, e Indicar as negocia-
ções feitas, bem como a acção do de-
legado paraguayo Sr. Velazqúoz.
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Bio de Janeiro, 24 dí dezembro de 1920'? ÉSõlfi
'A situação de crise política que

,„«tcs dois últimos dias se precipitou
brusca mente, arrastando como conse-
nuenciá dã obstinação do governo fa-
y, nível ao imposto de transito, o dis-
gidio dc dois grandes Estados e a re-
jiuncia do leader da maioria, é um
produeto lógico da falta de taefo cora
que o Dr. Epitacio Pessoa se con-
diiziu neste caso, desprezando as pon-
derações de S. Paulo e do Rio Grande
do Sul, que representam, sob o ponto
de viste econômico, duas das maiores
forças vitaes da Nação, para seguir a
lábia velliacíi de alguns bacharéis era
finanças. ,

Ali.is, não «creditamos que somente
aquelles dois Estados tenham mani-
fesfcado opinião contraria ao imposto
de transito, pois não é admissível quo,
consultados a respeito, os demais go
vernos locaes pudessem bater paraias
ao novo tributo, fechando os olhos á
gua flagrante inconstitucionalidade e
fazendo taboa rasa dos inconvenien-
tes e dos entraves que semelhante me-
dida trará fatalmento á expansão da
nossa vida econômica.

A nossa convicção é do que, lançada
n proposta pelo leader orçamentário
e aeeita como providencia governa-
mental, não quizeram muitas banca-
jas crear embaraços ao governo e pre-
feriram fazer o sacrifício de apoial-a
a expor o Sr. presidente da Republica
ao fracasso <lo ser derrotado na Ca-
mara, em matéria orçamentaria, nes6Q
nublado final de legislatura.

Não seria razoável, talvez, ¦ julgar,
com rigorosa severidade, esse critério
complacente e... altruistico, baseado
ao objectivo político generoso de não
enfraquecer o prestigio do governo;
mas, se é admissível essa altitude da
maioria renunciando ao dever de dar
combate a uma medida cristalina-
mente inconstitucional e francamente
anii-oconomica, para não diminuir a
autoridade monil do governo patroci-
nador do absurdo, muito menos pas-
sivel de censura 6 a daquelles quo
discordaram do alvitre governamental
e que, na defesa dos mais legitimos
interesses naeijonaes, não hesitaram,
em manter a sua discordância e em
recusar o scu apoio ás concepções eu-
1'ermiças da fantasia creadora do.
Sr. Antônio Carlos, mesmo quando
ellas são, como agora, reforçadas pelo
prestigio fascinador da aãoptio regis.

A crise que ¦abi está para amargu-
rar o apagar das luzes legislativas
não c ainda uma crise politica per-
feitamonte caracterizada; ella_ íqve;
no entanto'} exercer sobre o lúcido cs-
pirito -do Sr. presidente da Repu-
blica o (ilícito de uma lição pratica de
governo, aíim de que S. Ex. possa de-
finitivainente comprehender que não
lhe é licito, sem grande risco para o
exito dos seus objectivos govcniiimen-,
taes, alheiar-so da preoeeupação eon-
stante de ter concentrado em torno da
sua administração o leal entendimento
das correntes parlamentares de maior

• peso e mais aceentuada responsabili-
dade.

Deve S. Ex. lembrar-se que O seu
governo começa agora a-entrar tia
phase (lelicndai, èm que, se o seu apoio
é necessário e uti! ás situações locaes,
a solMairièabde destas é o mais pre-
cioso elemento de tranqüilidade, de
prestigio, de efficiencia pratica, no
campo admiuistratiyo para a presi-
deiiciii dá Republica.

S. Ex. não precisa, nem deve bus-
car, pela sua intransigência e pela
freqüência de attritos com o situaeio-
ni-.mii dos Estados, novos desangradrj-
res do vigor do seu governo, pois,
para enf raqi.ocel-0 perante a opinião,
já bastam e até sobram, além do
opposiçiohishió irrpductivel.de alguns
congressistas isolrfdos, a inépcia dc
diversos auxiliares da sua directa con-
fiança, a falta de solução' de proble-
mas inadiáveis, que S. Ex- desde -a
Europa viivlja estudando, a ausência
do um preliminar plano financeiro,
sem o qnnl o sen evteiiso programnia
de acção ficou sendo um fragilimo co-
losso de pés de barro.

Mns, mesmo- carregando sobre os
hombros o fardo vasio o pesado de
ministros como os Srs. Homero Ba-
ptista o Azevedo Marques, mesmo
manietádo pela perplexidade diante
dos problemas eternamente no esta-
leiro dos seus meticulosos estudos,
mesmo sem um prévio plano finan-
ceiro, que o livrasse de ter de lançar
mão de expedientes dc"ultima hora,
como esse desastrado imposto de trans-
ilo. para esbater do seu somno o fan-
tasma do déficit orçamentário, mesmo
cnm tudos esses embaraços e mais com
os parlamentares demolidor.es de que-
bra, o Sr. Dr. Epitacio Pessoa pode-
risi preencher'o seu quatriennio sem
transes offlictivòs nom luctas' acirra-
da-, desde que tivesse o cuidado dc
cereal-o do apoio leal das forças par-
liinicn tares.

E nònlrain presidente, excepção
feila do benemérito Rodrigues Alves,
em sna segunda investidura, teve já-
mais um inicio de governo tão pro-
picio á plena realização dessas condi-
ções.

Apoiado politicamente por'todos os
Ratados, mesmo pelos que haviam
preferido nas urnas o nome do seu
competidor, o Sr. Dr. Epitacio Pessoa
tinha um rumo naturalmente indicado

verno, já teria desbravado o seu ca-
minho pela consulta prévia ás cor-
rentes pai-laineml-ires e já lhe teria
assegurado o exito no plenário.

E quando, como agora suecedeu no
caso do imposto de transito, encon-
trasse resistência da parte dos prin-
cipaes Estados (em uns, repulsa fran-
cn,como nos de'S. Paulo e Rio Grande
do Sul, e em outros, simples aversão á
medida como nos de Minas e do Rio
de Janeiro), S. Ex- teria no intelli-
gente 'aproveitamento da desapprova-
ção manifestada nm meio dc alcançar
o seur objectivo de augmentar a rc-
ceita, encarregado precisamente essas
forças parlamentares de lhe fornece-
rem, eni substituição da medida im-
pugnada, uma outra, que lhe assegu-
rasse o mesmo alcance, sem os seus
inconvenientes.

- Desfarte, S.. Ex. venceria dupla-
mente, primeiro realizando o seu desi-
deratum cie obter para a obra do
equilíbrio orçamentário um determi-
nado quinhão novo; segundo mantwi-
do inalterado o apoio de todos os
grandes Estados ao seu governo.

Alas o Sr. Dr. Epitacio Pessoa jul-
gou, talvez, que ficaria diminuído per-
ante os espelhos convexosdo seu or-
gulho, ee transigisse com os que ousa-
vain negar o seu applauso á extrava-
gante concepção do recurso a urn irn-
posto claramente inconstitucional.

E, sem abafar nas dobras de tuna
elemontar prudência ps impulsps da
sua obstinação, n.Õo hesitou em menos-
presar a solidariedade quasi unanime
do apoio parlamentar, contanto que
fosse mantido no orçamento a medida
illegal; o creou», assim, sobre um caso
secundário de eimples preferencia de
fórmulas na elaboração do orçamento,
um caso politico de scisão parlamen-
tar, que pôde ser disfarçado ainda
desta yez pelas reciprocas juras con-
vencionaes desses entrcaetos politicos,
mas que oxiste de facto e que perdu-
rara ou encoberta ou patente.

O Sr. Epitacio Pessoa quer demais,
pois não se contenta em ter o apoio
da Gamara e exige que ella lh'o dè
sempre a sorrir, mesmo quando S. Ex.
a faça engulir sapos.

Semeando taes ventos, não poderá
amainar 'depois as tempestades que
colher

Carteira.de mleseoiito.
O governo resolveu que, a partir de

hoj'e, 24, o Banco do Brasil comece a
operar com a sua nova carteira de emis-
são e redesconto.

do Cattete, sendo recebida pelo Sr. pre- prestar uma fiança dc 5 :ooo$ cm dinheiro
sidente' da Republica, -a quéiíi cbmniuui- ou apólices. . _
cou o projecto do Centro, de incentivar Art. ?°. ^vogam-se 

as disposições em
no pai, a campanha- •lativista. ^Scacão-A 

organização definitiva
do museu da Casa da Moóeda é de neces-
sidade urgente e inadiável.

Pelo lado administrativo, não se com-
prehciide què o archivista, a cuja guarda
está actualmente o museu, possa desem-
penhar as múltiplas e especiaes funeções
que se exigem de quem toma conta de um
museu como o da Casa da 'Moeda, sem
sacrificar os serviços do seu cargo, que
são tambem muito importantes, de respon-
sabilidade, e que devem absorver todo o
seu tempo de serviço.

Pelo lado technico, é intuitivo que o
serviço do museu deve ser confiado a
quem tenha conhecimentos especiaes de
numismatica, philatelica; etc, e què possa
colleecionar convenientemente moedas,
medalhas c sellos, e classifical-os. como se
observa em estabelecimentos similares
nacionaes c estrangeiros._

O Brasil commemorará em dias que não
estão longe, o centenário de sua indepen-
deneia; será, então, profundamente triste
que a Casa da Moeda da Republica apre-
sente um museu, com as riquezas e belle-
zas que nella exislem, desorganizado, sem
uma systematização seientifica. util, de
modo a não dar uma idéa exacta do que
nelle se contém, ostentando, apenas, a in-
differença c a incúria das nossas adminis-
trações.

Com um pouco de esforço, desapparece-
rão esses inconvenientes; eis ao que me
prcpouho, apresentando esta emenda á
consideração da Câmara dos Deputados."

O deputado Afranio de Mello Franco'
esteve conferenciando 

'hontem com o
Sn. presidente da Republica, sobre o uio-
mento politico.

js>
Com o* Sr. presidente da Republica es-

teve conferenciando hontem o Dr. Pires
do Rio, ministro da viação.

, "* . "
O Congresso Legislativo do Estado do

Espirito Santo acaba de votar uma lei
supprímindo. o iníposto de transito sobre
mercadorias.

Essa medida foi adoptada de accordo
com a orientação do presidente. Nes-
tor Gomes, que pediu, em sua recente
mensagem e. não cessa dc recommendar
providencias que facilitem a- circulação
das riquezas do Estado e que desoppri-
mam as classes produetoras,

$cb0fÂjütm
O temiio.
Probabilidades do tempo atê as 16* horas

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

instável, tendendo a bom ; temperatura,
cm ascensão;

Distrietó Federal e Nitheroy — Tem-
po, bom, sujeito a alguma-instabilidade
(1); temperatura, rm ascensão (i), ac-
centitada dc dia (3); ventos, normacJ
(1), predominando os do quadrante
sul (1).

.•! temperatura média da capital ante-
hontem foi 26°,o 011 i°,o acima da nor-
mtil.

Escala de probabilidades:
1) muilo provável;
2) provável;¦3) -algumas probabilidades.
Nota*— Serviço telegraphico nacional,

fraco, argentino, bom, c uruguayo, 
'pes-

sinto. -*•
Edição de hoje, 12 paginas

Em -audiência par.licular foi recebido
hontem pejo Sr. «residente da Repu-
blica o Sr. Alexandre Conty, embaixa-
dor da França junto ao nosso governo.

A reforma dos Correios.
Dizia-se que a reforma dos Correios já

se achava elaborada e que o governo
aguardava apenas a indispensável autori-
zação do Congresso para pol-a em ex-
ecução. Não sabemos se essa é a verdade.
Mas, o que é certo é que se realmente já
existia ura projecto de reforma estudado
e aceito, esse projecto terá de soffrer
sensíveis modificações diante do que re-
solveu hontem a conimiss*» de finanças
do Senado.

O governo pleiteava-uma autorização
ampla para fazer a reforma dos serviços

postaes. Não .a obteve. O relator do caso
na comniissão de finanças do Senado,
Sr. Soares dos Sanlos. entendeu de fixar
as bases para a projectada reforma go-
vernaniental.

Essas bases, aliás, não são vagas nem
imprecisas. A emenda proposta pelo se-
nhor Soares dos . Santos e aceita pela
oommissão, cuida, com particular inter-
esse, de todos os aspectos da reforma
dos Corrios, providenciando não só sobre
a reorganização dos respectivos serviços
como tambem sobre o augmento dos ven-
cimentos.

Trata-se de uma reforma cuja necessi-
dade não precisamos encarecer. Ha mui-
tos annos que na imprensa e no Congres-
so se clama contra a situação cm que se
encontram os nossos serviços postaes e
contra a exiguidade dos vencimentos
dos funecionarios dos Correios. O gover-
no sempre reconheceu a procedência
desse clamor c prometteu levar avante a
idéa de uma larga reforma. Apenas, tudo
ficava em promessa. Os serviços postaes
permaneciam na mesma vergonhosa e

prejudicialissima situação.
O actual governo resolveu fazer algu-

ma coisa. D'ahi o seu appello ao Congres-
so para que autorizasse a reforma. O ap-

pello vai ser attendido. Mas, não com a
amplitude desejada. O governo terá que
tomar em consideração, ao elaborar a
reforma, as bases indicadas, para a mes-
ma, pela comniissão ¦ de finanças do Se-
IlalalO.

E' fácil verificar que essas bases não
são arbitrarias nem inconvenientes. Ao
contrario, revelam, uni conhecimento
exacto da situação dos Correios. Portanto,
aproveitando-as, o governo só terá a lu-
crar com isso.

Almeida, ambos reformados, foram man-
dados internar no Asylo dc Inválidos da
Pairia.

Reuniu-se hontem, em sessão pre-
paratoria, sob a presidência do general
Lir'0 Ramos, o conselho dc guerra que
vai julgar o general de brigada) gradua-
do João dc Figueiredo 'Rocha.

Serviço para hoje :
Dia á região, capitão Henrique Nelson

Ferreira dc Mello; dia ao posto medico
da Villa Militar, i" tenente João dos
Santos Marques Junior; auxiliar do of-
ficai de dia, i° sargento Comelio da
Costa Palmeira; a i" brigada dc infan-
teria d'á as guardas deste ministério, da
Intendencia da GuerraJIospital Central e
E->cola Militar, as patrulhas para- o novo
arsenal e á disposição do offieial de dia
á região, corneteiros para o Collegio Mi-
litar o.para o quartel-general e qua-
¦tro ordenanças para. a divisão; a 2' bri-
gada dc infanteria as guardas dos» pala-
cios do Cattete e Guanabara, bem como
o reforço para. o Cattete.

Uniforme, 6o.

UMA CRISE POLÍTICA
O Sr. Carlos de Campos renunciou as funeções dtí

leader da maioria da Câmara

A representação paulista no Congresso
Nacional offerece um almoço, no próximo
dia 29, ao seu leader na Câmara dos Dupu-
tados, o Sr. Carlos de Campos.

Grande numero de deputados de outras
bancadas têm manifestado desejo de asso-
ciar-se a essa demonstração de apreço, ao
ex-leader da" maioria da Câmara dos
Deputados.

Ministério an Justi-jn.
O Sr. ministro mandou publicar no

Diário Offieial as instrucções que foram
approvadas para o curso de enfermeiras
da Escola Profissional dc Enfermeiros c
Enfermeiras, creada pelo decreto 11. ;o*,
de 27 (lc setembro dc 1890, desti-
nado a preparar enfermeiras para os hos-

pitães civis e militares, e que funecionará
na Colônia de Alienados, no Engenho dc
Dentro, sob a superintendência do respe-
ctivo director.

—O Sr. ministro designou o director
geral do Departamento Nacional de Sau-
de Publica para proceder ao terceiro ex-
amo 110 guarda civil de i" classe_ Ameri-
co Ignacio dc Mattos, devendo ficar ac-
centuado no laudo respectivo o nexo cau-
sal a que alhtde o art. 114, do regulamen-
to approvado pelo decreto n. 13-1878, de 14
de novembro dc 1019.

—Pclo Sr. ministro foram concedidas
as seguintes, licenças para tratamento de
saude: de 90 dias, ao'-*" tenente honorário
interno da policia militar desta capital;
de 60 dias, ao-investigador (ic i* classe da

policia Gustavo Moreira do Nascimento,
e ao guarda civil dc 2* classe José de
Paiva Ferreira, e de seis mezes, em pro-
rogação, ao escrivão da delegacia do a-i*
districlo policial.

Foram recebidos hontem em audien-
cia pelo Sr. presidente da Republica os
Srs. Drs. U-mel dc Rezende Filho, José
Muríiníiò Nobre. Erasmo de Macedo,
loaquim Abilio Borges, general refor-
inado Alfredo José Abrantc-s e Dr. Pe-
reira Braga.

<t>
Sobre assumptos orçamentário!*' este-

ve cònferencjando homem com o se-
nhor presidente da Republica o senador

João Lyra, membro da commissão de fi-
nan-ças do Senado.

Ao quo ouvimos-, não foi
tranha a
uniiormizaçao
cciopalismo publico.

tambom es-
:;a conferência a questão da

dor. vencimentos do fun-

Quintino Bocityuya.
Está em andamento, no Senado, um

projecto mandando erigir estatuas, nesta

capi-tal, a Deodoro da Fonseca, a Benj.-.-
min Constant e a Rodrigues Alves.

A essa proposta o Sr. Irineu -Machado

apresentou hontem uma .emenda esten-

dendo a homenagem a Quintino Boca-

yuva.
A iniciativa do senador carioca repre-

senta um acto dc grande justiça e dc ver-

dadeira reparação. De facto, não se com-

prehenderia que o Congresso Nacional re-

solvcsse decretar que se-erigissem monu-

mentos em homenagem a alguns dos gran-
des vultos da historia republicana e não in-

cluisse, nesse preito, o patriarcha da Re-

publica, aquelle que orientou c dirigiu as

luctas c as campanhas da propaganda e

que, depois do advento do novo regimen,
continuou a prestar ao Brasil os mais re-

levantes serviços.
Quintino Bocayuva, o principe do jor-

nalismo brasileiro ho seu tempo e o mes-

tre incomparavel que deixou a mais for-

mosa tradição dc lúcido e denodado pa-
triotismo, de insuperável cavalheirismo e

de nobre coragem civiea, foi uma figura

pelo menos tão grande quanto aquellas ás

quaes o projecto do Senado pretende ho-

menagear. A Republica não o esqueceu. A

memória dos seus serviços ainda vive,

palpitante, no espirito de todos os repu-

blicanos. As novas geraçõ:s muito ,tém de

aprender nos seus grandes exemplos
Nada mais justo, pois, do que o gesto

do senador Irineu Machado, propondo que
tambem se erga um monumento que per-

para a sua orientação governamental: petue a figura do patriarcha da Repu-

blica. Com a sua emenda, á .*jual, poi
c.erto. o Senado não negará o seu voto,

As oominissõe3 do Senado.
Reuniu-se a de finanças, que além do

orçamento da viação, assignou mais os
•jareceres favoráveis á proposição que
abre o credito de i.;ooo$. para .pagamento
a Hcrmclimlo Pereira dos Santos, e de
3 :ooo$, para pagamento de ajuda de
custo a tres deputados; de 3'27^U3, -a
.Manoel, Qiijr.ino Jorge e Américo José
Ordino; ile - 47:893$443, a Felisberto
Br.-.nt; de i.:a^fi*|6rí à Eduardo Fran-
cisco dos Santos; de 2.$66:525^662, sup-
plementar ao orçamento da guerra; de
1*20 :ooo$, para empréstimo destinado á
construcção dc um quartel de 2* linha
do exercito, no Kstado dó Rio de Janeiro;
ao pròjcétò dando ás viuvas e filhos sol-
leiros dos officiaes e praçjs de pret que
serviram na campanh.i do Paraguay au-
gmento de meio soldo; á proposição que
isenta de direitos o material que se des-
tinar ao laboratório ile observações, mon-
tado em Manáos pela Escola de Medicina
Tropical de Liverpool; á proposição que
providencia sobre reaquisições militares;
ao projecto alue releva a prescripção cm
que incorreu D. Margarida Oetavio Ti-
b-.ircio Carneiro, viuva do gcner.il Gomes
Carneiro, para receber 38:S7S$i74, pro-
Veivi.enfe de differença dc pensões e mon-
tepio, o á proposição que cria o quadro dc
cirurgiões-dentistas na marinha nacio-
nal, api-cscntando-Ihe, porém, uma emen-
da determinando <tue esse quadro sc con-
slitua somente dc -quatro -primeiros-te-
lientes e cinco segundos-tenentes.

Antes tivrde que nunca.
(Ninguém teve tempo dc olvidar ainda

o caso dos 200.000 contos das seccas, que
levantou uma celeuma jornalística e par-
lamentar, e produziu pequeno incidente

politico entre o governo e o illustre rela-
tor da viação no Senado.

Vehementcs contestações foram feitas
em notas palacianas e foi justamente o
azedume-de suas phrases que provocou a
attitude d.viuellc parlamentar.

Tudo, porém, foi explicado, isto é, as
boas intenções com que declarações parla-
montares e communicados officiaes se fa-
ziam. •

Uma coisa, entretanto, ficou dc pé: a
contestação, de que o governo cogitava de
lançar mão da grande maquia destinada
ás obras contra as seccas.

Passaram-se os dias. Veiu a nova cris«

politica em torno do imposto de viação. y
A attenção geral estava presa a esse ifl-

acidente, quando, mansamente, a commis-
são de finanças do Senado approvou hon-
tem a seguinte emenda, com o protesto
do Sr. Soares dos Santos:

"Onde convier: — A despender, por
conta do credito de 200.000 contos de que
trata a alinea a, do artigo 2°, da lei nu-
mero 3.965, de 25 de dezembro de 1919,
o que for necessário em cada exercicio,
para o rápido andamento das obras de
açudagem e irrigação dc terras cultivayeis
no nordeste brasileiro, fazendo para isso
as necessárias operações de credito, ex-
ternas e internas."

Afinal, custou, mas-appareceu...

Ministério da Fazenda.
Em resposta ao officio do secretario da

agricultura de S. Paulo, relativo ao pe-
dido da Câmara de Commercio Britanni-
ca sobre redueção de taxas de produetos
de uso veterinário, o Dr. Homero Ba-
ptista commutiicou-lhe que só o Congres-
so Nacional pódc tomar conhecimento do
assumpto. '

De accordo com o Tribunal de Con-
tas, o Sr. ministro negou a restituição
pretendida pela Municipalidade dc Porto
Alegre, de direitos integraes pagos por
vinte e cinco fardos de cordoalha de juta
alcatroada, de accordo com o decreto
11. 8.592, de S de março de 1911.

Dc accordo com o Tribunal dc Con-
tas, o Sr. Homero Baptista autorizou a
restituição de direitos pretendida pela
Companhia Mogyana de Estradas dc Fer-
ro, no total dc 9'.927$-|8o, e pela firma
William & C, de Pernambuco, no total
de 482^800.

A Rccebfíloria do Distrietó Federal
rendeu hontem 255:228$o?o e desde o dia
1 do corrente até hontem, 5.133 :954$-8i.

Em igual periodo do anno passado a
.remia foi de 4.425 :.;88$273- '

Em telegramma dirigido ao Sr. nu-
nistro, o Sr. Bacellar Cerqueira, como re-
presentante da fabrica .de charutos em
S. Gonçalo, ry:lamou providências contra
;i elevação de 10 para 30 réis nos sellos
para charutos baratos.

S. Ex. resolveu que os interessados de-
vem dirigir-se ao Congresso Nacional.

Esteve hontem neste ministério uma
commissão de empregados da prophylaxia
da febre amarela; a qual íoi solicitar do
respectivo titular as necessárias providen-
cias sobre o pagamento da folha .dc no-
vembro ultimo.

í Tendo sido recebida pclo Sr. Homero
Baptista Filho a alludida commissão, foi
pelo mesmo communicado ao. Sr. ministro
o que acabavam de pedir aquelles serven-
tuarios da Saude Publica.

O Sr. ministro dirigiu hontem ao
Sr. Raul Bento Ribeiro Bonjcan Bulhões,
presidente do concurso de 2* entrancia
para empregos de fazenda, a seguinte por-
t:»ria:" De posse do vosso officio de hoje,
communicando haver sido arrombado o
movei onde são guardados documentos
relativos aos trabalhos da commissão, re-
commendo-vós providencias no sentido
de serem feitos as necessárias pesquizas,
afim de se poder apurar a responsabilida-
de do autor daquelle arrombamento. Em
officio desta data solicitei ao Sr. chefe de
policia do Distrietó Federal a abertura
de um inquérito policial."

—- Foi convocada para segunda-feira
próxima uma sessão extraordinária do
Tribunal dc Contas para eleição do novo
presidente do mesmo instituto e sorteio
dos ministros que devem compor as ca-.
maras.

O Dr. Antônio Azeredo, vice-presi-
dente do Senado, reccliiiii de Çornm.bá.o
seguinte telegramma do Dr. Altino
Arariií3^f*if-*-*-;v". -" ~ ¦

"Corumbá, 21 — Terminada, com
grande -felicidade, a minha rápida excur»
são pclo grande Estado de Matto Grosso,
cujos recursos e bellezas tive ensejo de
admirar, apresento ao meu presado amigo
os meus cordiaes agradecimentos e -sau-

ilações."

Ministério da Marinha.

Apresentaram-se hontem ás .iltns autil-
ridades navaes, por terem regressado da
flolilha do Amazonas, onde serviam, os
r10 tenentes commissario Luiz Silva e en-
genheiro machinista. Zayine Higgir.s, e o
2° tenente ajudante machinista João
Adolpho Faria da Gama c os r'" tenentes
Mario Lopes Ypiranga dos Guaranys, por
ter desembarcado do tender Ceará e sido
designado para servir na comniissão de
limites entre o Maranhão c o Piauhy, e
commissario André Gaudie l.ey, por ter
desembarcado do navio mineiro Carlos
Gomes.

— Estiveram hontem conferenciando
com o Sr. ministro os almirantes Henri-
que Boiteux, inspector dc machinas, e
Raja Gabaglia, inspector dc porlos e
costas.

Foram assignados hontem os Sa.guintcs
decretos :

Xa post.» da jnstlctu
Nomeando o Sr. Carlos Delgado de

Carvalho para professor substituto de
inglez do'Collegio Pedro it ;

Concedendo ,o accrescimo de 50 T,
sobre os seus vencimentos ao Dr. Carlos
Eugênio Giroux Tisserandot, professor
da Escola Polytechnica do Rio;

¦Concedendo seis mezes de licença,para
tratamento de saude, ao Dr. Victor Vian-
na, bibüothecario da Escola Nacional de
Bellas. Artes;

Nomeando ajudantes do procurador da
¦Republica.: José Honorato de Castro, em
Villa Bella das Palmeiras, na Hahia; Se-
bastião Prestes, cm- S. Jeronymo. Para-
ná; e Antônio Rodrigues de Amorim, em
Pitanguciras, S Paulo; -

Exonerando, a pedido. Augusto Lou-
reirin Lima, 2" supplente do substituto
do juiz fedi-ral em Passo Fundo, Rio
Grande do Sul. . ,

Approvando o regimento para a Uni-
versidáiafe do Rio de Janeiro;

Sanccionando as resoluções legislativas
que autorizam a abrir e abrindo os se-
guintes- créditos: vxlraoriliiiaiio de réis
13:200$, para pagamento de •!** meda-
lhões executados para o edificio da Es-
cola Nacional dc Bellas Artes; especial
de io3:ooo$, para oceorrer a despezas,
por conta da verba 30* (conservação e
reparos dos edifícios), e de 4:200$, ouro,
para pagamento do premio de viagem,
concedido a .ilumna do Instituto Nacio-
nal de .Vlusica Heloisa Accioly de Brito.

Na pasta da agiicultui*»

Concedendo autorizações: á Compa-
g-nié Commerciate e Industrielle du Bré-
sil, paira Continuar a funccionar na Re-
publica; e Houder Brothors &.C., Ldt, e
Nestléand Anglo-Swiss Condensed Milk
Company, para funecionarem na Repu-
blica, • .

o ile manter no-máximo de tempo o
iiii:iini<> de deserções em torno do seu
governo, olijeciivo que Hio seria fácil,
sobretudo ein relação vios grandes Es-
tados de politiea sem solução de con-
tinuidade tioi seus propósitos conser-
v.nlores, desde <iuc S. Ex. oa chamasse
a i-.iüubui-ai-, eom seu conselho, nas
! •-p-insatiiiiiíadt-s do poder e soubesse
-' reduzir á evidencia e ú lógica das

'su.is ponderações de interesse geral.
Era tae'3 condições, o Sr. presidente

di l.epuuliça, quando tivesse de levar
<i" Caiuliecimento offieial do Con-

o representante do Distrietó Federal re-

parou c corrigiu uma falha e evitou' que
se consummasse uma injustiça.

O Senado, dc que Quintino Bocayuva
foi vice-presidente, honra-se tomando a

iniciativa da homenagem agora suggcrida.

Em audiência especial para entrega dí
crédenciaes o Sr. presidente da Repu-
bli<*a receberá, hoje, ás 14 horas, o novo
ministro pienipotenciario da Aliemanha

grosso alguma üiedidít eyr.u di>. uro-
Uma comniissão do CenTo Acadcnvco

X;.-.jn.ilistai esteve hòíiftm r.o p»aiac:o I

O Sr. Mendes Tavares apresentou hon
tem, á Câmara dos Deputados o seguinte
projecto de lei:

""Art. i*. E' creado na Casa da 'Moeda

o logar de zeiador do museu, com os ven-
cimentos annuaes de 5 1400$, sendo 3 :6oo$
de ordenado e 1 :8oo? de gratificação.

Paragrapho unico. Compete ao zelador
do museu:

a) ler sob a sua guarda e direcção o
museu da Casa* da Moeda, catalogando e
organizando, dc accordo com as instru-
cções determinadas pclo director, as di-
versas secções de que sc compõe o mesmo
museu;

(*) organizar collecçõcs dc moedas de
todos os paizes. antigas e modernas, já
existentes no estabelecimento, c das qut
puderem ser adquiridos.

c) organizar collccções de medalhas
cunhadas, quti no estabelecimento e fora
delle, que: no estrangeiro;

íí) organizar coilecções de sellos de to-
das as nações, incluiiVt nacionaes antigo».
e modernos, qut forem adquiridos;_

f) organizai o catalogo do pape", fidu-
ciario;

/) organizar os modelos de machinas
e instrumentos antigos e modernos qut te-
nham relação com o fabrico dr moedas,
medalhas e sellos;

g) catalogar todos os objectos de arte
quer do museu, quer pertencentes a 011
trás secções do estabelecimento.

Art. 2°. Para exercer as funeções de
zelador do museu, será pelo director pru-
posto um empregado da officina de gra-
vura que tenha as apti-lões t conhcciriicn-
tos indispensáveis para u bom dí-scinpe-
1i.l1 o do Cirao, de»endo esse tunccioniario

Natal sem castanhas. .
Vão chegando as notas de protesto, de

zanga e desespero dos pobres empregados
públicos, cujos vencimentos do mez pas-
sado ainda estão para receber.

Agora i a vez dos funecionarios da
Saude Publica.

Elles, com a illusão dos homens de
boa fé, dos que são puros de alma, appel-
Iam para a imprensa, acreditando que
isto aqui í terra onde os governos atten-
dem á voz da opinião.

Bem sabemos a inutilidade destas
linhas.

Os homens da administração nem se»
quer têm tempo de as ler, preoecupados,
como se acham, com as crises politicas
suecessivas

Mas. sempre cumprimes o nosso dever,
chamando a attenção do governo para a
situação dos funecionarios da Saude Pu-
blica, sem receber dois mezes de ordena-
do. e que vão atravessar esta época dr
festas intimas, em. que todo o mundo ca-
tholico se prepara espiritualmei;*.: para
fruir um pouco de felicidà.l • sríji ter
com que satisfazer as suas •.:::•-. roó-.naen-
tare: riecessidides.

O Sr. Carlos de Campos, leader da re-
presentação paulista na Cam.ara dos Depu-
tados, e, até agora, leader da maioria des-
sa casa legislativa, nella proferiu hontem
o seguinte discurso: .

"Sr. presidente—O Jornal do Commer-
incrçio, que se publica nesta cidade, es-
tampou hontem uma primeira " varia",
em <quc sc refere a uma attitude de São
Paulo, despertando-, as considerações fei-,
tas, úèssc. sentido uma réplica dò Correio
Paulistano, que é o órgão do partido
republicano naquelle Estado, e no qual
tambem se reflecte a orientação do gover-
no paulista. Como essa réplica é comple-
ta e fundada, passo a lel-a para que con-
stc dos "Annaes", uma vez que se repor-
ta a questão á matéria debatida no seio
da Câmara dos Deputados.

.A nota do Correio Paulistano é do se-
guinte teor:

" O Jornal do Comniercio, do Rio de
Janeiro, na sua edição de hontem, óc-
cupaiulo-sc do projecto do orçamento da
receita para o anno dc 1921, numa exten-
sa " varia", prevaleceu-se do assumpto
para tecer uma serie de commentarios
profundamente Injustos, contra alguns dos
grandes Estados da Federação, entre os
quaes salienta particularmente S. Paulo
e Rio Grande do Sul. ,Revestido de gran-
des ares dogmáticos o nosso collega cario-
ca descobriu 110 assumpto um pretexto in-
feliz para estabelecer uma situação de
antagonismo deplorável entre a União_e
essas grandes unidades federativas. Tão
injustos, porém, são os ataques que o
Jornal do Commercio assaca contra São
Paulo e o Rio Grande do Sul, que não po-
demos deixar de rebatcl-os com energia,
uma vez que, além da mais, com elles pre-
tende o confrade atirar-nos uma lição de
patriotismo'que nao necessitamos, e para
a qujil lhe contestamos autoridade. Effe-
ctivamente, depois de .-se referir- ás neces-
sidades econômicas do paiz, o Jornal do
Commercio diz que os dirigentes da poli-
tica situacionista dos Estados de S. Pau)o
e Rio Grande do Sul estão sempre solioi-
tando favores da União sob todos os pre-
textos, fundamentos, fôrmas e disfarces;
mas quando o governo federal necessita,
como neste momento, são os primeiros a
crear difficuldades. Antes dé mais nada,
não é verdadeira a affirmativa. Naquillo
que toca a S. Paulo, podemos declarar que
este Estado não vive a solicitar favores
da União, sob qualquer pretexto, funda-
menlo, fôrma ou disfarces, na defesa de
interesses não regionaes, mas genuina-
menite nacionaes. Duas únicas vezes São
Paulo buscou, aliás com os .applausos do
nosso desmemoriado collega, o apoio da
União, para conjurar a situação afflicti-
va em qne se debatia a producçao do
café. A primeira em 1906, durante o go-
verno do Sr. Jorge Tibiriçá; a segunda
em 1918, durante o governo do Sr. Altino
Arantes. Nem era possivel então outro
procedimento, uma vez que se' tratava do
café, cuja producçao redunda da importa-
ção do ouro, e por conseqüência em saldo
da balança comntfrcial do paiz. Da condu-
ola de S. Paulo cm qualquer dessas duas
opportunidades dizem, melhor os factos
que as palavras. Tendo realizado, em 1906,
com o endosso do governo federal avulía-
do empréstimo exclusivamente destinado
ao amparo do nosso principal produeto
agricola, S. Paulo jamais deixou de cum-
prir com absoluta exactidáo; que a sua di-
gnidade e o sentimento da sua responsa-
bilidade lhe impunham, os elevados com-
promissos que contrairá. Taes têm sido»
mesmo o seu rigor e o escruplo da solução
dos encargos provenientes dessas opera-
ções que (1'ahi jamais nasceu para o go-
verno federal o menor incommodo, o que
seria no caso absolutamente injustificado,
diante das garantias com que .procuramos
(ranquilizar os receios e as appréhensões
da União, garantias essas que se funda-
iam em impostos para esse fim especial-
mente creados e liyoathccados. Como em
1906, em ii) 1S a União nada perdeu com
S. Paulo, tendo adiantado para a defesa do
café a importância de 110 mil contos. O
governo federal recebeu-a integralmente,
e quizeram ainda as circumstancias que,
além do pagamento do principal, recebes-
se, com os lucros produzidos pela opera-
ção, mSis os.benefícios reaes e directos
da sua attitude. amparando, ,na -nossa la-
voura oafe-eira, todo o edificio econômico
e financeiro do pai::, ameaçado de ruina,
uma vez que o nosso principal produeto
continuasse desvalorizado, em consequen:
cia da paralyzação da navegação mariti-
ma, devido aos submarinos allemães. Fora
desses dois casos, temos o duro dever de
affirmar: jamais S. Paulo invocou auxilio
da União; e constrangido a fazel-o nos
que deixamos citados, este Estado assim
procedeu principalmente no interesse na-
cional, intimamente ligado á sorte do nos-
so café, que se constituiu, pela^ sua larga
exportação, a base da^ nossa riqueza pu-
blica, sem o que não se comprchénderia
a intervenção federal. Mas não basta di-
zer-se que S. Paulo não se temi prevaleci-
do nem abusado dos favores da União.
Torna-se necessário! agora accenluar que
S. Paulo tem sabido invariavelmente com-
porlar-sc iliame dos problemas nacionaes
com elevado patriotismo, com abnega-
do desinteresse e, sobretudo, com a
nitida percepção do vinculo Ac solida-
riedade que deve reinar não só entre to-
dos os listados, como entre. estes e a
União. Poderíamos illustrar essa asserção
com uma larga mésse de exemplos. Mas
aquillo que importa no reconhecimento
desse elementar , dever de ordem çiviça
não significa suppressão de direito de
pensar e de manifestar esse pensamento,
como pretende o Jornal do Commercio,
quando declara que idéas da União devem
ser por todos adoptadas. Estabelecendo
vas-tas circumscripçóes territoriaes, com
os seus limites inconfundivelmente traça-
dos, dentro dos quaes se encontram, em
climas e terras diversos, os mais varia-
dos produetos que, assim, se transformam
ém núcleos distinetos de cultura, indus-
tria e commercio o nosso pacto fundamen-
tal assegurou-lhes correspondentemente o
direito- de uma representação própria para
que, conhecedora dás necessidades locaes,
pudesse no centro commum bem interpre-
tar suas aspirações e defender os seu? in-
teresses. Ora, sendo'esse principio irre-
cusayel, é tambem o direito que aos re-
presentantes das unidades federaitivas as-
sisle de se manifestarem livremente na tu-
tela rios interesses,' cuja salvaguarda lhe*
é confiada: Entretanto, são essas normas
básicas da nossa organização federativa
que o Jornal do Commercio desconhece
ou finge desconhecer, ein face da grave
situação que o paiz atravessa. S. Paulo'
entende que os interesses dá nossa lavou-
ra, industria e commercio não comportam
encargos além dos que sobre elles já
pesm. Essa tem sido a sua attitude, e le-
gitima,- como é, não comporta en» abso-
luto as apreciações que infundada e in-
justamente contra ella fez o nosso collega
carioca."

Passand agora a um outro assumpto.
para aproveitar o ensejo de me achar na
tribuna, direi que a bmeada do meu Es-
lado, como. aliás, já fiz sentir em aparte,
por oceasião d; um dos discursos aqui
proferidos acerca do orçamento da recei-
ta. e de accordo, mesmo, com a exposição
constante do artigo do Correio Paulistano.
que acaba de sei lido, tem de dar o seu
voto contrario aos novos impostos que o
projecto do mencionado orçamento da re-

I ceita consigna, li, para que fique constan-
I do doa " Annaes " a declarava»» que faze-
! mos a esse respeito, jiara que sobre seus
I lermos, seu objectivo c seu alcance nãd

postos, nesta Câmara, cn» razão da eVi->
dente iuapportunidadc dessas medidas,
em tão grave e angustiosa crise, como a
que ora atravessam todas as classes acti»
vas do paiz e que, sem mais poderem sup-
portar qualquer augmento de tributos, an-
tes reclamam defesa e amparo. Por isso
são de preferir a bem do equilíbrio, orça-
mentario a .applicação de todo o saldo
ouro, aceusado no projecto, ás despeza»
ordinárias, a economia nessas despezas.
mesmo com suppressão dc serviços, e á
obtenção de , recursos extraordinários de
outras procedências—reanissão, em,prcsli-
mo, etc.—pelo menos para os casos urgen»
tes c inadiáveis. Sala das sessões, 23 de
dezembro, de 1920 — Carlos de Campos—
Carlos Garcia—Eloy Chaves — Raul Car-
doso — Sampaio Vidal — Alberto Sar-
mento — Manoel ViUaboim — Ferreira:
Braga — João de Faria — Marcolino Bar-
reto — José Roberto Barros Penteado-*
Rodrigues Alves Filho — Veiga Miranda
—José Lobo — Cincinato Braga — ^IrnoJ-
pho. Ascvcdo — Pedro Costa — Prudente
de Moraes — Palmeira Rippcr — César,
dc Vergueiro." +

Está assignada por todos os membros
presentes, da bancada paulista. O depu-
tado Salles Junior, que se acha ausente,
por telegramma, se manifestou solidário
com a declaração.

Como V. Ex. vê, e não escapará tam-
bem á attenção da Câmara, essa diver-
gencia, entre o humilde orador, que teve
nesta casa a honrosa investidura de lea-
der da maioria, e as medidas nótoriamen-
te sabidas de stiggestão governamental,
consubstanciadas nos novos impostos que
se devem incluir no projecto de orçamen-
to da receita, e que tambem c de franca
noitoricdade. são aceitas pela maioria da
Câmara, determina uma situação de tal or-»
dem, que as minhas funeções de leader.
não podem mais ser exeicidas.

O cargo dc leader da maioria da Cama»
ra dos Deputados assenta na confiança
dá própria maioria e do governo; c o leà-
der que nega o apoio, seu e de sua ban-
cada, ás medidas governamentaes aceita!»
previamente, como se sabe, 

"pela 
maiorüi'

fica incompatível para o exercicio dc suai
missão. Essa incompatibilidade se impõe,
é irrecusável; tenho de a cila inc submet-
ter, e, pois, desde este momento, renuncio
as funeções de leader da Câmara, agrade-
cendo, penhoradissimo, as attenções, a
confiança, tudo quanto, por parte dos
meus collegas, da mesa, do governo, in-
fluiu para cada vez mais consolidar a mt-
nha sympathia pessoal por S. Ex. o se-
nhor president.e da Republica, pelos mem-
bros de seu governo, pela mesa da Cama-
rá, por todos os meus collegas. OMuitOa
bem, muito bem. O orador c vivamente
cumprimenlado.)

<¦ rlt-Ü

Ministério da Guerra.
O Sr ministro dà guerra communi.

cou ao chefe de serviço da 6" circunir
scnpção quo foram nomtados procurado-
ics d; j-J?::<a militar os bacharéis Tar-
.çino Ribeiro e Gregono Josué Seabra
.liriiior.— O sargento ajudante Marcilio de
Carvalha e o cabo José Francisco ac

Na pasta da fazenda

Nomeando para a Recebedoria do Dis-
tricto Federal: i0" escripturarios, os 2"
Graciliano Eugênio Müller c bacharel
Paulo Martins; 2" escripturarios, oa 3o"
Affonso Monteiro de Barros, e Francis-
co de Brito Thermudo Lessa; 300 escri-
puturarios, o 2° offieial,. addido, do Ser-
viço de Agricultura Pratica, do Ministe-
rio da Agricultura, Carlos de Andrade
Gama, e o 3* escripturario. da Directoria
de Estatística Commercial, Frederico
Martins Ribeiro da Franca. _

Nomeando : Paulo Emilio Tavares
para o logar de 4* escripturario do Tri-
bunal de Contas; o 30 offieial, addido.
da Diretítoria do Serviço d* Estatística
do Ministério da Agriculura, Arthur José
da Silva Cunha, para 3" escripturario
da Directoria de Estatística Commercial;
ó süb-director do Thesouro Nacional, El-
pidio José da Boa Morte, para conferente
da Alfândega do Rie de Janeiro;

Nomeando para o Thesouro Nacional:
sub-ditector, o 1* («cripturario Audtlino
Augusto Correia; 1" escripturarios oi
2" Rodolpho José Henrique e José
Drummond; 2"' escfípiuri.r.oi. 05 *,•".
Cicero de Andrade Guimarães r Francis-
co Rebello de Canilho; *,•*. os 4" Theo-
pecio Herbete* Pereira e Jiyme de .Fa-
ria; 4** escriptura:ios. o a* aüicia! adua-
neiro da Alliridega do Rio tle Janeiro;
losé Manaunc Nnrtes Coelho, roí' offi-
cia! sduanr-fo Ci Met-s de Rendai 'Je
Porto Veino «ií An-õzonii. Antônio
Passos; ... , j t»- a* ! possa pairar .qualquer duvida, procedo a

¦ Nomeando para a A.i..r.deg.i dí- Rio de J.espeotjvs '^.tura.

Eis a declaração:
" Declaramos votar contra os novos im-

postos incluído* no projecto de orçamen-
tu da receita para 1921. além de outros
motivos especiaes—avultando entre elles
o Ua inconsutucionulidade—que já deter-
minaram a rècãsã dc alguns Ar iaes ua-

Janeiro: confctntí, o :'* iscr:p*.urarip
Gonçalo do Rego Monteiro; 1" escripto-
rario. o ->' .&dua':dó Augusto do» San-
to» Coll-.n; ;' esc-.p:u*«r!>), o :,'. tu-
clydta Oetro de Carrilho: 3" escripta-
rario o .1". Rogeno rreire e 4" escri-
pi,ir:.irii>, d. .2" otlieial aduaneiro, Seve-,
nano Josc Cavalcanti.

jk

AntC9 da sessão nocturna de hontem, .
na Câmara dos Deputados, honve uma
reunião dos " leaders " das diversas ban-
cadas, para tomarem conhecimento dai
renuncia apresentada, pclo Sr. Carlos dei
Campos, do cargo de " leader" dai
maioria.

Essa reunião foi privada e'realizou-se
no gabinete do presidente daquella casa
legislativa, oi Sr. Bueno Brandão, que!
expoz aos seus collegas o seus fins, dan-'
do a palavra ao Sr. Mello Franco.

O " leader" mineiro enalteceu a acção
do Sr, Carlos de Campos, e explicindo"
09 motivos por que este renunciara «>'
encargo que recebera dos seus collegas)
da maioria, lamentou a resolução daquelle
operoso deputado, a quem nunca recusou!
—e pensa poder falar en» nome de Ioda a*
Câmara — a maior conifiança. (Apoiadoal
geraes).

O Sr. Carlos de Campos, que não cs-'
tava presente, foi chamado e, compare^
cendo, agradaceu as referencias, a elle)
feitas pelo Sr. Mello Franco. Em seguM.
dfl explicou sua attitude, e a da bancada!
pamüsta. Tratava-se de uma questão de
principios e não significava oppósição ao
governo a quem nâo queria crear enibara- -
ços. Era uma questão dc consciência e de
coherencia, pois divergindo a sua bancada
e o seu Estado do governo federal, e dai
maioria da Câmara, poderia, como leàdef,
da maioria, ser, involuntariamente, ten-
dencioso, a favor de uma ou de outra;
das partes divergentes.

Falou depois ,0 Sr. Oc*avio iRocha,
da bancada ríograndense do sul, que se'
declarou solidário com o modo. dc vef
exposto pelo Sr. Carlos de Campos.

.Reaffirmou -que a bancada ríograndense
não tinha .0 propósito de crear embarà-j
ços ao*-governo, nem lhe fazer oppósição.-
EHa defendia principios que sempre de-
fendera, mantendo-se dentro delles, com
acatamento pelo governo., mas semi
apoial-io incondicionalmente.*

Ficou resolvido, por ultimo', atten-
dendo & suggestão do Sr. Mello Franco,
que não se fizesse escolha de leader parai
as sessões que faltam, ató* o* encerra-i
mento da sessão, e que cada relator de-
fenda scu parecer perante o plenário",-
orientado-se, assim, os trabalhos da C*w
mara. ••:'¦'

NO SENADO

O imposto sobre transito teve honteni
a sua repercussão no Senado, em virtude
das " varias". . . .

Abriu 0 debate, nar hora do expediente,
o Sr. Vespucio de Abreu, que começou-
declarando não acreditar que a "varia'*
em questão, aggrcssiva aos Estados de
S. .Paulo e Rio Grande do Sul, fosso in-:
«pirada pelo governo. Não acredita que
haja uin governo que tenha a descuida
de semelhante) proceder, procurando es»
tabelcccr rivalidades entre Estados da'
União brasileira, creando na opinião pu-
blica uma situação de antipathia para 05
grandes Estados, e para a unidade dor
todo que é o Brasil. E, insistindo nestas
considerações, desenvolve S. Ex. varia»
ponderações sobre a nossa organização
politicai, e declara que nâo quer' argu-
mentar -apenas com palavras, más com os
factos. O scu Estado é um dos que mais
rendas produzem para a União, se não ê
aquelle que mais renda9 fornece parai o>
erário nacionai, é um dos que mais forne-
cem. Tire-se a*i> Capital Federal, tire-se 9
Estado de S. Paulo e, em seguida, o Rie»
Grande do Sul, entre os outros, aquelle
que mais contribue para as riquezas pu-
blicas. 

';»
•E 6 Sr. Vespucio faz então, citando cí-

fras, o elogio do seu Estado, até dizer í
" Nos demais emprehendimentos, rédea

de viação férrea, melhoramentos de por-5
tos», sancaamento de -regiões do paiz. ete.
jamais se poderá provar que o Rio. Gran-
de do Sul tenha se negado a coparticipai*
da» respectivas despezas. para auxiliar
ou al-Iiviar a situação dos seus irmãos
de outro» Estados. Penso que ninguemi
poderá contestal-o, de boa fé e trazer,
ifualquer prova- «n sentido contrario "

O senador riograndensc affirma que
us sens collegas de representação no
Congresso, por educação politica. sã»
ijovcrnaiiienlaeji, sáo amigos do gov mo,
r*ji>bora nãaj se possam e-sj.-avizar :i go-
v?rno *lguni. Desafia o orador que quen»
quer que seja, prove o contrario, os rio-
^raiidenses têm dado o seu apoio at>
governo, em tudo que é necessário par*
> organização do paiz. mas têm negado o»
seu apoio .1 tudo quanto tenha infringida»'òs princípios políticos, econômicos e'fí«
nanceiros. E S. Ex. aponta íactos, 00-
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corridos em passados governos, os quaes
vèin eni apoio ás suas palavras. Atinai,
o orador fere o assutifpto em toco, as-
sim falando :

"Recordo-me mais, que em varias
sessões legislativas, quando o governo
tem' precisado augmentar as rendas publi-
cas no ultimo momento, como infeliz-
mente sempre se costuma proceder neste
paiz nunoa- o Rio Grande do Sul, tem
deixado- de ir ao seu. encontro nessas
emergências. Em íoi6, recordo-me que eu
e' o meu illustre collega- Sr. Álvaro de
Carvalho, quando se tratava desse mal
avisada imposto, de transito, fizemos na
Camara dos Deputados, um appello ao
saudoso e eminente relator da receita
daquèlla casa do Congresso, Sr. Carlos
Peixoto, e este, indo ao encontro, do nos-
so appello, -retirou da- discussão seme-
lhante medida. O anno passado, tive ain-
da o ensejo de dissentir das medidas
propostas para alliviar as despezas pu-
biicas, relativas ao imposto dc consumo.
Preferi discordar com algumas ideas sug-
geridas peto relator da receita, e nessa
oceasião ninguém sc lembrou de acoimar
a bancada riograndense de iriter.esselra,
porque talvez não contrariássemos tao dc
frente pretensões de (piem quer que fosse.
Agora, volta a carga o imposto de tran-
sito, disfarçado -com o nome de laxa de
via .ão. .,

A nossa attitude, Sr. presidente, nao

podia deixai de ser a mesma -*J«e tem
sido anteriormente, não podia, constituir
surpresa para pessoa alguma. Devo re-
latar aqui. afim de justificar cabalmente
O nosso procedimento, uma scena par-
ticulnr que sc passou durante o banque-
te que tivemos a honra dç bMerecer a
V. F.x. Sr. presidente. Encoutrando-me
nessa oceasião coin o honrado relator da
receita, na Camara dos Deputados, tendo
antes consultado a -resepito o governo do
meu Estado, fiz-lhe sentir que o Rio
Grande do Sul não podia absolutamente
Bcom:.anha-los- nessa tributação, que
reputávamos inconstitucional, anti-econo-
mico e in.iq.iia, S. Ex. virou-se para num,
e' perguntou .

—Que propõe o senhor para substituir
O imposto de transito?

Proponho a creação de uma sobretaxa
«obre os impostos existentes com excepçao
apenas dos existentes sobre.a taxa ouro e
sobre os objectos de consumo de primeira
necessidade, fácil dc cobrar sem o acere-
sciiito, sequer, de uin funccionario publi-
co. e dando a quantia que reputo necessa-
ria para cobrir o "déficit" existente.

-S. Ex. silenciou sobre o facto c, mu-
dando de assumpto, -pensei que a sug-
gestão pudesse ser approvada. As negocia-
ções continuaram, e não tivemos mais no-
ticia positiva de tal imposto de transito,
a não ser quando a altas horas da noite,
na commissão de finanças da Camara dos
¦Deputados se discutiu o orçamento da re-
celta, Surgiu então este imposto de transi-
tç. novamente disfarçado sob o nome de
tara de viação, e que foi vivamente nu-
pugnado. Se a attitude do Rio Grande do
Sul. como a que se lhe quer attribuir e a
S. Paulo é impatriotiea. toda a parte da
commissão dc finanças vem incorrer na
mesma pecha porque, como nós, -nnpu-

gnou a mesma taxa.
Sr. presidente, pensávamos e continua-
mos a .pensar que a taxa de viação, como
hoje chamam, mudando de nome. a impôs-
to de transito, é inconstitucional, porque
vem ferir de frente o paragrapho i°, do
artigo n da Constituição. E- uma taxa
antieconômica, .porque vem, de facto. orie-
rar fortemente a producção nacional. _L e
uma taxa além de antieconômica, .iníqua,
porque vai reincidir sobre o mesmo pro-
duct.i. Basta recordar a V. Ex., que num
Estado, como o meu. por exemplo, em que
a producção que vem do municipio de Ca-
jeias tem «o dia inteiro dc estrada de fer-
ro até a capital, alé Torto Alegre, pagan-
do, portanto, nesse percurso ferroviário
a primeira, vez o tal imposto dc viação, sc
é' embarcada nos paquetes que saem para
fazer a travessia oceânica, paga segunda
vez a taxa de viação. Portanto, é uma re-
incidência de imposto, o que é iniquo e
contrario a tudo que se predica em assum-
ptos financeiros. '.' ,-. . ¦•¦

Ainda mais, Sr. presidente, relendo na
pouco preceitos do grande economista ita-
liano Nitti, nelle tive oceasião de ver
qiie somente hoje cn» dia se cobra a taxa
de transito nos paizes atrazados da Afri-
ca. Na 'Europa e paizes de outros conti-
nenles. só em certas épocas da idade me-
dieval c princípios da moderna, se cobra-
va como taxas, que foram abolidas quan-
do se crearam meios de transporte rapi-
dos. que vieram substituir os comboios que
atravessavam até essa época esses paizes.

—São taxas—aparteia q Sr. Irineu Ma-
chado—que se cobravam no tempo em que
as nações não estavam organizadas, como
as taxas que se cobravam pela passagem
através de uma ponte, etc, isto é, são ta-
Xas perfeitamente condemnados. odiosas e
que são elementos dc dissolução de um
pai/.

—Sr. presidente—continua o Sr. Vespu-
cio—reatando o fio das minhas conside-
rações, reaffirmo -que mantemos hoje em
dia o mesmo ponto dc vista que mantinha-
mos cm tgtô, julgando a tal taxa de via-
ção sendo inconstitucional, antieconômica
e iníqua. Nestas condições, a nossa attitu-
de não podia deixar dc ser a mesma cpie
tinha sido cm 1916.

O orador mostra depois, com inniunC*-
ros exemplos, que sempre que o Rio Gran-
de do Sul nega uma medida financeira
proposta pelo governo, apresenta-lhe um
siiccedaneo. ¦ 

'

. Demonstra como o. Rio Grande do Sul
tém contribuído para «os rendas publicas
e, portanto, para custear as despezas da
União.

Passa em seguida a demonstrar que se
a encampação do porto e da viação férrea
foram vantajosas para o Estado, ainda o
¦foram mais para a União, pois o 'Estado,
em ambos os casos, acarretou com a meta-
de do ônus c com as responsabilidades da
administração e desenvolvimento desses
..rviços.

E assim termina:

Em seguida, o Sr. Alfredo Elhs pediu
a palavra, proferindo uma longa defesa
do Estado de S. Paulo e sua actual atti-
tude. S. Ex. começou dizendo que nao
existem razões para que o governo, pelo
seu órgão official, desconfie do patriotas-
1110 dos diligentes do seu Estado, que
tudo envidam em prol do bem commum.
Elogiou a attitude do Sr. Vcspucio de
Abreu e se declarou solidário com as suas
palavras. Em seguida, leu ao Senadora
nota, publicada no órgão do governo de
S. Paulo, e que contém a orientação of-
ficial dada no assumpto, que se refere
ao imposto dc transito.

Para continuar o seu discurso, o sena-
dor paulista requereu a prorogaçâo de
mais meia hora no expediente.

S. Paulo — declarou o Sr. Ellis — ja-
mais deixará de trazer o concurso, que
sempre trouxe á União. O orador não
sabe onde irá parar-a situação, alarmante
das finanças brasileiras. Previu cm tem-
po o descalabro que caiu sobre nós. O
governo tardou em suas medidas. O go-
verno está atrazado e 0 perigo surgiu.
Nada se fez. O cambio cae. dia a dia,
ameaçando um cataclisma. De um lado a
pt-ohibição da exportação de assucar, tra-
zendo enormes prejuizos á Nação, e de
outro á fal fa de auxilio ao nosso princi-
pai produeto. Em 1018, havia abundância
de café.e carência de consumidores, e em
iq-jo, dá-se justamente o contrario, e o
governo tudo abandona. O orador exem-
pliíicou provando a sua affirmativa com
dados publicados no Jornal do Commer-
cio. Emquanto se valorizavam os nossos
produetos, prohibia-se a sua exportação,
contrariando assim todas as leis de eco-
noinia politica. E a administração assiste
impassivel. como paralytica, a tudo. e
agora, depois do descalabro, é que o go-
verno vem com propósitos de mais onerar
o povo com esse novo imposto. Por maior
que seja o respeito ao supremo magistra-
do. não poderá concordar com as, suas
idéas. Acima das nossas conveniências
estão os interesses da Nação. Finalizai!-
do, declarou que era.o que lhe competia
dizer, couto representante do Estado de
S. Paulo. j

Por fim. falou tambem o Sr. Mendes
de Almeida. Acha S. Ex. que um simples
artigo de jornal não devia provocar tao
vehementes defesas por parte dos leaders
desses dois grandes Estados. ' E' preciso
saber se o governo enviou ao Senado ai-
guma mensagem solicitando a approvação
do. projecto do iriiposto de transito. Se o
governo nada pediu, (pie importa ao Se-
nado a opinião de um jornal ? Se pediu,
cabe ao Senado dar ou não o que o go-
verno pediu. O Senado é soberano.

1 dçmonstre a applicação a dar áquella via
férrea se é mais útil á collectividade do

que a que ella tem actualmente.
Este parecer íoi. assignado.
O Sr. Euzebio de Andrade relatou, ti-

nalmente, a proposição que considera de

delles
COU í.

num momento de spleen, qual.fi- tora curou-se dapois. de .casada, rendida fl,m,J*1J51»|!l||«tl<l MCtlAff*Bff>Qnfl..hl*&0ll9lí*â
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Ministério da Viação.
nalmente, a proposição que cou.-iucia «¦-. O Sr. ministro communicou ao inspe-
utilidade publica as Associações Commer- ctor federal das estradas ter approvado
ciaes de Mossoró, llhéos, Itabuna e Bel- a tomada de contas dos trechos da Rêdc
monte, a primeira no • Rio Grande do gui Mineira, a cargo da .Companhia Mo-
Norte e as outras do Estado da Bahia. gyana de Estradas de Ferro e Navegação,

A commissão se reunirá extraordinária- relativa ao primeiro semestre do corrente

mente na próxima segunda-feira, para , anuo, e a qual dá a receita de reis

ouvir a leitura do parecei sobre a propo- 531 :484$95i a despeza dc 5io:433?353 <•

sição que regula a concessão de licenças (o saldo de 21 :o5i$5_.
aos funccionarios públicos.-

HKi;.

I

" A União resgatou, rescindiu o contra-
to com a Compagnie Auxiliaire, pagando-
lhe 200 milhões de francos, e o governo
db Estado do Rio Grande do Sul. no mes-
mo contrato, obrigou-se tambem a gastar
iOo milhões de francos, para reerguimen-
to daquèlla via férrea, con» a compra de
material fixo er odante. Pergunto, é por-
ventura este um beneficio que possa ser
reputado como dádiva regia a um gover-
no, para escravis.vo. amarral-o como re-
fem do carro do doador? Não, Sr. presi-
denle. não! Foi uma combinação para me-
lhorar esse serviço publico cm que tanto
interesse tem o Estado do Rio Grande do
Sul como a União Federal. Porque se essa
via férrea interessa o desenvolvimento dp
meu Estado, ainda mais fortemente inter-
es<a a defesa da União.

Não temos, absolutamente, culpa de
que a fatalidade geographica nos houves-
se collocado no extremo sul do Brasil, e
que sejamos sempre, como Estado fron-
teiriço que somos, ameaçados de soffrer
o primeiro embate em qualquer lueta. O
nosso desenvolvimento está feito. Temos
sabido nos defender sempre e sempre
temos recebido os primeiros embates. «A

..União tem tanlo interesse quanto nós
em «pie nesse primeiro embate sejamos
vic.oriosos, porque assim a salvaremos
dé calamidades maiores. Portanto, se para.
a encampação da via férrea,_ para sal-
val-a do descalabro em que jazia, e a qúe
tinha sido levada por culpa exclusiva da
Ur.ião, só para conseguirmos resolver
eíía 'questão, entrámos em um accordo
honesto e digno com o governo federal,
é assúmimtíS em partes iguaes as.respou-
sabilidades das despezas e dos lucros.
Não devemos esse grande favor que se
nos procura lançar em face, ao f.rvoritis-
mo mas ao direito que nos assiste como
seuao tan.km dos grandes contribuintes
par., a União.

Sr. prcsidti.te, perdoem-me todos os
nici;-. collegas este assomo de uma ai-
tive/ taHez exagerada, nós, os rio-
gr..ndenses. temos sabido manter sempre
o i:'iii'j. linha de altivez! Somos ami-
gi. . e amigos dedicados do governo; mas
it:'i,« ao ponto de descremos do nosso pon-
to de visto digno e elevado para deixar
prrielitar esta altivez mie herdamos dos
nossos maiores

A reunião da com»
missão de justiça
O ATTG3níNTal>0 SUBSIDIO

Esteve hontem reunida a commissão
de justiça e legislação do Senado, sob a
presidência do Sr. Adolpho Gordo, pre-
sentes os Srs. Marcilio de Lacerda, Eu-
zebio de Andrade, Octacilio Gamará e
Raymundo de Miranda.

O Sr. Adolpho Gordo, abrindo a sessão,
informou ler avocado a pro'posição da
Camara dos Deputados que fixa o subsi-
dio dos membros do Congresso Nacional
para a próxima legislatura. Procedeu
desse modo, dada a urgência do assumpto,
que chegou ao Senado nos derradeiros
dias de sessão.

Antes de ler o seu parecer, deve decla-
rar que se encontra no numero daquclles
que entendem que os membros do gover-
no, os ministros do Supremo Tribunal
Federal e os senadores e deputados de-
vem ter tal reinnueração que os colloque
ao abrigo de quaesquer necessidades. Mas
uma farta recompensa exige, sobretudo,
uma lei dc incompatibilidades rigorosas e
o desconto daquclles que faltarem ás ses-
sões da Camara a que pertencerem. No
momento, porém, esta aspiração não pôde
ser realizada.

Passou S. Ex. á leitura do seu parecer,
cujos fundamentos são os seguintes:

Considera que, em face da lei ém vigor,
compete aos congressistas, na actual ses-
são legislativa, o subsidio de 100$ diários.
Reconhece que, em face da carestia da
vida. esta quantia não é sufficiente, mas,
attenta a situação financeira do paiz,
pensa que os representantes da Nação,
por um dever dc patriotismo, devem, em
matéria de augmento de despeza, agir
com a maior prudência.

Apreciou, em seguida, as proporções do
augmento proposto c salientou que por
esse mesmo motivo o Senado sc viu obri-
gado a negar o seu voto á emenda que
elevava os vencimentos dos ministros do
Supremo Tribunal.
. Diz que o subsidio é um auxilio que a
Nação presta aos seus representantes e
salienta que neste sentido já lhe são dis-
pensados, além dos 100$ diários, ajuda
de custo dc 1 :ooo$, annual, transporte
gratuito nas estradas de ferro e compa-
nhias dc navegação subvencionadas pelo
governo c mais a reducção da taxa tele-
graphica..

Concluiu oífeiecendo á consideração
dos seus collegas o seguinte substitutivo,
mantendo o actual regimen.

O Congresso Nacioual decreta:
Art. i°. A, legislatura de 1921 a >9*3

será de 100$ o subsidio, diário de cada
deputado ou senador, durante as* sessões,
e de 1 :ooo$ a ajuda de custo.

O Sr. Marcilio dc Lacerda, cm seguida,
levantou a preliminar da competência da
conunissão de justiça e legislação para
conhecer do assumpto. Se ha uma questão
constitucional a resolver, caberia aittes a
ida da proposição á coiumissão de consti-
tuição; mas sc não ha questão constitu-
eional em jogo, apenas á commissão de
finanças caberia pronunciar-se sobre o
que propõe a Camara.

iPosta a votos, a preliminar caiu, por já
ter sido elaborado parecer sobre O as-
sumpto.

Em seguida, assignaram o parecer do
Sr. Gordo os Srs. Euzebio de Andrade,
Raymundo de Miranda, com a seguinte
emenda additiva: — Perderá o subsidio
dos dias de ausência o senador que hou-
ver dado mais de dez faltas durante- o
mez ; Marcilio de Lacerda: — vencido,
entende que a matéria é da competência
exclusiva*da commissão de finanças, e
não da de.justiça.

.0 Sr. Octacilio Camara pediu vista dos
papeis, afim dc elaborar o seu voto ifa-
voravel á.proposição da Camara.' O Sr. Marcilio de Lacerda relatou em
seguida a proposição da Camara dos
Deputados que regula a propriedade e
exploração das minas, parecer que foi as-
signado.

Relatou ainda, favoravelmente, as
emendas do Sr. João Lyra ao projecto que
determina que a escripta commereial,
por que possa produzir effeitos em juizo
deverá ser aberta e lançada de próprio
punho do, commerciante ou dc guatda-li-
vros devidamente habilitados, nos termos
da legislação em vigor. .

Apresentou ainda parecer favorável a
proposição da Camara dos Deputados que
reorganiza os registros públicos, reser-
vando-se o direito de apresentar emen-
das. quando a proposição chegar a pie-
nario.

Finalmente, respondeu a uma consulta
da commissão dc obras publicas, relativa
á representação da população marginal da
linha construída-pela Light entre a es-
tação de lages, da Central do Brasil, e
«, logar denominado Fontes, no Estado du
Rio. pediudo a sua desapropriação pui
utilidide publica.

U relator, em seu parecer, salientou
que áquella commissão não precisou o

ponto da questão, cuja resposta solic^a.
mas, em se tratando de um pedido dc.
desapropriação por parte do governo ie-
deral de uma obra feita por uma empreza

particular, em virtude de uma concessão
do governo estadoal. parece-lhe que a du-
vida está cm saber-se se a Limo pode
fazer a desapropriação pedida.

Examinou depois a questão da conces-
«ão para concluir que a União tem con:-

petencia para levar a effeito a referida
desapropriação, bastando para isso 01" ""-

Pcor a emenda, .a

Foi sob louvores geraes que ha alguns

mezes a policia conseguiu limpar algu-

mas ruas, onde o baixo meretrício era

exercido ás escancaras, como uma chaga

infecta exposta aos olhos da população.
Ficou assim a denominada " zona estra-

gada" completamente livre do depriinen-

te espectaculo. que em pleno coração da

cidade attestava uma das falhas mais la-

mentaveis da apregoada civilização ca-

rioca. Mas, infelizmentecomo tudo que se

faz entre nós com caracter de interesse

geral, a salutar providencia serviu ape-

nas para provocar louvores, pouco se im-

portando os seus autores com o que pu-
desse advir após a colheita dos louros

que a medida produziu.
Limpas as ruas Tobias Barreto, Vasco

da Gama, José Mauricio e outras, não se

tratou de saber para onde iriam as de-

caidas. O que era preciso era fazer "ge-

mer os prelos"; ijuem viesse depois que
agüentasse as conseqüências... Mas,

como a sorte tem ás vezes, curiosos ca-

prichos, virou-se o feiliço contra o feiti-

ceiro, e estão agora .os autores da louva-

vel providencia mettidos num beco sem

saida . Onde acolher as hetairas despe-

jadas ? F. o problema foi resolvido, como

era de esperar que o fosse. Ficaram algu-

mas ruas centraes da cidade indecente**
mente mescladas, advindo disso uma cou-
fusão fácil de avaliar...

As reclamações surgem em tom de ela-
mor. e a policia não sabe o que fazer
nem mesmo como evitar que nos bote-

quins da"zona saneada se agglomerem as

mèrcádoras de amor, numa promiscuidade
de vagabundos c rufiões indecorosa e

abjecta.
,0 Rio é uma cidade onde o problema

da localização do meretrício já devia ter
cabellos brancos. Evitaríamos, assim,
além do mais, a má lingua dos pessimis-
tas, contradizendo a fama com que um

"Plus ultra".
Tão perfeito quanto o podem exigir

o senso artistico, a tinha moderna das
notas informativas cm sitas proporções
de elegância e bom gosto, é o numero
que Plus «Ura dedica aos homens e coi-
sas do Brasil.

Tudo nessa espiendida «revista platina
indica um cuidado caprichoso, uma no-
ção exacta dos preceitos do bello, da har-
monia delicada do que ha de sclecto em
arte, literatura, informações detalhadas
e preciosas.

Desde a capa, que reproduz um celebre
oleo de Jorge Bernardez, 1" premio muni-
cipal do Salon de 11)20, Plus ultra apre-
semta um conjunto admirável. Juan de
Souze Reilly, que os nossos meios litera-
rios sabem tanto apreciar, traça uma bri-
lhante chronica, illüstrada por Roberto
Baldisseiroto, sob o titulo de " El Brasil
honra a Ia majestad caida acogiendo los
restos de su ultimo en-.perador". Nella
apparecem trabalhos de Coelho Netto —
" primer novellista contemporâneo", —

Affonso Celso, Monteiro Lobato, João
do Rio. detalhadissima reportagem da
estadia dos soberanos belgas no Rio,
além de echos sobre a nossa elite social
e artistica.

Em resumo: Plus ultra é completo
como manifestação, de arte ecomo bem
organizada synthese de informes munda-
nos c officiaes.

Prefeitura.
Pagam-se hoje as folhas de vencimen-

tos do mez findo de adjuntas de j' cias-
se, letras J a 7.. professores de escolas
nocturnas'; coadjuvantes dc ensino e çx-
pediente dos cursos nocturnos; salários
aos serventes de escolas dc aluguel, letras
J a Z. ':.:_.,.-:

—Esteve liontem no gabinete do senhor
prefeito uma commissão dc docentes da
escola profissional Souza Aguiar, que ahi
foi agradecer o comparecimento de
S. Ex. á exposição escolar naquelle es-
tabelecimcnto. Foi offerecido a S. Exi
uma artistica bengala, trabalhada em ma-
deiras nacionaes, confeccionada por alu-

j mnos daquèlla escola.

peto ciúme. Só a mãi, feminista e sogra,
não tinha a que se render. Era fortaleza
abandonada. D'ahi o seu espanto por ver
as filhas desertarem da sua legião, e o
crescer de ira contra os homens.

Numa certeira troça se vai desenrolan-
do a peça. interessante sempre, mas que,
sendo realmente engraçada, muito depen-
de do grupo dc artistas que a represen-
ta, pois quasi todos os papeis são de re-
sponsabilidade, por muito ligados á acção,
comcaractcres accentuados, e para alguns
desain ainda as exigências musicaes.

A masculinizada.advogada, mãi da pin-
tora. c da medica foi interpretada por
Margarida Martinó, tirando bom effeito
cômico na composição daquèlla mulher-
homem. A' Cremilda de Oliveira coube o

papel da pintora Rcnée, rigida, secca, sem
um carinho para o marido,- mas em quem
o ciúme faz depois apparecer a mulher.
Intelligente. ente representada a persona-
gem, e com brilho na parte musical.

A doutora Camilla tem uma boa inter-

prete em trenc Gomes, que alcançou tam-
bem pelos seus dotes vocaes.

Almeida Cruz, "muito bem no Pontgi-
rard, o paciente marido da pintora, que se
foi' entretendo com outra, emquanto não
conquistou o amor da esposa. No que teve
de cantar, conquistou o costumado agrado.

•Vasco SanfAnna, 110 Cibalet, o preten-
dente á mão da doutora «Camilla. e que a

cura do feminismo antes de se casarem,
representou com alegria e dicção clara e

justa.
. Antonio Gomes fez com acerto e graça
o marido que gdVerna a casa, mas que dc-

pois arma em conquistador de "cocottes".

E' justo uma referencia ainda á joven
actriz Carmen Marques, que representou
com a animação c frescura a bãroneza de
La Roche Taille, a amante de Pontgi-
raid.

A agradável partitura, de formosos tre-
chos, ensaiada e dirigida pelo maestro
Assis Pacheco, com o seu habitual esme-
ro, teve ;;or parte da orchestra uma ex-
ecução brilhante.

Boa montagem e marcação. Nada faltou
á opereta para constituir um espectaculo
digno de ser visto, e que mereceria fazer
uma larga carreira.

ARTESÃ ARTISTAS
THEATROS

THEATRO MUNICTPAL ~ La

casa de Ia Troya, pela compa-
nhia Vilches. '

1ECRE10 — Se a bomba
.arrebenta — Estréa da com-
panhia.

Bastante reclamizada, era de esperar,
conseguiu a companhia que se estreou no
theatro Recreio, sob o patrocínio da em-

preza José «Loureiro, dua9 magníficas
casas, porque tu»lo . concorria para tal :
titulo da revista, nomes dos seus auto-
res e, mais que tudo isso. um elenco
composto de artistas de noir.es já bas-
tante fcsíejados- na platéa carioca.

Se a bomba arrebenta, origipal de
Rego Barros,.. Carlos -.Bittencourt e Car-
doso de 'Menezes, musicada pelo maestro
Soriano, que dirige a orchestra, é uma
revista que agrada, desde o prólogo até
o seu quadro final, epilogado por su-
gestiva apolheose 4 í Independência do
Brasil.

A nova empreza. escolhendo com cri-
terio o» artistas para o seu elenco, con-
seguiu organizar uma. companhia, com
elementos -de mérito, formando um bio-
co homogêneo, capaz de arcar com as
responsabilidades das peças que lhe fo-
rem confiadas. Sem.olhar despezas, bus-
eando reunir o útil ao agradável, para
conseguir impor a companhia á estima

publica, proporcionando espectaculos bons
a preços populares, teve a interessante
revista da parceria carioca montagem
condigna, luxuosos scenarios novos, tu-
do á altura dos foros a que se fez cre-
dora a empreza José Loureiro.-

•E como se o elenco da companhia,
onde figui'a.m Zazá Soares. Phüomeita
Lima, Leda Vieira. Zezé Cabra] e outras,
não bastasse para garantia do suecesso,
a empreza fez ainda contrat'a«r dois nu-
meros especiaes — A Transmontana, can-
tora dc fados e modinhas, que tem lo-
grado exito, em-varias platéas nacionaes
e estrangeiras., e — Los Demos, ducttis-
tas e .bailarino? de mérito.

Nãu é, certamente, La casa de Ia Troya

uma das melhores peças do repertório da

companhia Vilches. Muito regional, fe-

rindo fundo em toda.a sua acção a nota

propicia á apresentação dc costumes gal-
legos, desde'os clássicos typos de rua,

como a-peixeira, o cbrio inveterado, os

mendigoslaintirientos dc porta-de igrejae

o canto triste dos sineiros. até a psyeho-
logia da alma sincera emotiva e simples

dos filhos da Gallizia, La casa de Ia

Troya, a nSo ser algumas .passagens de

sentimento e outras de puro eshoço de

ambiente, pouea cousa mais possue que

produza as grandes sensações sentidas

rcós espcct.aculos precedentes.- .' ;"
O entrecho é velho. Já o exploraram até

em opereta e por signal que com muita

felicidade porque Adeus mocidatle! pos-

sue além de; magnifica; musica um des-

envolvimento dc entrecho que passa da

emoção suave e vai até ab confrangimen-
to, quando ao cair o panno os dois jovens
namorados se separam cada um para on-

de o destino os solicita, ao passo que na

peça dc Peres Lujin tudo acaba num

convencionalismo assás vulgar.

O autor desenvolveu o assumpto era

quatro longos actos, dos quaes apenas o

terceiro' nos pareceu digno de uma tra-

ducção dc Linares Rivas, que aliás, tam-

bem não foi parcimonioso cm insistir na

nota sentimental, usando, na repisada

historia dc miséria do estudante pobre,
de uma linguagem que de tão repetida

acaba por causar enfado.
Nada disso quer, entretanto, dizer que Da parte masculina; figuram no elenco

a peça seja absolutamente destituída d*. 
| àe:*íque é director o actor Octavio Ran-

valor. Scenas tem èlla qué. interpretadas-f^y! os artjstas j0ã0 <__ Deus, Lino Ri-
como hontem o foram, nunca deixarão j| beiro, João Martins, J. Loureiro, Oswal-

N. da R. — Retirada do numero de
hontem, por falta de espaço.

Theatro «MuNtciPAt-,

Hoje. cm 4* recita de assignatura, ás
2o 11a horas em ponto, será representada
a comedia romântica ingleza Sitllivan, ad-
aptação de Ernesto Vilches, intitulada
Et comediante. ._,

F. o poema em 11111 acto, de'Julio .Dantas,
versão hespanhola do poeta Francisco Vil-
laespesa, La cena dc los cardctmles.

Amanha, festa.artistica da primeira
actriz Irene Lopez Heredia, em 5' recita
de assignatura. com 3 comedia em quatro
aclos, de Clvde Fitch;. traducção hespa-
nhola dç 

"E. V. Olive. La-músliàçlia que
todo lo tiene. O publico que teve oceasião
nas-recitas da companhia Vilches de apre-
ciar òs preciosos dotes artísticos desta
bellissima actriz irá ao theatro .Municipal
tributar-lhe as. justas homenagens e os
merecidos applausos.

-Domingo, ultima vesperal, çom a deli-
ciosa co.media Primerose.

O FESTIVAL DO PALÁCIO THEATRO.

E' hoje. qtte, .110 Palácio Theatro, sc
realiza, o festival* .promovido.- por uma
commissão dei amigos- e -admiradores dos
artistas Lu.iz'a Satanella è Estevão Ama-
rante. • 

,' 
" . 

, 
'•-,-., . .

.0 espectaculo oonstara dos dois pri-'
meitos actos-da opereta Miss -Dúrioe
de um acto variado, cm que tomarão
parte os artistas: Amárante,_cantando fa-
dos novos para a nossa platéa; Satanella,
cantando novas canções'do seu reperto-
rio:.e outros números pelos, artistas da
companhia. , .,'.. ... .. •' •¦«. -

AS DUAS OrERAS. NACIONAES K SKREM

CANTADAS NO MUNICTMI. EM 'K^i:

Ficou hontem resolvido pelo Sr. pre-
feito que as duas operas nacionaes a
serem cantadas 

' 
ha próxima temporada,

por força do contrato qtié tem còm a Pri-
feitura o emprezario Walter Moçchi, se-
rão o Schiavo, de Carlos Gomes, e Premi-
cias, do Sr. Abdon Milánez, director do
Instituto Nacional de Musica , ,

de agradar. Assim a do curto dialogo em

que um dos interolucutores é um ebrio,
magistralmente feito por Vilches; a do

idyüo de Carmina e Geraldo, á porta da

matriz, .e a da conversa dos mendigos,

que esperam os fiéis, a quem arrancam
esmolas á custa de lamúrias que são ver-
dadeiras cantilenas estudadas e applica-
das conforme a oceasião.

Justifica o titulo da peç.i o habito ob-
servado em Santiago de Compostella,
onde ella.sé passa, dc se dar a determina-
das casas um nome qué fique tradicional.
Assim, appellidaram os estudantes a sua
"republica" de "Casa de Ia Troya"'

porque estava situada na rua desse nome.

Pelo que já dissemos, já adivinhou o
leitor todo o enredo: vida de estudantes,
alegria, despreoecupação, amores que re-
beiitam dos corações como flores na pri-
mavera, c para coroar, casamentos que
desmentem a faina de que amores de es-
tudante não passam de brincadeiras...

A interpretação magnífica. Vilches, ex-
eclienie no Paiiduríno', uma pontinha para
o seu valor, e Irene Lopes niuito bem na

Carmiiia. O Sr.- Dc, Ia Mata fez bem o
Gerarão, ' ser.d** necessário destacar dós
danai* o Sr. Alexandre Max«imo. muito
corri-clíi nn estudante íiarcala e a senho-
r.i I.iu/.a Fauste. unia velha mendiga
co-.no não se pódc imaginar melhor.

O espect.-.etilfi foi ein beneficio do T.hea-
tro Drainaticj. Nacional da Sociedade de
Autores TlieãtrUeiS, do Retiro dns Jorna-
listas, da Cisa dos Artistas e da Caixa
Beneficente Theatral.

Pobres associações ! Vai receber cada
uma meia (luzia de mi! réis

quasi ás moscas...

do Novaes. Teixeira Bastos e outros,
tendo cada um delles procurado dar -o

niaior realce aos seus papeis, esforçando-
se por agradar por completo, c não lhes
foi difficil conseguir, muito embor.1 João
de Deus, rcapparecendo na platéa do "Re-

creio, continuasse a suppor estar ainda
representando para os " habitues do São
José. . , 1-

Através da revista percebe o especta-
dor um tênue enredo, justificando a
comperage, o qual vai até a sectía fin«al.

A critica á iLighté ebm feita.a home-
nagem aos aviadores é significativa bas-
tante, assim como patriótico sc torna o

quadro final, quando o patriotismo des-

perta para expulsar os "cavadores".

A companhia estreante no Recreio
pôde considerar-se vencedora no .seu
primeiro passo, e a revista, a propósito
escripta para esse debut, manter-se-ha
por longo tempo em scena.

THEATRO 'REPUBLICA — O
onlro sexo,' opereta cm tres
actos, pela companhia Cremil-
da de .Oliveira.

Para encerrar a serie de recitas de assi-

gnatura da companhia Cremilda de Olivei-
ra, no Republica, representou-se a opereta
de Jean Giibert, O outro sexo, já aqui
conhecida, com o titulo de Eva'moderna.

Peça.de " charge " á-s modernas preten
sões do sexo fraco invadir as attribuições
do homem, de o tornar dispensável,- de o
relegar aos humildes misteres -.caseiros,

apresenta tres typos de mulher—mãi e
duas filhas—que tentaram • praticamente
o feminismo. Assim, a mãi fez-se advega-
do, a filha Rcnée, pintora, e a filha Ca-

a sala ficou j milia. medica.
: Nas duas filhas a doença não é de dif-

j fiei! cura. A doutora Camilla curou-se
~. de C. I antes de casar, rendida pelo amor. A pin-

A compra do Theatro S. Pedro.

Foi hontem lavradu o contrato de
acquisição do Theatro S. Pedro . peU
quantia de dois mil contos de réis.

O pagamento foi feito com duas mil
apólices.municipaes do valor de uin con-
to de réis cada uma.

Hontem mesmo o Dr. Raul Cardoso, di-
rector do. Patrimônio Municipal, a quem
foi entregue o edificio, passou quasi todo

dia em visita de inspecção ás dependen-
cias do. theatro. •

A Companhia Vilches vai para o Pa-
lace TÍIEATRE.

No próximo dia 30 do corrente estréa-
rá no Palace-Theatre, onde fará unia
temporada de doze recitas, a companhia
hespanhola de comedia Ernesto, Vilches.
que oecupa: actualmente o Municipal.

,«:-: 
'. 
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MUNICIPAL^. El-conte-diante-k La
-casti.de los.coiidcuales. ¦¦' °'-' sir
: TRIANON — A-casa do tió"'Pcdro.
I PALÁCIO — üíiJíií>iiíbi>'«'intefmfedio.
; S.'PEDRO — A'Capital Federal.-
. S. JOSE' — Os cangaceiros:) '¦?.

CARLOS "GOMES ' — A' Pèitsão de
Nicola. . .

RECREIO — Se a bomba arrebenta;
REPUBLICA — Mercado de donzellas.

O dia de hontem passou-o a em-

baixada especial da Norte-America,
em visitas officiaes, qüe começaram
logo após o almoço do Guanabara.

- Sempre houve tempo, porém, para

que. não só o Sr. Colby, como os dc-

muis membros da missão, percorres-
sem, em automóvel, logradouros e

arrabaldes cariocas, tendo sempre

palavras.de verdadeiro 
'encantamen-

to para o que lhes deparava á vista.

Um aspecto ja conhecido, c. que é

muito prazeirosamente registrado, é

o que imprimem á cidade os mari-
nheiros "yankees". Alegres, profun-
damente joviaes, elles se derramam

pelas principaes ruas da cidade, em

grandes demonstrações de satisfa-

ção, Ora do automóveis, ora em
"tramways" da Light, elles pro-
curam, em grupos, os vários bairros
onde possam eapalreeer em liberda-
de as suas boas disposições do espi-
rito.

A' officialidade do "Florida", têm

prestado os nossos officiaes de ma-
rinha inequívocas demonstrações de
amisade, que os americanos perce-
bem não serem npenas dictadas pelos
deveres de hospitalidade, mas, prin-
çipalmente, por altos sentimentos de
fraternidade americana.

NO GUANABAKA
Realizou-se hontem. no palácio

Guanabara, o almoço offerecido pelo
embaixador Baimbridge Colby" ás nl-
tus autoridades nacionais.

Poi essa reunião um pretexto a
mais para se aproveitar em franca
cordialidade, na melhor comu-unhâo
de idéas, o pouco espaço de tempo
que nos reserva a embaixada- espe-
ciai dos Estados Unidos.

A" mesa, ornamentada de flores
naturaes, dispostas artisticamente,
sentaram-se os Srs. Bueno Brandão,
presidente da Camnra dos Depu-
tados: ministros Alfredo Pinto, da
justiça; Pnndiíl Calogenis, da guerra;
Fererira Chaves, da .11 arinha-, Home-
ro Baptista, da fazenda; Simões Lo-
pes, da- agricultura; Pires do Rio-, da
viação; Azevedo Marques, do exte-
rior; general Bento Ribeiro e almi-
rante Pedro Max de Frontin, chefes
dos estadoa-maiores do exercito e da
armada; senador Fernando Mendes e
deputado Alberto Sarmento, presi-
dentes das commissOes de diploma-
cia do Senado e da Camara; Carlos
Sampaio, prefeito- do Districto Fe-
deral; senador Alfredo Ellis, depu-
tadus Cflrlos de Ccvnr.pos e Augusto
de Limu, Dr. Ipanema Moreira, gene-
ral Carno-knite, almirante Pnssett,
coronel Wiliam Kelly, Drs. Gii.il. er.-
me Sclierwell e William Peck.

Exeusaram-.se por, não poderem
comparecer 08 Srs. Bueno dc Paiva,
vice-presidente da Republica; Auto-
nio- Azeredo, vice-presidente do- Se-
nado. e Herminio do Espirito Santo,
presidente do Supremo* Tribunal .Fe-
derál.

NA ritEFEITUI-lA
De accordo com o programma,

O embaixador norte-americano Sir
Baimbridge Colby, em niissão es-
pecai junto no nosso governo, vis. ou
lioíitc-m á tarde, no paço municipal, o
Dr. Carlos Sampaio-, governador da
«idade. •

A chegada dé S. Ex. ílcu-se precisa-
mente ás 16.35 horas, sendo recebido
á'escada pelo secretario do ;prefçito,
Dr. | Manoel Duarte e pelos* officiaes
de gabinete, Drs.- Mirandií «Rosa è.
.Mello Franco. ' - .

Após os cumprmentos, o Sr. Colby
tol conduzido íUé o salão nobre, onde
o Sr. prefeito o esperava, ladeado por
todos os directores geraes da Prefei-
tura, que foram suecessivamente apre-
sentados ao illustre visitante. Com O
Dr. Carlos Sampaio entreteve S. Ex.
o Sr. embaixador Colby amistosa pa-

ilesti-a, que durou cerca de 10 mnu-
tos, havendo inspeccionado, coni gran-
de interesse, o mappa topographico,
em relevo, do Distr. to FederaJ. tra-
balho de um scientista americano. Os
officiaes da comitva de S. Ex. o
Sr. secretario do Estado norte-ameri-
cano, espalharam-se pelo salão, em pa-
lestra. Eram elles os Srs. Capitão
William Moore; capitão de fragata
Alexandre Messe>^r, coronel Alipio
Gama, além dos demais offciaes nor-
tc-amerleanos.

S. Ex. o Sr.- embaixador norte-
america-o retlrou-se apôs, sendo
acompanhado por sua comitiva e pelo
;Dr. Carlos Sampaio, prefeito, que ou-
viu do illustre vislante as mais lison-
geiras referencias Jtavendo-o levado, a
seguir, em visita a vnrios pontos pit-
toresens da cidade.

oropaganda dos porduetos o interessoa
do um paiz e outro e muito princi-
nalmente quanto a informações

Referindo-se ao secretario do Es-
lado, Sr. Colby. o Sr. Sherwell mos-
trou que esse estadista representava
de facto o "espirito de concórdia a
de am':.ade fraternal da grande Repu-
blica do norte, para com suas irmãs do
sul e que esse administrador tem um
grande respeito e admiração peda çul-
tura latina nas republicas sul-ameri-
canas da qual 6 tão alto representnn-
to o Brasil, cultura essa quo os Ba-
tados Ürtidos conhecem muito melhor
nos últimos annos de maor aproxi-

Finda a exposição do Sr. Sherwell
foi ella applaudida calorosamente t.m-
todos os presentes:

O Dr. Amaro Cavalcanti elogiou o
discurso do Sr. Sherwell. lembrando as
boas amizades que eonta entre os esta-
distas americanos, cujo contaeto, tevo
a fortuna de gozar nas suas missões ao
estrangeiro.

O Sr. nvnisLro, depois de agradecei'
ao profess-or Sherwell e retribuir a
mensagem de cordialidade de que 8
portador, levantou a sessão, em meio
de prolongados applausoã.

NO MINISTÉRIO DA GCERBA

O general norte-americano Cran-
khit, em companhia do official tt.«
nosso exercito, -posto & sua disposi-
ção, capitão Álvaro Joaquim de
Àmarante, esteve hontem no Minis-
terio da guerra, em visita ao Sr. mi-
nistro e altas autoridades militares.

j A PARTIDA BO "FLORIDA"

A possante nave americana levan-
fará ferros no sabbado próximo, ti.
noite, em demanda da capital uru-
guaya.

Pelas noticias quo nos -chegam da
Montevidéo, fazem-se ali grandes
preparativos para a recepção do se-
nhor Colby e sua comitiva. E não
só no nosso mais próximo vizinho do
sul se fazem preparativos para o fim
referido: Buenos Aires, que terã
tambem a visita do "Florida", já tem
o seu .programma de homenagens ii
missão de cordialidade dos Estados
Unidos.

VARIAS NOTAS

Os jornalislas Crawford o Seidhfll,
representantes do "New York Ti-
mes" e do "New Tork World", têm
mandado para os seus jornaes ex-
tensos telegraiiiinas, narrando minu-
ciosamente todas as manifcstaçõcíi
de que tem sido alvo o illustre secre*
tario americano.

NÓ OATTETE
As despedidas <lo Sr. Colby

O Sr. Co.lby, secretario de Esta ilo
norte-americano, irá. hoje, fta 1.5 lio-
ras, despedir-se do- Sr. presidente da
Republica, embarcando depois no Ar-
senal de Marinha, para bordo do
"Florida".

A' tarde, depois da festa que o
Sr. Colby offerece a bordo do côura-
çado, As autoridades e à. sociedade
brasileira, .0 "Florida'' suspenderá
ferros.

LIVROS Antes de comprar visite
V. Ex. a Libreria " Es-
paãola ", Alfândega, .17.

VARIAS

NO MINISTÉRIO «A FAZENDA

Reuniu-se hontem, ãs 14 horas, no
Ministério da Fazenda, a alta commis-
são intor-americana, em homenagem
ao representante do conselho adminis-
trativo da alta corri missão, com sede
em Washington.

O Dr. Gullermo A. Sherwell, muito
conhecido de al.çuns dos membros da-
secção brasileira, por haver servido de
.secretario e consultor juridico â. mis-
são americana presidida pelo secreta-
rio da fazenda, Sr. Mac Adoo, na con-
ferencia pan-americana de Buenos Ai-
res, foi saudado pelo Dr. Homero Ba-
ptista, presidente da secção brasileira,
que enalteceu os serviços prestados
pelo conselho executivo central auxi-
liando a creação das secções permar
nentes em todos os paizes americanos.

Usou da palavra a seguir o doutor
Amaxo Cavalcanti, vice-presidente, que
discutiu as questões dos câmbios in-
ternacionaea e da necessidade de
accordos, convênios ou tratados entre
os diversos p.oizes, agora que nenhuma
secção pôde viver exclusivamente den-
tro das suas fronteiras.

O Sr. Sharwell apresentou, èm re-
sumo, as saudações especiaes do se-
cretario da fazenda dos Estados Uni-
dos, Sr. Honston, e do secretario geral
do conselho executivo, Dr. Rosve, não
sò ao Sr. ministro dá fazenda como
aos collegas dá secção do Brasil, mos-
liando que a alta commissão é e deve
constituir uma família, em que os di-
versos membros, irmãos, comquanto
de paizes estrange-ros, trabalhem com
a unica organ'zação, desenvolvendo a
sua actividade em todas as nações do
continente, sem caracter de obrigação,
sem influencia ou pressão diploma-
tica.

O conselho executivo age com sua
secretaria geral, recebendo e transmit-
lindo as suas suggestões das varias
secções, sem autoridade própria, a não
ser áquella que lhe vem da confiança
das diversas secções nacionaes.

Nos Estados. Unidos, além do conse-
lho executivo, existe a secção nacional,
idêntica ou semelhante ã que mame-
mos aqui e nos outros paizes ameti-
e:«uos.

«... ... .j.. | O Sr. Sheivell mostrou a necessi-
ODEON—.-í pe:.-á de niunV», O õo.fc* dáüu du 

"troca 
de informações directas

enttfc os secretários das diversas se-
iiçOes, evitando a demora e as for-
nii«i:(U«dc-s inilispensaviMs na correspon-
delicia trocada entre ministros de Es-
uidõa ou as repartições subordinadas
aos ministérios.

Frizou ainda o Sr. Shewell a im-
portancia da alta commissão e das va*
rias sucções como intermediários de

tTMA CIRCrí.AR DO DIRECTOR
DA SAUDE DA GUERRA

Em.bolellm. r\À Xf região, foi tran-
scripta,' pára ,os devidos Èjnsj, .11 se-
guinte circular do general-director
da saude dá guerra, dirigido ao ge-
neral Biirbedo: "Precisando esta di-
rectoria colher os elementos necessn-
rios para á execução da alinea A do
art. 3" do respectivo regulamento em
vigor, solicito vossas providencias,
para que seja remettlda a esta í-epar-
tição, por todas as unidades sob yoB-
so commando, uma c-ipia do registro
medico de aquartelatnento, de accor-
do com o modelo publicado 110 bole-
tim do exercito, 11. 17, de 20 de abril
4'e 1ÍU..6.

Gomo torna-se necessário lambem
a esta directoria conhecer as condi-
ções hygiei tíe as o demais dados rela-
tivos aos 'edifícios 

que servem paia
as instalações dos hospitaes, enfer-
marias e demais estabelecimentos
militares, sitos na região sob vosho
commando, solicito, igualmente, vos-
sas ordens, para que sejam manda.do.l
applicar a elles as mesmas disposi-
ções do registro medico de aquart.ela-
niento, de modo a que os respectivos
médicos possam organizar um resis-
tro semelhante, remettendo para esta
directoria unia copia desses regis-
troa.

A remessa de plantas ou "croqulí)"
de cada quartel ou estabelecimento»
torna-se de errando vantagem para o
objectivo do regulamento desta dire-
ctoria, que melhor se habilitara paia
os estudos de hygiene iniciados pela
sua funeção.

Esta directoria desejar!!, estar do
posse desses dados solicitados ao vos-
so digno conluiando até lõ de abril
do anno próximo vindouro".

Dos artistas Luiza Satanella e Estevão
Amárante, que partem no dia 28 para
Portugal, recebemos gentis cartões de
despedida.

— Os duetistas internacionaes Las-
Gre-Fer, que brevemente se apresentarão
ao publico do Rio de Janeiro, enviaram-
nos bilhete de cumprimentos.

* « Amanhã, dia de Natal, a compa-
nhia Cremilda- de Oliveira representará,
em vesperal, a popular opereta A viuva
alegre, um dos seus grandes êxitos.

Nesta matinêe, que é dedicada ao
mundo infantil, haverá farta distribuição
de bonbons ás crianças que assistirem
ao -espectaculo. . -

* * Será depois de amanhã, no salão
do Club Gymnastico Portuguez, gentil-
mente cedido pela sua directoria. que se
realizará o festival em beneficio do tenor
brasileiro Hut. Lauria (petit Caruso).
Além do beneficiado, que tomará parte
nesta festa, cantando trechos de operas,
luvr.i vários números de musicas e re-
pfestíilaçõés dramáticas.

CINEMATÜGRAIMIOS
PATHE' — A franeexinho e Pu//ié

Arist> n. (ji
—A pes.-á de ni«.n. >, O vaW .

de ititi est»ieitú t (.'«iii!«n«)i(-/l«íi(*!-'iil(ídtj. I
OÍNCRAi — Aviaijei.l :fV .iàçilte c

Cariii.j* .«•«•«¦ ti*. .nii/i'rí.
IDIÍAL —¦ .1 francrsinlia rt Americano

de lueto.
l'A'kt'3 — •-' viagem de Maciste:
Kl.r.O RO-BALL — O fcj. <)«•( Leão.
01. V ACPI A — O terror e a ilha do

terror.

OFFICIAES DF. 2* LINHA

Os tenentes-coroneis Emilio. Har-
mento, Aristóteles de Menezes e Luiz
Furtado vão fazer parte da commis-
são que tem de aferir a prova df ea-
pacidade do commando dos cândida-
toa ao officialato da . " linha, coro-
nèis e tenentes-coroneis, da guarda
nacional.

Quando ouvirem o toque <le mu
sino....

—W pn-pfiv Noel distribuindo brlu-
quedos no

O PAVILHÃO
OUVIDOR 108

TRIBUNAL DE CONTAS
O Tribunal de Contas, na sessão dc

hontem, das câmaras reunidas, orde-
nou o registro do credito de r-Ms
1.65'9:G02'$1'94, jiapel, e 35:311.801,
ouro, para pagamento de dividas de
exercieios findos; de 1.30-3:000$, para
instalação de diversas usinas de be-
neflciamehto de algodão o seus sub-
:productos, no nordeste brasileiro; de
.11:4,24$, para pagamento de despeza?
feitas com o transporte e tratamento.
na Europa, do Io tenente Luiz Bar-
bedo; de 3>5.2:0OO'$. supplomentai- .1
verba 3*. para at.jnder ás despezas
tde varias consignações:; de 200:000$,
para pagamento de empréstimo á
Companhia Industria e Via«;ão «1»
Pirápora, è do adiantamento de réi.1
10:0>00$, áo inspector addido do ser-
vtr-õ dò" -povoamento'A. R. Costa
Soerhiliò, para obras "urgentes nos
oois pavilhões; de 10:000$, a Lueit
de Albuquerque Mello, para despezas
au manutenção do Stud Book Xa-
clunat.

Resolveu ainda o Tribunal recusar
registro ao adiantamento de 100:000$
ao major Bernardo Burbosa Rodri-
gues Pereira, chefe da commissão de
limites dos E-stados do Norte, por ter
sido solicitado para ser feito por in-
termedio do Banco do Brasil, que nio
é repartição pbga,dora4
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Naffl/.
\ humanidade commemora amanhã, 25

dc dezembro, o nascimento de Jesus, que

0< prophetas animnciaram como o Mes-

cias que viria sacrificar-se para redimir

o mundo.
\ belleza ditada pela philosophia aue

Christo pregou, os ensinamentos moraes

que delia promanam, a virtude sem par

nue significam postulados dos Evange-

lhos, dão á doutrina um cunho de grande

elevação, em que os homens se apegam,

I105 ir.or.-.entos de dòr e de alegria, nos

transes da amargura e'da fortuna — ora

rendendo graças, ora colhendo forças

para a resignação.
O Natal deste anno vem encontrar o

brazeiro mal extineto da mais terrive! das

conflagrações do mundo, milhares e mi-

lhares de creaíuras sem tecto e coin fome,

c pela eterna contradição das coisas hu-

manas, alguns milhares de outras creatu-

ras em conforto, ciue nem por ser apoiado

naquellas misérias deixa de ser feliz...
Xo Brasil, no Rio principalmente, onde

predomina o culto christão, aproveita-se

o dia de Natal para se promoverem fes-

t.-,s de solidariedade social, de amparo

aus pohresinhos, tão ricos de fé, na suave

tsperança dc que Deus Poderoso lhes mi-
uore os soffrimentos.

«
A directoria do Abrigo de Santa The-

reza de Jesus participa que a sessão com-
memorativa do Naiiil de Jesus terá logar
•miaiihã, -5. ás 15 horas, na sua sede so-
ciai. á rua Ibituruna 11. 51.

A população da .nossa capital, acuclin-
io ao appello das senhoras Damas da As-
sistencia á Infância, que promovem a
Festa da criança pobre, continua a remet-
,er ohulos eom este piedoso destino.

Xo dia de Natal a associação das Da-
mas .la Assistência á Infância fará. ás 13
horas, no edificio do Instituto de Protc-
ccão e Assistência á Infância, á rua Vis-
conde do Rio Rranco (sobrado), uma
pr;.:uie distribuição de soccorros. deven-
do todos os portadores de cartão verde
ts-.ar presentes ás I2i_2 horas.

va de sym.pathia que acabava de receber
dos seus amigos c elogiou os alumnos da
escola pela intelligencia c dedicação re-
veladas, durante os cursos.

A escola militar de aviação offerèceu
ao illustre aviador francez uma rica lem-
branca.

Homenagens.
Verificando-se a 28 do corrente o se-

gundo anniversario do passamento de
Olavo Bilac, estão projectadas significa-
tivas homenagens á memória do iivsigne
poeta.

Entre as manifestações que nesse dia
seus amigos levarão a effeito. como cíilfc
dc estima e preito de inextinguivcl sau-
dade ao inspirado c:,ntor da Via Láctea,
figura a conferência que Heitor Lima rea-
lizará no salão da Bibliotheea Nacional,
ás 20,3o horas, referindo episódios da
vida e commentando passagens da obra
de Olavo Bilac.

Os convites para a confemecia encon-
tram-se na secretaria da Bibliotheea Na-
cional.

Manifestações.

Boas festas.
Tiveram a gentileza dc nos enviar vo-

tos de felicidade para o próximo anno:^
Associação Christã de Moços, Francis-

co Borges. Geraldo Rocha, Calmon Fialho
K C. Gf.itchfield íi C, Credit For.-oier du
Brésil ec de 1'Am-erique du Siid; .1. A.
Llopait, da Parsons Frading Coiiipany.
Tinoco Machado & C, Foster Mi C.ellen
('on-.pany. Affonso Baptista e Maria Gril-
lo j'u.,ephina Ely Cunha, Artliur.de Oli-
•r.n e Aurelia dc Oliveira, Alberto Ri-
beiro de Carvalho, os sub-officiaes. do
corno dc marinheiros naeionaes.

Festas,
Ná enseada de Botafogo reaüza.se

.¦manhã .-. festa veneziana que, conforme
sabemos, terá grande brilhantismo. Está
sendo profusamente ijlíimiháda toda a
praia de Botafogo, com cerca. de. 6.000
lâmpadas electricas, assim como-o pavi-
lhãu de Regatas, o pavilhão Mourisco,
Cli.b dc Regatas dc Botafogo, o- edificio
ila City, o Pão dt Assucar que certamente
apresentará em conjunto um effeito en-
cantador do. bello recinto da nossa bacia
de Botafogo.

Os trabalhos das allcgorias e ornamen-
taçõi-s das embarcações estão quasi con-
cluidos reinando grande azafama entre os
artistas e operários, pois cerca de 100 cm-
barcaçoes estão st-ndo acabadas.

Amanhã o publico carioca terá uma
noite de deslumbramento para compensar
os agruras da vida.

Presunícrsè que os clubs dc regatas, as-
sim como os clubs náuticos liga de velei-
ros, clubs carnavalescos, entre elles De-
r.ioeraiicos, Fenianos e Tenentes, com-
pareçam. ..-'

Conferências.
Amanhã • rcr.lizii-sé no salão nobre

do Ministério da Agricultura, ás 15 ho-
ras. a festa da collação de gráo dos agro-
nomos e veterinários diplomados este
anno pela Escola Superior de Agricultura
e Medicina Veterinária.

Será paranynvpho dos agrônomos o
Dr. llilefonso Simões Lopes, ministro da
agricultura, e da turma de veterinários, o
¦deputado Cincinato Braga.

*
A senliorita Violei; Atkinson Grimshaw

realizará no próximo dia 2&. ás 16 horas,
no salão da Bibliotheea Nacional, uma
conferência, em torno da qual existe sym-
patine» espectativa. ...

A conferência, que obedecerá a um
theina siiggestivo e opporfuno, é sob os
auspícios da Associação das Bandeirante?
(Cirl Cuides).

Trouxe-nos pessoalmente o convite
para essa reunião literária a senhorita
Villela dos Santos, secretaria dessa uti-
lissima instituição.

O Dr. Dcsiderio. L. de Oliveira, 1° offi-
ciai da directoria. de fazenda do 'Estado
do Rio, nomeado official dc gabinete do
Dr. Raul Veiga, presidente do F.stado, tem
recebido muitas felicitações pela sua no-
meação, principalmente de seus antigos
companheiros de trabalho.

O Dr. Desiderio de Oliveira estivera
anteriormente no gabinete do secretario
geral, quando este cargo era exercido pelo
Dr. Domingos M;\'iano.

Anniversarios.
Passa hoje o anniversario natalicio da

Sra. D. Eugenia Rainho, esposa do com-
mendador José Rainho da Silva Carneiro,
do alto comineicio da nossa praça e pre-
sitlcivte da Real e Benem.erita Sociedade
Portugueza de Beneficência.

*
Faz annos hoje o Sr. Oltilio Gonçalves,

funecionario dos estaleiros Lage & Ir-

¦Completa hoje mais um anniversario.a
menina Nice, filha do tenente Antônio de
Almeida Filho, negociante em Araruama.*

Passa- hoje o anniversario natalicio do
capitão Avidio Martins, medico do hos-
pitai central do exercito.

Faz annos hoje o Sr. João Ferreira
Pinto. .*

Passa hoje o anniversario natalicio da
Sra. D. Engracia Vidal Leite de Almeida
Lima, progenitora do Dr. Pedro Fran-
klin de Almeida Lima, nosso collega dc
imprensa e official de gabinete do chefe
de policia. -"*

Faz annos hoje o Sr. Jacob Kosinski,
do ako commercio de nossa praça e pre-
sidi-nlc do Comitê Nacional Polonais,
desta capital. »

Completa hoje,mais um anno a senho-
ra D. Anua do Nascimento Perez, esposa
do negociante desta praça Sr. José Alon-
so Perez. il

* ......
Faz annos hoje o Dr. Sonza Carvalho,

distineto medico desta capital.*
Passa hoje a data do anniversario na-

(alicio do Dr. Manoel Reis, deputado fe-
deral pelo Estado do Rio de Janeiro.• '•- í''

Passa hoje a data natalicia da Exma.
Sra.. D. Julia Cordeiro da Graça, esposa
do Sr. Carlos Cordeiro da Graça, nego-
ciante nesta pl-aça. •'•'

Passa hoje o anniversario do coronel
Julio César "Lutt.erbach, fazendeiro no
municipio do Carmo, no Estado do Rio.

«
Faz annos hoje o Sr. F. H. Bcteille, da

firmaBetteille c Kusncr.- *
Faz annos hoje o Dr. Mario Fonseca

director dc sessão e ora director geral.
interino, da contabilidade do Ministério
da Agricultura. *

Passa hoje o anniversario natalicio
da senhorita Elza Palcrmo, filha do
cav. Anselmo Palcrmo. ....

I natÃlT|1
fl ANN0N0V0 I
I PRESENTES UTEIS I
I BRINOUÊDOS a
I ARTIGOS DE MODA II
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A' entrada do cortejo na igreja uma
orchestra composta de 25 professores do
Centro Musical, sob a regência do mães-
tro João Raymundo Rodrigues, executou
a marcha Nupcial, de Mendelsohn.

Por oceasião da benção, cantou a pro-
fessora Sra. D. Lydia de Albuquerque Sal-
gado, acompanhada ao harmonium pela
Sra. D. Rosina dc Mendonça e pela or-
chestra a Ave Maria, de Schumann.

*
Realizou-se ante-hontem o casamento

da senhorita Sylvia de Campos Mello,
filha do Dr. Bento de Campos Mello,
chefe de secção da secretaria da policia
c nosso collega de imprensa, com o se-
nhor Adherbal de Souza Bastos, filho do
Sr. Souza Bastos, conceituado despachou-
te geral da Alfândega.

O acto teve logar ás 13 i|2 horas,
na residência dos pais do noivo, á rua Co-
pacabana n. 187, e foi testemunhado pe-
Ios Srs. Álvaro tle Souza Bastos c senho-
ra c Dr. Bento de Campos Mello e 'Sua es-
posa, a Sra. D. Anna de Campos Mello.

O religioso effectuou-se na matriz de
S. João Baptista da Lagoa, servindo de
padrinhos, do noivo, o Sr. Alfredo de
Souza Bastos e a Sra. D. Noemia de Bas-
tos Amarante, e da noiva, o Sr. Álvaro do
Rego Monteiro e senhora.

As almofadas foram conduzidas pelas
senhoritas Maria de Lourdes Souza Bas-
tos e Macedo Villa, e pelos meninos Ro-
berto Amarante e Álvaro do Rego Mon-
teiro Filho.

mos apanhados de flores naturaes, do
Sr. Djalma Nogueira, da Casa Flora.

Dentre os cumprimentos pessoaes, por'
telegrammas, cartas e cartões, viam-se os
segúntes: dos Srs. Affonso Vizeu, coronel
Francisco Eugênio Leal e fainilia, Fran-
cisco Eugênio Leal Junior e senhora;
João Lima Jaynie França, tenente Julio
Marcondes do Amaral e senhora, Alfredo
Correia da Silva, Julio Monteiro, Será-
fim Carriço e senhora, Aristóteles Bar-
bosa, Agostinho Farani, Luiz Rosa, Gar-
cia Junior, Decio Quartim, major Nunes
e senhora, José Antônio de Souza, fa-
milia Ernesto Senna, Gustavo Senna,
João Senna, A. Souza Vianna, Evaristo
Novaes, Eduardo Vaz, Bernardino Oli-
veira, João Ildefonso e familia, A, Ci-
cero, J. Avelino e familia, Manoel Manoel
Fontora e familia, Francisco Guimarães,
Dr. Arthur Fernandes, Eugênio Bitten-
court, Francisco Bittencourt. Dr. Gui-
lherme Armando e senhora, M. Rozendo
Cordeiro, Ruy Campista, Sra. Babita Ma-
galhães, Alzira Braga, Elisa Guimarães,
Cecilia Cordeiro Bittencourt, Maria
Nahon, Elisa Levy, Maria Augusta Cor-
deiro, F. Cassiano, Julia dos Santos,
Luiza Mandroni, Esther Bourgeois Mal-
lena, Ruth e Alda Nunes, senhoritas Ho-
norata Mara, M. Julieta Cordeiro e Hilda
Braga, Dr. Carvalho Brito, de Bello Ho-
rizonte; Juvenal Pereira, de Sant'Ameu-
se; casa Royal Store e Companhia F.
SanfAnieuse e outros.

Os noivos seguiram para Petropolis, de
onde regressarão amanhã.

Enfermos.
Tem estado enfermo o senador Antônio

Azeredo, vice-presidente do Senado Fe-
deral .

S. Ex., porém, desde hontem que sente

grandes melhoras, tendo, por isso, come-

çado a receber a visita de muitas pessoas
da alta sociedade brasileira e do corpo
diplomático.

Missa em acção de graças.
iDiogo Gonçalves dos Santos manda

celebrar, no altar-mór da igreja da Lapa,
amanhã, 2.5 do corrente, ás 10 e meia ho-
ras, missa em acção de graça pelo resta-
bclecimento da enfermidade .que deteve
no leito o Dr. Edmundo de Azurerii Fur-
tado.
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Fallecimentos.

Ganlen party.
F.-n beneficio do Centro Social Femi-

nino. será realizado no próximo domingo
um " garden party", promovido por uma
conimissão, composta das Exmas. senho-
ras Hortencia Weinschenck, Eugenia
Mar-.ins Lage, Julieta Leão Teixeira, Ma-
ria .ii- Lourdes, Tarquinio de Souza, Ju-
lia dc Campos Farrula, Theodorina de
Castro Maia, Isabel Jacobine Laconi.be;
I.isbella Couto Fernandes e Maria José
Gar.iez.

A digna directoria do Club de Regatas
Flamengo cedeu para esse fim o seu cam--
].». á rua Paysandú, onde serão tainbem
vi 11 '.idos naquella tarde os bilhetes dc in-
i!"-.so.

Para uma festa promovida pelas distin-
c:.;s senhoras que compõem a commissão,
e cuja renda vai ser applicada a tão no-
b es fins. é de esperar que desperte uma
saturai concurrencia dc pessoas da nossa
u. lhor sociedade.

Al moços.
O coronel Magnin, chefe da missão

franceza de aviação, vai partir nos pri-
meiros dias do próximo anno, para a
J ruiça, a chamado do governo, afim de
ali exercer uma importante commissão.

O distineto director da nossa escola de
aviação militar, á quem ella tanto deve,
angariou no nosso meio militar as jus-•".; sympathias a que faz jus o scu tem-
Peramcnto cavalheiresco, e os seus col-
"'gas e aluamos dessa escola querendo lhe
pati atear o apreço em que o têm, offere-
ccr.v.n-lhc, hontem. no casino. da escola
no Campo dos Affonsos, um- almoço inti-
'•"' que transcorreu na maior cordiali-
U;.de.

Vo clicmpagnc, o coronel Aranha com-
mandante desse estabelecimento, ergueu
fi M,a taça e, em phrases eloqüentes, e.\-
]'¦' ...u ::o homenageado o pesar qne todos
l^ •¦:'.',-, commandados sentiam pela seu
re.;n-»so á França, apresentando a S. S.
os icitus de felicidades, augurados pelos
Oltii-iái-s, inferiores e praças da escola de
:'l'-..âo militar.

K11, -e.-i,..l:, falou o coronel Magnin.
S. S. emocionado, agradeceu aqucLa pro-

Casamentos.
Realiza-se hoje, na avenida Mem de

Sá n. 1.48! residência dos avós da noiva,
o enlace matrimonial do capitão-tenente
Tlieo-baldo Gonçalves Pereira com a senho-
rita -Maria de Lourdes Aceioly Cosia, filha
da' Sra. D. Marieta.' Barbosa de Pinho, c
enteada do Sr. José Gonçalves de Pinho
Netto. funecionario da Inspeetoria Fe-
deral de Portos, Rios e Canaes.

_ Serão paranymphos, no eivei, do noivo,
o 1° tenente Antônio Guimarães é a se-
nhorita Cecilia Cândida Costa, e da noi-
va, o Dr. Leão de Aquino e esposa; e no
religioso, do.noivo, o capilão-tenente Hei-
tor Alves de Moura .e esposa, e da noiva,
o Dr. Mario de Almeida Goulart, official
de gabinete do Dr. Pires do Rio, ministro
da viação e obras publicas.c sua Exma. cs-
posa.

*
Contratou casamento com a senhorita

Aspasia Bandeira Maia, filha do Sr. José
Diniz da Costa Maia, o"Sr. Alfredo Tava-
res da Silva, 3" official dos Correios.

Realizou-se no sabbado, 18 do corrente,
o enlace matrimonial do Sr. Carlos M.
Koehler, industrial em Pindauionhangaba,
filho do Sr. Carlos Koehler, industrial tm
Coritiba, e da Sra. D. Gertrudes Koehler
Assebourg, com a senhorita Mercedes de
Souza Magalhães, filha do coronel Bene-
venuto dc Souz.ii Magalhães, que por mui-
to tempo exerceu o cargo de assistente
militar, 

'no 
Ministério da Justiça, c íalle-

cido em Lisboa, c da Sra. D. Maria Au-
gusta Vandeck "Magalhães.

Ambas as ecremonias reaüzaram-se em
casa da mãi da noiva, á rua General Roc-
ca 11. 77, respectivamente, ás 14 e 15 ho-
ras. Testemunharam o acto civil, por par-
tc do noivo, o Sr. Carlos Künertz c sua
esposa, a Sra. D. Margarida KitnciU; da
noiva, o Sr. Carlos Koehler e a Sra. dona
Gertrudes Koehler; no religioso, do noivo,
o Sr. Carlos Koehler e a Sra. D. Gertru-
des Ki-L-liier-, da noiva, o Dr. Soüdonio
Leite c a Sra. D. Maria Virginia Leite.
Durante a ceremonia religiosa, cantou a
Ave Maria, de Gounotid, a Sra. D. Mar-
garida Künertz.

*
Realizou-se no sabbado ultimo o en-

lace matrimonial do Sr. Amilcar de Bar-"ros Santos Mello, com a senhorita Lilia
Maria de Araujo.

O acto civil teve logar na 5* pretoria
eivei, tendo como juiz o Dr. Sylvio Mar-
tins Ferreira, servindo de testemunhas
os Srs. maestro Abdon Lyra, Antônio Ka-
mos e Odilio de Souza e Silva.

O acto religioso, que se realizou na hia-
triz de S. Francisco Xavier, se revestiu
da maior pompa, servindo de padrinhos os
Srs. coronel João Hygino dc Araujo e se-
nhora, por parte do noivo, e Euzebio Gon-
çalves de Freitas e senhora, por parte da
noiva.

Qoi-ri-in j.eln 2» iirelorln eivei, freguesia de
Siuiíu Kiln e ltlta do íiovornndor, oh t*us:uaen-
tos dc Sorgln Iria o Wtilnhh limpo. Armando
Rodrigues o 1'nrollnn Fult.o, Manoel Augusto Re-
Min e AdiiIglSii .J.iuurte. Mulvlno dc Solizã oUnsalliin Joanna Silva, Manoel .Tosí dos Sun-
tos u Maria Aiitonln dos Snnlos, St-Toro Cor-rela l-oi-lo e Muriu Ilha dus .Santos, Curiós Fer-
mímica c Alliortina Zuiiilul, Aiitiinlo Marques
de Araujo o O;ihollu Gonçalves Pontes, Antônio
Mollo e Msnurançn . Vlrtat Sotto, JoJu !Santos
Itlbciro o Eulnlin de Jesus Lopes do SanfAiiiiu.

Nós Juízos da.s 3» u 4» pretorias, correm
o. edllnes dos seguintes cusumeulos: Francisco
Porrclra do Azevedo = Preciosa dn. Coneúli;5òTelxoira. Mnnoel Péi-rèlrã Húgò c Helena C.ilien,
Daniel Plácido Teltt-lra do Parlas o Leonor
Martins Duarte, Agenor dc Souza Freitas c
Almerinda Ouadeliq.o Silvu, Antônio (iuorra eEnillin Mendes de Castro, Heiijumin Neves o
Hcrinolliidn da Silva, Antônio dc Quadrou lilt-
tcncòúrt o Aliira Barbosa Melrelles. Lula dti
Acatar Caiunra o Alrlra dn Sllvn Clinvc-t, Ni-
rolíio do Souza Mollo õ Anna do Souza . Tor-
res, Antônio Longo o Muri.i Serra, Joilo Martins
Correia e Maria S»bastiana da Silva, Celso
Iilái Citriielio '« Antonielii Ilnntlsta Krnnru,
Arihlhul J. Jorgo DavlS c Idállíi Oliva du
F.ouxçea, Cattano Ernesto da Foiifocr Costao Maria Tliereía Monteiro dc Ilarros, Jullo
Freitas de Siqueira e ltosalia de Llmn Castro.
Ailumastor Arniellu Moreira e OriiiinHá Tlil-
laotlico, Antouio Ferreira o Silvei In Marln,Feliplie Armando Trcj- a Enillin dn Costn 1'cllz,
Munort do Carvalho o- Custodia de Jesus, Joio
Goiifalvos de Assis o Annii Vieira da Sllvn. Mu-
noel do Souza Itamus o A mm de Almeida, Nestor
Ferreira dos Santos u Míiiiu Alexandrina, VI-tente O.lati e Flora Maria de Azevedo Leite.•

Realizou-se sabbado ultimo o enlace•matrimonial do Sr. Alfredo Bittencourt,
comniercianté desta praça, com a senho-
ntà Ileloijja Fonseca.

O acto civil effectuou-se na residência
da Exma. mãi da noiva, á rua Eella de
S. Luiz 11. 25, Andarahy, ás 14 horas,
presidido pelo pretor Dr. Sylvio Mnrtins
Teixeira, servindo de testemunhas, por
parte do noivo, o Dr. Viriato de Maga-
Ihães Mascarenhas c j> coronel João de
Cerqueira Lima, representado pelo se-
nhor Manoel Lopes Fortuna Jtinior, c por
parte da noiva, o Dr. Lindolpho Xavier
e senhora e o Sr. Cândido Bittencourt
Junior.

A ceremonia religiosa effectuou-se com
.1 maior solemnidade ás 15 i|2 horas, na
matriz de S. José, sendo celebrante o pa-
dre Rocha, capelão da igreja de Nossa
Senhora da Penha.

Serviram de padrinhos, por parte da
noiva, o Dr. Lindolpho Xavier e senhora,
e do noivo, o Sr. Fernando Gaffrée c se-
nhora.

A nave do templo se achava ornamenta-
da de flores naturaes, realçando á illu-
min.ição de todos os altares.

Durante a ceremonia, foi cantada a
Ave Maria, de Gomiod, tendo o padre
Rocha feito uma predica allusiva ao acto.

O cortejo nupcial regressou para a resi-
dencia do noivo, á rua- Campos Salles
n. 80,. ,ondc foi servido ás pessoas pre-
sentes-um- delicado Innch.

Os •.uoiv.os. receberam muitos presentes,
entre os quaes se notavam: •

Um apparelho dc prata para toilette,
uni estojo de prnta para barba e uma ca-
nela de marfim com as encrustações de
ouro. do Dr. Viriato Mascarenhas; mn
quadro da ceia do Senhor e utn fino ap-
pàrellto de jantar, do coronel João Cer-
queira Lima; um apparelho finíssimo de
cristal baccttrat, do noivo á noiva; uma
bengala de junco com casião de ouro c
respectivo monogramma, do Sr. Antônio
da Fonseca Lobão; uma lâmpada de
crystal Gallct, do Sr. e Sra. Fernando
Gaffrée; um porta-joias, do Sr. Oswaldo
Ramos Lima e snhora; uma figura de
terra cota. do Dr. Lindolpho Xavier e se-
nhora ; um porta-caríõcs, do Dr. Arthur
Wangler e senhora; um leque artístico, da
Sr.i. Alzira Braga; uma bombonuicre de
prata, do Sr. José Maria Carvalho So-
brinho; 11111 sachet dc setim rosa, linda-
mente trabalhado, da Sra. José Maria
Carvalho Sobrinho; uma caixa para len-
ços e um lindo terno de s*eda branca, bor-
dado a mão. da senhorita Ilonorata Maza;
uma finíssima carteira dc couro da Rus-
sia, com encrustações tle ouro c mono-
gramnia dos barões de Saavedra; um
par dc ligas de seda e um fino .juWic/ de
seda rosa, da Sra. Teixeira; um cache-pot
de prata, do Dr. David Campista Junior;
um leque de plumas brancas, da Sra. Ade-
lina Fonseca, mãi da noiva; duas almo-
fadas pintadas a oleo, em setim branco,
e uin par de almofadas bordadas a mão
da senhorita Romana Fonseca; um volu-
me tia Diblia, em linda encadernação de
couro da Russia, do Sr. Francisco Bit-
teneourt; unia almofada de selini preto,
pintada a oleo, da casa Royal Store; cor-
bcilles de flores naturaes. dos Srs. Ruy
Campista, Serafim Carriço e senhora e
Dr. Arthur Fernandes, e vários bellissi-

Falleceu hontem, em Petropolis, na
avançada idade de 90 annos, a Sra. dona
Mariana dc Lacerda Werneck de Almei-
da. viuva do Dr. Francisco de Assis Fur-
quim de Almeida e ultima sobrevivente
dos filhos dos barões do Paty.

A fallecida tra mãi do Dr. Francisco
Furquim Werneck, illustre gynecologista,
que foi prefeito do Districto Federal, nos
primeiros annos da Republica; dos se-
nhores Antônio, Dr. .Caetano e João Wer-
neck de Almeida, c da Sra. D. Rosa Fur-
quim Werneck de Almeida Mayrinck, vis-
condessa de Mayrinck, todos já falleci-
dos.

A' sua descendência viva pertencem
quatro filhas: as Exmas. Sras. D. Mam
Werneck de Almeida, solteira, D. Cons-
tanjça de Almeida Avellar, viuva, e D. Ca-
'olin.i dc Salles Guerra, esposa do illus-
¦tre clinico Dr. Salles Guerra, e mais viale
e uni netos e vinte bisnetos.

O enterramento da veneranda senhora
realiza-se hoje em Petropolis, saindo o
feretro ao meio dia, da residência- do
Dr. Salles Guerra, á rua Monte Caseros.* ...

Telegramma recebido de Campos noti-
ci(t o fallecimento da .Exma. Sra. D. Ma-
riana ¦ de Miranda Azevedo, viuva . do
capitão Feliciano Alves de Azevedo, e
sogra do Sr. Edgard Jacobina. negocian-
te nesta praça, e chefe da firma Jaco-
bina & O

Enterra.
Foram contratados hontem, na' Santa

Casa, os seguintes .enterros:
Francisca Filgueiras Magno da Silva,

saindo da rua Itapirú n. 461, ás 17 horas
de hontem, para o cemitério de S. Fran-
cisco' Xavier.

Maria de Jesus, filha de Luiz Felip-
pç Perfirada Silva, saindo da rua Dou-
tor Leal n. 163, ás 12.30 de hontem, para
o cemitério de S! Francisco Xavier.

Victorino de Souza Costa, saindo da
rua D. M.aria n. 115, ás. 17 horas de hon-
tem, para o cemitério da Penitencia. t

PELO INTERESSE
DO PUBLICO

A Casa Vieitas mar tém na sua
secção de óptica, ft rua da Quitanda
!)'!), um gabinete para exame da vis-
ta. o qual é grratuUo.

Pelas escolas.
O Collegio Juroliinn terminou ante-honteiii,

os seus tralnillios do anuo com mun bella festa
nò t hen tro Plicnlx.

A propósito do dlstrthuii.-üo de prêmios As
iilmunns Inureadiis e entrrtfn de diplomas ds que-
ttvititnnrnm o nir-o foi uxcciihjilii mn iirogr.im-
ma constante il? lirtjsfeiK e ré(trwújiífifíüé(i*;

A;parto tliealrnl coiii|iii;ilia-se do seguinte:
1": SiiyiiPtü eiifnntíni! — Cu rroussel de

llíWs; 2": Mrll-ndrums — 1'onieillu ; e 3": L,.s
chauMÚh úc la fíachvw Atmr — 0|MMvht.

Auniilimim ÍuiiH(ín^iiiiifi:tn ao pntilIrO quo
rttí-hi;i iritúirrimontt! o tlu>;itn> os trslmlli-.A
tíxiviiliidus no pulni iitfla pctlsiidii ilustarau-
(lo-so ü iiKijíitifii-o (Icwiitponlio |il'!hh RI'ÍHi O:
rítqs «Us curso superior nu comedia ê oporei».

(>s papeis fofhiri bem estudado* e exeiiilmluH'
du iwMh 11 niHiworem os upplaiiKos protongíT-
jlos das fuiiillias pro-ontes. .

Kiui-ciuiilo iii) JíiStlçil íiomelnr a senliorita
F.lla- Ciisiii.I.hun no papel de MC-rc 1'iilion, da
opeiòtii L*.:t ohÜii8s'on8 dc la Üuchfítiat} Anuc,
niiiHiindo ailniIiiKjfio nos espeotftdorèH n ralen-
tin. tiiwr e í.aiunilldade com (tue a senliorita,
Edla io:iilu/iii-se nuijuellc dlffi.il- <.¦ eiliiiusllvo
piipi-l dc velha i-nmpnnU,' rendendo-lhe o pil-

.íillrii os si-us appliiu.sos, )nn«;aiido no ' palco',,
piiliNiis o fíores'.

i. Na comedia ilclindroras, tumbcni. despertou a
atteiK:"!.'. do pnlilico a sènliorilá L.vdla do Al-
nieidu. |elo realce que deu no séu papel.

A festa terminou pela distribuição dos pre-
mios e de diplomas, sendo visível u satlsfa-
•.'fio dü todos os presentes pela-; liorns passadas,-
nm tão ãjçhidnvêl convívio.

Koi este-o progruiutim detalhado desta festa:
31 parte —.(hirrotivsvl úr Mbvàj— Sa.vnéte

riífiiiítlnc — jfíôriGriiIi Átiierlvo LuVoihbõ; Atdos
do camp, A. fundido ftnmtldé e Marieta Uai-
li.lai: commauduiit, Dora Vnscom-ellos; Deux
plnutuiis, (.'.-i-iliu Fontuinliu a lloleim Mngli-
Hififisí *

1'etlts soldals — Maria Soutello, Cellnu A.
Maln, Amriisto I^iwndos. Zntde II. Kraneo, Elza
Ciirnel, .Mary iilutineldete, Marilia Leilão Sâ,
.Maria Cét-iliU Mello, Marina llolollio. Alice
C, Mcjrcr; Elia llltteiicourt, Maria Uliai Guer-
ra, Maria Amélia ' Meac-zes, (.'nrmen Prado,
I.iicy Ilvntz. Miiediilcua S. Vasconcellos, Edlnu
luivivlcr, Volnndii Krnilo; Marln EukciiIii M.
Harros, üamlá M. Ilarros, Vira Costa, Zaira
Schniit, Ilctljr Costa, Elia Rodrigues, Marina
Vavi-oneellos, IVptnie. Araujof Knineisea Buàr-
iiui- e Noemia Hàllalttti

2* parte — cMêllndronat — (comedia).
Sra. Adnllurto. I.aviiiia Gonçalves; Alciulia,

Aluiu Emilia .Monteiro; lIAra c Nolita. (inelin-
drogas), Marilda ramptona 1'into e L.vdia

de Almeida; D. Floronein (av« de Gilberto,
Yelva SS Freire; Gilberta, Dulce Barbosa;
D. Clara. D. Agostiidia, D. Eudoxla e D. Fe-
lieia, Y»ette Youní, Ruth Ferreira do Almei-
In. Diva Guerra s Zélia Corroía (convidadas).-
Marli (eriadliiha), Dulce Magalliiles Castro.

1'aros — Elles e cilas dausando 110 snlilo ao
fundo.

3» parto—Les ehaussons dc la Duchessc Anno
(opéretto).

La Ducliesse, Maria Helena Carvalho; Ar-
melle, Jocelyne, Hermlnle e Yvctte (demolKelles
d'liõnn'ciir).TJfií Vasooncellos, Vira Arauio Maia,
Maria S.vlvami O. Pires e (luita Hlank;Dail
Monteiro, Edla Cosia Uma;Lois (pnge), Maria
Amélia Lacombe; BrodeuseH, Ecolíera Bretoas;
DJanira M. Ilarros, Zoí Monteiro; Elza Bnrlio-
sa, Delixa llaptlsla Poreira; Lúcia narliosa,
Yolanda S. Vasconcellos; Helosa Ilotellio, Lucy
Sequeira; Heloísa Collon, M. Adelaide lira-
ss: Heloísa Fiusa, Helena Arthou; Hilda liai-
lalla, Maria do Lourdes Ruy Barbosa: Dlnorah
P. Rego, Amarita Vasconcellos;¦• Maria Elisa
Guiuioraes, Nlettà Siqueira; Flavlta Leite, Li-
sette Youus; Nalr Araujo, Hortencia Menezes;
«Marina B. de Macedo, Maria do Carmo M-
Franco.

Distribuição de prêmio»—Hymno das fírius.
«

. Completou curso dn Escola Normal, ante-
hontein, a scnlioi-lta Euliua Ferreira da Sllva,
geiitillssiina lillin do Sr. Antônio Ferreira du
Silva, commerciante da nossa praça.

Instituto I.a-Fiiiirilc.
Resultado dos exames dc promoção realizados

no corrente mez :
1» nnno e.viiiiinslal — Portuguez — Ernani da

Motta Rezende o Holiervnl Itoche Moreira,-;
Thiiieizio Isaac dos Heis, Antoalo Guedes Va-
lente, Guillieiiiilnii Sampaio Brnniliio e Nalr
Cerqueira Lima, Oswaldo Altino Dorla, Germano
Costa Basto, Cid Ferreira Jorge. Adli-uiar Pin-
lo, Oswaldo Ribeiro Carvalho. Evangelina Cos-
tn Santos, Augusto Vulei-lnno Plntoi Glarlnd."
Rul.cllo, Olhou Nogueira, .lorgc Mafrs Fillio.
Luiz Augusto da Sllva Auaelioreta, Afranio Vel-
ga Vnllc, .loilo llnpllstu. Porliignl, Pedro Tin-
vnssos, José Jansen PilÇO, .losi Luiz dos Snn-
tos, Oiilielia Plnlio, Antônio Padula, Eriro Cos-
tu Velho,- Francisco Cabral, Aristides •Mai.-iio
Pone. Tito Botelho Martins. Eugênio Sodrf
Borges, Nelson Hoffinan e Helena Arlsloliiia
Costa e Raymuii.lo dc Lima Bacellar.

HepíovudoH, Kete.
Fniuccz — Oswaldo Altino Dorla, Thnrei-

zio Isnuc dos Reis, Cid Ferreira .1oiKC, Othon
Noguelru, Nnlr Cerqueira Llmn, Ernani Motta
Rezende, Roberval Itoche Moreira, Adljemar
Pinto, Augusto Tinto, Germano Costa Basto,
Ophelin Pinho, Anlonio Guedes Valente. Os-
waldo Ribeiro Cnrrllho, Cia rindo Quelron Rn-
bello, Antônio Padula, .Tofia llaptlsla Portugal.
Lulx Augusto dn Sllva Anachoreta, Afranio
Veiga do Valle, Jorge. Mnfra Filho, redre Tra-
vassos, .Tosü Luií dos Santos, JosG Janseii Paeo,
Evangelina Costa Santos, Ruthenlo Aiambuja,
Oiillhermina Sampanlo Brandão. Franelseo Co-
bral, nelenn Aristotcllna da Costa,. Tito Bo-
telho Murtlns, Sylvio Tovnr, Nelson Hoffman,
c Aristides Macedo Pons.

Iteprovadoa, oito.
Arithmetica—Oswaldo Altino Dorin, Roberval

Rocha Moreira. Nalr Cerqueira Llmn, Tliarcl-
ilo Isfljjc dos Reis-, Krnanl Molla Heít-nde,
Evnngelina Costn Santos, Aimuslo Pinto; Ger-
mano Costa Basto,. Adhciuar Pinto. Luiz da
Sllva -Anncliorétii, Cid Ferreira Jorge, Oswaldo
Ribeiro Carrilho. Otlioh Nogueira, Josí Jauseii
do Paço, Antônio Guedes Valente, Joio Ba-
ptista Portugal. : Gullhcrinlna Sampaio , Brau-
dAn. Jos* Luiz dos Santos, Rayniundo dí Lima
Hai^llnr, Arlstldos Mncedo Pons, Cluriiiilo
íjuelro» Rabello, Pedro Travassos, Tito Botelho
Murtlns. Afrnnio Veiga do Valle. Helena Aris-
totellnn du Costa, Jorge Mnfm Elllio, Antônio
Padula, Sylvio Tovnr, Francisco Cabral, Ophc-
lia Piulio «Nelson Hoffmnn.

Reprovados, B. ', ' ¦
- Geogníplila — Oswaldo Altino Doria. Ernani

du Moltii ltczcnde, Roberval Boche Moreira,
Antônio Guedes Valente. . Clarlnilo Queiroc
Rabello, JoSo Baptista Portugal, Cid Ferreira
Jorge, Ruthenlo Aiambuja, Thnrelzlo Isane dos
Jtrls," Adlieniar Pinto, Luiz Augusto da Sllva
Anucliorela, Augusto Pinto, Ruyinundo de Ll-
ma Bacellar, Afranio Veiga do Valle, Jaclutlio
Pncheto, Nalr Cerqueira Llmn, Joüo Sampaio
Rramlito, Gullhcrmlnn Snmpnlo Brandfio, Pedro
Tmvassos, Jdfge Mnfra Fillio, Josd Luiz dos
Santos, Francisco.Cabral, Aristides dc Mucislo
Pons,' Germano Costn Bastos, Elysio Sodré
Borges, Erico. dn Costa Velho, Nelson Hoffnmn,
Anlonio Padula, Otlion Nogueira, Tito Botelho
Martins. Ophelin Pinho c Josí Jansen do l'ueo.

Reprovados, cinco. ...
Desenho — Õswnlilõ Altino Dorin, Brnflnl dn

Mottá Rezende, Roberval Roche Moreira.- Thar-
ctzlo Isnnc dos Reis,- Augusto Pinto, Luiz dn
Silva Anachoreta, Oswaldo Ribeiro. Carrilho,
Gullhermlna Sampaio Brandão, Adhemar Pinto,
Josí Jansen do Paço, Antônio Guedes Valente,
Evangellnn Costa Santos, Joilo Bnptlsta Por-
tugal, Cid Ferreira Jorge, Ophelin .Pinho, Nair
Cerqueira Llmn, Jaclntho Pacheco Filho, .Afrn-
nio Veiga do Valle, Henrique Ortiz Filho, Rn-
thenlo" Azambuja,-Joio Sampaio Brandão, Aí--
Inundo Gomes-dn Sllvii, Francisco Cabral, Arls-
lides de Macedo Pons, Elysio Sodrí Borges,
Jorge Mnfra filho, Clarlnilo do Queiroz Ra-
hello, Otlion Nogueira c ' Raymundo de Lima
Bacellar. ' •

Reprovados, tres.

'2° anno — Arithmetica
231, 4119, 601. UU1, COÕ,
e 7.11.

3" anno — Portuguez — Aluamos ns. 44, 81,
105, 145, 303, 511, B2L', 5U4, (515, 047, 721
e 755.

3U anno — Arithmetica -• Alumnos us.
238, 855; 359. 452, 4B8, 507, 027 e 030.

3° auno - Geogruphia » Alumnos us. 14,
285. 342, 612, 520, 558, 573, 582, 505
e 751.

4° anno — Portugue» — Alumtios ns.
1T4, 170, 180, 190, 197, 204, 205, 214,
221 c 20?.

5» anno -• Inglez - Alumnos ns.- 0, 35
100, 239, 241, 2Ü7, 208, 3-lil, 470, 500 e 502,

5» anuo'— Geometria -- Alumnos ns. 74. 288,
292, 329, 392, 414, 548, 5U2, .170, 577, U00
e 004.

6» nnno - Historia geral - Alumnos ns. 13,
253, 419, 453, 457, 458. 490. 519 e 620.

0" anno -- Historia natural — Alumnos nn-
mero» 191. 211, 220, 251, 201, 202, 290, 397
e 404.

Avisos — O ponto oral para os exames de
inatheiuatica o seiencias pliysieas o nntnraes
será dado ãs S horas, ua secretaria.

Não BiM-ão chamados cm prova oral oh alumnos
quo nilo estiverem quites com o collecio.

Velcsa dc tlimc.
Perante banca examinadora da Faculdade de

Medlciuu do Rio dc Janeiro defendeu ante-hon-
tem sun these da doutoramento o Sr. Jorge Mel-
relles du lloeha.

A these "Propagação do câncer", brilhante-
niente discutida, logrou os melhores elogios dos
mestres, dando ao Dr. Meirelles opportunidnde
de encerrar seu curso medico com ns uotus dis-
tiuctns a que fez jus.

•
Acabou, com distineção o curso primário da

Escola Cesario Motta, do 8» districto, e reçc-
beu o respectivo diploma a menina Murln José
de Carvalho Castor, filha do Dr. João Marque»
da Silva Castor e neta do Dr. Josí Carvalho de
Souza, ajudante da locomo.;5o da Estrada de
Ferro Central do Brasil.

Escola machado.
Resultado dos exames realizados no dia 22

do corrente, neste estabelecimento de Instru-
efiSo, dirigido polo professor Carlos Machado :

Approvados, com dlstlncção, Romeu Soares
Mala, Rubem Ferreira Barbosa e Rubem Soares
Mala; plenamente, Antouio Soares de Oliveira
Filho, Aggeo Correia Dia», José de Souza, Joa-
quim Tinto Junior e Geraldo Soares dc Oli-
veira.

BET*''VwSt^vJf.'I KÈHU VA i iM

Banhos perfumados? SABÃO KÜSSO

CONSELHO MUNICIPAL
Na sessão de hontem do Conselho

Municipal foi definitivamente ap-
provada a resolução que torna exten-
siva, ao perímetro que menciona, a
prohlbic&o de construcção de cochei-
ras, a que se refere o art. 40, ilo tle-
creto, com força de lei, n. 391, de
10 de fevereiro de 1903, c dá outras
providencias.

Foi approvada em. 3" turno a re-
solução que autoriza o prefeito a
crear, no Districto Federal, um jar-
dlm ou parque de aclimação,

Foi mais uma vez adiada a conti-
niiação da 3' discuss-.ão do projecto
de orçamento para 1921, e emendas
apresentadas.

Os trabalhos esgotaram a liora re-
gimental.

AVISO
A Joalheria OSCAR MA*
CHADO, devendo inaugu-
rar brevemente o seu novo
edificio, resolveu fazer du-
rante 15 dias grandes aba-
timentos sobre todo o seu
stock de jóias, relógios,
prataria e objectos de arte.

RUA DO OUVIDOR 139
Provisoriamente

ÚLTIMOS DIAS
UHA OI'POHTIJ.\ID,tDE BABA

QliK VAI PASSAR

Aproveitem us vantajosas reilu»
cções a» nossa GRANDE VKNIIA.

Uuvidui-, 105
üruguiyaun, 33

rnrio.u-, 38
Canieriuo. 17li

í staei i de Sá, 00
Visconde do lli.. Branc , 4lil(N-iherij-)

O «V-cnturicld» Simões» ex-

pi-lli qiiilquer víi-me int-atinai,-

E-iouiugoc 1'ues'iuoal... Soffreis?...
Usai s-ni per Ia .le tempi oiliçevivo e
regulador ;physioli>giüu « Heiiiopo-
ptone ». Me.lU-auiriifally.

Escola guperior de Commerclo.
Resultado dos exames ,— Historia do Bra-

fi)l — U anno hifdln — Approvados: Joaquim
Frota 1'iragibe de Aguiar, José Antônio da 811-
va, Zacorins Limeira Pinto, Anlonio Correia
Pinto c .Tosf. Piéroiil.

Fultoii um; reprimidos, dois. .
Arithmetien — 2» nnno mfdio — Apprpva-

dos: r.iKincl Alberto Mordes Fillio, Antônio Jo-
quim Ribeiro, Francisco de Paula Ferreira Ar-
mond, Arncy Ramos, Mnrlo Albernaz, Joaquim
de Jesus Marcai, Delfim de Araujo, Antônio
da Cosia Amorim.

Reprovados, dois; faltou um.
PortUBiicz—3" nnno mC-dio—Approvados: Ma-

noel de Souza Rlbelro.JosC Nuscimcuto dc Arau-
jo, Antônio da Costa Lino. Durvnl Ferreira de
Souza. Serafim Dlns dc Castro, Iracema Xavier
dn Rosa,. Maria Xavier du Rosa.Oswáldo Macedo
Costa. Francez — Manoel de Souza Ribeiro,
Maria Xavier da Rosa, Durval Ferreira dc
Souza, Iracema Xavier da Rosa, Serafim Dias
de Castro, José Nascimento de. Araujo. Kscri-
pturacSo mercniitll — Manoel de Souza Ribeiro,
José' .Nascimento de Araujo, Serafim Dias de
Castro, Autonio da Costa Lino, Durval Ferrei-
ra de Souza, Iracema Xavier da Hosà, Maria
Xavier da Rosa.

Reprovado, um; faltaram tres.
Pratico juridlco-comnierclal da 3" serio —

Approvndos: Honato Magnin, Arthur Ferreira
Neves, Jo3o Ferreira dos Santos Junior, Sn-
mucí de Queiroz, Eloyna Lana,. Roberto Pinto
du Luz e Autonio ltossi.

Faltaram dois. .'..-.... . .
CoHf/iÍH Míüfar do Rto dc Janeiro:
Realizam-se'hoje, 24 dp correute, Is 10 horas,

os seguintes exumes oraes :
1" anuo— Francez — Alumno n. 432.
*>» nnno -— Francez — Alumnos ns. 118,

532, 583, 580, 002, 703, 738, 743, 747, 752,
753 c 700.

Néuruuthouia e fraqueza g ml?. .
Usii o verdadeiro <iH<-in<ipli<is|iho-
tone» Meiiiciimeuii.l.y.

T.sju? Caurrlio? Usai o graii.le ti-
nii: > p.-itorul «Bi-oinolnneo, Mutile -
uifiitfllly. IAS 

ULTIMAS NOVIDADES DA ESTAÇÃO I
PREÇOS REDUZIDOS 8

O orçamento
da viação

Na reunião do liontem, da com-
missão de finanças, do Senado, o
Sr. Soares dos Santos relatou as
emendas apresentadas ao orçamento
da viação, em 3" discussão.

O senador sul-riograndense deu
parecei- favorável a todas aquellas
emendas que encerravam interesse
de serviço, sem augmento ile des-
peza.

Tratando da emenda que autoriza
a Agencia Americana a construir
uma estação radio-telegraphica ul-
tra-potente, S. Ex. ee manifestou
favorável fi, primeira c contra a sua
segunda parte, que estende esse fa-
vor a outras emprezas <iue o reque-
rerem. .

Satisfaz S. Ex. a uma velha aspi-
ração do funccionalismo desse mi-
nisterio, concedendo-lhe gratifica-
çõe's addicionaes.coriforme se vê de6-
ta emenda:

"Fica o governo autorizado a
abrir o credito necessário, até a Im-
portancia de 3.500:000$, pai-a at-
tender, no exercício de 1921, ao pa-
gamento das gratificações addicio-
naes. devidas aos actuaes funeciona-
rios públicos, civis e administrai-
vos, do. Ministério da Viação e Obras
Publicas".

Houve, ha tompoa.uma grande ce-
leunia em torno de umas reformas
que o Sr, ministro da viação sòllci-'tou do relator e que o Sr. presidente
ida Republica deciarou não as ter
autorizado,

Entre ellas, estava a doa correios,
que será feita nas seguintes bases:

a) A desenvolver alguns serviços
postaes.espeeialmente ós "collis-pos-
teaux", que precisam sei- convenlen-
temente instalados não só nesta ca-
pitai, como nas administrações dos
correios noa Estados, onde fôr pos-
sivel tornar effectiva esta medida, de
evidente vantagem para o publico
consumidor; b) crear serviços no-
vos, que 60 fazem necessários para. a
segurança e desenvolvimento das
relações postaes do paiz, internos e
externos, organizando igualmente o
serviço de inspecção permanente
para' todas as regiões postaes do
paiz; c) Instalar officinas adequadas
para a .producção de modelos e ou-
tros artigos que sejam indispensa-
veis ao consumo ordinário dos cor-
relos; d) estabelecer medidas favo-
ravels aos respectivos funecionarios,
visando principalmente o pessoal
subalterno e providenciando sobre
uma efflciente reorganização dos
quadros da directorla, dos admini-
stradores e d.1s agencias, respeitados
os direitos adquiridos pelo pessoal
das mesmas repartições; e) elevar
as administrações de 4* classe ás
actuaes sub-admlnistrações (Campa-
nha, Diamantina,' Uberaba e ítiibei-
rão Preto); f) crear o serviço pos-
tal para encommendas, que será fa-
cultativo; g) organizar os serviços
de transportes aéreos, quando for
possivel; tí-J determinar que os lo-
igares do director geral e de admi-
ítisti-adores serão preenchidos pela
livre escolha do governo, e que os
demais cargos serão providos, effe-
ctivamente, por empregados dos qua-
dros, na fôrma do actual regulamen-
to; 1) determinar que as remoções
"a pedido" só se darão para logares
equivalentes em hierarchia e venci-
mentos e as que se fizerem por "con-
veniencla do serviço" deverão ser
igualmente para logare.-? eqüivaleu-
tes e superiores, mas nu noa dc vón-
cimentes inferiores. ¦

Para o effeito desta autorização, o
governo poderá elevar a U.uuOtUUüJ
a verba 2", do orçamento de lliül.fi-
cando comprehendido neste augmen-
tu o abono das gratificações proviso- .
rias, que, de conformidade com a i üuivlia.

lei, recebem,actualmente, os funecio-
narios da Repartição Geral dos Cor»
reios; j) manter as disposições regu-
lanientares, referentes a substitui-
ções.

Os funecionarios dos correios per-
ceberão, a partir da data do decreto
do reorganização, os vencimentos
constantes da tabela annexa, a qual.
poderá sor alterada, na parte relatl-.
va á organização dos quadros, de
accordo com a. reforma adoptaila
pelo governo, ein cumprimento da
presente lol.

Pela. tabela a que se refere a
emenda, o diector ganhará,por anno,
30:000$; sub-direetores, 18:000$;
thesoureiro, 12:800$; almoxarife,i'.'Is
12:000$; chefe de secção, 12:000$;
1° official, 9:000$; 2" officlal,7:200$;
3", 6:000$; 4°, 4:800$; amaimenses,
3:000$; claviculario, 9:600$; ajudan-
te do almoarife,9:600$; cartogrnpho,
7:200$; fieis de Ia, 6:500$; emfim, é.
extineta a classe de praticantes, que
passarão a ser amanuènses ou auxi-
liares de aiiianucnse.

Todo o pessoal subalterno será au-
gmentado em vencimentos''.

Quanto ao Lloyd Brasileiro, o go-
verno pediu ao relator a. verba do
30.000:000$,mas,este apenas lhe deu
6.000:000$, para' o próximo exerci-
cio. Deu-lhe os 30.000* contos, mas
pai-a serem gastos cm cinco exerci-
cios.

Restava confirmar-se a ultima
parte do que affirmam: os 200.000
contos para as seccas.

Foi apresentada ao orçamento da
viação, pelo Sr. Francisco Sá, a se-
guinte emenda:"Onde convier: "A despender; por
conta, do credito de 200.000 contos,
de que trata a nliríen "a", do artigo
2° da lei ii. 3.965, de 25 de dezem-
bro de 1919, o que for necessário,
em cada exercicio, para o ni-pido an-
damento das obras de açudagem e
Irrigação de terras cultivaveis no
nordeste ¦ brasileiro, fazendo, para
isso, as necessárias operações de cre-
dito, externas e ineternas".

Relatando essa emenda, o Sr. Soa-
res dos Santos 'declarou qúe havia
sido solicitado para apresentar á
alludida .medida.mas negou-sé a isso.
Dá seu parecer contra ella, mas ape-
nas sè manifestou de accordo eom o
Sr. João. Lyra. .

Os outros mem.bros da commis-:ão
de finanças approvaram a emenda
do Sr. Francisco Sá, por saberem
que ella era pedida e pleiteada pelo
governo.

O "BELMONTE" VAI SAIR EM JA-
NEIRO PRÓXIMO

O transporte ".Belmonte" está se
aprestando para. deixar o nosso porto,
até o dia. S de janeiro próximo., com
destino á Allemanha, onde fundeará.
no porto de Ham.burgo, afim de pas-
sar pelos reparos que carecem oa
seus machinismos.

Assim, a "Bclmote" não fará n ais
a mudança da Escola Naval da Ta»
péra para a ilha das Bnxadas e a da.
éécola de grumetes para lá, o que-se
fará, provavelmente, em fevereiro
próximo, com o- auxilio dc rebocado-
res e batelões da marinha., do modo
a esse. serviço ser executado com a
maior presteza.

Ao que ouvimos, dirigirá o serviço
dessa mudança o capitão de fragata
Aiuphiloquio. Reis, directoa- interino
das escolas profissionees da armada.
—— — mí a — » —'¦ "i-

ACTOS DO PREFEITO
Por actos de hontem, o Sr. prefei-

to nomeou despachante munioipal,
Octavio Hermogeneo Pereira Dutra,
e promoveu, a adjuntos de 1* classe;
os adjuntos de 2", Tasso' Peí-es, Er-
nanl Joppert e Maria Luiza Bocayú-'
va, esta pór antigüidade.

¦— * sm a wi .
PARA FIGURAR NA EXPOSIÇÃO' DO CENTENÁRIO

Os mestres da Escola Profissional
Souza Aguiar promoveram um con-
curso entre si, para a escolha de .
um, para confeccionar um trabalho
que figure, cm nome dá escola, na
projectada exposição cominemoratl-
va do centenário da independência
a realizar-se em 1922.

O ABRIGO DO MARINHEIRO VAI
FESTEJAR O SÉU 1° ANNIVER-
SARIO

Domingo próximo, será um dia de
festa, para o Abrigo do Marinheiro,
pelo motivo de passar a data do
Io anniversario de sua fundação.

Ein commemoração á essa passa-
gem será celebrada ás 7 horas, no
mosteiro de S. Bento, missa em acção
de graças, officiando D. abbade do
mosteiro, servindo-se logo depois 11-
gclra refeição aos marujós.

A' tarde, ás 14 lioras, haverá na
sede do abrigo uma reunião para 6
encerramento dos trabalhos do anno
lectivo, entrega de prêmios e promo-
ções de classes, effectuando-se .logo
após a ceremonia da enthronização
da imagem do Sagrado Coração de
Jesus, tirando-se do tudo uma pho-
tographla geral.

Será depois servido um profuso
"lunch" aos convidados.

Sçrá dirigida a festa pela directo»
ria do abrigo, composta dos Srs..al«
mirante graduado Eduardo Verlssl-
mo de Mattos, presidente; capitão de.
fragata Alfredo Amando dos Santçs,
vice-presidente; capitão-tenente Au?
réo Lins, thesõureirQ; capitão-tenen-
te Éugenlo Rosa Ribeiro, secreta-
rio; 1" tenente Amilcar Moreira (ia
Silva, director da secção instruetiva,
e l" tenente Oswaldo Alvarenga Gau-
dio, director da secção recreativa.

ma * im • tmm
,h;bu.:\<;ão de cathedratica

O Sr. prefeito, por acto -lc hon-
tem, concedeu jubilação á professo-
rá .¦.uiH-uiutÍL-a D. Junua.-la da Mello
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Casos de policia
Esperava o bonde

Tendo entrado, accidentalmcnte, no
botequim da rua Aristides Lobo nu-
imero 114, para esperar um bonde
que o conduzisse ô, cidade, Elyseu
Martins, de 22 annos, pardo e soltei-
ro, o dono do botequim, Antônio Ri-
Ibeiro Vaz protestou, o como so tra-
vasse discussão entre clles, foi o Ely-
eeu aggredido a ponta-pês e bofetõeB.

A policia do 15' districto providen-
ciou a respeito.

Sexagenário carreiro
Aos 60 annos, ainda exercia as

funoções de carreiro-, trabalhando de
eol a sol, na zona rural, o velho An-
tonio Francisco Mareellino, residente
em Irajá.

Empregado do seu patrício Antônio
Cigano, o velho Mareellino* conti-
muava na labuta pela existência, a
carrear os bois do seu carro, quando,
hontem, na estrada da Penha, foi co-
ilhido pelas rodas do seu vehiculo, por
ter caido ao solo.

Medicado pela Assistência, foi in-
fternado na Santa Casa, com guia da
(policia do 23o districto.

Charutos de Havana
IMPORTAÇÃO DIREOTA

LOPES SA' & C.
RUA SANTO ANTÔNIO NS. 5 B 9

Ora, o Manoel!...
TARA O QUE HAVIA DE DAR,

ELLE!
E' impossível que o Manoel Dias nüo

estivesse hontem com '"tres dedos de
grammatica", pois de outro modo não
se justifica o seu procedimento. Pos-
tando-se na praia da Igrejinha, o nosso
homem insultava todo o mundo que
por elle passava. Alguns respondiam-
lhe; outros não lhe ligavam importan-
cia o elle continuou asi> i no,seu pala-
vreado. até quo o gaurda civil n. 442,
tambem victima dos seus destampato-
rios, o prendeu, levando-o para a de-
legacia do 10° districto, onde foi reco-
Ihido ao xadrez.

dwell n. 224, de propriedade do italia-
no Antônio Moreno, que, segundo a
mesma policia, ahi banca o chamado
jogo do "bicho",

Moreno foi preso.

Principio de incêndio
Manifestou-se hontem um principio

de incêndio na casa da rua Silva Ma-
noel n. 72, devido a excesso de fuli-
gem na chaminé. Os bombeiros com-
pareceram e o fogo foi extineto a bal-
des d'água.

ii » m* ¦ i ¦¦ ¦
Tinha de ser...

VICTIMA DA MANIA DO SUICÍDIO
POZ, TRAGICAMENTE, FIM A'
VIDA
Quando, certa tarde, â hora da mo-

desta refeição, no pequenino lar con-
stituido no prédio n. 210 da rua Silva
Manoel, Joaquina Villacha dsse a seu
marido José Antônio Alves, que em
breve se suicidaria, o modesto operário
reprehendeu-a e buscou com palavras
suasorias rebater-lhe a idéa, aconse-
lhando-a a não repetir phrase tão lou-
ca, pois os seus tres filhinhos, niuito
jovens ainda, necessitavam de seus
cuidados e de seus carinhos.

Joaquina fingiu ouvir-lhe os conse-

de idade, morador á rua Bento Lis-
boa n. 89, casa n. 1, teve que sor re-
colhido íi Beneficência Portugueza,
onde ficou em tratamento desde ou-
tubro ultimo, mez em que se deu esse
facto, atfi hontem.

Saindo dessa casa de saude, Ma-
noel tomou o auto n. 2.063, guiado
pelo seu collega Antônio Gançalves
de Carvalho, e mandou para a iprata
do Arpoador, no Leme. .Uma vez ali,
Manoel saltou, e tirando do bolso do
paletó um vidro de lysol, encami-
nhou-se para uma pedra, afim de
quebrar o gargalo do frasco, com o•fito de beber-lhe o conteúdo.

Nessa oceasião, porém, passava no
local o agente Cruz, quo lhe arreba-
tou o vidro das mãos, impedindo, as-
sim, mais uma tentativa de suicídio.

A policia do 30" districto soube do
oceorrido e registrou-o.

Apanhou a sua conta
L'lla somente se queixou da ag-

gressão que soffrera, não relatando,
porém, as autoridades, quaes os mo-
tivos por que o Miguel de tal, irmão
de seu amante Francisco Costa, a
enchera de socos, a ponto de lhe
contundir bastante o frontispicio.

E a Maria de Oliveira Pontes,
assim se chama ella, depois de con-
tar a coisa ao commissario de ser-
vigo no 18o districto, foi medicada
pela Assistência, retirando-se em se-
gulda para a rua Silva Rego n. 57,
sua residência.

A policia anda 4 procura do ag-
gressor.
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Ladrão preso
Talvez estivesse elle a arclrtectar

algum plano de assalto, quando o\uar-
da civil n. 1.007 deitou-lhe a mão no
liombro, préndendo-o.

Isso passou-se na rua Bella do São
João.

E o ladrão Annibal Pedro da Costa,
que nunca se julgava tanto conhecido
da policia, apesar de surpreso, acompa-
nhou a autoridade atí- h delegacia do Io
districto, em cujo xadrez foi descan-
Car.

CASA HEBIV1
Grande armazém de comestíveis

para as festas do Natnl e Anno Bom,
Sortimento completo de charcute-
rias, curnes preparadas, queijos.mas-
eas, frutas, conservas nacionaes e
estrangeiras, vinhos Kordeaux, Bour-
gogne, Rheno, Masela,Chiantl,Cham-
pagne, etc. Restaurante "ú. la carte".

Machucou o pé
O portuguez Manoel Gomes da Cruz,

.residente ft, rua Antono Rego n. 11,
foi liontem victima cte um accidente,
que lhe resultou ficar com o pé es-
querda bastante machucado.

Carregava elle, pela avenida Pedro
Ivo, o tampão de um boelro, quandoesto'lhe escapuliu dus mãos, caindo-
lhe .sobre esse pé.

Manoel foi soecorrido pela Assis-
tencia.

Quem aggrediu
o Jacintho ?

Jacintho de Souza, branco, residente
á. rua de S. Jorge n. 57, quando trari-
Bitava por essa rua, foi aggredido in-
opinadamente por um ind viduo, queJhe appiicou um soe» no olho direito.

A coisa foi tao rápida que o Jacin-
tho fechou tambem o olho esquerdo en3o pude ver o seu aggressor, que des-apparecera,

A Assistência medicou-o.
—¦' ¦ . I ¦ i a

Desenhista ou gatuno?
A respeito da noticia que, sob o ti-tulo acima, publicamos hontem, rece-bemos uma oarta do Sr. Victorino Ro-drigues Ferrão, portuguez, desenhista,oe 2» annos, morador á rua SenadorPompeu n. 65, que nol-a trouxe pes-eoalmente. em que este senhor diz nãoner elle o Victorino Ferrão, de 28 an-nos, portuguez, desenhista, morador rirua Joaquim Silva ri. 115, preso ante-hontem & noite, oceulto na casa da ruado Rezende n. 15.
Que coincidência lamentável!

Ott ORLANDO RAHGt.
83 - RUA DA ASSEMBLEA - BS
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Podia ser peior...
O auto n. 455 estava parado na pra-

fta Qu'nze de Novembro. & espera de
passageiros, quando appareceu um fre-
guex apressado.

O "chauffeur" abriu-lhe a porti-nliola do carro; ello entrou e mandoutocar para a rua de S. Christovão.

lhos e, se nunca mais, á. sua vista, re-
potiu aquella uhrase sinistra, não dei-
xou, um Instante, siquer, de continuar
a alimentar, em seu cérebro doentio, a
idéa tresloucada do suicídio.

O casal, que vivia na mais corr/e-
ta harmonia e que perdurava numa
lua de i.yi de cinco annos, passava a
existência entretido nos affazeres do-
mestiços, pois Antônio Alves trabalha-
va em sua própria casa, no fabrico de
cestas de vime para flores, o que lhe
permittia uma relativa abastança.

O casal, como de costume, na noite
de 22 accommodou-se cedo: Alta ma-
drugada, despertando Antônio com o
choro de seu filho menor, estranhou a
ausência de Joaquina e como lhe viesse
fi, idéa a phrnso sinistra, Antônio teve
um cruel presentimento, saindo logo,
precipitadamente, a correr até a dele-
gacia do 13" districto, onde foi commu-
nicar o desapparecimento de sua es-
posa e a sua antiga mania de sul-
cidlo.

A queixa foi registrada, sendo pro-
mettidas ao quexoso as providencias
quo se faziam necessárias.

De regresso ã casa, quando Antônio
Alves passava pela rua Therezopolis,
para alcançar a rua Silva Manoel, de-
parou-se-lhe o cadáver do Joaquina, jârodeado do populares.

De novo correu elle ri delegacia do
13° districto, relatando ao commissa-
rio o que acabava de ver.

Para o local, debaixo de coploso água-
ceiro, seguiu o commissario de per-noite, sendo então dadas as providen-

Foi alvejado pelo rival
O soldado João Antônio Lopes,

n. 206, da 1" companhia do l" bata-
Ihao da brigada policial, amasiou-
se, ha pouco, com uma mulher quevivia em companhia de Augustinho
de Aguiar Lourenço, morador no
morro das Mangueiras.

Hontem, João foi a esse morro, e
Lourenço, vendo-o, disparou contra
elle um tiro de revólver.

João correu para a delegacia do
IS" districto, onde se foi queixar dc
caso ao commissario de serviço.

| m:**^m-mmuin:
Um escândalo

O Dr. Nascimento Silva, 3** delega-
do auxiliar, proseguiu hontem- o in-
querito iniciado a propósito do inex--plicavel desapparecimento de 4.7 pro-vas escriptas sabre legislação e eco-
nomia po-litica, e que -foram subtrai-
das de um armário do Lyceu de Artes
e Offieios, onde se tem realizado o
concurso de segunda entrancia paraempregados de fazenda.

As pessoas ouvidas hontem fornm
alguns candidatos reprovados na pro-va escripta.

Segundo as ass-e-rções do porteirodo Lyceu do Artes e Offieios, o autordo furto dessas provas escriptas foi
o official aduaneiro Francisco -Mi-
randa- Carvalho Junior.

O inquérito .proBcgue, esperando oDr. Nascimento Silva apurar toda a
verdade.
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cias necessárias para a remoção do
cadáver para o necrotério.

Joaquina, cuja mania de suic'dio era
conhecida, logrou levar a termo o seu
intento e suicidar-se, enforca ndotse
com uma pequena corda, depois de ha-
ver collocado A boca um lenço amor-
daçando-.se. Para isso ella saiu de sua
caas, saltando por uma janela era bus-
ca da morte.

Tinha de ser assim, ella um d'a dis-
scra quo se suicidaria e suicidou-se.

Na delegacia do IS" districto foi
aberto inquérito a respeito.

A JOALJlEJiJA
Isidoro Marx

i38-J{ua do Ouvidor-ú8
faz 20 °io de desconto

Mas que mania !...
Jii C mania. Da primeira feita, pa-rou elle o automóvel que dirigiu.

próximo ft cascata da Quinta da BôaVista, e escostando o cano de um re-volver & cabeça, detonou-o.
O projectil avurlou-o, e ManoelPereira da Cunha, assim se chama é"chauffeur", portuguez, de 50 aniios

Um octagenario
atropelado

Em frente ri Prefeitura, na praqada Republica, o auto n. 764. dirigido
por Antônio Dantas, portuguez, resi-dente £L rua Af-sumpção n. 87, atro-
pelou o octogenário Manoel de Oli-veira, preto, residente em Rio das
Pedras.

Mano-el, que contundiu a perna es-
querda, foi medicado pela Assisten-
cia, e o chauffeur preso pela policiado 14" districto, que abriu inquérito
a respeito.

Morreu debaixo do trem
O trem Sü 19, ao passar pela esta-•ção de Madureira, colheu na linha a

domestica Josefina ¦ Rodrigues de
Freitas, dp 48 annos; residente a, rua
Progresso n. 24, matando-a insta nta-
neamente.

A policia do 23° districto fez remo-ver o cadáver para o necrotério.
<y i-m èii

Prego tambem é arma
Separado» por uma rixa antiga,tornaram-se velhos inimigos Fran-

esco Machado e Benjamin Luiz Ar-
ruda, limbos* trabalhadores, brasilei-
ros e contando 43 annos cada um
delles.

IODOLINO DE ORH
snocedaoeu do oleo de figado de bacalháo. das emnlsõts e das p eparaçôes iodadas -tracei para crunças e pessoas picas. Fortalece e mg-rdiu poncos dias. BecsitadodiaM-neile por notáveis clínicos, que attestam o sea alto ralur therapeutico¦,""""" -LEIAM 
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O motorista obedeceu e o vehiculo
thispou até aquella rua.

Km frento a uma determinada casa,
O passageiro mandou parar o au|o;
desceu e poz-se a bater palmas na por-ta da rua. Ninguém lhe attendeu.

Fazia elle, porém, tantos trejeitos,
tanta coisa, que o chauffeur descon-
fiou tratar-se de um doido.

O motorista chamou-o a fala e o tal
pa.v.sagoii _ começou a dizer coisas des-
conncxas. A' vista disso, o motorista
convenceu-o de que devia novamentp
embarcai, e levou-o para a delegacia do
lü" districto, ondo elle declarou cha-
mar-so Pedro Pinheiro Soares e resi-
dir ft rua de S. Pedro n. 35.

Pedro foi removido para a policiacentral, afim de ser submettido aexame.

Uni bicheiro preso
A policia do M» districto varejou

homem a casa da rua General Cal-

Médicos illustres e conhecidos attestam o
poder curativo do "Iodolino de Orh"

clinlc^Ty^MNO^ToRn.' -? *""*' ?^' na m,nba
Rio 11 de outubro de 190 4 — J)r. Francisco Fajardo.Tenho a satisfação d* affl rmar o resultado satisfatório àlcan-çado pelos doentes a quem ten ho prescrlpto o preparado IODO*MNO DK ORH, e julgo um bom suecedaneo do oleo de figado debacalháo.
Rio de Janeiro — Dr. Antônio Ferrari, vice-director do Hosni-tal de S. Sebastião.
Attesto que^ em vista dos excellentes resultados obtidos emminha clinica, com o IODOLINO DE ORH, para as enfermidadesconsumptivas, anemia, lymphatlsmo, rachitismo, etc, renunciei àoemprego do oleo de fígado de bacalháo, que, na maioria dos casos,neutraliza os bons effeitos, com as perturbações gástricas que pro-duz.
S. Paulo, 4 de março do 1.J0G — Dr. Walter Gomes Ribeiro.
Em todas as drogarias e pharmacias. Agentes : SILVA, GO-

MES & C. ítua Primeiro dc Março n. 151, RIO.

No Mercado, onde o acaso os fez
encontrarem-se, aggr&diram-se, e Ar-
ruda, armado de um prego, feriu seu
contendor no pescoço.-Conduzidos ambos fi. delegacia do
5 districto, foram autoados por lueta
•corporal, sendo o ferido medicado
pela Assistência.

— O — »pm

Desordeiro e desertor
-Por estar promovondo desordem

na rua Fonte da Saudade, no Jardim
Botânico, foi preso, hontem fi, noite,
pelo soldado n. 190 da 3* companhia
do 2° batalhão da policia militar, o
desordeiro Floriano Veiga Simões,residente á rua da Passagem n. 54.

«Floriano resistiu tenazmente â,
,prlsão, luetando contra -o policial,
que o conduziu, a custo, até & dele-
gacia.•O desordeiro confessou ao commis-
sario de serviço -que era desertou do
exercito e por isso foi mandado apre-sentar ao commando da 6* região
militar.

V EX. PRECISA CALÇADO?
VEJA AS VITRINES DA

CASA ABRUNHOSA

Um carregador atropelado
Na hora em que mais intenso era

o movimento na rua "Visconde do Rio
Branco, por ali passou em -disparada
um automóvel, cujo numero não
pôde ser tomado.

Nà sua carreira esse vehiculo atro-
pelou o carregador Manoel Alves,
branco, de 54 annos, residente _ rua
Dr. Sá Freire n. 49. ' ""

Manoel ficou muito machucado e
foi medicado pela Assistência. A po-
licia .do 4* districto-abriu inquérito
sobre o facto.

'¦» » ia i wi

E o juiz convenceu-se
A menor Maria Bastos, preta, ape-

sar de ter apenas 16 annos, jfi. conta
mais ,d'o trinta entradas nos xadrezes
do 7o e 30" districtos, por furtos e
vadiagem. Tres vezes jft foi ella pro-
cessada e absolvida pelos juizes.

A ultima vea foi ha poucos dias.
Roubara ella uns vestidos, e o juiz
Martlnho Caldas absolveu-a, toman-
do-a como sua criada de servir.

Hontem, esse juiz foi se queixar á
policia (to 6" districto de que Maria
fugira de sua casa, carregando com
&0-Í.IM.O.
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A vingança de um vende-
dor de cocaína

Octavio Vergara, brasileiro, de 2.5
annos, residente á rua Benedicto
Hippolyto n. 96, vive do commercio
criminoso do cocaína.

Ha dias esteve elle proso no xadrez
do 13° districto, porque a ictecaida
Adelia Domingos de Mattos, residen-
te â rua. Joaquim Silva n. 34, o -de-
nunciou & policia.

Octavio jurou vingar-se de Adelia
e, hoje, pela ma-drugada, finglndo-se
embriagado, passou pela rua Joa-
quim Silva e deu uma navalhada no
braço da rapariga, que se achava a
janela de sua casa.

O facínora foi preso em flagrante,
emquanto que a sua victima era soe-
corrida pela Assistência.

•m a 'és^SttSémm.,

Na Favella
A policia do 8o districto prendeu

esta madrugada, em flagrante, o preto
Antônio Silva, ali residente, que, por
qüe'stões sem importância aggred'u'
sua amante Rita da Conceição, preta,
com uma faca.

Rita foi medicada na Assistência. *

Não sabe de quem
apanhou

Francisco Lima Jesus, quando pas-
sava esta madrugada pela rua Barão
da Gamboa, onde reside, foi aggredido
por um desconhecido, que se evadiu.

Francisco recebeu o.s • soecorros da
Assistência.

m * -a^minm.

Na Assistência
Foram hontem soecorridos pela As-

sistencia:
Aristides de Olive-ra Serrano, bran-

co, de 22 annos, soldado da brigada po-
licial, que no quartel-general da sua
corporação, caiu de uma escada, con-
tuiidindo a coxa direita, o braço e
ante-braço direitos. A escada ficou
no mesmjo logar.

— Aceacio Augusto, portuguez, em-
pregado da Light, que, na rua de Co-
imcabanii. ao saltar de' um bonde, foi
ver o chão de perto. O bonde conti-
nuou o seu caminho.

—i Oscar Prazeres, pardo, entrega-
dor de leite, residente a, rua General
Bruce n. 201, escorregou numa casca
de banana e soffreu escoriações no
norso do nariz. Podia ser peor.¦-^Alberto de Carvalho, empregado
da Light, morador íi rua da Abolição
n. 115, quando viajava em um bonde
pela rua de S. Christovão, se apeou
co-m o vehiculo em movimento, caiu
e soffreu contusões em varias partes
do corpo.

—Canuto Cartl, operário, residente
ri rua Major Froitas n. 38, quando
em serviço a Avenida Venezuela, no
efies do porto, fpl colhido po-r um páo,
que lhe machucou os dedos. O páo fl-
cou. incólume.

—Antônio Luiz Silva, poirtuguezl
trabalhador, morador ri travesia. das
Partilhas, espetou, o calcanhar direi-
to em um prego. O medico da Assis-
tencia muito se empenhou para lhe
tirar o calcanhar do prego.—Abilio Santos, carroceiro, mora-
dor & ladeira do Barroso n. 226, quan-,do giava c, seu vehiculo, hontem, pe-ta rua Barão de Carávellas, fo; cuspi-
do fora' da boléa, e- as rodas lhe pas-saram sobre áà pernas.

Abilio foi soecorrido pula Asslston-
cia e removido, om seguida; para a
Santa Casa.

FOI-HINHAS
Do conhecido estabelecimento"Pare Royal", recebemos algumas

folhinhas para o próximo anno, todas
de muito gosto, acompanhadas de
tiras-reclame de mata-borrão, com
gravuras delicadas.—"A S. Paulo", companhia nacio-
nal de seguros de vida, com sede na-
quella cidade, enviou-nos um calen-
dario para 1921, desfolhavel mez amez. Agradecidos.

 ¦!-¦«_¦
Circula hoje um numero especial

da revista "A Cidade", com grande
numero do paginas c escolhida colla-
boração.
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OS VELHOS DQ ASYLO S. FRAN-

CISCO DE ASSIS
Foram transferidos hontem os 47

velhos asjiados do S. Francisco de
Assis, que so achavnm enfermos. A
remoção, que correu srtp incidentes,
levou cerca de tres horas, tendo
sido empregados, no transporte, ires
àütò-ambulanciàs da Assisten,.i.i
Municipal.

Os enfermos fornm acompanha-
dos de médicos e carinhosamente
conduzidos até a enfermaria das no-
vas instalações, no eilifinio do Insti-
tuto João Alfredo, na melhor ordem
possivel

SENADO
Presidência do Sr. Bueno de Paiva.
Presentes 33 senadores, foi aberta

a sessão e approvada a acta.
Falaram os Srs, Vespucio de Abreu

e Alfredo Ellis, em defesa dos Esta-
dos nue representam e cujos dis-
cursos damos em outro logar.

Passou-se & ordem do dia. O se-
nhor Irineu Machado falou sobre o
projecto que manda erigir monu-
mentos a Deodoro, Benjamin e. Ro-
dirlgues Alves, mandando Incluir
Quintino Bocayuva.

Por ílm, continuando, o senador
pelo Districto Federal oecupou a tri-
buna polo resto do tempo destinado
á ordem do idia, que não foi discuti-
da nem votada.

CÂMARA*
A sessão foi aberta hontem pelo

Sr. Bueno Brandão, secretariado pelo
Sr. Andrade Bezerra e Juvenal La-
martine, presentes 79 deputados. A
acta foi aiyirovada sem debate.

Lido o expediente, falaram os senho-
res Carlos de Campos, Nicanor Nas-
cimento e Fausto Ferraz, esto ultimo
sobre uma pastoral do bispo de Pouso
Alegre, e os dois primeiros sobre o
momento polit'co-orçr|Tientario.

A' ordem do dia houve numero para
votações. Votadas as redacçoes finaes. e
considerados objectos de deliberação di-
versos projectos, o Sr. Mauricio de La-
cerda requereu vellflcação de votação
sobre cada uma das proposições sub-
mettidas â, deliberação da Câmara.

Annunciada a votação do projecto
de orçamento da receita, falou o se-
nhor Mauricio de Lacerda, requerendo
votação nominal para todas as emen-
das e fundamentando o seu requeri-
mento em vigoroso discurso. Ao tor-
minl-os soffreu S. Ex. um deliquio,
sendo levado para o gabinete do pre-
sidente o attendido por vários depu-
tados médicos. Eram duas e meia e a
sessão foi suspensa.

Á's tres horas foi reaberta a sessão.
O Sr. Cincinato Braga explica o pen-
samento do requerimento do Sr. Mau-
ricio de Lacerda. Elle desejara, con-
forme lhe autorisara a declarar, vo-
tação nominal para as emendas nu-
meros 5 e 25 e não para todas as
emendas ao projecto. O Sr. Bueno
Brandão diz, então, que declarará re-
jeitado o requerimento do Sr. Mauri-
cio de Lacerda e que o orador apre-
sentará novo requerimento de votação
nominal para as emendas a que allu-
de. O Sr. Cincinato Braga aceita a
suggestão.

O Sr, Sampaio Correia requer prefe-rencia para a emenda n. 13, 'do serrfior
Paulo de Frontin:"Ao artigo 2VIII:

Acerescente _»e: "o imposto etn ouro
será destinado ãs despézas *da mesma
natureza constantes do orçamento da
despeza geral da Republica e o exce-
dente será convertido em papel paraattender ás desperta dessa especie, re-vogado o paragrapho Io do art. Io do
decreto n. 4.182, fe 13 de novembro de
1920."

O Sr. Nicanor Nascimento fala* afavor da preferencia. O Sr. AntônioCarlos declara concordar com o reque-
rimento. O Sr. Mello Franco mani-
festa-se, tambem, a seu favor.» Appro-vado o requerimento de preferencia, éa emenda aceita.

Passa-se, entif), novamente, á vota-
ção das emendas da commissão de fi-nanças, sendo approvadas as de nu-
meros 1 a 4.

A emenda n. 5, sobre lucros com-
merclâes, levou á tribuna os Srs. Cin-cinato Braga, que a combateu; Anto-nio Carlos, que a defendeu; ManoelVillaboim e Eloy Chaves, contra; Nl-canor Nascimento «Vicente Piragibe,a favor, e Sampaio Correia, contra.Foi concedida a votação nomínai paraella requerida pelo Sr. Cincinato Bra-
ga por 100 votos contra IJ. A emendafoi approvada por 101 contra 23 yotos.Foram approvadas as emendas 6a 12. T

O Sr. Paulo de Frontin requereu o
destaque da emenda n. 13, sobre a
água consumida no Districto Fede-
ral, no caso de ser approvado. O Sr.Nicanor Nascimento -falou nesse sen-
tido. o Sr. Antônio Carlos concordoucom o requerimento, sendo approva-dos a emenda e o destaque. .

A eirienda 23, que concede a extra-
cção de uma loteria a Cruz Vermelha
Brasileira, provocou longo .debate em
que so empenharam os Srs. Veiga Mi-
randa, Armando Burlamaqui, Paulo
de Frotin, Nicanor Nascimento-e Vi-
cente Praglbe. Não houve numero
para votal-a.

Foi convocada,, então, sessão no-
cturna,

O Sr. Cincinato Braga redigiu esta
declaração de voto. contra á, emenda
n. 25:"Não -irie conformo tambem com o
imposto do 20 e de 10 réia por kilo,
percebido sobre o tran .porte de mer-
cadoriaa O. artigo 11 da Constituição
Federal diz com clareza cristalina
que esse imposto não pôde ser creado
pela União. As expressões pelas quaes
a Constituição o diz desafiam a cora-
gem dos Interpretes; "E' vedado aos
Estados, "co-mo & União"; 1", crear
imposto de transito pelo território de
um Estado ou na passagem de um
para outro sobre "productos de ou-
tros Estados da Republica ou estran-
gelros"„ O projecto de receita riu-se
da cristalina clareza desse dispositiyo
è creou o imposto de transito de' xàejc-.
cadorias que .percorrem o pate do'_^(õ
Grando. da Sul*,»<»„'Ámanonas,. çm íáõ
litoral a Matto Grosso.' e.'. aor/A..rç.
Creóu-õ çom. o nomet do. ffixaT'".cá-
mpufliage" qiíe não .se (iõ^npaiicce.
com o* gráo de cultura do1 poder 

*le-
gislativo, e do ,póder judiciário da
Republica. Taxa fosse elle e sõ*$eria
cobrado-, como em commissão eu a
propuz, eobre o serviço feito pelas es-
tradas de ferro e transportes marlti-
mos da União, para melhor remune-,
rar-se o serviço prestado ao despa-
chante da mercadoria e com appllca-
ção especial aos 'ir.elhorame.jtos o ao
custeio das linhas ferro-viarlas e ma-
rltimas ap. serviço dae mesmas mer-
cadorias. Por essa fôrma e sem vio-
Iencia constitucional, o Thesouro
Nacional perceberia um forte au-
.gmento de sua renda industrial, não
menor de 15 -n.il contos segundo me
parece. Do modo como está o imposto
estatuído no projecto vai elle dar lo-
gar & intervenção do poder judiciário
federal na defesa da Constituição.

Não me admirarei de que ae acções
judiciaes contra o imposto de lucros
do commercio e contra o imposto de
transito de -mercadorias appareçam
em tão grande numero que a justiça,
federal se. veja ein-crise de trabalho
para dar vasão aos processos contra o
fisco federal. Serft um espectaculo
inédito o da paralysação das causas
entre cidadãos porque a justiça fe-
deral não terá tempo que lhe baste
para ordenação, e julgamento das
causas, contra á União, Espanta-me
assistir á indifferença por perigo tão
sério, atras do* qual ninguém vS as
possiveis acções dé indemnização
contra o Thesouro Nacional, acções
de legitimidade fóra de duvida.

Supposto que esse imposto fosse
constitucional, eu não me animaria a
votal-o, por motivos de ordem eco-
nomica, financeira e poiitiea. Poli-
ticamoiitc, elle faria an paiz mal eon-
slderavel, relegando para uma plana
multo inferior os Estados distantes
do íittoral. Tão oneradas a elles che-
garão as mercadorias, que serão elles
as maiores victimas do imposto co-
brado sobre cada kilo de mercadoria
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e cobrado tres, quatro e cinco vezes
no percurso desde o logar do produ-
cção atê o de consumo. Reciproca-
mento, sobre a producção delles, re-
cairá o maior peso tributário, pon-
do-o fora de concurrencia no Íittoral
com a producção dos Estados e ma-
ritimos. A isso leva a inflexibilidade
do imposto fixo por peso, sem possi-
bilidade de differenciação por dis-
tancias. Os descontentamentos poli-
ticos desses Estados serão fataes e
justos. Economicamente, não posso
deixar de ser prevenido contra o im-
posto estatuído no projecto, segundo
o qual um kilo de cartas de jogar ou
de apparelho de roleta paga o mesmo
imposto que um leilo de machados,
foices, arados, etc; um kilo de cham-
ipagne paga o mesmo Imposto que um
kilo de repolho, de feijão ou de trigo;
um kilo de seda o mesmo que um
kilo de algodãosinho ou de zuarte.
Sob o ponto de vista financeiro, ou

. melhor dito, sob o ponto dc vista
fiscal, o gravame sobre a producção
vai ser muito maior do que a estima-
tiva do projecto, que attribue a este
imposto a renda de 25 mil contos,
quando é certo que ella attingirá a
algarismo muito mais alto. O numero
de toneladas transportadas em 1019
por nossas vias de transportes ferro-
viários, ílüviaes e marítimos (cabo-
tagem) pôde ser calculado em 2*0
milhões. E' preciso, porém, ter em
vista que o Imposto recai sobre cada
despacho e sobre cada ferrovia, ou
linha de navegação; quer dizer, a
mesma mercadoria pagara esse im-
-posto' duas, tres, quatro vezes. Não ê
possivel prever quantos kilos paga-¦rão o imposto. Suppondo que símen-
te duas vezes caiba a cada kilo, jã
estamos diante de uma arrecadação
de 40 mil contos,, em vez dos 2i5 mil
estimados no projecto.' Não - posso
affirmar que taes. arrecadações ¦ su-
bam ainda além dos 4* mil fcontos.
Não posso dar meu voto a esse ex-
cesso de tributação, Üo qual ò-The-
souro Nacional pôde prescindir. -.

E", ha realidade, uma loucura que
no actual momento creemos dois lm-
postos novos, que podem produzir,
talvez, 130 mil contos. Isso dá-se num
momento multo grave para toda a
combalida economia nacional. Quan-
do mesmo os motivos de ordem con-
stitucional não multassem contra es-
ses novos impostos, eu só lhes daria
meu voto constrangido, caso fossem
muito mais baixas, de menos de me-
tade as taxas estabelecidas pelo pro-
jecto, Para fortalecer essas conside-
rações, devo declarar-quo considero
inconveniente, nesta phase de diffi-
cíildades fiscaes e de cambio ultra-
baixo, a: applicação do metade do
saldo dos impostos cm ouro no arma-
zenamento desse metal para o fundo
de garantia do papel-mocda. Num
momento em que o ouro está pela
hora da morte, não comprehen do que
se-o compre para armazenal-o .om
barra. Por outro lado, diante da fra-
gilidade do mercado cambial, não
comprehendo que o governo exerça
sobre o cambio a acção depressiva de
suas taxas, como seria resultado cer-
to a intervenção do governo no mer-
cado ao comprar letras-ouro da ex-
portação para o fundo dc garantia.
Entretanto, a applicação de todo o
saldo da arrecadação ouro á despeza
papel dará recursos ao Thesouro Na-
cional do perto de -50 mil contos,
ouro,- que tornam desnecessária ao
Thesouro ir buscar essa quantia, em
rendas de impostos novos. Esta pro-
posta, quo fiz na commissão, alliada
ã taxa ferroviária, trairia para a de-
bellação do "ideficit" cerca de C5 mil
contos, papel. Um ligeiro esforço de
economia nas despézas traria o equi-
llbrlo orçamentário."

sessão NCkyryrtNA

A sessão nocturna da Câmara não
tevo a importância que se esperava.

Iniciados os trabalhos âs 20 horas
e 45 minutos, com a presença de 82
deputados, e sob a presidência do
Sr. ColláresMoreira, servindo de se-
cretarios os Srs. Ijongrubeir Filho e
Lamounicr Godofredo, a acta da ses-
são diurna foi approvada e lidos os
papeis do expediente, que careceram
de Interesse.

Estava lnscripto o Sr. Sampaio
Correia, que oecupou a tribuna para
responder a- uma entrevista concedi-
da polo ex-ministro dá agricultura,
Sr. Pereira Lima, a propósito do im-
posto de transito, em que se combatia
o imposto addicional suggerido pelo
Sr. Paulo de Frontin, sobre o frete de
mercadorias em estradas de ferro o
companhias de navegação. O Sr. Pe-
reira Liga argumentara ainda, como
primeiro autor da iniciativa, em fa-
vor do imposto agora tão combatido,
com o objectivo de provar a consti-
tucionalldade dessa tributação.

O orador mostrou largamente os
inconvenientes desse Imposto, desti-
nado pelo goVerno a salvar as finan-
ças do paiz, accentuando as dlfflcul-
dades para a cobrança e regulainen-
tação do referido imposto. Basta dl-
zer que as taxas sao cobradas sobre
as mercadorias e não sobre os des-
pachos. O que é peor é que e«se im-
posto C iníquo. Vai-se cobrar pouco
pelo café que valo 40$, oomo pelo mi-
lho, que vale sete mil réis. O Sr. Pe-
reira Lima não diz nenhuma novida-
de, quando affirma que no caso do
café o addicional importa numa im-

portancia a cobrar do produetor,
mais elevada do que a taxa de mil
réis.

E assim, o Sr. Sampaio Correia
desfaz, uma por uma, as considera-
ções do ex-ministro, mostrando que
olle argumontára com elementos fa-
lhos c inteiramente descabidos.

Nâo houve numero para votações
na ordem do dia.

Foram encerradas varias dis-
cussões, tendo o Sr. Nicanor do Nas-
cimento podido a palavra sobre o
projecto, em 3* discussão-, do Codi;to
de Organização Judiciaria e Processi)
Militar, afim do pedir que o mesmo
volto á commissão. A mesa com mu-
nicou que, independente de qualquer
requerimento, esse projecto voltaria
á commissão, por lhe terem sido
apresentadas varias emendas.

O Sr. Celso Bayma requereu quo
a emenda relativa á creação dos tri-
bunaos regionaes voltasse á commis-
são de constituição e justiça.

O Sr. Elpidio de Mesquita falou
longamente sobre a sua indicação rc-
ferente á reforma da Constituição
Federal, seguindo-se-lho da tribuna
o Sr. Joaquim Ozorio-, que se manifes-
tou contrario á revisão constitucional.

O Sr. Celüo Bayma falou na dis-
cussão unica do parecer da tommis-
são de justlaa, contrario ú Indicação
do Sr. Elpi.lio de Mesquita, sobre a
reforma da ConslUuiçiio, ponderando'
que se tratava- de ama medld i que
não 1*0dia s.sr vt.t_da c approva la oa
rejeitada, com (!-_is terços dos depu-
tados'presentes. O nue a Constituição
manda é que ._-aa approvação cu re-
jeição seja teita coai dois terços da
representação du Cs mara.

O Sr. Elpidio de Mesquita concor-
rlob con: a nb'Hàí"v..ti__ do deputado
catharinenso e r5.lti.i_cu enti-o a volta
do parecer á commissão.

Na discussão da emenda 'íue crea
os tribunaes regionaes, falou longa-
monte o or. Joaquim Ozorio, csgotnn-
do a hora da sessão, pelo que o pro-
j.-eto ficou com a discussão âdUiitá
para bc.'o.-

Caixa Gerai
das Famílias

Sorteio semestral
A directoria convida os Srs. aceio-

nistas e segurados para assistirem,
na sedo ..oclal, ri Avenida Rio Bran-
co n. 87, ao sorteio de apólices, quo
fará reaHzur hoje, 24 do corrente, áa
13 horas.

Outrosim, participa ao» Srs. se-
gurados que, para concorrerem, ao
sorteio, deverão pagar suas presta-
ções até o dia 20 do corrente, sendo
nessa data encerrada a relação das
apólices sorteaveis.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro d«
1920—A DIRECTORIA.

RF.PAimç_iO GERAL DOS TEhV,'
GK-VriIOS

Renda do mez de novembro do
1920, comparada com a de igual pc-
riodo om 1919.

Renda arrecadada, com exclusão
da do serviço de trafego- mutuo rc-
cebido:

1920, 1.091:421:$473, e 1919 ....
988:5781067.

Differença para mais, em 1920:102:843$466.
Renda total, inclusive a do serviçoofficial: 1920, 1.588:533.082, e 1919,1.378:-258»165.
Differença para. mais, om 1920:210:280*517.

0 ponto preferido das famílias
Proprietário: J.R.STAFFA
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FOOT BALL
Os jogos de domingo

CAMPEONATO DE 1920
PRIMEIRA DIVISÃO

1 Anduraliy x Fluminense
Xo campo do Andarahy A. C, á

rua Prefeito Serzedello, em Villa
Isabel. Terceiros, segundos e pri-
meiros quadros, áa 9,45, 14,30 e
10,15, respectivamente.

juizes: primeiros quadros, Carlos
Santos; segundos, Juracy Nazareth
do Araujo, o terceiros, João Chrockatt
dn. Sá. Representante, Joaquim Gui-
marães,

Palmeiras x Villa Isabel
Xo campo do America F. C, á

jn;i Campos Salles, no Engenho
Velho. Terceiros, segundos o primei-
ros quadros, ás 9,45, 14,30 e 16,15,
respectivamente.

Juizes; primeiros quadros, Plinio
Ribeiro de Castro; segundos, Elviro
je Souza Ribeiro, e terceiros, Alberto
Paes da Rosa. Representante, Olde-
Ciar Murtinho.

SEGUNDA DIVISÃO
Vasco «la Gama x Mackenzie

yo campo do S. Christovão A. C,
ft ruu Figueira de Mello, em S. Chris-
tovão. Terceiros, segundos e primei-
ros quadros, ás 9,45, 14,30 o 16,15,
respectivamente;

JJJJiIGA SUBURBANA DE FOOT-
BAIili

(Sub-Liga da Metropolitana)
Mavllles x Italia

pedregulho x Dramático
Frontin x União

Riachuelo x Modesto

Nolas do dia
AIXOA O "CASO" DO JOGO IN-

FANTIL AMERICA x BOTA-
FOGO
Kobre o caso acima, a directoria do

America F. C. enviou hontem á se-
cretaria da Liga Metropolitana o se-
guinte o-fficio:••Sr. presidente da Liga Metropo-
dita na de Desportos Terrestres.

Km relação ao nosso pedido do> in-
qtierito, formulado, em 18 de novem-
bro, o no»sso, co-irmão e ex-adverso
no jugo- infantil realizado ani, 31 de
outubro, tem feito sobre elle consi-
deniç.ães taes que dão a este club
intenções que nunca teva para com
«¦!!,.*, nem para com os demais filia-
«!<>s a e9sa Liga.

Havendo sido medido neste club,
iu, dia do jogo, o jogador Luiz de
Andrade Ramos, verificou o nosso, re-
presentante no ccnselho infantil que
o amador tinha a altura de lm,73,
isto é, 5 centímetros além. da medida
feita, cerca de dois mezes antes.

Ora, .sob o ponto de vista biológico,
tal crescimento 6 impossível, em tão
curto espaço de tempo.

liiüe facto deu motivo a que se
realizasse o jogo "sob protesto".

!•: convencido, de boa fé, de que a
medição procedida neste club fosse
rigorosamente exacta, com a circum-
maneia ainda de que fora ella pre-
eenclada pelo representante do club
visitante, Sr. Henrique (Meyer pediu
o America, â vista da mesa do con-
f.ttllici infantil, não ter aceitado., sob
o fundamento de illegalidade, uma
proposta feita pelo representante
deste club para sor novamente me-
dido o Jogador, que ao aibriseo Inque-
rito para apurar esae facto e allegou
que, realmente, outro fora medido e
não o Sr. Lula Ao Andrade Rair.oa.
Ti se affirmou tal, foi baseado na me-
dieão feita neste club, dando o crês-
cimento imptisslvel em sciencia me-
•dica, de 5 centímetros.

Corn tal pensar não disse o Ame-
rica em absoluto que a responsabili-
dade desse facto fosso dada ao club
co-rn.ão.

•São illações que não foram tenta-
das por esta directoria e que ella,
«rn absoluto, não as.endoçará,

Se alguém poderia ficar algo me-
lindrado, seria a comtntesão de me-
tlkjãi' o no emtanto, se sabe como
são medidos os infantis deata Liga.

Un-a vez passado o. jogador no ap-
parelho, quem mede dã apontamen-
tos ao seu collega que os annota, pa-
ra depois passar para o cartão oifi-
ciai de medição.

Pador-se-hia multo bem dar-se um
equivoco e as medidas de um servi-
rem na extracção dos cartOes, para
outro Jogador. Mas, seni' que em ab-
fio luto o America afflrmasse nada que
podaria nvelindrar o club ex-adver-
so. este veio para a Liga e fez con-
elderações sobre a condueta deste
•club, imputando-lhe fáceis aceusa-
.ções.

No entretanto, este club. no possa-
do nessa Liga, não tem nada. de que
ce possa inferir uma condueta me-
nos digna cm relação ao ««eu co-
Irmão.

Ao contrario, quando esso club re-
correu do jogo America x Botafogo,
realizado e,m. 24 de outubro, ultimo,
sC> h« "preoecupou com o erro do di-
reiio", não se reforindo nem á pessoa
do juiz e multo menos á do club em
qutistão.'Èeijo a essa dlrecto-ría que reveja
esse recurso e a sua reclamação ao
cons-elrc» divisional.

A resposta a estes dois papeis eatão
nesta Liga. O representante do Bo-
tafogo, Sr. Oldemar Murtinho, o que
Ac menos chamou a reclamação íoi
de "infantil".

Ao recurso, a contraminuta do re-
corrido responde com a mesma ele-
va';ão de vistas ? VGde, Sr. presiden-
te. se a contraminuta está no mes-
íno diapasãtí do recurso.

13 disse ella; "E' lamentável por
Isso que o America F. C. club de tra-
d loções gloriosas, de relevantes servi-
cos ao sport, "abandone" (diz elle) o
caminho recto e sublime de até en-
tão, para enveredar por outro, -muito
familiarizado com- os que sustentam
ft doutrina de que, vence quem dispõe
Ao prestigio c voto nos poderes da
Li-ía. E* deveras lamentável!**

-Mais adiante, dia ainda que o re-
curso sfi pôde ter exito nos agrupa-
mentos que nâo tCm fim nobre.

Ora, o America não respondeu a
esse officio, como tarir.bem não so re-
íiii ua outros que so acham nessa
Liga, em relação ao jogo Infantil, em
que aceusa acrement© um nosso dl-
rc-etor. Soube fazer o desconto das
paixões do momento.

-Vo entretanto, desde que o Botafo-
go deseja providencias dessa Liga,
pede a A rectoria «dioAmerlca que se
proceda do accordo com aquelle pe-dido, iras, lendo em vista:

I*. os termos d* recurso d«> Ame-
rioa e da sua reclamação, com os' da
defesa, do Botafogo ao conselho divi-
sionul e os da contraminuta;'-', do pedido de inquérito çom o
do officio do ISotafogo, esclarecendo,
eni defesa. u conselho superor;

3°. que todos os actos do America
com relação ao inquérito, não foram"absolutamente 

publicados" omquan-to que o» de seu ex-adverso "foram
larga menti, divulgados pela impren-
ea". Assim, retomem ao Americí-

para que essa directoria torra, o que-determinar a lei dessa casa.
Com os protestos de estima e con-

slderaçâo — Samuel de Carvalho, se-
cretario."
LIGA COMMERCIAL DE DESPOR-

TOS ATHLETICOS
A Sul America entrega hoje as me-

dalhas de ouro aos cuiupcõcs
Com toda a solemnidade, a directo-

ria da Companhia de Seguros "A Sul
America" entrega hoje, a -um grupo
de .seus empregados, destemidos
players do invencível Salic F. C, fl-
nisslmas medalhas de ouro, como
prova de seu regosljo pelo brilhantis-
mo com que conquistaram, para o
Salic F. C, o invejável titulo de"campeão commercial de 1920".

Com effeito, o Salic F, C. sempro
se houve na liga com' ama firmeza de
resistência a toda a prova, levando de
vencida todos os adversários, com
scores bem destacados, apenas empa-
tàndo um unico jogo, e assim mesmo
no returno, com a Casa Pratt.

B é boato insistente que o "cam-
peão commercial do 1920" tem o fir-
me propósito de scl-o tambem no
próximo ani,o, e para tal fim, desde
cedo, começará a preparar o seu
team.

Solidários com 0 regosljo da dire-
etoria da poderosa "Sul America",
por nosso turno, enviamos daqui as
nossas felicitações aos invictos pia-
yors da camiseta azul.

Aproveitando a oceasião, damos
aqui algumas notas sobre os jogado-
res que levantaram o campeonato da
Liga Commercial.

Augusto Nicklaus Junior, (goal-
keeper) — Começou a jogar foot-ball
em 1914, no externato Santo Ignaclo,
tendo deixado- de praticar esse sport
por muito tempo. Com a fundação da
Liga Commercial, voltou a treinar no
toam do Salic F. C, onde tem toma-
do parte em todos os matches. E'
um optimo jogador, na sua posição,
calmo e possuidor de magnifico gol-
pe de vista. Devido á sita habilidade,
a r6de do Salic F. C. foi attlngida
este anno somente seis vezes.

¦Nestor da Silva Brandão, (full-
baclc-rlgth) — Principou a praticar
o foot-ball em 1916, pelo Polar F. C,
hoje Riachuelo. Em 191T jogou no 3o
team do Andarahy A. C, e em 1918
e 1919, no 2o team do mesmo club.
E' um dos backes mais seguros da
Liga Commercial, possuidor de uma
rebatida firme e shoot muito forte.

Antônio Franco, (full-baclc-left) —
Jogou cm 1912 no team do Gymnasio
Grambory, de Juiz de Fora, tendo
continuado a praticar este sport até
hoje. Entrando para a Companhia Sul
Amerlca, foi logo Incluído no team
principal do Salic F. C, onde tem
sempre actuado com precisão. E' o
"leão" do team, pelo seu physlco e
polo seu Jogo um tanto pesado, que
desenvolve. Fôrma com Nestor Bran-
dão uma verdadeira barreira no team
do Salic.

Américo da Rocha Pinheiro, (half-
back-rigth) — E' o capitão do team
campeão de 1920, no desempenho de
cujo cargo tem demonstrado muita
dedicação, concorrendo, em grande
parte,. para o trlumpho do Salic F.
C, no campeonato do corrente anno.
Começou, a jogar em 1918, pelo ex-
tineto Atlas-F.C., ora na posição de
keeper, ora na de half. Tem figurado
no team do Salic F. C. desde a sua
fundação, onde, de dia para dia vem
se revelando um excellente foot-bal-
ler. Figurou todo o Io turno na posl-
ção de center-half, onde, o seu jogo,
principalmente de cabeça, era muito
admirado. E', sem duvida, a revela-
ção do anno, promettendo bastante
para o futuro.

Armando de Souza e Silva, (cen-
tor-half-back) — Principiou a jogar
foot-ball no Collegio S. Vicente de
Paula, em 1916. Em 1917, apesar de
multo joven, pois contava apenas 15
annos, começou a figurar no 3* team
do S. Christovão A. C, em cujo 2°
team jogou em 1919 e 1920, Em 1919
figurou tambem, por duas vezes, no
team principal do S. Christovão A. C,
substituindo Rubens Portocarrero. E'
incontestavelmente -um dos melhores
players da Liga Conttnercial. Joga em
qualquer posição. Figurou no 1" turno
como back, e depois como center-
half, conseguindo vasar, por varias
vezes, os melhores keepers da Liga
Commercial. Se continuar.neste pro-
gresso, o sympathieo player Armando
será, dentro era. pouco, um dos me-
lhores foot-ball.ers dos nossos cam-
pos, pois, como acima dissemos, ê
ainda muito joven, apesar do seu
physlco bastante desenvolvido.

Valentim Massonat, (half-back-
left) —Principiou a praticar o sport
bretão em 1914, no Collegio Dioce-
sano S. José, tendo depois disto figu-
rado algumas vezes.no 2° team do
Villa Isabel F. C, quando da 2* divi-
são da Metropolitana. Abandonou,
por bastante tempo o foot-ball, vol-
tando a pratical-o no team do Salic
F. C. Esforçado, intelligente e de uma
marcação segura e proficiente. •

Gentil Cordeiro dò Couto, (ont-
side-rigth) — Jogou em 1908 no Col-
legio Salesiano Santa -Rosa. Abando-
nou, cm seguida, o sport, por algum
tempo, tendo recomeçado a jogar
no team do 3* regimento de infante-
ria, quando sorteado. Entrando este
nnno aos serviços da Companhia "Sul
America", foi incluido no team, onde
tem feito bõa figura. Centra com
muita precisão.

Décio Moraes, "In-slde-rigtli) —
Appareceu em 1915 no Io team infan-
til do Botafogo F. C.', onde figurou
até 1916, quando entrou para o Flu-
minense F. C, disputando no íí team
infantil deste os campeonatos de
1917 e 1918; figurou sempre em to-
dos os scratches infantis formados
aqui no Rio. E' um elemento de
grande valor, dribla com precisão,
sendo temido pelo seu shoot violento
e bem dirigido. Promette muito pa-
ra o futuro. Conquistou este anno 13
goals.

Mario Ferreira Villaça, (center-
forward) — Jogou no Collegio Dioce-
sano de S. Josô de 1911 a 1915, tendo
em seguida figurado na equipe do
Sport Club Brasileiro, hoje Metropo-
litano A. C, onde revelou-se um'jo-
gador de primeira ordeni, principal-
niente em 1919, quando o Metropoli-
tano alcançou o 2° logar no torneio
da 3* divisão. Neste anno, abandonou
o referido club, para jogar somente
pelo Salic F. C. E' inegavelmente o
melhor jogador da Liga Commercial,
na sua posição. Extraordinário nos
dribling9, nos tiros flnaes, na distri-
buição de jogo, emfim, ê considerado
o "El Tigre" da Liga Commercial.
Conquistou nesta temporada 20 goals
para o seu toam.

Carleto Botelho, (out-side-left) —•
Jogou em 1913 no 3o team do São
Christovão A. C, o algumas vezes no
2' team deste mosmo club. È- funda-
dor do Sport Club Rio de Janeiro, pa-ra- o qual tambem jogou. Tendo sof-
frido uma operação por causa Uofoot-ball, deixou de jogar durante
quatro annos. Combina bem com oscompanheiros da vanguarda, sondotemido na carregada em go&l

A SOCIEDADE ELEGANTE
* convidada a visitar *
GUANABARA na sua

nova • luxuosa Instai-
lação para vèr como,
sam pagar exageros,

lha é posalval vtstlr-i»
com os masmoa

flnlaalmes tecidos a
com a mesma distlncção

das catas ds luxo.
R. Carioca, 54—Central 92

Oswaldo -Pereira dos Santos, (out-
side-left) — Appareceu em 1910 no
team. do Collegio Diocesano S. José.
Em 1915 figurou no 2o team do Villa
Isabel F. C, quando da 2* divisão da
Metropolitana, tendo em seguida dei-
xado de jogar, até fi. fundação do
Salic F. C. E' um dos bons jogadoros
do ataque do azul celeste; pbssue
bom shoot e centradas perigosas.

Antônio Bento Monteiro Costa, (re-
serva) — Figurou multas vezes no
toam do Salic F. CJ, quer como extre-
ma direita, quer como médio direito,
sendo por isso considerado campeio.
E' um Jogaodr muito resistente, o
que :tem feito bastante progresso ul-
timamente.
Jogadores que figuraram no tenm

campeão cm matches officiaes
Vezes

Augusto Niklaus Junior  13
Nestor Brandão  13
Armando Souza e Silva  13
Américo da Rocha Pinheiro ... 13
Dêclo- Moraes  13
Mario Ferreira Villaça  13
Carleto Botelho  13
Oswaldo Pereira dos Santos .... 12
Valentim Massonatt  11
Antônio B. M. Costa  8
Antônio Franco  8
Gentil Cordeiro do Couto  5
Moacyr de Araujo  3
Augusto Carrilho  1
Ruy Moraes  1
Armando Caribe da Rocha  1
René Porto .' 1
Jogadores que conquistaram goals

nesses matches
Goals

Mario Ferreira Villaça  20
Dêcio Moraes .. ,.  13
Carleto Botelho  C
Armando Souza e Silva  5
Oswaldo Pereira dos Santos .... 2
Nestor Brandão  1

47 goals a favor o seis contra.
O CAMPEÃO PORTOALEGRENSE

FOI CONVIDADO PELO BOTA-
FOGO F. C. PARA VIR AO RIO ?
PORTO ALEGRE, 2-2 — Noticias

telegraphicas particulares, recebidas
nesta capital, dizem que o Grêmio
Porloalegrense será convidado pelo
Botafogo Foot-Ball Club, dessa ci-
da'd'e, para uni encontro amistoso, no
mez de maio próximo vindouro, em
seu ground.

Segundo nos affirmou o Dr. 'Aú-
•relio Py, presidente do Grêmio, se tal
convite se verificar, o Grêmio o acei-
tara, aproveitando a opportunidade
para disputar lambem em-S. Paulo.
Essas noticias, embora particulares,
enchem de júbilo-o mundo sportivo
local, o qual espera que o convite se
confirme, sendo crença geral qúe o
Grêmio vencerá, pois é o team mais
forte Ao Estado, possuindo uma de-
fesa estupenda, onde se destaca o
triângulo final e uma Unha de for-
vvards que jamais foi igualada,

JUSTIÇA VESGA
Escrevem-no»." -; »•'- — ',-  ¦
"O procedimento do Sr. Milton

Caldas, captain do 2o teánv do gló-
rloso C. R. Flamengo, por oceasião
do match com o valoroso Fluminense
F. C, julgado pelo conselho divlsio-
nal, redundou] na, suspensão desse
player por 15 dias. Francamente,
moíhòr seria'que o conselho não cul-
«lasse do caso, a applicar, essa pena"sul-gencris". Nãó se comprehende
esse critério dos Srs. conselheiros.

Comquanto o Sr. Milton Caldas
seja um moço dlstincto, brioso e de
um passado sportivo brilhante, mere-
cia, pela falta 'commettida, 

urna pé-
nalidade mais séria.

Estão em flagrante contrasto, as-penalidades dos Srs. Chico Nétto e
Milton Caldas. S'e„o Sr. Chico Netto
aggrediu um player adversário, o
Sr. Milton aggrediu moralmente uma
autoridade da Liga, o arbitro da par-
tida, commettendo a indisciplina de
retirar o team de canipo «iuando re-
cebeu ordem do Juiz para deixar a
lueta. Por essa; -fôrma desconsiderou
tambem o publico que enchia o sta-
dium.

E' de acreditar, atten tas as suas
qunlldft.de*" de cavalheiro, que esse
sportman flamengo tenha, depois de
arrefecida a exaltação do momento,
sc arrependido de seu acto.

A' Liga entretanto, mesmo que o
Sr. Milton se penitenciasse publica-
ment-e desse gesto menos reflectldo,
devia, a bem dos seus créditos de di-
rigente do foot-ball, applicar a pena
de accordo com o falta.

Confrontando os casos Chico Netto
e Milton Caldas, nasce a duvida se ha
equidade nas resoluções do conselho
divisional.

Ao -eartipeão de mar e terra, um
dos baluartes dtí disciplina sportiva,
não devia agradar, de fôrma alguma;
o procodithcrito do cáptàln do: seti
2o team e''nãó'i.eria o C.- R. Flamengo
capaz de. itifluir ho- ''julgamento ilo
acto de' séu': associado.

TOM MIN.' ,
UM* OtfFICIO ORIGINAL !...

Na secretaria da Liga Metropoli-
tana deu entrada hontem um offi-
cio d«"> Villa Isabel F. C. solicitando
Inscripção de associados seus, na
festa dc sports da Metropolitana, a
qual si-rá realizada amanhã, no- cam-
po do Flamengo.

A originalidade deste officio não
estít somente na data em que é soli-
citada tal inscripção, quando o pra-
zo para esse fim, determinado pela
cocimisoão geral de desportos, já foi
ha muito tempo encerrado, mas sim
no que diz respeito aos nomes-dos
associados e às pessoas que deve-
riam tomar parte.

Esses nomes e essas pessoas fo-
ram omittidos, e mesmo que a dire-
etoria da Liga pudesse act-itar o pe-
dido do Villa Isabel, «lia se veria
dentro de um circulo dc ferro, por-
quo ignora os nomes das associados
do Villa e as provas em que deve-
riam ser inscriptos.

Abaixo, poin, publicamos na in-
tegru o teor do alludido officio:'•Rio de Janeiro, 23 do dezembro
dc 1020 — Sr. presidente da Liga
Metropolit.fna de Desportos Torres-
tres Rogo a V. Ex. o obséquio de
admittir a inscripção, na festa de
sports athleticus, a realizar-se nò dia
25 do corrente, dos associados deste
club: ~.
na seguinte prova:

Apresento a V. -'•'»• os meus pro-
testos de alta estima e àpfcçoi — O
2' secretario, ANTÔNIO A.WVTOLES
FERREIRA."

Effeiios da collocagão na tabela ?
E" o que parece !...

UNIFICAÇÃO DO FÒOT-BAmÍ
, COMMERCIAL

A primeira reunião preparatória—
Em sessão oren-initona oara" a grau-

i

de unificação que se projecta entre
as ligas commerciaes desta cidade,
por proposta da Associação de Chro-
nistas Desportivos," estiveram reuni-
dos, na sede da Liga Commercial,
sob' a presidência de.um director da
sociedade de chronistas os seguin-
tes. representantes-directores das

j trea agremiações abaixo:
f Liga Commercial — Hercilio Mot-

ta, presdiente, e Álvaro Marques Sa-
rabanda, secretario."

Liga Bancaria — Samuel Babo,
secretario, e João dos Santos, the-
soureiro. **

Federação do Alto Commercio —
Lindolpho Ribeiro, secretario, e
Othelo de Souza, thesoureiro.

Compareceram ainda á reunião os
Srs. Antônio Bento de Camargo, um
dos proponentes da louvável idéa,
pela A. C, o A. Nicklauss, da Liga
Commercial.

Aberta a sessão, o presidente ex-
poz os motivos daquella reunião,
procedendo o Sr. Camargo a uma li-
geira exposição sobre as futuras ba-
ses da nova ngremiação commercial,
a serem apresentadas por escripto,
na próxima reunião.

Foram ainda feitas varias consi-
derações pelos representantes pre-
sentes, notando-so absoluta união ,le
vistas e patente desejo de ser torna-
da vencedora a idéa da -A. C. D.

A reunião prolongou-se por tres
horas, terminando com uma convo-
cação para o dia 29, na sede da As-
sociação do Chronistas Desportivos,
ãs 20 1|2 horas, para a discussão das
primeiras bases, jã por escripto.

NOTAS U>E S. PAULO
O C. A. Paulistano desempatou e

perdeu seis campeonatos—-O C. A.
Paulistano, o veterano e conceitua-
do centro de sports da Fuullcéa, o
club que maior numero de campeo-
natos possue no Estado de S. Paulo,
com o match de 'domingo com o va-
loroso Palestra Italia, desempatou,
pala sexta vez, o campeonato pau-
lista, perdendo todos os jogos pela
differença insignificante de um goal.

Foram estes os resultados dos
matches em que o C. A. Paulistano
fal sempre vencido na conquista do
titulo de campeão paulista:

Taça "Casimiro Costa":
26-10-1902—«. Paulo A. C, 2x1.
25-10-1903—S. Paulo A. C, 2x1.
30-10-1904—«S. Paulo A. G.-j 1x0.
Taça "Penteado":
5-12-1909—A. A. das Palmeiras,

2x1.
Taça "Jockey-Club":
22-11-1914—-A. A. S. Bento, 2x1.
Taça "Washington Luiz":
19-12-1920—Palestra Italia, 2x1.
Oouio <>*? palcotrlnos cominemoru-

ram a victoria «Io campeonato pau-
llata—(Lemos no "Estadinho", o se-
guinte:'"No Brna, houve scenas patheti-
cas. Entre ellas, esta de que fomos
testemunhas: os "torcedores" do
club vencedor arranjaram um cal-
xão mortuario e sairam procissional-
mente á rua, entoando ladainhas e
cânticos fúnebres. "A' frente, multo
ancho, niuito compenetrado da im-
portancia de suas funeções; um la-
tagão blgodudo, typo de "bersaglle-
ri", ostentava um grande crucifixo,
em cuja legenda se viam dois nume-
•ros: 2x1. Alais atras, gesjtieulan-
do, cantando, berrando,- seguia o
grosso dos enthiisiastas.

Essa procissão percorreu as -ruas
principaes do bairro e só se 'dissol-
veu por occaJaiãorda,rgrofi<5a ;pancada
de- água que caiu, A 'noite, sobre a
cidade. E íol uma pena que choves-
se! Aquillo estava realmente bonito;
estava superiormente bello; estava
estupendamente lindo... Raras ve-
zes. taiivez mesmo nunca mais, tere-
mos a ventura de presenciar um es-
pectculo tão commcjvedor, tão algnl-
fltiatlvo e, sobrrtuilo, tão original: a
religião, o patriotismo e o foot-ball
de braços dados, eommemorando
com um cortejo mortuario um pon
ta.pé deaferido com habilidade..."- iccí-.uliiulos «;«-» jogos Paulistano x
Vukv-üa ll-ulia—A título de curiós:-
dado, ilatnoj, abaixo o resultado dos
thfi.tches disputados entre o C. A.
Paulist-tno, veterano campeão da
PaulioéiJ, e o Palestra Italia, cam-
peão piiull/rtá do corrente anno:

1916—«Paulistano, 2; Palesta, 1;
Paulistano, 3; Palestra, 1.
1917—Palestra, 3; Paulistano, 2

(jogo amiitoso.)
Palestra, 2; Paulistano, 2;
Palestra, 1; Paulistano, 0.'
1918—O Palestra não disputou o

campeonato.
1919—Palestra, 1; Paulistano, 1;
Paulistano, 2; Palestra, 1.
1920—iPaiestra, 3; 1'aulistano, 1

(jogo amistoso.)
Palestra, 1; Paulistano, 1;
Paulistano, T.; Palestra, 0:
Palestra, 2; Paulistano. 1,
Pelos resultados acima, verifica-se

que não foi a prirnolra vez que, .do-
mingo, o P;üiítra. Italia venceu o
Paulistano.

Noticiamos, segunda-feira, ter si-
do a primeira vez, por ter vindo o
.telegramma, enviado pelo nosso cor-
respondente especial, com varias pa-
lavras trocadas.

A volta do Germania pai-a. a 1* dl-
visão da ASsocbu-ão Paul Inta—"Não
continuamos com as nossas conside-
rações, dlu "A Gazeta", a respeito da
j-fclta do Germania para a 1* divisão
da Associação Paulista de Sports
Athletieos, porque hontem chegou
ao nosso conhecimento que é um
caso resolvido. È' que oito dos clubs
da actual divisão superior da Apea
estão de pleno accordo com as pre-
tensões, aiifls natural,". ,«iò' club teuto.
Portanto, a. próxima úsVembliêa geral
nada mais terã a fazer ee não a ra-
tificar a resolu<;ão,' dos que "por
fora" decidem, dos destinos do nosso
sport".
LIGA METROPOLITANA DF.

DESPORTOS TKRRF.STRFS
NOTA OFFICIAL

Conselho da 1* divisão
O conselho da 1* divisão, em sua

sessão de 21 de dezembro, resolveu:
a) approvar os relatórios dos re-

presentantes nos jogos S. Christovão
X America, Fluminense X Flamengo
o Villa Isabel X Andarahy;

b) censurar, por escripto, os joga-
dores Francisco Martins e ' Nelson
Brandão, Ao. accordo com a primeira
parte da alinea a) do art. 78 do co-
digo;

c) suspender, por 15 dias, o joga-
dor Milton Caldas;

d) multar o C. R. do Flamengo em
100$, por ter Infligido o. art. 43 do
código;

e) marcar dois pontos ao Flumi-
nense F. C, noa 2"* quadros, por ter
o C. R. do Flamengo infligido o ar-
tigo 43 do código;

f) approvar os seguintes jogos:
Palmeiras X Andarahy, l" qua-

dros, realizado om 12 do corrente,
marcaneto-so dois pontos ao Anda-
rahy A. C, por ter vencido pelo score
de 4X1;

S. Christovão- X America, 1", 2"
e 3" quadros, realizados em 19 do
correnie, marcando-se duis pontos ao
S. CJhristovão A. C, nos V quadros,
por ter vencido pelo score de 2X», e
dois pontos ao America F. C, nos

| Z" e 3M quadros, por ler vencido, re-

spectivamente, ,pelos scores de 3X2
e 4X1;

Villa Isabel X Andarahy, l", 2" o
3'" quadros, realizados em 19 do cor-
rente, marcando-se dois pontos ao
VUla Isabel F. C„ nos .l"" quadros,
por ter vencido pelo score de 1X0, e
dois pontos ao Andarahy A. C por
ter vencido, respectivamente, pelos
scores de 2X1 e 3X2;

Fluminense X Flamengo, V" e 3*"*
quadros, realizados em íi) do cor-
rente, marcando-se um ponto a cada
club, nos r° quadros, ,por terem em-
patado pelo score de 2X2, o dois
pontos ao Fluminense F. C, nos 3o*
quadros, .por ter vencido pelo score
de 8X0;

g) escalar os seguintes juizes e re-
presentantes:

Em 26 de dezembro — Palmeiras
X Villa Isabel — l" quadros, Plinio
Ribeiro de Castro; V* quadros, El-
viro de Souza Ribeiro; 3"' quadros,
Alberto Paes da Rosa, e representan-
te, Oldemar Murtinho, e Andarahy X
Fluminense — l" quadros, Carlos
Santos; V quadros, Juracy M. Arau-
jo; Z" quadros, João Crockatt de Sã,
e representante, Dr. Joaquim Guima-
rães.
Papeis distribuídos nos conselheiros

Consulta da directoria, sobre a
contagem do prazo, a que se refere o
art. 1'13 dos estatutos, se da data da
publicação, se da da approvação —-
Ao Conselho Superior; -relator, o se-
nhor Mario Pollo.

Secretaria, 2'2- de dezembro de 1Ü20
V. Antônio Apollaro, 2" secretario.

Conselho da 2* divisão
O conselho da 2* divisão, em sua

sessão de 22 do "corrente, -resolveu:
a) aceitar a escusa do Sr. Carlos

Lopes de .representante no jogo Vas-
co X IMackentaie;

b) approvar o relatório do repre-
sentante no jogo Carioca X Vasco da
Gama;

c) approvar o jogo Carioca X Vas-
co da Gama, 1*"' e 2-0' quadros, reali-
zados em 19 'do corrente, marcan-
do-se dois pontos ao Carioca F. C,
nos 1"° quadros, .por ter vencido pelo
score de 2X0, e dois pontos ao. Vasco
da Gama, nos 2" quadros, por ter
vencido pelo score de 1X0';

d) escalar os seguintes juizes e re-
presentantes:

Em 20 de dezembro de H9M —
Vaaco X Mackenzie — Representan-
te, Antônio Padua de Vasconceilos;

Em 2 dc janeiro de 19<21 — Rio de
Janeiro X Esperança — 1" quadros,
Cnrlos Santos; 2" quadros, Pedro
Paulo Lima e Castro, e representan-
te, Alfredo Coelho da Silva.

« Sessão dc directoria
A directoria, em sessão do 23 do

corrente, resolveu:
a) remetter ao Conselho Superior

a consulta da commissão de «Tespor-
tos athletieos, sohre se o jogador sus-
penso em foot-ball estA proliibido de
jogar outros desportos;

b) conceder llcença^para que o
S. C. Mangueira e o C. R. dn Pia-
mengo disputem no Estado do Rir,
jogos com clubs.da L. S. Fluminense;

c) conceder a data de 16 de janeiro
fl. Caixa Beneficente da Guarda Ci-
vil, para realizar um festival:

d) multar em 10$ o S. C. Everest,
de accordo com o art. 67 dos estatu-
tos em vigor;

e) multar em 100'$ o S. Christovão
A. C. e o C. R. P.oquelrão do Passeio,
por. terem os seus representantes fal-
tatío a-ícmeo-^õssBc.r consecutivas- do'
conselho de basket-ball. ¦

f) approva-r os jogos de desenipa-
te de basltet-ball dos primeiros teams
Fluminense x C. R. do Flamengo,
do qual saiu vencedor o primeiro, c
segunilos tcams America x C. R. do
Flamengo, do qual foi vencedor o C.
R. do Flamengo;

g) recorrer para o conselho supe-
rior do acto do conselho da 1* divi-
são, qne puniu o Sr. Milton Caldas;
por. acto minimo, ã penalidade appli-
cada;

h) marcar os preços de 2$ para
archibancadas e 1$ para geraes, para
a testa de sports nthleticos, a reali-
zár-se ém 25 do corrente, no campo
do C. R. do Flamengo-;

i) marcar sessão extraordinária do
conselho superitir, para 28 do cor-'
rente;

j) marcar para S0 do corrente a
assemblêa geral ordinária.

Papeis despnehados pelo Sr. prest-
dèpte — C. R. Vasco da Gama —
communicando que o jogo com o S. C.
Mackenzie serã no campo do São
ChriBtovão A. C, e que não disputara,
o jogo dos terceiros quadros —"Ao
conselho da 2* divisão — Communi-
que-se aos Interessados".

Papeis distribuídos noa Sn. conse-
lhclrns — S. C. Mangueira — recor-
rendo do acto do conselho da 1* di-
visão, que rejeitou- a reclamação so-
bre o . resultado do jogo do seu 1"
quadro^e com o Fluminense- F. C. —
"Ao conselho superior — Relator o
Sr. Norberto Bittencourt".

Secretaria, 23 de dezembro de 1920
V. Apollaro, secretario. -

ASSOCIAÇÃO DE CHRONISTAS
DEPOHTIVOS

(Official)
Avteo non conctirrei»U«9 do palpites—A directoria avisa aos concurren-

tes de palpites da "Taça Amerlca" e
prêmio "A.. C. D." que, sendo ama-
nhã dia de Natal, os prognósticos
para os jogos de domingo serão re-
cebidos até hoje, ás 16 1|2 horas,
sem tolerância.
UNIÃO DAS SOCIEDADES DO RIS-

SIO DA LAGOA RODRIGO DK
FREITAS
A commissão de sports, em sessão

realizada em 20 .do corrente,, resol-
veu o seguinte: •''¦"' ' .

a) Não tomar, em consideração a
resolução tomada pelo Sr. Benedicto
Palharcs;

a) Apresentar a seguinte • tabela
para os jogos em. terminação áo
campeonato de 1920:

Janeiro:
2—Humaytâ x PlraquG, l00, 2" e

, 3" teams.
9—-Htimaytü x Lage — l"" tcn|is,

10 minutos.
1G—Alliança x Humaytâ—1*"* tcams

80- minutos, cm campo neutro.
2S—Jardim x HumayVI — V* teams

80 minutos, em campo neutro.
Jardim x Alliança — 2o* teams,
5 minutos.
Lage x Piraquê — l" tcams, 4
minutos.

30—Humaytâ. x Real Grandeza —
l",^» e 3M teams.

c) Convidar os seguintes jogado-
res para formar um combinado do
Humaytft-Piraquè, para disputar
uma taça no dia 26 do corrente, com
o Io té'ãm <io Real Grandeza: Paulo
Caetano, João Carolino, Felisberto
do Amaral, Bento da Rocha Rllho e
Francisco «íè Souza, do Humaytâ.

Anlonio T. Couto Filho, Dlonu-d,-**
de Castro, Kianeisco Borba do Jlut:-
ra, Joviniano c*e Lima, I.inrioln )'.
Borges, o Jiirdana Vlanna. do Pirií*
quê.

RESULTADO DE DOMINGO
Sparta A. O. x Ws F. O. — Con-

forme estava annunciado, roalixou-.-':
domingo, no «*ampo do Russc-Ii. -o
encontro entre as equipes acima.

A FESTUS: - o melhor presente
^U Bravatas, meias ou camisas finas

DA
Camisaria Luva Preía

34 Praça Tlradentes 34
Tel. C. 1400.

Perante numerosa assistência, par-
tidaria de ambos os contendores, en-
contraram-se ás 14 horas os segundos
teams, apresentando-se o Sparta de.i-
falcado de Netto Machado, H. Lopes,
Torquato e César, que foram substi-
tuidos por elementos do 3o e 4o teams,
ao passo que o íris reforçou a sua
equipe, afim de continuar invencível
este anno, o que tornou a partida
desinteressante, pjlo seu desequilíbrio
vencendo a phalange da "rua D. Luiza,
pelo score de 4 x 0.

A's 18 horas, sob as ordens de
um ¦ director do íris, entraram em
campo o« primeiros teams, apresen-
tando-se ainda o - Sparta desfalcado
de Oscar, Djalma, Waldemar, (3otts-
chalk, Zacharias, Alarico, Serra e Al-
meida, sendo que este excellente for-
ward foi cedido á equipe do Iiis, afim
de preencher uma vaga na sua linha
de frente, ficando o ataque spartano
composto somente do quatro jogado-
res. O 1° half-time terminou com o
score de 3 x 1, a favor do Spartti,
sendo os goais marcados, dois por
Mòntana, e um por Renato, do Sparta.¦e o do íris por Almeida, center spar-
tano.

No 2* tempo, o qual durou hora e
meia, o Sparta marcou mais dois
goals, por intormedio de Montana e
Jacaré, tendo o center Almeida mar-
cado mais "dois goals para o íris, ter-
minando assim o embate com o score
de 5 x 3, a favor do valoroso Sparta.
O Juiz annullou mais dois goals do
Sparta o um do íris.

Pelo vencido todos se esforçaram,
destacando-se, porém, Ângelo, Luizi-
to e Nico, e do Sparta, os melhores
foram Monteiro, Mario e Santos, na
defesa, e Montana, Renato o Jacaré,
no ataque.

—Commemorando esta vlctíria, os
torcedoros do Sparta realizaram, ú
noite, um animado réco-réco, est.in-
do em preparativos um esplendido
bailo, em homenagem aos seus
players.

Os teams spartanos estavam assim
constituídos:

Io team: Mario; Carlinhos e Mon-
teiro; Renato I, Py e"Santos; Jacaré,
Montana, Almeida, Renato II o Ca-
nindé.

2o team: Mario; Montana e Pinhei-
ro; Julio, Torres e Antonico; San-
martin, Bittt, Hélio, Canindé o Eduar-
do.

Palestra Italia F. C. x Mayrlnk
*? O. — Em match amistoso, encon-
t-i-ram-se domingo ultimo as disci-
phnadas elevens dos clubs supra, no
ground dc primeiro, sito á estrada
Braz do Pinna, na Penha. Em am-
bos os tcams, saiu vencedor o Pales-
tra Italia, pelos scores do 5x0 o
7x0, respectivamente, nos segundos
o primeiros teams, que se achavam
assim constituídos:

:,10 teajn: jCastroff•.,- Bianco e- A,
Araujo; M. Mendes, França e Anisio;
Burguez, Nelson, B.. dè Oliveira,
Santi-Clair e Zé Maria.

2" team: Ferreira; Olympio e Ca-
cique; Luiz, Allemão III e Pecini;
Waldetaro, Glycerio, Allemão II, Jar-
bas e Gcnesio.

TORNEIOS INTERNOS
America F. O. — Reali«indo--3e

amanhã, ín, 16 horas, o desempate
do campeonato entre os teams Jayme
Barcellos x Raul Reis, o respectivo
«•aptain pede, por nosso intermédio,
o compareeimento «ie todos os seus
jogadores. Servira de Juiz o sp-jrts-
man Edgard Vieira.

TRADÍINGS
Amerlca F. C. x Guanabara F. C.

—¦ Reallzando-so hoje rigoroso trei-
n«> do terceiro team contra o pri-
meiro do Guanabara, a ccixmlssão
de 'foot-ball do America pede o com-
parecimento, ãs 16 horae, dos seguin-
tes jogadores: Noronha — Álvaro e
Alfredo — Mario, Oswaldo e Lyrio

Santos. Siqueira, Cintra, Ariosto e
Brilhante.

A oommissão de sports do Guana-
bara pode o compareeimento des jo-
gadores abaixo eacaladòs, fts 16 ho-
•ras, no ground da rua Campes Sal-
les: Ferreira — Chocolate e Choco-
late II — R. 'Rego, Targino e N.
Couto — Tavares, Moacyr, Nico, Ze»';
e Gilberto.

Reservas — Diniz, Saul, Elysio.
Pedro e Ferreira II.

C. R. Vasc» da Gama — Renlina-
se hoje, no cair.po do ciub i cima,
ãs 16 horas, rigoroso treino, entre o
1* e 2-* teams.

O director sportivo pede o compa-
recimento de todos os jogadores fis
15 horas.

Independência F. O. x S. O. Aniwl-
ca do Sul — Reallza-se amanhã um
rigoroso treino entre cs primeiros,
segundos e terceiros teams destes
clubs e o captain do Independência
escalou os seguintes teams:

'Primeiro: Antônio — Terra Nova e
Aristides — Manolo, Compadre e Nl-
coláo — Felippe, 'Mario, Mathu, Ana-
cleto e Nhonhô.

Segundo: Biringa — Octavio o Au-
gusto — Zeca II, Páranhos e Josô II

Julio, Joeé I, Manduca, Zeca I e
Durvãi." . ' ' si:'y~ -'

¦O terceiro team será escalado- em
campo. ' •

Antlarahy A. O. — No campo da
rua Prefeito Serzedello, encontrar-
se-hão hoje, ãs' 1.0 horas, em rigo-
roso treino, os primeiros e segundos
teams do Andarahy.

O sportsman Sr. Carlos de Carva-
lho, cuptaln geral deste . club, por
nosso intermédio, solicita o pontual
comparccin-iento- de todos os jogado-
res abaixo escalados:

Primeiro team: Otto, De Maria,
Franklin, Nicolino, Braulio, Porphi-
rio, João, Gilabert, Cooper, Chiqui--
nho «f Betlnho.

Segundo team: Roteu, Amerlca-
no, Sinhô, Garatori, Rosino, Joaquim,
Bethoel, "Waldemar, 

Ary. Moacyr e
Téte.

Botafogo F. C. — O presidente
convida os sócios quites para se re-
unirem em assemblêa gorai, no dia 3
de janeiro próximo, ás 20 horas, pa-
ra discutirem o relatório da actual
directoria e procederem á eleição da
que deverá reger os destiuos do club
durante o anno do 1921.

¦"*¦ C. Mackenzie — O presidente
!'-'iyi.iK os associados para se reuni-
f ¦- •••:,' assemblêa geral ordinária,
*'i: terníos do artigo 39, capitulo IX,

-.lus estatutos, no dia 28 do andante,' 
tia sede social, & rua Dias da Cruz
ii. 153, sobrado.

S. C. S. Panlo — A directoria pedeo compareeimento de todos oa
.•meio.-:, im dia 27 do corrente, para«.-teii.-ão da nova directoria e outros
assumptos sendo cruc todos os io-

cios devem estar quites até a ves-
pera.

Boinsucoesso F. C. — O presidente
convida os associados para so reuni-
re"' em asseirjbKJ-a geral ordinária
(segunda convocação), ás 20 horas,
no dia 27 do corrente, na sede social.¦Ordem do dia; parecer da commis»
são de contas e eleição de novo di-
rectoria para 1921.

Villa Guarany F. O. — O presldea-
te convida os directores e associado»
para se reunirem em assemblêa geral
hoje.

a) Eleição de nova directoria; b)
Intcressos geraes; c) Preparativoi
para «a baile do dia 31 do corrente.

AVISO
Botafogo F. C. — A directoria, poi

nosso intermédio, leva ao conheci*
mento dos soelos que terã logar
hoje, a "soirée" dansante que d
directoria mensalmente offerece at
suas Exmas. familias.

O ingresso so fará com o recibo
n. 12.

C. R. Flamengo — A directoria
tendo cedido o seu campo ao Centre
Social Feminino para que este realiz«
no domingo, das 17 fts 22 horas, un*
gardon party, de caracter beneficen-
te, previne a seus consocios que nes*
se dia a entrada será pessoal.

8. O.' Botafogo — Realizando-se
domingo a festa promovida pele
Real Grandeza F. C., no campo de
Carioca.F. C, e tendo sido este club
distinguido com um convite para
disputar 11 medalhas, o director
sportivo pede o compareeimento
pontual dos jogadores abaixo esca-
lados, fts 11 1|2 horas, na sede, pura,
incorporados, seguirem para o cam-
po: Luiz, Oscar, Lazoski, Oswaldo,
Bernabé, Machado, Jayme, Augusto,
Arnaldo, Antenor e Antonlnho.

Reservas:_ todos os jogadores do
2o team.

Combinado Humaytâ F. C. — O
presidente da commissão dc despor-
tos pede o compareeimento, «Vs 11 1|2
horas, no dia 2f>, na sede, dos se-
guintes jogadores:

Leopoldo, Ramagem, Fernando,
Jayme, Enzo, AValter, Maciel, Augus-
to, Ortigão, Argollo e Antonico.

Para disputarem ns provas de re-
sistencia e velocidade, pede-se tam-
bem o comparecimentós dos Srs. Ary
Antônio Pinto e Carlos de Carvalho
Filho.

VARIAS NOTICIAS
A "soirée" dansante de hoje «lo

Botafogo F. C. — Effectua-se, final-
mente, logo, á noite, a "soirée" dan-
sante, que a digna directoria do Bo-
tafogo F. O. offerece aos seus asso-
ciados e suas familias.

A festa, que é esperada, com an-
ciedade, entre ii!) lindas "torcedoras**
alvl-negras, será encantadora, como
tGm sido as reuniCes do glorioso
club.

A vasta sede do Botafogo F. C.
será lindamente ornamentada e íeé-
ricamente illuminada, sendo as dan-
sas'effectuadas no rlnk, ao som do
excèllento orchestra,

O grande baile do Hellenico A. C.
— Realiza-se, finalmente, hoje, o tão
esperado baile do -Hellenico.

Effectuar-se-ha elle no magnifico
salãp da Associação dos Empregados
do Commercio, quo, para esse fim,
está' recebendo luxuosa ornamenta-
ção:

Muito natural ê a anciedade quo
reina eutre os associados do Helle-
i.ico e suas familias, muito natural,
porque essa festa marcará, na vida
social do sympathieo e distineto tri-
color da 2* divisão, uma etapa gio-
riosa.

Esse baile, quo é dedicado aos
players desse club, que. nos campos
de desportos, com tanta abnegação,
tôm elevado bem alto o nome já tan-
tas vezes glorioso do Hellenico,
creando, em torno do seu pavilhão,
enorme sympathia, promette revés-
tir-se de grande exito. E outra coisa
não é de esiptVrarj visto como a dire»
etoria c asso-.-indos do Hellenico nãs
tCm poupado onforçps para que essa
lriil<* represento, •'in totum", o ver»
dadeiro valor moral,' snr*ial e despor-
tivo do tricolor da 2* divisão.

Uma exceltente orchestra «íe pro-
fersores tocará durante essa festa.

Os serviços de "bufíe^ e ornamen-
taçflo estão a cargo de importants
firmas! commerciaes desta praça.

Resolveu a directoria do Hellenico
nâo distribuir convites do espécie ai-
guma para esSe-baile.'

Os associados, acompanhados ds
suas familias. terão ingresso median-
to a apresentação do recibo de de-
zembro corrente.

O baile terá Inicio ás 21 1.'2 hoas.
A directoria -resolveu designar ns

seguintes commissões para esse-baile:
Directoria geral, José Calmon.
Imprensa: Octavio Legey, Dr. José

Monteiro Soares, Gil G. da Caniara •
Armando Varady.

Porta: Mario Carrão, Eurico Cunha
e Adhérbal Espíndola. .'• ' *

Buffet: Mario Aguiar, Max Doer-
zappff c Nouriyal Guallier.

Salão: Dr. Armando Carljó, doutor
José Alves ' Netto,. Francisco Souwen
e Orlando Sampaio Vianna.

Recepção: Dr. Homero Mattos Ma-
galhães, Milton Mattos Magalhães,
JBdison Jacob, Elviro de Souza RI-
beiro. Augusto Arantes Filho, Jayma
Carljó, Jorge Bailly, Cordolino Mace-
do e Fernando Lisboa.

A festa da General Electric Socie-
dade Aathlettcii — Conforme estava
annunciado, realizou-se ^ domingo
passado, no logar denominado Var-
ginha, na Tijuca, o festival desportl-
vo promovido por essa novel asso-
ciação athletica. ,

Condpzidos em bonde especial,
que partiu do ponto das barcas ás
8 1|2 horas, dirigiram-se os sócios
da General Electric, acompanhados
de suas familias, para aquelle pitto»
resco local, onde foram realizados nn
diversos pareôs, que constavam do
bem' elaborado programma, e do
qual se destacava o pareo de honra,
corrida raza de 600 metros, para a-
disputa de uma^rica taça "O. E.5,
offerta da General Electric Socieda-
de Ananyma.

Por motivo de obras
Grande venda,
cotn abatimentos

GAS A CAVANELLAS
OLVIDOU, «?a
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ROWING
A séde da Federação Paulista vai ser transferida

para S. Paulo
Pessoa de destaque no melo spor-

tivo náutico -de S. Paulo nos decla-

rou que, muito breve, a séde da

Federação Paulista das Sociedades

do Remo vai ser transferida de San-

tos para S. Paulo.
A transferencia da séde da Fe-

deração depende exclusivamente da

construcçâo das linhas de bonde

para a represa de Santo Amaro. A

construcçâo dessa linha de bondes

já fsl iniciada, sondo as regatas
disputadas na referida represa, que
é colossal o pittoresca.

CLUB DE REGATAS VASCO DA
GAMA

A cluipa MaKiucs da Silva vlctorlosa
Conforme estava annunciado, rea-

lizou-se segunda-feira, na séde do elo-
rioso Club de Regatas Vasco da Ga-
ma, a reunião de assembléa geral,
nara oe fins de eleição da nova dl-

^^_^t.'yT?t::y't^^4ll^^)
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rectoria, que terá de dirigir os desti-
nos do club no anno vindouro.

O numero do associados presentes
ft reunião—317—-demonstra fielmen-
te o quanto sabem avaliar os vascai-
nos as responsabilidades que soffrem
os eleitos para. a constituição de
uma directoria.

O Club do Regatas Vasco da Ga-
ma é o unico club filiado ás duas
mais importantes dirigentes de sport
desta, capital, que até equi -soube
avaliar essa responsabilidade. Disso
póde se ufanar o pavilhão vascalno;
pois que clubs muito mais podero-
sos, pelo numero effectivo de seus
associados, nestes ul-timos tempos,
não conseguiram ainda reunir uma
assembléa, no minimo, com um ter-
ço dos que compõem o quadro so-
ciai'.

Exemplos como estes deviam e
devem ser imitados pelos associados
congêneres, fazendo brilhar a von-
tade de um poder, representado na
vontade de seus associados, cujos
destinos lhes estão entregues.

-Registrando o facto acima, não
fazemos mais do que assignalar um
facto auspicioso para o sport nau-
tico e aos seus representantes, polo
seu valor e pensamento, passamos a
traçar o que resultou essa, memora*-
vel assembléa.

Na falta do presidente, o veterano
sportsman Marcilio Telles, assumiu
a presidência o seu coll-ega de dire-
ctoria Sr. Baltar Junior, que, de-
pois de annunclar os motivos da-
quella reunião, passou à ordem do
dia, sendo, então, tomadas as se-
guintes deliberações:

a) Indicar o nome do Dr. Mario
Newton para presidir aos trabalhos,
que convidou para secretários os
Srs. Aohllles Pederneiras e Antonio
Martins;

b) Approvar um voto de profundo
pesar pelo fallecimento do associado
Joaquim Baptista. de Carvalho, vi-
ctlma de um desastre;

c) Rejeitar, por unanimidade de
votos, o pedido ele demissão de pre-
sidente e soclo do oliib, do Sr. Mar-
cilio Telles;

d) Nomear uma commissão, com-
posta dos. Srs. Dr. Mario Newton,*
Annibal Peixoto e Antônio Martins;
para ir á residência do Sr. Marcilio
Telles, para coicital-o a desistir des-
Re intento, e scientifical-o do oceor-
rido na assembléa, com relação ao
officio apresentado por S. 6.;

e) Nomear os Srs. Jayme Fernan-
des Guedes e Antônio Galvão para
servirem de escrutinadores das elei-
ções;

f) Eleger a seguinte- directoria:
presidente, Francisco Marques da
Silva; vice-presidente.Armando Viei-
ra de Castro; Io secretario, Jayme
Fernandes Guedes; 2o secretario,
José Ribeiro de Poivá; Io the-oiirei-
ro, .TotC- da Costa Lirtcà; 2" thesou-
reiro, Aberto Balthazar Portella;
Io director de regatas, Deolindo Pin-
to dn Silva; 2" director de regatas.
Adão An.tó-nio Brandão; conselho
fiscal; Antonlno Costa, Alberto 011-
veira Coelho e Victorino Carneiro, e
supplentes: Jfisé Garcia -Valladâo,
Basilio Cqnstá.ntino Guerra e Fran-
cisco Co:-'ta .

A chapa acima eleita- apresentada
pela facção opposicionista íi chapa da
convenção, a excepção elo Sr..Alberto

de Oliveira Coelho, que teve 165 vo-
tos, reuniu a votação de 150 sócios,
havendo ainda uma chapa prejudica-
da.

A chapa da convenção reuniu 151
votos.

Deixaram de votar sete sócios e um
por não estar quites, deixou de ser
chamado.

O resultado das eleições é recebido
com acclamações.

Passa-se á segunda parte da ordem
do dia: interesses sociaes.

O Sr. Achilles Pederneiras apre-
sonta uma proposta do reforma dos
estatutos, que a mesa não recebeu,
por ser Illegal.

E' tambom apresentada uma pro-
posta para quo a directoria nomeas-
se uma commissão para rever os
estatutos, que, pelo mesmo motivo,
não foi aceita.

E' approvada uma moção de «gra-.
deeimentos á actual directoria e a
seguir, um elemento: da chapa da
convenção conclta todos os seus com-
panheiros a auxiliar a directoria
recém eleita.

São encerrados os trabalhos depois
do Dr. Mario Newton agradecer o
voto de confiança da assembléa.

UMA GRANDE FESTA SPORTIVA
PROMOVIDA PELO CLUB DE
REGATAS ICARAEV.
Commemorando a passagem do dia

de Natal, a directoria do veterano
Club de Regatas Icarahy fará reali-
zar, sabbado e domingo, uma gran-
diosa festa sportiva, entre os seus
consocios, cujo resultado ee revela
brilhantíssimo.

Essa festa, terá o concurso das
nossas gentis patrícias da vizinha cl-
dade, dignas representantes do scol
social, especialmente convidadas pe-
Ios seus organizadores.

Do programma organizado, divi-
dido em duas partes, uma aquática e
outra terrestre, destacam-se, em
ambas as partes, provas importantis-
simas, seguidas de grande interesse.

Na parte aquática, destacamos, em
primeira linha ,a prova dedicada á
senhoritas, na distancia de 50 me-
tros, e a prova de resistencia, que
consta da travessia, a nado, do Canto
do Rio á Béde do club, e, mais, as
duas provas restantes,, reservadas á
classe de nadadores "juvenil" e "in-
fantll", e um match do water-polo,
que servirá de feche á festa.

Na parto terrestre, que vem de-
monstrar o cuidado dos dirigentes do
sympathico club da vizinha cidade,
pelos sports athleticos, preparando,
desde já, os seus representantes 

'ás

grandes olympiadas sul-americanas
de 1922, tratando-se de provas todas
de grande valor, não destacaremes
nenhuma das provas constantes do
programma, concernentes á esta
parte, Hmltando-nos, sf.mento, por
citarmos a prova de resistência, que
consta do circuito de Icarahy.

Para melhor conhecimento dos
sportsmen, publicamos a seguir o
programma, que é o seguinte:

Parte aquática:
1* prova — Natação — 100 metros

Sócios.
2a prova — Natação — Canto do

Rio ao club — Sócios.
3* prova' — Natação — 400 me-

tros — Team race —¦ Sócios.
4' prova — Natação — 300 metros

Sócios.
5" prova — Nataçüo — Infantil—

50 metros — Franca.
6" prova — Natação — Juvenil —

100 metros — Franca.
7a prova 

'¦— Natação — Senhoritas
50 metros — Franca.

Parte terrestre:
8» prova.— Corrida raza — 100

metros — Sócios.
9* prova — Corrida raza — 1.500

metros — Sócios. ,
10" prova — Corrida raza — Es-

tafetas — 40 metros — Sócios.
11* prova— Corrida razà.— In--

fantil — 50 metros — Franca.
12" prova — Corrida raza —- Juvc-

nii — 100 metros — Franca.
13* prova — Saltos em altura com

Impulsos —i Sócios.
14* prova — Saltos em altura com

vara — Sócios.
lã" prova — Saltos em extensão

Sócios.
10" prova — Lançamento do peso

(pequeno regulamentar) — Sócios.
17" prova — Lançamento do disco

(regulamentar) — Sócios.
18" prova — Corrida raza — So-

ilhòrltas — 50 metros — Franca.
19* prova — Briga de gallos 

'—
Franca.

20a prova — Corrida de tros per-
nas — Franca.

21* prova — Corrida cm saccos —
Franca.

22" ptova — Corrida para esoo-
lher garrafas — Senhoritas — Fran-
ca. . *

2 "." prova ;— Corrida do cigarro e
y.-ia — Fiança.

24* prova — Corrida de laço do
gravatas — Franca.'

25" prova — Corrida raza — Ch*
culto de Icarahy — Percurso: cluh,
ruas Miguel de Frias. Rosário, Pau-
lo César, Sant'Ani.a. Reconhecimen-
to, Mem de Sá, Blblana, praia de
Icarahy o club. ...

Parte aquática: . . .:..
20* prova •— Match de.water-polu.

pareo, o se-Foi vencedor dosto
Iihor Paulo Sallos.*

Durante o dia houve animadas
dansas, reinando sempre a maio.-
alegria, e sendo servido um lauto
"lunch" aos presentes, para quem a
dirco.toria foi pródiga em ar.iabili-
dades.

A' tarde regressaram á cidade to-
doí> os que assistiram ao festival, quo
deixou gratas recordações a todos
quantos ao mesmo compareceram.

¦Uni tia He no Americano F. C. de-
aluado ás suas torcedoras — O cam-
|.e.-o da 2* dljisão de 1917-1018 fará
realizar, no dia 8 de janeiro proxi-
mo, uma grandiosa festa eni hom.;-
nagem ás svis gentis torcedorn?.

Pará esle fim. loi organizada uma
e.m.missão, tendo á frente ii .sympr.-
thlca figura do Io ttíesòüfolro, Cav-
los Coutinho, que já garantn o bri-
lhantlsmo que esta festa alcançará,
l.ão sô pola antecedência de sua or-
g;i-ite.içflo, como por tur silo dedica-
da ás suas devotadas toriodornSi

Vara. attender aos associados
• e>am-sc na sédé; das 20 á-i T.'. ho-
tas. Iodos os dias, os Srs. Moaeyr
Coelho da Silva, Octavio Camargo i
Car ios Coutinho.

lirpv.i daromos mais informações
eóbiC osta festa.

O Metropolitano promove um fes-
IIV.,1 — Xo próximo mez de janeiro,
o Mi-tropolitano fará realua*-, em
seu campo, um grando festival dos-
],.;i-uv.i, (.-m beneficio tio Asylo N. S.
dt- 1'uiiipéa.

Do programma constarão :res ma-
Bftifiaò.s (•(ici.i.tros de foot-ball, ;.l-'*in
d..- outras provas desportivas, como
ü.-ja nina partida d*': volk-y-ball. om
ni.--|it.t'i Ue ãi.liiadiis brindes; entre
(liilis teams dc siiliHoritas do Macken-
zii- e Metropolitano.

l'aiu. esse festival vão ser convi-
dados os clubs seguintes:
. Modesto para jogar com o Con-
fiança; Engenho de Dentro para jo-'

gar com o Bomsuccesso, e Mackcuzio
para disputar com o Metropolitan",
o bronze "Concórdia", offcrsclrto
polo commercio do M-?yei\. c empa-
iado entre esses clubs.

No dia do festival serão ina-.igu.a-
ilos alguns melhoramentos; r.o ma-
gnifico campo deste* club.

' A festn (lil Alliança Sportiva Mu-
nicipal — Rcaliza-se domingo, no
ground do Botafogo A. C, sito á rua
Ribeiro Guimarães, na Aldeia Cam-
pista, o festival desportivo organiza-,
do por esta Alliança, o qual promet-
te grande concurrencia, em vista do
excellente programma, que e o se-
guinte:

1" prova — A's 13 horas — Villa
Giiarany X Cruz de -Malta (match
annullado do campeonato) — Juiz,
Joaquim Martins.

2a prova — A's . 14 • 1|2 horas —
Mauá X Pereira Passos — Segundos
teams, em desempate do campeona.-
to, instituído por esta entidade.

3" inova — A's 10 horas — Pedi-
cada ao '-Diário Desportivo" — S<m-
saeional match entre os gloriosos
scratches da Associação Athletica
Suburbana X Alliança Sportiva Mu-
nicipal, em desempate das medalhas
de prata, empatadas no festival rea-
lizádo em 15 de novembro.

Actuará esta prova o sportman
Edgard de Oliveira, do S. C. Min-
gueira.

A entrada do nnno novo no Vasco
da (.ai.ia Para solemai.v.ir a cn-
Irada do Anno Novo, o grupo do
"La-tca o páo", composto do so.-ios
do C. II. Vasco da Gama, prepara
para o dia 31 do corrente um fcKini-
davel c* retumbante "reco-rOco" que,
pelo enlhiisiasmo quo já se nota en-
tre a rapaziada o os seus promotores,
pioiiiolte áèr uma festa de arromba.

O "réoo-réeo", que se realizará na
garage do Vasco da Gama, tem a so-
guinte commissão: Edgard Batalha
(Dr. Faz tudo), Alexandre Pereira

Castro (Pierrot), Paulo do Carmo •
Adão R. Brandão. ' . .

O próximo festival do Hellos A. O.
— Será levado effeito domingo o
grando festival sportivo organizado
pelo sympathico rubro-negro de Ca-
tumby, no aprazível campo do Me-
tropolitano, á rua Dr. Dias da Cruz,
no Meyer.

A festa revestlr-se-ha da máxima
imponência, dada a confecção do
programma que, além de grande nu-
mero de provas Interessantes, como
a corrida de tres pernas, shoot .para
moças, corrida de sacco, leque-leque,
etc, haverá quatro Importantes
matches de foot-ball entre os valoro-
sos Clubs Alvear, Hellos F. C, Ibe-
ria, Vera-Cruz, S. C. Chilenos e o
promotor.

A directoria do Hellos faz sciente
que a entrada dos sócios será íoitoy
mediante a apresentação do recibo
de dezembro.

As provas de foot-ball são dedica-
das aos Srs. Alamiro Armond, Alber-
to Rocha, José Coelho de Brito e á
Casa Lord, de D. Corrêa & Santos,
que offereceram bellissimas e valio-
sas taças.

Oomo uma "torcedora" quer a di-
rectoria do Amerlea P. O. -— Escre-
vem-nos:

"Illmo. Sr. director da secção
sportiva de "O Paiz" — Sendo ama-
nha, 23, dia da eleição para os diri-
gentes do meu querido e glorioso
America, peço publicar a seguinte
chapa, que muito lhe agradeço. —¦
Sua leitora assídua, Marletta Lemos.
— Rua Affonso Penna."

Eis a chapa:
Presidente, João Santos; 1" vice-

presidente, Mayrink Veiga; 2" vice-
presidente, Dr. Maurício Abreu; se-
cretarlo geral, Samuel Carvalho; 1°
secretario, João Teixeira Carvalho;
2o secretario, Aloyslo Siqueira; Io
thesoureiro, Lopes Fortuna; 2o the-
sourelro, Dr. Heitor Luz; procura-
dor, Benjamin Magalhães.

Conselho Fiscal: Raul Reis, dou-
tor Mario Newton e Jayme Barcel-
los.

O grande festival sportivo no cam-
po doa Fidalgos de Madureira—Rea-
liza-se domingo, no campo dos Fi-
dalgos de Madureira, o grande fes-
tival sportivo, em beneficio dos co-
free sociaes da União Mutua dos Fis-
caes e Ajudantes da Guarda Civil do
Districto Federal.

O .programma. desse festivaJ esta
assim organizado:

1* prova—A's 11.30—Dedicada ao
capitão Joaquim José da Silva, pre-
sidente do Club Fidalgos de Madu-
reira—.Match de foot-ball entre os
teams infantis Fidalgos x Cascadura
—'Premio: uma taça; juiz, Lincoln
Duarte.

2* prova—A's 12.30—Dedicada á
directoria da União Mutua dos Fis-
caes e Ajudantes da Guarda Civil—
Partida de foot-ball entre os clubs
Yolanda F. C. x S. C. Africa-no—
Premio, uma linda taça; juiz, capi-
tão Joaquim José da Silva.

3* prova—A's 1.30—Dedicada &
directoria da Caixa Beneficente 'da
Guarda Civil—Importante match de
foot-ball entre as fortes equipes do
Civil S. C. x Mauá—Premio, um ar-
tistico bronze; juiz, Arlindo Rodri-
gues.

Prova de honra—Sensacional en-
contro entre os fortes scratches Pre-
to e. Branco x K. D. Elles (Fidalgos
do Madureira—Premio: artistlvo e
valioso bronze—Juiz, Edgard Fer-
reira.

A's 17.30, entrega dos premios
aos vencedores, pelo major Carlos
dos Reis.

Como querem a directoria do S. G.
Mackenzie—Recebemos a seguinte
carta:

"Sr. redactor sportivo;—Nós, abai-
xo ássignados, sócios do S. C. Ma-
ckehzle, quites e independentes, pe-
dimos-.aos chronistas que se dignem
de dar publicidade á seguinte cha-
pa; que pleiteamos para o exercicio
de í'921: presidente, Dr. Francisco
Dantas; l6 vice-presidente, capitão
Barbosa Junior; 2" vice-presidente,
Dr. Herbert de VasconceIlos; Io se-
cretarlo, Dr. Braga Mello; 2° secre-
tario, Lobo Vianna; 1° thesoureiro,
capitão Victor de Araujo; 2o the-
sourelro, Bernardino Cardoso; Io
procurador, Oswaldo ' dós Santos;
2o procurador, Haroldo Guimarães;
director medico, Dr. Camillo Mon-
teiro; director de campo, Arduino
Saboia; director de sport, Ângelo de
Abreu; capitão geral, Othelo de
Medeiros; representante, Euclides
Motta; vice-representante, Dr. Adal-
to Rei»—Oscar Francisco Caldas.An-
tonio Grassi, Alfredo Pinto Sam-
paio, Nelson de Sá Miranda, Carlos
A. Guilhom, "Juracy Nazareth de
Araujo, Bernardino Pereira de Car-
valho, Antonio Salema, Firmino
Bueno e Álvaro Nunes de Souza".

O Ibcricii nos fcstlvncs do Lapa e
Hellos—Sabemos que a directoria*
desse club resolveu que o mesmo
tornará parte nos festivaes promovi-
dos .pelo Lapa e Hellos, a realiza-
rem-se nó domingo próximo.

Notas do Hcllos F. O.—No proxi-
mo mez de janeiro será Iniciado o
campeonato interno de foot-u;.u. .

—Brevemente será instituído o
segundo campeonato de damas.

—13'' no próximo mez de janeiro
que será iniciado o campeonato de
dominó. Premio, uma medalha de
ouro-ao vencedor.

—Todos os sócios que se acham
em atrazo com a thesouraria, em
suas mensalidades, deverão effe-
ctuar o pagamento das mesmas até
31 do corrente.

O Mundial F. Ce o seu festival
sportivo no campo do Olaria A. C—
Ren-lii-.a-se no próximo domingo, 20
do corrente, o festival sportivo dò
Mundial F. C, em beneficio dos co-
fres sociaes, o qual terá logar no
campo do Olaria A. C, sito á esía-
ção do mesmo nome. Esse festival,
quo í ;:r.ciosament3 esperado, pro-
mette alcançar grande succesôo em
nosso meio .sportivo. O programma
está assim constituído:

1* prova, 12 horas, Cantagallo x
Villa Lu.-itania.

2" prova, 13 horas, Braz de Pinna
x Penha.

3* prova, 14 horas, Olaria x .Me-
rity.
, 4* prova, 15 horas, Palestra Itália
x Rupturita.

5* prova, 10 horas, Mundial x S. C.
Lusitânia.

Conimi.ssõe.s: bilheteria, João Luiz
Xavier e Carlos A. Rodrigues; guar-
da-roupa, Ellsio Pacheco e Joaquim
Moreira; commissão do sport, José
da.Silva Porto, Antônio Testa e Ju-
ca II; portão, Raphael Testa, Carlos
Pinto e Arthur R. de Andrade; ar-
chibanca.las, Joaquim do Amaral,
tenente João Francisco Guedes e Al-
cides Cunha; policiamento interno,
Luiz Nogueira, Manoel Moreira da
Si-lva, João Aguiar e Bonifácio Nu-
nes Simões.

Haverá uni concurso entre o.s no-
ve clubs convidados e o que maior
numero de entradas vender receberá
uma linda taça, offerecida pelo as-
sociado Antônio Ferreira. •

A nova directoria do Vinte c Cinco
dc Novembro F. C—Os associados
desse club, reu.ríitVcs .em assembléa
gera!, no dia-12 ilo corrente, elege-
ram,. por unanimidade de votos,pnra
dirigir cs destinos do alludido club,
durente o anno de 1921, a seguinte
directoria: presidente, Antonio Pin-
to de Oliveira; vice-presidente, Ma-
noel Martins; V secietario, João
Joaquim do Souza; 2" secretario,lloi-
tor de Carvalho; Io thesoureiro, Ela"-
dio Garcia; 2" thesoureiro, Antônio

quim de Mello; captain geal, João
Tirone, e vlce-captain, Oswaldo Cou-
tinho.

Um novo club fie foot-baU—Com a
•denominação do Filhos do Castello
F. C, acaba de ser fundado nesta
capital mais um novo club de foot-
bali, tendo sido "O Paiz" designado
para órgão official do alludido club.
Regerá os destinos desse novel club
a seguinte directoria: presidente.An-
tonio Furtado; vice-presidtnte, José
Simas; 1° secetario, Roque Luclola;
2g secretario, Alberto Paes; Io the-
soureiro, Fernandes Irmão; 2° the-
soureiro, Manoel Simas; Io cobrador,
José Martins; 2o cobrador, Joaquim
Simas; captain geral, Bené; 1° dire-
ctor sportivo, Alberto de Oliveira;
2°, Salvador Lanzelote, e 3o, Alfredo
Costa.

A séde desse club se acha instala-
da á praça do Castello n. 20.

Resoluções da directoria do Penlia
F. O.—A dirtetoria desse cjub, em
sua ultima reunião, resolveu:

a) Aceitar para o quadro social os
seguintes senhores: Dr. Leonel de
Oliveira Lima, Floriano Elias, José
Coelho, Joaquim Basilio Castello,
Honorato José de Miranda, Fran-
cisco Pereira, João Francisco da Ro-
cha e Camillo Francisco de Azevedo;

b) Tomar em consideração o offi-
cio do director da Menores Abando-
nados, cedendo-lhe o campo para o
dia 23 do corrente;

c) Tomar em consideração o offi-
cio do S. C. Pimenta de Mello;

d) Aceitar o convite do Mangui-
nhos F.C, para disputar um match
amistoso no dia 23 de Janeiro de
1921.

O novo captain do Guanabaa F. O.
—Em vista da renuncia do sports-
man Gentil Tavares, á capitania do
glorioso Guanabara F. C, fól no-
meado seu substituto o player Or-
lando Soares, back do 1° team do
mesmo olub.

Um réoo-réco no Olaria*—Promet-
te revestir-se de grande suecesso o
rôco-réco a realizar-se amanhã, na
sedo desse club, promovido pela
commissão de sports, em regosijo ás
ultimas victorias alcançadas.

O ingresso dos associados será fei-
to mediante a apresentação do reci-
bo do mez corrente;'

FOOT-BALL EM FRIBURGO

Friburgo F. O. x Esperança F. C.
Na pittoresca cidade serrana de Fri-

burgo realiza-se amanha um grande
match de foot-ball entre os conjuntos
do Friburgo, invencível club daquella
cidade e o Esperança F. C, em dispu-
ta da "Taça Honra".

O match será sensacional e terá
uma grande concurrencia, em vista do
grande, reclame que está sendo feito
em Friburgo, com os dlzeres seguin-
tes:"E' sopa.— Friburgo x Esperança
— Esplendida sopa Irá o valoroso Fri-
burgo Foot-ball Club tomar no campo
do Esperança, amanhã, ás 3 horas da
tarde.

O sympathico e invencível Frlbur-
go mostrará mais uma vez que "braço
é braço"; vencerá, na certa o seu ad-
versario.

Nâo queremos choro, agüentem o

Aldeano, 3 annos, 54 kilos, por
Yago II e Zamarra do Stud Aldes,
Montevidéo.

Ford,* 3 annos, 54 kilos, por Papana-
tas e Barahunda, do Stud Piedras
Blancas, Montevidéo. •

Caid, 3 annos, 54 kilos, por Sandal
e Aut, do Stud Atahualpa, Monte-
vidéo.

Carillon, 3 annos, 54 kilos, por Ma-
roflas e Clochotto, do Stud Don Raml-
ro, Montevidéo.

Quo Vadis, 3 annos, 54 kilos, por
Moreno e Quick Return, do Stud Lan-
cero, Buenos Aires.

Dreaming, 3 annos, 54 kilos, por
Shah Jehan ou Yago II e Cachila, do
Stud Gentloman, Montevidéo.-

VARIAS NOTICIAS
Foi novamente submettido a "en-

trainement" o cavallo Inglez Mélik.
O filho de Lonawand só reappare-

eerá na próxima temporada. -
Chegou da Paulicéa o tratador

Manoel de Mello, que aqui veiu para
providenciar sobre o embarque dos
potros Gentleman, por Bridge of Ea-rn
e Pacoronte; Vilna, por Polyphonic o
Viana; Enchanteresse, por "L'Oiseau
Ryre e Joie de Vivre e Sansonnette,
por Gavarni III e Sztropho. -

Falleceu, ha dias, em S. Paulo,
vlctimado pela tuberculose, o jockey
J. Benedicto Gomes, que no hippodro-
mo da Moóca actuou regularmente.

—O cavallo- Guinéo, que esteve em
cura já se encontra novamente em
preparo para corridas.

O jockey Pablo Zabala cumpriu
uma honrosa performance domingo ul-
timo, em S. Paulo, conseguindo alcan-
çar, nas oito montarias um segundo
com o cavallo Chicote e sete victorias
com os animaes Ninette, Catraia, Não
Sei, Lady Lowe, J|ss Golden, Miudi-
nho e Beltenebros.

Ao habll profissional, por esse moti-
vo, tem sido enviado um grande nu-
mero de telegrammas de cumpri-
mentos.

—Termina hoje, a «uspensão que ao
Jockey Cláudio Ferreira, foi imposta
pelo Jockey Club de Santos, faltando,
porém, para que esse profissional
possa exercer a sua exercer a sua pro-
fissão o pagamento da multa de dois
contos de réis.

Seria uma resolução recebida com
sympathia si a illustre directoria da
sociedade santista levantasse essa pe-
nalidade. . -

Grandes torneios sportivos da Compaéia Na-
cional de Tabacos, sob os auspícios do "0 

fn-
parcial", 

"A Gazeta de Noticias", "0 Paiz",
• "A Tribuna" emáros diários ás Estados. ¦

Inscripções para © torneio

TENNIS
TIJUCA TENNIS OLUB

Em concorrida e movimentada as-
sembléa geral, reuniram-se, na noite
de 20 do corrente, os associados deste
sympathico club, afim de elegerem a
sua nova directoria e tratarem de in-
teresses sociaes. Foi conferido áo Sr.
Francisco Cândido Pereira, ex-presi-
dente, o titulo de sócio benemérito.
Foi votado, sem divergenôia, .o au-
gmento da mensalidade, a partir de
Io de janeiro próximo, para 10$000. ...

A nova directoria, que dirigirá o
Tijuca Tennis Club, durante o bien-
nio de 1921-1922, ficou assim constl-
tuida: presidente, Dr. Antônio F..'dà
Costa Junior; Io vice-presidente, Gus-
tavo Joppert; Z' vice-presidente, Dr.

Art.

Art.

Ait.

* SP" Rio-lmparcia
Edição 8 paginas, em papel "couché"

Circulará amanhã, 25, com o histórico das fir-
mas mais importantes desta praça, acompanhado
de grande quantidade de clichês.
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Alves de Oliveira; fiscal geral, Joa-

peso! Nfio chorem! Não se metta mais
com o campeão de Friburgo!...

Prevenimos aos cabeças "inchadas

que grande remessa de chapéos n. 69
o com multa "fundura" os irmãos
Tessarolos receberam.

Rapaziada vencida, logo após o jogo,
caminhai lá para as bandas* dos Tes-
sarolos e comprai chapéos próprios
para "cabeça inchada". O "stock" é
grando e elles tém "esperança" de
venderem todos os chapéos!...

Salve! Friburgo invencível. Salve!
A victória será certa!... Salvo! Salve!

jj, u. _ Notabilldades médicas at-
testam que o "Café marca Oliveira"
ê esplendido para "desinchar" cabe-
ça, portanto rapaziada vencida Ide logo
apôs o match tonlar o citado café e
nos os vencedores Iremos ao champa-
gne, cerveja, chopp, etc, etc.

Torcédor-mór do glorioso e vetera-
no Friburgo Foot-Ball Club.

TURF
AS GRANDES CORRIDAS EM

MONTEVIDÉO .
Como se. sabe, janeiro é o mez dos

grandes reuniões sportivas organiza-
das pelo Jockey Club de Montevidéo,
dlsputando-se nessa oceasião os mais
importantes clássicos da temporada,

concorrendo a esses festivaes todo o
mundo turfista não sô daquella im-
portanto cidade, como cie Buenos Ai-
res, que dista. da. capital uruguaya
cerca de dez horas.

Além disso, o Jockey Club de Mon-
tsv'dêo tem por norma convidar as
directorias de varias sociedades es-
trangeiros para assistirem a essas
reuniões, gentileza essa que dispensou
tambem este anno no nosso Jockey
Club, cuja directora se fará represen-
tar por.tres de seus mombros, que
dentro de poucos dias embarcarão com
destino aquella capital.

O premio "José edro Ramirez", em
2.S00 metros e cerca de 100:000$ de
premio, o mais importante, de todos
elles, e que será corrido no dia 2 de
janero, reuniu um selecto lote de
17 animaes, destacando-se dentre elles
os "cracks" Buen Ojo, Gaulois, alos-
pavos e Molock, dd turf argentino, e
Aldeano, Ford, Caid e Caporal, do uru-
guayo.

Damos a seguir a relação completa
dos animaes alistados, com os respe-
ctivos pesos, idade, filiações e pro-
prietarios :

Zlg-Zag, 5 annos, Gl kilos, por Vai
d'Or* e Ondulée, do sutd Ayaucho,
Buenos Aires.

Moloch, 5 annos, 01 kilos, por Dia-
mond Jubilee e Melilla, do Studo Icea-
che, Buenos Aires.

Buen Ojo, 4 annos, GO kilos, por Cra-
ganour ou Chili II c V'ew, do Sr. B.
Villanueva, Buenos Aires.

Corot, 4 annos, GO kilos, por Craga-
nour e Desy Gipsy do Stu Los Yuyos,
Buenos Aires.

Zicm, 3 annos, 54 kilos, por Larrea
e Esprit, do Stud Los Yuyos, Buenos
Aires.

Kaporal, 4 annos, 60 klos, por Car-
los XII e Spring, do Stud Averu-.iguâ,
Montevidéo.

Rey puesto, 4 annos, GO kilos por
CHarihlng e Excelsa, do Stud Inicia-
ciou, Monlevidío.

Palospavos, 3 annos, 54 kües, por
Papanatas e Royal Priscess, do Stud
Incleeis, Buenos Aires.

Patít eso, 3 annos, 51 kilos, por Pip-
peririent e V:ena> do Stud Indecis,
Buenos Aires.

Pretãdi 3 ann os, r>4 kilos, por Pipper-
mlnt e Bud, do Stud Indecis Buenos
Aires.

Gaulois, 3 annos, 64 kilos, por Cylle-
ne e Pirita, do Stud Don Gonzalo,
Buenos A'res.

Joaquim A. Penalva Santos; 1" secre-
tario, Dr. Paulo Borges Monteiro; 2a
secretario, Luiz Corçãp; lMhesourei-
ro; Jayme Martins Pereira; 2o the-
soureiro, Ignacio Louzada; director
de tennis, Oswaldo de Freitas Paiva;
director de desportos athletlcos, Car-
los Lopes. Conselho -fiscal: TJouíik
Mukheibir, capitão-tenente Esculapio
César de Paiva e Pedro de Figueire-
do; supplentes do conselho, fiscal:
Dr. Aleixo de VasconcoUos, Dr. An-
tonio Martins Pereira e Dr. Lahire
Carino Pinheiro. '„.*'

E' digno de registro e de applausos,
a harmonia e a unidade de vistas, dos
associados do. Tijuca Tennis Club,
pois todos os assumptos da assembléa
gorai foram Votados por unanimida-
de; isto faz prever o mais risònho fu-
turo .para o 'brilhante paladino do
distineto desporto da raqueta, cuja,
vida tem se assignalado por constán-
tes progre»* is e suecessos.

Commemorando a posse da sua no-
va directoria, e a entrada do apnò
novel, está sehrlo organizado para o
dia- 8 de janeiro um brilhante fes-
tival dansa.ite, qve prprnatté, pelu
sua orientação, um. ruidoso súocesso.

NATAL DAS CRIANÇAS CEGAS
Na residência do professor Mauro

Montagna, á rua .Real Grandeza
p. 142, serão distribuídos, no dia do
Natal, ao meio dia, brinquedos, bon-
bons, balas, etc, ás crianças cegas,
que ahi forem para esie fim.

Essa festa está sendo esperada
com grande anciedade pelas crianças
cegas, que poderão passar assinVum
agradável Natal-.- * * :;" ''

ms 9 OV* * mmi '; *a '
"O CRIADOR PAULISTA"-1.:.

Temos sobre .a mesa o fasciculo
do corrente mez de dezembro . da
apreciada revista "O Criador.. Pau-
lista", fundada ha 15 annos, pela se-
cretaria da agricultura do Estado
de -S. Paulo e dedicada aos inulti-
pios Interesses da pecuária nacional.

O presente numero traz, como
sempre, importantes collaboranões,
artigos, etc, com optimas illustra-
ções, relativamente a questões da
pecuária é industrias connexas, con-
forme se dcprehende do summario
que abaixo transcrevemos.

A adminsltração desse conceituado
periódico, á rua do Carmo n. 11-. São
Paulo, envia grátis um especimen,
dirigindo-se pedidos á caixa postal
n. 40G.

Summario—1—O cysne, uma ave
de~ornamentação e de utilidade, Otto
Spe-cht; 2—Touro de perdigree. con-
demnado á morte; 3—Uma praga
de gatos; 4—A propósito da peste
bovina, Dr. A. Carini; . 5-—Entega
de leite em diversos paizes, Petropo-
lis; 6—Entrega de leite em diversos
paizes, Lille; 7—Entrega de leite em
diversos paizes, Leuwarden; 8—En-
trega de leite em diversos paizes. II-
iílídís! 9—Exposição de carnes bra-
cileiras em Londres, Oscar Correia;
10*^—Duas descobertas de remc.líos
contra a febre aphstosi'.'; 11—O in-
ventario dc uma chácara cm ÍCüO-j
A. Prado; 12—Problema*? da fecun-
didade dos ovos, "A. Clui;i..clii'-r;
13-—Ovos para incubação; 11—Ovos
vistos através do evoscopio; 15—
America do Norte e Brasil, nova em-
preza a.gro-pecuaria; 11!—Coneuítis
(para evitar a hydrophobia dos
cães), Dr. Eduardo Pirajá; 17—A
carne na França; IS—Um touro por
110.000 peses argentinos; 19—Belgi-
ca-Brasil—O commercio de couros—
Importação de carnes—Emprego de
capital belga no Brasil—United
Press; 20— Miscellanea; 21—Uma ci-

A Companhia Nacional do Taba-
cos institue estes Torneios, para se-
rem disputados por todos os Clubs
de Football e de Regatas do Brasil.

Os torneios se dividirão:
a) Grande Torneio para os Cluos

de Football. y ¦
b) Grande Torneio para os Clubs

de Regatas.
COMMUNICAÇÕES IMPOR-

TANTES
Estes Torneios Sportivos, iniciados

em 15'de setembro de 1919, o foram
feitos com outras condições, em que,
obrigando os concurrentes, difficul-
tavam de certo modo os Clubs que
desejavam se Inscrever.

Em vista de alguns pedidos que a
Companhia Nacional de Tabacos re-
cebeu de muitos dos grandes Clubs
Sportivos do Brasil, e para completa
facilidade dos mesmos Torneios, re-
solveu modificar para melhor o-re-
gulamento dos Torneios Sportivos e
augmentar extraordinariamente o
numero e qualidade dos premios.
REGULAMENTO DOS TORNEIOS
Art. i°.—Estes Torneios serão diri-

gidos pela Conipanliia Nacio-
nal dc Tabacos e sob os
auspícios dos jornaes "O Im-
parcial", "O Rio-Jornnl", "O
Jornal", "O Paiz", "A Gazeta
do Noticias" e "A Tribuna".

2» — Estes Torneios, iniciados
a 16 de setembro do 1919,
terminarão, i m p r o rogavel-
mente, a 31 de dezembro de
1920.

3» — Estes Torneios serão
realizados pelo aceumulo dos
vales de cigarros de fabrico
da Companhia Nacional dc
Tabacos e dos coupons que,
diariamente, junto a este Re-
gulamento publicam os jor-
naes, sob cujo auspício são
os mesmos realizados.

4o — Os vales dos cigarros da
Companhia Nacional de Ta-
bocos valem por unidade e
os coupons publicados pelos
diários citados, valem IO0!0
dos vales de cigarros, isto é,
cada 100 coupons dos publi-
cados pelos Jornaes.tGiu o va-
lor de 10 vales dos cigarros
da Companhia.

Art. 5" — Nenhum Club poderá ser
^classificado em primeiro lo-
gar nestes Grandes Torneios,
eem que apresente, no mini-
mo, 50.000 vales de cigarros
da Companhia.

Nenhum Club poderá ser,
classificado em segundo lo-
gar sem que apresente, no
minimo, 40.000 dos citados
vales.

Sendo que para ser classl-
ficado em terceiro logar pre-'.. *.;¦ cisará ó Club apresentar; no'.'.•'. minimo, 30.000 vales tam-
bem de cigarros.

5 Uillco — Os* joupons dos jornaes
serão computados das quan-
tidades mínimas exigidas pa-
ra a classificação dos Io, 2o e
3o logares em diante,

Art. 6* — Nerhum Club poderá con-
correr com os mesmos cou-
pousem ambos os Torneios,

¦ ; -. «..ibora esse Club tenha as
..-;" as secções de foot-ball e re-

.",*,- gatas. Os torneios ião com-
pletamente distinetos en-• * tre J.*

S u»lco — A classificação dos con-
currentes será feita pelo nu-
mero total de vales o cou-
pons apresentados até o dia
do encerramento do concur-
so, de accordo com o art. 5*.

V — Os Clubs poderão ac-
cumular em suas sedes os
vales e coupons do concur-
eo ou concursos a que con-
correr, assim como tambem
poderão entregar, mensal-
mente, ao eseriptorio da *
Companhia, á rua Marcclial
Forliino Peixoto, 124, os va-

-les e coupons accumulados
e dos quaes receberão um
documento de entrega.

—- Os Clubs que concorrerem"e 
que estiverem filiados A

Ligas, Associações e Fe-
derações officiaes, bastarão
para se inscreverem nos tor-
netos, juntar á pnimeira re-
messa de vales e . coupons,
um. officio em papel de sua
Secretaria, assignado poi-Di-
rector competente e pedindo
a devida inscripção.

| 2* —. Os Clubs,-que concorrerem
e que não'estiver*, m filiados
íl Ligas, Associações e Fe-

derações officiaes, deverão
juntar ü, primeira ren.essa
de vales e coupons um offi-
cio em papel de sua Secre-
taria, assignado pelo Dire-

Art.

ctor competente, pedindo a
devida iiisi'] i|";ão ios Tor-
iiclos c juntando uma de-
claray.1 li -la mais aita auto-
ridade pn i.dal do local, do
como o seu Club funeciona
legalmente,

Art. 8o — Não serão computados
na grande aiiuraç.l.. final, os
vales e couponè que forem
entregues ao. efwriptW.io da
Companhia Nacional (!:* Tu.
Inicos, á rua Marechal Flo-
riano Peixoto, 124, depois
das 15 horas do dia do en-
cerrainento dos torne ios, a*
31 de dezembro do corruiitô
anno.

J unico — Para os clubs situados
em zonas quo não o Districto
Federal, Estado de Minas e

Estado do Espirito «anto,
esse prazo iré ató 15 de ja-
neiro do 1921.

Art. 9o — A npuiação dos Gi-nnJea
Toi* ícíos Sportivos será rea-
lidada a 20 de janeiro do
1921, ás 15 horas, pela Asso-
ciação dc Cliroiíistas Despor-
•vos, no eseriptorio da Com-
im.ihia Nacional du Tabacos,
Bendo immcdiatamente pro-
clamados os vencedores.

Os ricos prêmios serão en-
tregues solemnemeiite aos
vencedores no mesmo dia.

A apuração total será fei-
ta publicam nte.

Os grandes premlcs esta-
rão expostos, no niinino, tres
mezes antes do encerrados
os Grandes Torneios Spoi-ti-
vos.

PREMIOS
A Companhia Nnuioiiql de Tabacos

offerecerá os seguintes prêmios:

PARA O FOOT-BALL
1° logar: — Um riquíssimo bronze

allusivo a esse Sport, no va-
lor minimo de 3:000$000.

2o logar — Duas apólices federaes
de 1:000$000 cada urna.

3o logar: — Uma apólice federal d»
1:000$000.

PARA O REMO
1" logar: — Uma yole gigg a quatro

remos, do construetor Galli-
nari, de Milão, typo official.

2o logar: — Uma yole gigg a dole
remos, do construetor Galli-
nari*; typo'•official, e

3o logar: — Um canóe do mesmo
construetur, tambem typo
official.

PREMIOS DE ESTIMULO
Para'premiar o vsforço dos asso-

ciados dos Clubs concurrentes, a
Companhia Nacional de Tabucos of-
ferecerá:

a) Aos associados dos Clubs que
vencerem em 1° logar os Torneios do
Football e do Reino, que tiverem
conseguido o maior numero de va-
•les e coupons, artísticas medalhas de
ouro, cunhadas.

b). Aos associados dos clubs ven-
cedores em Io logar dos Torneios do
Football o do Remo, e que tiverem
conseguido o segundo logar no nu-
mero de vales e coupons arranjados
para o seu club, uma artística meda-
lha de prata, com aro de ouro.

Cigarros da Companhia Nacional
de Tabacos «pie têm vales pnra of
concursos:

Cigarros "10" — Tres tinas mis
turas.*'

Colomblna 55 — Mis*ura fina.
Coloinbina 56 — Caporal lavado
Fluminenses — Mistura fina.
Platino. 44 — Mistura fi i.
Platinos 88.— Ci-poral la ado.
Gaúchos 20 — Mistura fina.
Gaúchos 30 — Caporal lavado.
Guynemer — Em caixa de 100.
Luxo — Flnissinw mistura.
Maruslm — Mistura exquisíta.

8 1"
TOIEI OS

DA COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS

COUPON
...-TnitKKIO ni-: FOOTKW.I.

GflAHBES TOBHEIOS SPORTIVOS
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
COTJFÒJsT

. . . . TOIINKII» DR RM.ATIS

dade de gallinhas; 22—Actos offi-
ciaes—O governo federal: decreto
n. 14.226, autorizando a Sociedade
União de Lacticinios para se organi-
zar, etc.—.Maranhão: decreto nume-
ro 354, credito de 100:000$, para
construcçâo dó posto de selecção de
Cajapió^—Parahyba: lei n. 519, an-
nexa o curso de agrimensura ao Ly-
ceu Parahybano—Rio Grande do
Sul: decreto n.' 2.689, approva o
contrato com a Companhia Frlgori-
fica Rio Grande; 23—Leite e queijo
de soja, Dr. Lépine; 24—Importan-
cia do registro na criação de porcos
e na compra e venda de reprodueto-
res, Vlngilio Penna; 25—índice geral
de 1920.

¦a m mm 9 f
POLICIA MILITAR

Serviço para hoje:
Superior de dia capitão Lima;
Official de dia ao quartel-general,

2" tenente Raul;
Oflicial de dia ao corpo de serviços

auxilares, 1" tenente Faustino;
Medico de rtia, 24 lioras, 1" tenente

Dr. Saraiva;
Medico de dia, 12 horas, Io tenente

Dr. Cartaxo,
Pharmaceutico de dia, 2° tenente

honorário Adhemar;
Interno de dia, 2" tenente lionora-

rio Oswaldo;
Dentista de dia, 1° tenente Cii/do-

mir;
Auxiliar do official de dia an v.-ar-

tol-gcneral, sargento Feres. .-
Uniforme 4o.

FEIRAS LIVRES DE PEIXE

Contando a Confederação, Oj/al dos
Pescadores com grandí abíiiidáni-ia
de peixe fresco, ftineciciiiaiãn, lioju o
amanhã, quatro feiras livres par... a
venda do referido produclo, .-.c-ulo
uma na Praça da Bandeira, o !Ís de-
mais na de Saeiiz 1'ci'ia. cm Catumby
o na praia d..- Botafogo, junto ao
Pavilhão Mourisco.

A feiril da pia.;., da Bandeira será-
a partir das G liuras c sc prolongará
até ás 15 horas. As outras çòmiíçarãò
ás 7, e serão suspensas ás 11 horas.

O abastecimento das feiras seri
feito spbretiiflo com os seguintes pel-

xes: pargos (vermelhos), pescadas,
pescadinhas, corvlnas, roballos, tal-
nhas, garoupas, bagres e sardinhas.
¦ hhiii». ———

AS COMMUNICAÇÕES ENTRE SÃO
LUIZ E BELÍ6M DO PARA*

Ao director geral dos Telegraphos
communicou a Western Telegraph
Co., que ficou restabelecido, no dia
22, o cabo entre Maranhão e Pará e
que se achava Interrompido desde o
dia 12 do corrente.

OBITUARBO

DIA 24
f!EMITKHIO DB S. FRANCISCO XxVimi
Artliur Rodrlgiiúi., Hospital de S. hVIu.iüüo,

l.ln ilo Afiliar, rna Costa llarros n. 21; Maria
cli. .lesiis, filna (lu Luii Kèllppe Pereiro d».
Sllvu, nia Dr. Leal li. 103; Joaquim Lula
ÁZiiTOnr, Sanla Casa: I.uii. filho, ilo Emílio
Vaçiiiind, nt:i íinniíiijta Itnston u. 101; Julio
lY-nr uu (Wa. Hospital da Ilrli:ad*> Policial;
lloiiiirínu (ton Stiiilo-t, rua do Monte n. 77;
Ciisliii.ru llapt.sta de Oliveira, Necrotério da
T-..1 i."-i:i; Tiiilia, íillia dc Mntlillde de Sotixa,
Hospital .lu S. Sitiastião: Cordclin. fillm do
ll.'...lip.cla 1'erelru du Silva, rim Pereira da
Silva a. 2-18; Kiiillia Maria da CòncdCjiú, tra*
vessa Cu.Vjillio Alvim ... (10; Kraucisea Fll'
guciru*. Magno du Silra, rua 'Itapirú n. •161-1
Kosti Maria, da Oliveira, rua General 1-eilni ml-
mero 13:1, casa V: Dclilo, filho du Aci-iieio lla>
ptista. ruu Itapirú n. 105; Joilo da Silva la-
pes. Hospital 8. Selinstiilo: Arlelle, filha d*
I.uiz N. Sampaio, ruu Itnpirú n. 1411; Cari.lail*
Maivellina ilu Silva,, rua Sunt-Wniia ... "¦•;
(Vilna, fllhu do (lortrudes de Oliveira e Souza,
Hospital fl. Sehitntlilo. >r.l«

CIÍM1TKHIÕ DB 8. JOÃO Ilaptlsta

Pr. Mixuul José. Itodrigues.Pereira, rua Ita-
ilmiila-r ... 'lll; Frinjclsea 1'iíula Soiu*:i.* rua
*.ir.M-iitm n. lflll; Sylviii. 'filho dc Luiz Mar-
lias du*Olivviiu, rwt dò Moutl* n. 71): 11:1 '.
íüli-. !k>1Hii»i>el-.|...sú Alves, mui D. lli.r. uniu
n. 113:-Xiieiiila IVr.iaiul.i. pruin .!•¦ Hiiinfuié»
ií.:Sl. i-íisa IV; Mandei .MonteHo. ll.i|..i:ii ile
S.Joil.i Hupl.str. : Muria iln .•'••1i.-**|.;-i... I:i.u*lra
(l.i-Asiiirn. ... itfáf Puiim Loiiici, 1l.-|.'i.il 'I*
S. Jiiiio l:..|.;i.|.i; lloii.iiij, fflha lie Aüiiw*3
Lula da irraiiijã, rna Senador Ve.-iuiclfu .•*.-
mero Ml. t

OE.MITK1UO DA TEXIXENCIA
yjetòrlna du Souza Conta, rua D. Maria utti

ni*-r.j lli. m

CEMITEMO DO CARMO

Luiz Burgoe Villet, beeeo do Rio n. 1$.

. ^ . .'
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SECÇÃO CGMMERCÍAL

,1
ii.ii*
apr

A.ssociação Commerciáí
Effectuou-se, hontem a sessão sema-

tin! dos directores da Associação Com-
mercial do Rio de Janeiro. Os .trabalhos
.já mesa foram presididos pelo Sr. João
Reviva Ido Coutinho. Aberta a sessão o
Sr.' Miranda Jordão leu o seguinte, offi-
cio que vai ser dirigida ao Conselho. Mu-
nicipal.•• Exmos. Srs. presidente e mais menir
brüí do Conselho Municipal* — A Asso*-
ei;i*;áo Commèrcial do- *Ria <k. Janeiro, na.
qualidade de defensora dbs interesses das
classes commerciaes, solicita a benevola

enção dos illustres Srs; intendentes
as* ponderações que entende dever
¦ntar e referentes a diias emendas

íeitas ao projecto n. 240, ora ein 3* dis-
cussão.

Emenda substitutiva ao art. 250.
A emenda manda cobrar como taxa de

assistência ó0!" (cm vez de 3 "Io) sobre
os alvarás de obras e a taxa de 3 "I" so-
bre o imposto principal de licenças, dbs
estabelecimentos commerciaes em. geral.

Quanto á primeira incidência releva no-
tar que-não parece razoável, aiigmentar as
exigências legaes, por meio de* taxas ac-
cessoriaSi pois os alvarás das obras em
geral e que comprehendem os concertos
dc habitações e as licenças para novas
construcções. O* 'Districto está sentindo
a falta de habitações de modo a provocar
as reclaroaçpes reiteradas da imprensai
desta capiral c dos municipes que se quei-
jam amargamente da alta excessiva que
tem tido os alugueis pelo facto notório
dc ter diminuído consideravelmente du-
«-anti* o periodo da guerra* as construcções
de casas, para satisfazer- as necessidades
<le uma cidade cm pleno, desenvolvimento.
A questão tem, um interesse tão palpitan.e
qui* excede tambem da alçada do poder
imuiicipal a decretação de medidas con-
¦lenientes para, resolvcl-a, como* se faz: ne-
cessario,' como um dos meios efficazcs de
combater a carestia da vida, mas nem por-Isso esse poder deve deixar de alheiar-se
do assumpto não concorrendo para faci-
litar direeta e indirectamente taes con-
BtrucçSes. Em vez Ae augmentar os en-
cargos directos e indirectos que. pesam
sobre os alvarás de obras elles deveriam
eslar reduzidos porque .1 compensação se-
ria obtida rapidamente com- o valor doim-
posto predial, dos prédios' melhorados ou¦novamente edificados; assim,, pois, deve-
se confiar na redueção. desta- taxa con-
fiando no alto descortinio. deste illustre
conselho.°: Seja permittido tambem acerescentar
que carece de fundamento lógico, a intro-
ducção da alinea e, contida na emenda,¦estendendo a cobrança da taxa dé 3 "\" a
todos os estabelecimentos commerciaes.

Ora.. VV. EmSi não* ignoram que* o im-
posto de licença foi grandemente acere-
scido, dando logar a uma arrecadação de:
mais de 75: °|" neste exercioiof eni: virtu-
de de suggpstões. apresentudás em* o anno
passado; com o fito de augmeiifar a inci-
dencia de cada espécie de negocio, er por*
isso não parece equitátivb: nem- razoável
addicionar uma taxação, forte sobre .im-
postos já de si avultados, embora com a
intenção, de subvencionar, um serviço de
utilidade real como é o*da assistência mu-
nicipal ,

Sem duvida, é uni dever ; municipal a
mar.utenção regular do sen ico de assis-
tencia, indispensável em uma cidade com
foros de grande cultura e do veljiculação
bastante intensificada, mas. não é possivel1
esquecer quç os encargos, resultantes en-
COutrain ampla compensação 110 forte peso
que estes estabelecimentos supportam. sob
a. fôrma», já* acerescida* de imposto dc li-
cençã.

Emenda, substitutiva* aoart. iC*-; der pro*-
jecto ' :.' .'-,'' 

".'
O art. 1*67, db projecto. manda cobrar,

mais 50 "t*" sobre1 o. imposto dé licença
das caias, que- venderem- " a* varejo " bebi;
das alcoólicas, e a emenda' em questão
mandai supprimir a expressão "a varejo";
augmentando a cxtensibilidir.de da medida
* todas as casas em geral que venderem
Iwbidas. aícoolicas, por grosso, pòr ata-
cado ou ,r varejo. V . .,'

Não é razoável o pensamento contido na
emenda, porque* vai gravar injusta é, des-"gu.iliiitmte oi comuiercio de 1'quido's e co-
mestiveis das differentes gradações.

A Associação Cotmiiercial tem Se muni-
festado defendendo a necessidade de. dar
coniibate .10 vicio* do alcoolismo como. um
dos inales mais perniciosos da humanidade
e de graves perigos em nosso hiiiz. nias
esse combate só deve ser feito direeta-
mente sobre, o artigo prejudicial, para at-
tingir o consumidor já corrompido.

A t:i.vaçã*o acerescida vai* abranger to-
dos os estabelecimento* da espécie; de
niDslo inconveniente e. portanto, encarecer
os produetos que nada têm com a bebida.
alcoólica sem visar a consecução do fim
que tiverem os- autores dá emenda.

Assim, pois, a nossa corporação confia.
<pu: VV*. Exs. se dignarão tornar eni çonsi-
dei ação- ns observações que offerece a
api-eciai.iju) de seu elevado patriotismo,
baseada t.imbem cm sentimentos de equi-
dade para. os iuteresses-dog contribuintes¦municipaes.

Se-vimo-nos. do ensejo para renovar a
VV. Exs. os. protestos de nossa mais ele-
vada estima e distinetb apreço."

PQRTUeUÉS 00 BRASIL
CAPITAL..,.. 5fi.

ERBEMP irain sWflUBt—UIU POSTAL 419
Por contrata mm o governo português o

liunco assumiu uo Brasil funcções de
Agencia Financial de Portugal

Abre c/c de movimeato, CG LIMITADAS COM TÁLAO DE
GHEQOES, c/c a prazo fixo e c c em moeda estrangeira

nas melhores condições do mercado
¦ÍS* '

encarrega-se de administração de propriedade
24-RIO DE JANEIRO

Mercado monetário
CAMBIO E BOLSA

Movimento do eiunbio
TTonlem, tivemos o mercado com O

Banco do Brasil sustentando o cambio,
tanto assim que fornecia quantias menos
restrictas que as do. costume, a taxa de
10 .d., apenas não saccando. para bancos.

Nã albertüra um dos bancos deu a 10 d.,
pequenas quantias, outros fornecendo le-
trás- a 915116 e ainda outros a* 9 7J8 d.,
contra.o particular de 10 a 10 i|i6 d.

•Mas,, dentro em pouco, todos' os bancos
estrangeiros passaram a saccar a 9 7|8 d.,
assim permanecendo o mercado, com di-
nheiro'para o particular a'io*d., sem mo-
vimento de interesse.

Tabelas officiaes .
a 90 d|v.

Londres, ...... . ,,
Paríl-. . . . . ...

Londres
I*ari«. . .: . .......
ltalla.
Portugal. . . . 
Allenianlia. . . ,
Sulssa. .*':. . 
Nova Tui-k. .. ., *. .,
llfapiiiiaa. . ... ,,
Jnpüu. ., . . .. ....
•Suécia
Noruega
Ilullnuda, . , . ...
Syrla
Bolfflca

Dinamarca. .....
Austrla. . . .'. ...

Sobre taxa •¦

Café, por trunfo
Riu dl Prata :

[Jlbenoji Alrei (ouro)'.
Idem (impei). . -. .
Moute-ridéo. . , . ..

Bractu,:, - 
,

Por cabograiiinia :
Londres. ,•'¦. -i «..'. .*
Purl». .,....¦¦. .;.....
Novn York,' . .' ....
Ih-ll»-. . ¦.••¦;
S/ria.-¦-, *. ; .íl8-.*.-.¦-.

t S|4 a* . » 7|8
*4to $420

S d|t«.
) 1S|82 » 11)10

$41» ' $4:i»
$247 $271)
*i.40 *7Ü0
$008 $11.".

1*000 «IM
7*000 7*200
$1)25 ín5B

»$510 3Í515
1*425 1$500
i$e«r> noso
2$**t» 2$'•80

$4l!l ¦ - $427*
$445 $455
—• l$l>»8

$0.*8

00. ',
o o..

6 -jo.

•••••¦••

$413 a *420

V

Pratas, i
Lond-tMi .. .
1'urls. . . . ,
ltalla'. ... .
Piirtucal.* . .
Novn York. .
Ho-pniihit; .
HiiiMiu» Airci.
Montpvldéo; .

VulH.oiir.i
Por 1$(M)Ó,

a D
10'

5$T>40 5$T00
2»;il3 2$540
5$400 «• C$700

í «-»««•••

i|i a a ais.
$425 11 $428*

7$240* 7$270
..... $'-,*r'5'

Srasll
d|v. a 8- d|ti;

e . t», 5|8 
'

$415 e $,418
$248

$1.80
T$109

$11411
—• ;5$4»0.

5$5U0

Apólices estadoaes:
Kslmlo do Rio, 4
DltaSi da 500$; a.
Ditas, nom. . .

.Miiia", 1:000$,
Acçõfc

Bancos i
IlniKil. . . 
('oinmcrcliil
Comiuercio
Credito llcil Internacional.
T.MVüiirii. . . .--
Mercantil
l'urt ligue/.

F. de Tcctdot :
America Fabril
Alliauea.' . 
Confiança . . 
Corcorndo. . 
Manufactora . . . ......
Industrial ('utiipista. . ..
Lanificlo Petriipulia
MoKícnse . 
Progrcii-n
Petroinlilana
Santo Aleixo. . . ,.
Tuuliaté Industrial . . ..

O. de-Seguros•:'•
Braall. .
Minerva.

Estradas de ferro :
Minas do S, Jeronymo.
Victoria o Minus
Sul Mineira. . 

Diversas:
Docas da Ita li ia
Docas do Santo'..'...,
Dita», noniiuues^-. ......
I/iterlai. . . 
Melo. no MaranhSo....
Melh. dè Pcrnaiubuvo.
Terras. . , ....,..,,.
.«- 'it -,,.'¦

. -Debentures:
America Fabril. . . .
Alliança. . . . 
Melh. no Maranhão.*.
Aiita-ciica Paulista. .
Ilom Pastor . 
OrvcJ-rla llrahnia. . ,
Confiança :.'.
Corcurililo.. . ......
Docas da Bahia. . .'¦'.
Docas de Santoa
i:«|:i-r»ii«;s. . . .....
Eillfiiadnra. .....
Vnt (iiir. .*. *..:,....
Iiiilnatrli! Carhfilsla '.'.

Muiceenie. . -. ......
1 "riiitivaso Indnstriil . ,..
Mercado. . ........
Mliniifiie-oni: .;-.'¦..-.•.-.*.;
Melh. em Pernauibiico..
Santo Alei-o

97$00O

isa$ooo

oo$noo
475-.000
41111*501)0
875$0U0

ouro —
Câmara Symlical

Londres.. . . .......
Paris. . . 
Itália. 
PurtuBiil
Nova. York.
4'iiuaitH
A((mtiivi(l(-(i r.
liuenos Aires (papul).
Iilem,, ouro,
Hr-iiiinlia... . . . ....
Suiüsa. . . ,,
Hnitiburco.
.laiaflo. . * 
Delgica. . . . .......
Ilolíauita. ... ."•..•}'.
Syrla 1.1.1.

j Palestina

a DO: tf'tu:
9 7.(8 e' $418. •

3$484

& vista
a, 25)32

$42»
$252
»720.

7s$,ll77
5$!I50
5$523
2*403
H700

$034
MlOl

$103:
3$1!I7

$.417
2$247

$420
$42»

270$000
250SOÜO

20fl$000
24OS00O
230$000

200$000
210Í000
10li$0il0
16U$000
2O7Í000
2811*000
285$000
350$000

8«$00fl
03*000

80$000

00*000

80*000
405*000
' 
13*500

. 50*000' -,õ*i)00

251*000
183*000
183*000
180*000
100*000
2011*000
230*000

I havendo uma differença para mais em
1920, de: 1.723 :-*-0S$773-

• —¦ Esta. insepetoria. .mandou publicar
os seguintes editaes:

" De ordem* do Sr. inspector, convido
o dono ou donos de 21 bolsas e 21 "por-
te-monnaies", dfe prata, apprehendidos
pelo.* aiudante de guarda-mór desta Al-
•fandega, Aníbal Nunes Pires, auxiliado
pelos ofiflciaes aduaneiros Augusto Vi-
cente de Magalhães e lErico- Cardoso
d1 Ávila,, bem como pelo marinheiro Ti-
htotheo José de Lima, quando* em- servi-
ço de fiscalização de passageiros a bor-
do do vapor inglez "Arlanza", entrado
dc Southampton, em 19 do corrente mez,
a dois indivíduos que desciam a escada e
que conseguiram evadir.-se- a, vir, dentro
do prazo dc 15 diiis, sob pena de revê-
lia, allegar o que entender a bem. de scus
direitos, no processo instaurado, nesta re-
partição, sobre tal óceurrencia."

".Convido, tambem de ordem, do Sr.
inspector, o dono ou donos de" 11 e tja
dúzias de pentes, apprehendidos- pelo a°
official' aduaneiro, desta- Alfândega, José
Hejuoterio Queiroga, quando cm -serviço,
no dia 20 do corrente mez^ na- ponte da
guarda-moria, a diversos estivadores que
conseguiram- evadir-se, a vir, dentro do
prazo <le 15 dias, sob pena de. revelia,
allegar o que entenderem a bem de seus
direitos, no processo, instaurado nesta
Alfândega, sobre tal teceurrencia."'

"Convido, aiüda. de * ordem do senhor
inspector, o*- dono- ou donos: de um tiote,
dc nome " Rosa 1°, n. 650", contendo
em seu- bordo *-i rolos de arame farpudo,
apprehendido pelo official aduaneiro
Benedicto Jagoanbado Fonseca, auxiliado,
pelo mestre Carlos Conrcia, motorista
José- Benedicto Xavier e remador Eidio-
.nor Ramos, abandonado: pelo. respectivo
catraeiro, no baixio próximo a S. Ouris-
tovão, que logrou, por dest'artc, evadir-
se, a vir, dentro- do prazo de 15 dias;
sob pena de revelia,, allegalr o* que eh-
tenderem a bcni de seus direitos, no pro-
cesso instaurado ni^la-: alfândega-, sobre
tal facto, oeeorrido no dia 20 do cor-
rente."

— O inspector deferiu o. requerimento
em (jue Álvaro Innãos & C. solicitavam a
restituição de 623$464, de direitos-pagos
a mais

200*000
220*000
214*000
107*000
150*000

150*000
200*000

As demais qu;ilid'ades- ficaram inalte-
radas, mas firmes. O' movimento de en-
tradas foi desenvolvido e* o de saidas bem
animado.

O movimento do mercado foi o se-
guinte:Entradas:

•Campos .. ,
-AfiuHs. „.¦¦ .1
Alagoas. . . »*
Pernambuco* .. ,
Santa Catharina
Sergipe- ...

* V

Baccos
IT.ITT:.

250

UO

TELEGRAMMAS COMMERCIAES
(Segundo despachos telegraphos, dos nossos correspondentes especiaes)'

MERCADOS MONETÁRIOS

1-
Total ..

Desde o dia l" do
:8iiiiftm' .'. .-.. .. ..
Desde o dia, Io do

Sfool*:
Nos armazéns .. .,,
Üm Iraplchcs ,, .,

Total', ...

11.835

113.897
ft* •>•»¦»

100Í781

185.100
1*30.161

315.880

Regularam' os seguintes'* preços:
OuolMadci:

Branco
3» sorte. . .
Idem, 2<>' Jacto
Denicraraa ..
Jtasouvlubo ...
Mascavo. ¦ .

Pbr kilog.
Nominal.

$00». a> $«40

Centros diversos

70*000
51*000
611*000

75*000
460*000
160*000

12*000
61*000
10*000.
14*000:

202*000
ll>3*000

75*000

204*000
208*000
2011*11110
108*000
140*000
200*000
202*11110
105*000-*D'_»*llli0
¦205*000

170*000
2llli*Ómi-
207*000* KlirtIMIlJ-
150*1100.
180*000

200*000

61*000
2011*500
200*000

180*001)
ÍOOÇ.UÍO,
13ii*000
1110*000
200*(«lll

108*li0«
200*000
150*000

206*000
189$U00*

160*000

I/IDUvÃO NA UOJiKA
Serão vendidas hoje em leilão, na. Boi-

$a, por alvará'*, do juizO da' 1*' vara de or-
phãos, 13; aceões- intègrãüzadas de 200$,
do Danço Portuguez do Brasil, pertencetr-
tes-ao espolio de Alberto Anjaranteí 

" *

Rendas, fiscaes "•¦:•
'minasi

; recebedoria de'; ';:', •""geraes:
Xrrecadaçllo do dia 23 ,, ..
De 1 a 23 .,
Km Icnol período do anno pos

sado .. .... .. '... .. .. *-,

25:488*200
465;75B?00»

428:944*000

Os direitos aduaneiros
Da Brithrs Chamber of Commerce in

Brasil; recebeu a Associação Commèrcial
do Rio de Janeiro, oi seguinte officio:" Prezados Srs.:' A adnlinistração desta
câmara vem trazer as mais sinceras felici-
tações á illustre directoria dessa preclara
associação,' pelo gesto" altamente adifican-
te por ([ue se vem batendo em prol da cias-
se conimercial do paiz, alvitrando sábia-
mente ao Sr. ministro da fazenda a me-
dida epportuna e inadiável de restabele-
ce: a base esterlina para o calculo de va-
les ouro.

Fomos sempre favoráveis á opinião ulti-
niaineiite lauçáda pot essa benemérita as-
tCOciaçno sobre a conveniência de ser a
¦pauta esterlina o melhor meio' para a de-
terminação da quota ouro, tomamos a li-
berdade de formular as razões por que ap-
plaudem o nobre gesto dessa associação.

1". Sendo as obrigações externas do
paiz maiqria. en» moeda esterlina, clart.
está que a pauta esterlina é a mais idônea
e juita*.

2". Sendo o cambio geralmente anormal
en: toda a parte do mundo, acima de par
natural nos Estados Unidos e abaixo na
França, Itália Allemanha e cm alguns on-
tros paizes europeus, a libra esterlina oc-
cnpa o logar' médio, representando assim
o üiscl ajustador do cambio em geral.

N"io ha a negar que o soberano ouro
paira acima da libra papel, mas, não ob-
6!ai.:t;, o valor actual do ouro é de cara-
cter to.lo transitório, isto devido ás condi-
Çõú-s anermaes que tendem a desappare-
ce:*.

*'. O calculo sobre ouro de dollar pesamuito sobre o commercio, já desanimado
nesta afflictivn situação de cambio, e ope-
ra -«bremoilü [tara deprimir ainda os
meios di- recuperação. Pensamos que a
volt, , base esfér!|nã da quota ouro não
importará em perda alguma para a rteei-
ta_:.!í indexaria, ppis, embora haja redu-
cção noa direitos a paxar-. o commercio
muito se intensificará, havendo então me-
nor perda na pobránça, devido á recusa
oe retirar artigos já nos armazens da AI-fandega.

Damos por isso o nosso melhor apoioaos ingentes esforços di-ssa associaçãones e tempo de crise conimerci.il, e muicotolgamos por ser esta feliz medida, tãoopporttmaracnte lembrada e mais umacz u-aeguramos nossa maito elevã«ia esti-ma e cons:dcrnção — Ceorgé Atarr, se-retario."

Ttutas. cxtecnittsi
Casa. nmtrlz. ..... 0 3|4 a .10 d.
Bancaria. . .",'.' .,..; 0 7|8 a 9 15|16

VATiOKES DIVERSOS .
Os soberanos.

Foram cotados 011- .soberanos, hontem, a 31$,
nos bancos, ficando o mercado multo firme.

.Oa vulesrouro
O Ranço do* UraMI fornecia oa «rales-otiro I

razlto de 3*484, papel, por 1* ouro, sendo a. nifi-
dia do d«.liar Ha seinàiia anterior de 6*379:

FÜ>T)OS PÚBLICOS
Começam hoje as conçoadas de Natal

que se estenderão até segunda-feira; des-
dc já- sendo essa a maior preoccupat}ão da
elite do nosso commercio que inclue os
corretores, e seus coiinnitentes.

A verdade é'que havia mais interesse
em comprar castanhas e* demais iguarias
próprias desses dias que transformaram
em. farras a ceia do Senhor, do que cm
comprar au vender apólices, ou vários
outros papeis desvalorizados.

Em todo caso tivemos a Bolsa mais
ainda desanimada, sem movimento de in-
teresse, mantendo-se firmes as apólices
geraes ao portador, mas, achanrfo-se frou-
xas as-populares do Rio, as municipaes e
todos os demaes papeis que se arras-
tando cada vez mais.

VENDAS DA BOLSA
Apólices js-eraes:

Diversns enilicões, 1017,
Idem, 1020, port, 4, 8,

Estadoaes:
Itio. 100*. 4 o|o, 14. 51
Idem, lllll*. 4 o!o. 
Ideni, lllll*. 4 olo, 5, 0,
Idein, 100$, 4 o|o, 

Municipaes:
Emp; 1006, port., 15
Emp. 1000. port.. 20. 50. 90.
Idem, 1017, port., 47
Nitheroy, 1« serie, il

Acções:
Companniií :

Tec. Çorcovado, 33, 67  107*000

Debenl tires :

O GAFE'
O movimento verificado nesse merca?

do hontem foi ainda regular, não só com
relação, ás entradas, como aos, embarques
e as vendas.

Apesar disso, a-situação dos. preçps não
melhorou, uma vez que a Bolsa* dos Es-
tados Unidos continuou a operar' desfa-
voravelmente, impelliudo- o- nosso merca-
do para* a baixa, que, cm todo-o caso, ia
se fazendo sentir em pequena escala.

Como noticiámos, a safra futura, se-
gundo. a estimativa da, commissão respe-
ctiva, do Centro de Café, se elevará no
máximo a tres milhões e 500 mil saccas
de café exportável, pelo nosso porta. Mas
esse- qalcuIo,.não: pôde,-, por* emquanto, ter
influencia alguma110 curso-do nosso mer-
cado,. que fuuccionaya .era. escala depre-
ciativa, forçado pelí\s necessidades de
vender', que são quasi Sempre inadiáveis.
Hontem, o mercado funecionou calmo, jj
mas ao preço de- i.ifaoo sobre o typo 7,
tcndo,-sido negociadas-na-, abertura 3.','7.
saccas e no, correr do dia mais 3,.o27, no
total de« 6.144 ditas, contra s.-ôoo. de ves-
pèra.
:'O mercado* fechou estável e sem ten-

dencias. .
— Em Santos,- ' pr typo- 7 cotou-se* a.

7$-oo e o 4 a 9$z,QÒ'ppr. 10 Jcilos. Entra-
ram* 48:237. saccas,,^foram embarcadas
3'nooo e- saíram. 12:776, ficando emdepo-.
sito iA°9'93& sacaaa. Passaram por Jun-
diahy 41.000 saccas.
. — Em Nov* Yorlíi 4:Bolsa accusou.no,
fechamento anterior uma baixa, de 10 a
11 pontos nas opções, e na abertura At
hontem uma alta de- 3- pontos.

Movimento tio café
O movimento' estatístico, do mercado oonteta

foi o seguinte:
Entradas:

Kstruiln de Ferro Centrnl lio Brasil
Kstradu. de Ferro-Leopoldina .. ..
Via marítima .. ... ... .. .,. ...

. .» .. .. $500 a $370-
 $310- a $500

CEREAES MOIDOS
O. mercado desses produetos regulou:

hontem sem maior actividade inalte-
irado,
Cotaçiet: Por 50 Wloi

Ftibl mimoso 23$000
Fubá punitiesTel; 17$* ¦ 18$000
Fubt piiiiificuvel. 10*000
Filhai especial-. . 14*000
Fubá commuiu.. .. 12*000
Araruta 38*000
Fubá de arro» 88*000

Outros gêneros: Kilog;
Dcxtrlna  .. .. .. .. .. 1*200
Fecula fina .,  ... «600
Fecula 2» sorte ., .. .. ... $500

FARINHA DB TRIGO
* Essa mercadoria continuava, muito fir-
me, mas com os preços inalterados.

Os; preços'foram, os seguintes':
Por 44 Wot

1«-qualidade. ........... 47*000 à 47*500
2" qualidade.  40*000 a 40*500
S« qualidade  45*000 a 4B$500
Semolina  47*000. a 47*500

O XAHQT7E
Tambem regulou hontem bem collòca-

do. e. firme o mercado, desse produeto. As
cotações foram- as. seguintes- ;

ProuciíCTicliri-: Kilo
Sio da.Prata::.

Patos e* mantas .. .. ... .. -—
Furos mantas  2*100 a, 2*300

.Bio Oroiide:
Patos e mantas.  1*800: a 2*200
Pnraa mantas .. .. .. .. 1*800 a 2*200

iflnas títrass:
CouCorme » quolidad»  1*70.0 » 2$ÜOO

A BORRACHA

os productos e os títulos brasileiros no
,:j estrangeiro

Informações diversas
TELEGRAMMA

Descontos:
Hol* Ant.

Em Condres, 3 me
8 3!*

Hm Nun York, 3

FEVANCIAL

»:*.|4

inezea1:
8

191»

5 0|$

43|18

Noticias de:'Belém do Pará dizem, con-
tinuar paralysado: o*- mer-cado de borracha.
As, qualidades finas, das ilhas, cota-vam-se
a- isíijoo; e não Havia offertas para as do
sertão. Eram assim.augustiosas as condi-
çõesi do; mercado* deSse* n%d*J-Otl*"

O CAOAU
¦ Q'mercado-de cacáo,'na Bahia*, contS*
nuava frouxo, mas sem alteração: nos pre-

:çosí *

51»
7.881

Total
o dia 1" do corrente

Preços correntes,
Aguiis iniheraes:

Caxambu*.
Lainbary. •
Salutari*. .
Uaiubuqulra

(tr CninvDcn. .- .'
Aguardente:

IHrm tella)
De- Campos, .. ..
üe 1'araty.. . .
Da Angra .. .. ..

Álcool: '*
D» 40 |-r&o«' ..'•..
D». 88i gráosi .. ...

,De 88 eráus ... .,
Alfafa:

• -* • et» •
• to-at «••.

; Oadra
$7*000 a- 86*000
82$000 «: 84*000
84$U.0Q a, 80*000
82$tl00 st 341000
80$000* n ÍMWOO

480 «tro*,

100*0.00 a 200*000
230(11110 n 240*1100
210*000 a;230*000

250*000 a* 200*000
220*000 a 230*000
130*000 a 200*000

port.,
, 12..

10...

852*000
845*000

00*500
07*1100
07*500
98*000

170*000
180*1100
171*000

S8*U00

Ind. Mineira. 84....
Du.,-1. üu Santos, lt.

200*000
200*000

PREGÕES DA BOLSA
Vendedor Comprador

Apolioe» cernes :
ITiiIfornii-adas, 5 •*|« . . —¦ 810*000

Diversas emittõet:
1017, porl —' 850*000
J-.I20, port -- 812fUII0
IJ,HllHaS 841*1100 D.UJUIlO

Apólices niuuicipacs:
íaiM, 5 olo. port 238*000
liuns noi(.laatIraa. ... XfiS-.xiU
K-,i. 100II l-jrt 17HJM00 17'.i*0oii
i;..,.. V.ixil. n.im., G *»*.?. 1S2*IH)U
B.iip. 1011. ix«r'-. C «¦;<*•• 1~1W> lTtf«UU
Ilius, n,.n 1011*000 —
Lim.. ll»17. D""., 0 -I-. t7*-'*0iM) 171*000
Nltlícroj. 1* »»«¦<« 8S*u00 87*1100
(Jiliiiiioi 200*009 10UJ0U0

Canhenho GOibmereial
Com o capital de 6o,:oop$, estão esta-

belecidos ncsta.-jiráça com o commerciOi
de panificação,,sob, a .firma Costa, Souza
& Alnrcidá, os .Srs. José Agostinho- da
Costa Souza. Manoel da Costa Souza e
Antonio 

"da 
Costa' Almeida.

—Estabeleceu-se individualmente, com
o commurcio. de fazendas o. Sr. Miguel
Einoff. O seu capitiali é dé 30 :ooo$ooo<.

A firma Paiva. & Motta compõe-se
dos sócios Antonio, Santos de Paiva e<
Manoel: da Motta, tendo o capital de
8:000$ pára exploração de uma casa de
pasto.' .• — Tendo o capital de 8:6oo$, estabe-
leceram-se com o commercio' de botequim,
sob, a razão social de Sandon Üt Vizeu, os
Srs. Manoel da Costa Vizeu e Elias. San
don Vidal.

Diversas. ....
O Jornpl ^o-.Çomniercio.: está fazendo a

entrega das cautelas relaíivaáás quotas:
do- augmento do,.capitíd.-,. commanditario
aos respejitivps .accionistas..,-, . ,1., .,.

Qs 'apcibriistas da Companhia das
Estrádaà^ile Ferro'Norte dd'Brasil, pos-
suidores'dè: acções não integralizadas,
estão! 

'sendo 
convidados'a fazer a respe-

ctiva prestação do capital.
ASSEMBLfiAS GERAES

Estão convocadas as seguintes:
Dia 23:
C. B. de Minas Unidas, ás ia lioras,

para a sua dissolução.
Dia 26:
Trajano de* Medeiros &. €., ás 13 horas,

para prestação de contas e eleições.
Dia 27:
Calçados Pneumaticum. ás 14 horas,

para eleição da directoria.
• — S. Brasileira de Avicultura, ás 15

horas, para eleição da directoria.
Graphica Brasileira, ás 13 horas, pa-

ra contas, e eleições.
Fabrica Cordeiro, ás 15 horas, para

tratar da. sna liquidação.
A Àmparadora, ás 15 horas, para

contas e eleições.
Dia 28:
Estrada de Ferro Goyaz, ás 13 horas,

para contas e eleições, e ás 15 horas,
para defesa de seus interesses.

Constructora do Rio Grande do Sul,
ás 15 horas, para contas e eleições.

Companhia Usina de Produeto Chi-
micos, ás 14 horas, eni 2* convocação.

•Dia 30:
Tecidos Santa Rosa, ás 14 horas, para

alteração dos estatutos e eleição da dire-
ctoria.

--K. F. S. Paulo-Rio Grande, ás 14 ho-
ras para prestação de contas e eleições.

Dia .tr :
A Kua, ás 16 horas, geral ordinária.

Notas da Alfândega
A thesouraria desta repartição arn-ca-

dou honte.nr: 643 :j;g$ü78. sendo, réis
343:9S6$«)33, em ouro., e ;<3g.3!)3-045 C"1
pape!.

De 1 a 23 do corrente importou a ren-
da em ; :.«..-.- :o65S8-.l. e em iV-ial perio-
do do auno p:i5iadsi cm: «j.;o9:66o*iioo,

Desde
Miádia
l!«'sde o dia l» de jullio ..
Media

Embarques:
Estado» Unidos .. .. .. ..
Kuropa  .. ¦.
Kio da Prata  .. ..
Culmtutfejn .. *. .. % t .. .
Pnvifico.. ..' ..
Cabo.. .. .. ..

Total ¦..... .. .., ..
Desde o dia 1" do corrente
Desde o. dia 1" do jullio ..
títoclc no mercado ...-.'..

Cotações par arroba:
T.ypo 4 .. .'.. '.. .,
*i'.v|io 5 .. .... ..
Typo d.
'JJyuoi 7 .. ..: .. ..
Tyuo 8: ...
T}*iK) 

Pauta, semanal, $780!

8.200 \
174.522 j

7.038' '
1.400.720 :

8.542

10.017

1.000
SO

Nacional .. ,. •
Arroz:

Brllimdo da 1* .,
Itrliliiidr. da f .

-Ksponliil íl! .. ,
Superion .. ... .
Itoui; .. j ... 
Itegiilar:'.'. .....
Branco1 .. '.. ..

'.Itajado ito norto. .
M«' • oriui. .. .
S-iittja ., . ......

: Bat.alliúo:

Diversas, mareia
lileni, mel» cáli»
feixclln. . ,. , .

Banha:

Um kila
$360 a $380

• * i et,:

no. W/oa
433000 a 52*000
4«*iiiill-:
40*0110 a
41*000 a
30*000 ll
32*000 a
88*000 a
20*000 I,
«2*000 a
18*000 «.

4ft*IKII!
48*000
43*0.00
38*000.
31*000
40(00»
28*008-
25»(Miii•JOÍOOÍ

Cambio sobre Londres:
Nora* Yorfc (t. telr.) por dollars. lilir* I

3.58.50 3.51.70; 3.82.50.
Nova Ybrk ti' vista) d*itlars por libra :

3.52.62 3.51.00 3.81.75'
Parla- (* vista», traueoa por lH>ra«:

50.72 59.30 40.59-
Lisboa 14 .vista) -leiice. por mil rela;

8*1*14 5 1|2 20S14 ''

Badrlff. («Brlst») pesetas- uor'libt*«*.:
27.20 27.15 10.9T

Oenova (â vista) Uras por libra :
102.5». 101.75, 01.00*- 

'

Titulos brasileiros.
Actiial Ant. IOI»

Fcdcrae* ,*
Fundlng, 5- o|o :

£(, 0G —•
Kovo. Ftmdliiiv, 101* :: 

'

51! 06 —«
Coníersio, 1B10, 4 o|o :

38- 38* ¦—
1908*. 5 o|o-:

64 1|2 Ot» m

Gstadones t
Dlstrletó Fèdêraü B o|o : ',"...

50 l|i: 50 1|2 — * '

Sello Ilorizonto, 1905, 0 o|o *
64 1|2 6* 1|2 -T-

B. de S: Paulo," lfli:i;, 5: o|o :
N|cotado N|ootado N|cotado

E. do Kio, Uoiilis ouro, 5 o|o :
¦ 58 58 —

E, du BalilOi. emp., ouro, 101Í,, 5] ol«? ?
42:l|2: 42 1|2 —

Titulos diversos:
Hoje Ant.

Saldas»

Existência
83.438

3-. 173.707

12.77*

3.209.9118'

45.000

191»

. 11.067
101.361).

1.213.833'
491.435

.. 12*100

.. 12*000,

.. 11*1600-

.. 11*20».

.. 10*700,

.. 10*200
por Ulogr-tuiiti*.

CRUZi LEMOS
Cominissoes, «MHMi^iuiçces

- e ooiitii pivtpríjv.< Saccos «-.aaios, uovos o asados,
para café e eereues, a*ria«-ea3, ai-
lióríãc e yarbaaies.
Caiu Postal 665 Eni Telegr. VAIBAO

^ Rua Municipal ^

i
P. Alegre, lata de 20 kllo».
Idem, de 2 kilos. .. .., ..
Idem. de. I' kllo .. .
rwimnii lata: do 20 kllo*
Ifajaliy. lata do 20 klloa
llajsliy. lata «lt III Uloa.
Idein. lau, da S klloB ..

da 2(1 kllot .. .. ...
«tliiolra -- PanltsU, lata

de 2 Ulo». . ........
Batatas:

; Mineira e Paulista .. ..
Kio Grande
Fraiicenis ... .. ... ..., ¦:

Bre»:. .
Americano, claro ..... .
Idom.. «¦srur» .. . ......

Cimento:

Maré» Don. . , . .....
Mnrca Atlas. . .. .......
Outras marca» . . .....

Fai-s-llo de trtfjo:
Doa ninioliíia nacloimea ..

"atai*
120*00» a 130*000

— a 65*000
100*000. a 1051000

üm «.-(Io
1*050 a 2*000.
1*900. a
lílplli a
mno a
1*000 a
líuiio «
1*050 n
1$'J00 •

1(950.
1Í»J50
1*1100
2*000
Wluot.
tt/lfiO-
1*050

i$»t»o •: 2»ooo,

Pm «(lli

-founait
Noniíniil

Barricai
40*000 a «4*000
40*000 »,
40*000 t

44*000
44$000

Brasil It., Common Stock :

Br«*lllãn T. Ligít: 1*. C6„ tt*., Ot* I-
35 3U —

S. Paulo-lt. Co., Ltd., Ord.:
122 112 128 —•

teopolitliia B; OJ, Iitdj, OVA i
24t|2 25 —

Dumont Coífee C, Ltd*.,- 7 1|2 o|o C. Pref. :
—

8t. Jolm. doi Rej* Minlnit, Ordl :
15|- 15|- . —

£1» Flour Mills A Granariea, Ltdt
57|6. 57|6 —

IiODdon sV Braslllau Ilank, Ltd'
20:1|2 21: —

Mal*» Beal: Ilíglena, Ordi :
100 100 — .

Titulos estrangeiros:
Ilojo Ani. 101»

Emp.. de. Guorai, Britannico, 5 oi*,, 1(I2I<|*7 !
81.1J2 815)8- — .

Consols., 2 1|2 o|o :
4ill|». 44: • ¦— .

Bente rraiujalsc, 3'o|o (nn Boina de Parll):
... 56.95, 56. Ki- rs —> " '

Rente Pinncalse, 5 o|o':
85.20 85.20* —-

QiCÁül3.'
SANTOS, 23 — O uiori.iiilo <le enfê dispo

ulvel lucilou, hoje nas seguintes bases; calmo.-
7/0/0 Ant. 1D19

Tyno  9*000- 9*200 j 13*500:
Typo 7 .. .. .. .. 

'7*200 
7*200 11*000

.SANTOS, 2».-— O, merendo do-(ia(6 pnra a en-
tregn a termo abriu lioje enlniu, eom baixa
parcial de 25 a 50 réis. uns ootucões, e com
rendas diminutas. Nu segunda chamada foi
nliiila mais pronunciada n fslta de negócios,
seiidii, no entietnnto, oi preços mantidos. O
fecliumoiito deu-se nas seguintes condições,
out uio;

Nova bosa
Hoje

, ;. .. 9*075
 .. .. Íilíí5
 (1*800
 .. 0*525

4.534.785
NOVA YOKIC, 23 — Na Bolsa Official dt)

ÇatS i jumiear Tlinnlrain lioje, » ultima linra,
as st-guinti-ü i-t)ti»t,'ÔL*s o<l vntí a teruio, rt*iire*
sentando ceiifs por libra :

Holt
Entrega em maivo. , 6.35
Kntrecu um mal et, . •  0.75
Entrega om Jullio. .  7.05
Kn-Temi* em setembro:  ¦ -T.38

ou seja uma nlta jiarelnl' «le 3 pontos sobre oi
pregos 

'áriteríòres, 
que Curam vs ueguiates :

• *. 
' ^nícrtoi*

EntreiBli em março.  6.3*5
Entrega em maio ..,,..,... 0.75
l'.!iln-iía 'üiii 

julho..'...'............ ,.,..'„, 7-.0p
Eutre*j;i cm tsetcnibro...., •.•"»»*«*•« T.t.0

Na mesma (lula do nuno passado, rcglstiiiu-
se as seguintes posições : . ¦.

¦ Anin-pnsflodó
Entrega ém innrço.'.................. 15. Oi
Entrega em maio '15.211
Entrega tirai 

'julho*.-.................. 
líi*. II»

Eutrega em setembro 15.3**

Ó AíiGODAO 
' 

.
NOVA' VÓItK, 22'!— 

"O 
inerèado de nlgodít»

para' a entrega a prazo encerrou-se; Hoje ein
condições-aout-sarvelit,-reglsrriiudossb ós- seguiu*
tes valores, que representam cents por libra:.

;j.*'*i " - - ' Hoje Ant, Wl»
AlgòdiTo- -Amerlenno'*"-

entrega om janeiro 14.15 11.78 SC.85
Algodão "Americano"

entrega em maio . 14.18 14.74. 32.18
Ou seja uma baixa dc 56 a 03 pontos*, de.iila

o ftH-hmiuMito anterior.
TjIVKBPOOL, 23 — No iiiercatlõ de alguitã»

dlsponivel ns* qiintidii.lcs brasileiras furam linjtt
cotadas 22 décimos de pence por libra mnis
buiisfl, vigorando* os seguintes limites:

Hoje Ant. 191»
Pernambuco "tnir" ,' 10.70 11.01 82.3*
MUceiO "fair" . . . 10.70 11.01 32.34

Q- nlgoiUo norte-americano: no mesmo merca-
do experimentou uniu baixa de 22 décimos d»
pence por libra, colaudo-se:

Hojo Ant. 191»
"Fully-mlddllng" dis-
ponlvel  11*. 04: 11.20 27.1»
LIVEKPOOri, 23' — O- mertmtlO de algoilün »

tenno^âs 12.30 pi mü lioje mostra pura o. prti*
dueto norte-Vnmrlòauo uniu batxit (It- ü- tt Ul
pontos, cotniulo-se em- pence por libra:

Hoje Ant. IOI»

9.79 10.01 3.3 4

10.00 10.31 23:8*
Oi inprcudD do nlgoiia»

"Fullymiddlliig" cn-
trega. ein rtt*zw«bri>-

"Piill.v-roiddiln-!.!' en-
trega cm março ..
PElWAiMlitJtM)*, 23:-

nesta praça esteve lioje no meio dia estarei.
•A cotaçjo, da 1» sorte foi por 15: kilos:

Hoje  .. .. ..  28*.000
Anterior .,  28*00»
Anno passado ., ... 40*009

As entradas foram:
Hoje .. .-.  —
Anterior 000!
Anno [lassado  ... .. ... 1.109

Òu seja pnr» a snfrn:
:n*jó  .". 83.20»
iAntorlor  ... .. 33.209
• Apnoi passado*. -. ..  80.109

Rendo- a existência dcslo produeto, calculada"em:

Hoje-  11.10»
Anlerlor ..  11.109 .
AjICI) pilsii;l,li). .. - . ,.,  51.900

A ultima exportação do nlgodito conliccida é>
neabumii. ;

o ASSUCAR

:I>t«tembr<>, ..-.faneiro: .." .' bV.vcreiro, ..
Março- .. ,
Maio. . .

Vendas

Donembro.
Janeiro .-. .
Fevereiro ,,
Mario .. .

i M.ii.... ..
Vendas

;J>ezembro ..
Jiuioiro. .
Fuvt*rt-Íro. ¦.
-.(iu ri;o ,. .
Maio . .. .

Venda»

 10.000,
Anterior

 9*150
.-. .. .... 981.75

 9*350
 0*550

 11.000
/'dio í/t-widdcíi"

Hojo
8J350

AllíJ
8$300

1910
12*250

PEUNAMUtrep,. 23.
cotações offielnés de
kilos:

— Silo as seguinles a»
assucar, lioje, por li

liól* .
, 11*00»

0*80»
., ífnl totiiça»

8*000
..,- Tajrtr.il» I

. -tSiOtt-
, Anícrfor

. ltíiiil»
i. 0*20» j
., Sem ciiriu,no
... SSOII0

7*t;u9
. .. 1*101)

Anno pausado
. 13*30»
., 13*00»

Sem cuUs/ilo
11*3.0»
10*009

. 8*200

9*000
9*000

SANTOS, 23 — IC o
'¦ eslatisrico de. eufú boje,

¦tnifrontos :

Entradas :

Embarques

Despachadas

mu
4T.2M

31.00»
'33.000

9,*000
9*000
1.00Ó.

ncgulntc o
com o»

Ant.

18.2Q7

31.000

45.000

11*800
10*850
49.000

inovimiMito
respectivos.

1019

11.920

22.000.

• 14.000

1'zlnas, superior ei*-.. .
Branco úrlstul .. .. ..
Henierains .. .... ..
;t» surte ,. 
Siimciioa, ...  ...
Brutos seccos .... .. .

t'r.iiins superior ei» ....
Ilrnm-o cristal
Demeraras
3» sorle .. .... .....
.S.JIIHMIO-Í  ..
Brutos seccos .. .. .. .

r>inss superior ei»...
Hruiiro i-ri.-ttal .. .. ¦'. *

• Demorar.-*-} .,, .,* ... ..'
JU*» sorte  .,,
'SoiiH-no-t
'Brutos t>m-os ,
' As entradas foram.:

JFIoJe  .. 10.80»
Anterior 25.000
Anno passado .. 21.00»

Ou seja para 11 safra:
Hojo  .. i.218.80»
Anterior .. 1.208...00O,
Anno¦ pRHsatlo 

 .« .. 5118.009,

Sendo a existência deste produeto raleuluda
om:
Hoie  .. 487 ..TO»

Untorlor ..".. ...... ..... .. ... 47,tk.»UO
Anno plissado- ..-.. .. .... .. 298.10»

A ultimai e.xportuçiIo do assucar. «onlieeid» ê
nen hiim.1.

5*000 a C$200

Farinha de mandioca,*:
i°or

• Operaç*k-s a prazo .
O mercado de café a..prazo regulou:

hontem mais activo e com ós preços em;
melhores condições dé: firmeza.

Os negócios realizados na Bolsa foram*
de -r.000 saccas,. fechadas nas seguintes
contHçiües:

¦ llrzus: Voni. Ooai*>.
Dexembro  11*300 11*40»
Janeiro  11*650 11*550-
Fevereiro  11*85» 11*750
Março -12*150' 12.050
Abril  12*350 12*200
Maio  12*400 12*850

O ALGODÃO
O mercado de algodão funecionou hon-

tém sem maiores negócios e com os pre-
ços sensivelmente fracos.

Em todo o caso. apesar das grandes
entradas havidas- ,os preços ficaram sus-
tentados.

O movimento do mercado foi o se-
guinte: .

£>i'i-t-ds*«: í*aríoa
S. Paulo —
1'emu mbuco.. —
Natal  1-000
Sergipe. . —
1'arahjba —
CearA  ..  2.380
Maranhão 100
l'»rl . —

Total  3 480

Desde o dia 1» do corrente .... .. 13.644
S-iils- IÍ 2U8
Desti» o dia 1" do corrente  17.824
«toe*: .. ..  28 513

- Cotações: '

Qualidot/cs:
S«..-;ãf«
I"» -.ntes
.Mt<l..i-in-i ^ . , ...
L*a ttUtita

O ASSTJCAU
E?se merrado funecionou hontem ainda

ben*. collocado e firme. Havia retpilar
procura dos branros cristaes, fiualidade
essa que não era muito abundante,
os seus preços se tornado nominaes.

Porto Alegre, especial. ..
Idem. tina .. ..  .
Idein, eutrcflna .. ..' ..
Idein, peneirada
Idem, crosia
Laguna, peiielratia ... ..
Idem, grossa 

- Feijão:

freto, snperlpr,..... ..
Idem, regular
De cores, 1'orto Alegra . .
Manteiga .. .*. .. .. ...
Enxofra (66 kilos) . ..
llrojii'0  .. ., .
Amendoim .... .. .. .1 f-Viiliitlm

.Uulatlnbo . 
iiuui.-. i|ii»lidade3

Fumo:

Rm corda — Especial ..
Idein, bom
Iil-m, baixo ... .. .. ..

Eir, to>uai

Rio Grande, amarelo, 1».
Idem. 2».
(Jommuiii, d*. Ia . . . ..
Idem, d. 2"
ilahia — especial .. ,
llnlila — Superior... ..
Bom. '.' 

Kcrozcne:

11*000 a
135.000,«
12*00» a
11*00» a

9*30» a
10*000 a
9*300 a

45 tllM
14*300
13*300
12*400
11*300
9*600

11*100
9*300.

Por 60- kilo*
24*000 a
18*000 a
22*11110 a
40*000 a
24*001) a
18*000 a
83*000 a
18*000 9
18*000 *
14*000 a

28*00»
28Í00O
•j-*nnfi
42SOO0
27*000
24*000
85*000
20*000
17*11011
21*000

De caroço de algodüo:

Nacional ... .. .. .. ••
Kitrangelro ... ... .. ..

PolviUto:
De Mina». Uio • 9. Paulo.
De. Porto. Alegres. ., ..
De Santa Catharina .. ..

Pinho:

Americano
jltczlna por duzla, cone. .
Spriice
[).! Pnran», 1» qualidade .
Idem. de 2" qnnlldade ...

Phosphoros:

Marca Olho
Outra» . marcas-

Presuntos:

Nacional •• •• ••
Estrangeiro ... .... ...'

Queijos:

Ms
1*200 a 1$490
2*1)00 a 2*800

J350 a
$350 a
$300 a

for

$400
$400
$400

D*.
$7011

820*000
? 2*000

$900
$630,

for «ta
2*000
1*000
1*000

Pot
2--.O0U
22*1100
21*000
18*000
atiíuuo
28*000
80*000

2*200
1*80»
1*100

15 kllnt
28*000
24*0110
23*1100
20*1)01)
40*1111(1
31*000
22$00O

Por 10 ledos
25*000 a 20*1)00
23.$ MU a 2 ijtlilli
211*1100 a 2l*5ÍIU
28*0UU a 2'JflMill

tendo

Americano
Ladrilhos:

Naclonaesi
Ds (.'erauiica
Estra meiro» .. ........

Manteiga;

De Minas o E. do Itio ..
3. C"tli*rliit<5 e 10 kilos)

Milho:

Amarelo  .. ••
Bcãueo
Mi"<:'lmlo

Mmicira de lei:

(*cilro
(•«.-,-t.iia brnnia. . . .
Úutr.ia tiuallitade» ..

Oleo:
De iinlisc» :

\ Em barril bruto
t Em lata

Por -(1**0

tS$0OÓ a .26*000

Jfnlro 711'ldrodo
7*00(1 a 15*000

21*000 0 2li}()UO
28*000 a 40*000

r/m t-flo
4*500 a 4*600
8*20« 1 4*400

62 '*'toi

18*000 a 20*000
17*500 a
17*500 a

•• •• ••Minas.. .. ..
Palinrra (caixa)

Sal:

Do norte, grosso.. .. ..
MnliV . . 
De ('abo Frio, grosso...
Idem, idem, awMo......
E«tm'u!**!ro. 

Sebo:

Do II. Oraude • fronteira
Oo Matadouro e xarq. .
Do Itio «l» Prata. • • •

Tapioca:

De dlrcrsaa
Telhas:

Francesas. . .
Nacionaes.* . .

Toucinho:

Comoinm. . .
Dt fnnie.ro ..

. Vinho:

-Por lata
74*000

r-j 74*00»

Silo
4$8O0 a 5*200

10*500 a 13*000

Cm
l$000 R 3*800

100*000 a 105*000

eo Mios
--. 0*500

Nominale$uoo a 7$ooo
Nominal

10$000 a 13$00(>

Um lefic.
¦ 4*300

nominal
Nominal

procedências.
Vm kilo
$400 a . $800

1:200$
5011*1100

• 1:400*
a 680$000

• •¦»•••••*

18*11110
18*00»

ÍCííro ou'

170JO0O n

280*000
250(004)
l'Jli»u«-IJ

D- Ulo Grande. . .
Kst.-ii«.«;iiiro. virgem
Meiu. Türde . . - .
ColUres

Vcrmoutlt:

2*600 a
2*600 a

2*300 ;
2*800 ;

Italiano.. ..
jjVrui.Cf» .. ..
•f.rniCbel (P.

Vinagre:

Branco .. ..
Tinto 

O.

Um kilo
1*3110 a 1*400
2*000 a 2*500

Por onrrll
70*'UI0 :*. 85*001'

7(ll**\HK) a 75WOUV
0.*ii:}iln(i S 7l)ii*liUl'

75ll$u0ü a 800*000

CulsM
88*000 a 60*000

TttíDOU a 82*01)0
¦isiuuu a 52*oou

P(pti
650*000 a 700*000
«.-.. jihiij » íuoiooo

Noticias maritimas-
MOVIMENTO DO POItTO

,-iLlx; 
' 

Vaiiorcs entrudoa.

De flecife e escalas, nacional Phitttctel*
phia, carga a J. Kastrus.

•De Santos, americano Carplaka, carga a
Lage Irmãos.

De Laguna e escalas, nacional Drina',
carga a Rodolpho José de Souza.

De Nova Orleaus,, americano. Bibbaoi;
carga, á Companhia Expresso. Federal.*

De Norfolk, inglez Magiestar, carga â
ordem. .

•De Porto Alegre e escalas, nacional*
Itassucc, carga a Lage irmãos.

D,e Copenhague e escalas, noruegueg
Rio de laneiro, carga a F. Engelhardt.

De Norfolk.arnericano Mary F. Barrett,
carga á Light and Power.

Dc Macau c escalas, nacional Itaquera,
carga a Lage Irmãos.' 

Pe' portos do sul, nacional Capivary,.
carga a Pereira Carneiro Carneiro 6- C.

De portos do sul, nacional Florianopo-
lis, carga ao Lloyd Brasileiro.

De portos <lo norte, nacional Santa Ma--,
ria, carga á ordem.

De portos do sul, nacional Guajarâ, .
carga ao Lloyd Brasileiro.

De Buenos Aires, inglez Clarissa Rad-
cliffe, carga á ordem.

Vapores saldos

Para Buenos Aires e escalas, ingle*',
Magiestar.

Para Nova York, americano Lake-Crat-
tan.

Para Nova York e escalas, inglez Billa. ¦
* Para Porto Alegre e escalas, nacional

Itagiba.
Vapores csperatlos

H-íl-ln-fon*. Valjiaralso
Portos do sul. A;i«irt*
Itucnos Aires t escs., lima
l.it-ei--.*ool « uses., tiocratce

l Iv.-lu-: du sul, I.tifJiinu
UtiWio-» Aife** c* Wt'*.. HUrrti t uifrtriti
J'úi*ls«s dti Mil, (IlIlllVI
ItnfUti-t ..Ul*i w fe-*c.-i.. üitrla
.\»t*a Vuík, ii.,íi.ti.
NuVK Voffc ÍS KaVi., BCHüVttittí . . .,
S„,n Vurk l- e-Ci-., AKlan
ia\'u't7ÇOi)t e c-ic-i., Vhxillus
iSuathiiu<i<tou \: MCstC, IlifjhUnti l*iulc.
llavre • <-.«., Sumani

Janeiro:
Rio tirande do Sul e escs., Tcnniz-on.
AMisti-rduiii, e e*oi., tÀjiburgiá. . . .
íÁYtr\wÍ o eücs., Darrò
Buenus Aires o escs., í,ti'f'*a . . . .
Liverpool o esvs.i ííosíci 1 i, , ,,,,,,

AA

¦:A

24-•
2*l.=
25 j*-*0 '¦
-'tí-.'
2r:
2*1 *.
::i

:;.)
,*it
::t
31
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Souttiamiiton e escs., JUsilúand J.addle.
Buenos Aires a uses., Arlansa
Iluenos Aires o esc-s., Cci/lan
IliienoB .«-Ires o enes., Curitiba
Iluenos Aires c escs., Ycstris.... . . ..

Vapores a sair

Laguna a csi-s., Anna ••¦
l'ortos do norte, João Alfredo .... •¦
Nova l'oik o eu. s., llyron. . 
Portos Uo Blll, Piirlncp»
Tortos do sul, Itaquera
Mossorú esc, _.<_«__._....
ramoelni e eses., 1'iauliy .'
Laguna e escs,, Oíria
Bordéos o cses., Sfuira Ycntana. . ....
Stockolmo o escs., Oclriu
Fortos ilo sul, Itaipara
Portos do norte. Uoi/a-. -.-•.••.
Portos do sul, Caiiivary. . . 
Buenos Aires a escs., Valparaiso. . .
llio da Prata, Sergipe
Itèclfo o c.cs., Itapema ..
Iteelfe ceses., fl. Poulo
Mo-tcvidOo e escs., Scroulo Dourado.
Suécia e escs. Uma
Aracaju e escs., llaituba ¦•
Buenos Aires o escs., Jlighland rrltlc.
Klo da Prata, Samará ••••
Janeiro: '• ¦ —

Nova-Tork o escs., Tennyson. . ....
Buenos Aires o escs., /«iiiiiurffío
Bordéos « escs., Lii-fílo •'••
Nova Vork o escs., .-lco-ii... 
Buenos Aires o escs., Darro. ¦. .......
Soutliampton o escs., Arlansa
Portos do norte, Bahia
Havre o escs., devia» . 
Hecifo e escs., Iri» ••
Buenos Aires e escs., lliqlilanú Caddie.
Marselha * csch., Còrdoba
Nova York » escs., Tcttrts

21
28
25
2li
20
27
27
27
28
2S
28
28
2S
20
2»
29¦M
30
30
30
31
31

Aquitaine, (armazém mixto 6) ar.ma-
zem io.

Vapor inglez Biela, pateo io, receben-
do carga.¦ Va-por americano Pallas, pateo n.

Chatas diversas, com carregamento do
«-/mia, amazem ir.

Chatas diversas com carregamento do
Garrivalc, armazém 15.

• Chatas diversas com carregamento do
Rapidan, descarregando mercadorias da
tabeliã Hi (ànflazem mixto 6).

, Chatas diversas, com carregamento do
Xercscapa (àrmázem mixto 8), armazém
11. ió. J _'_ 

Chatas diversas, com carregamento do
Rapõt, (armazein.mixto 8), armazém' 17.

Armazém 18, vago.
Praça Miuíál vago.

O vapor americano lluroii, que hontem
esteve atracado descarregou para o. ar-
mai-.cui C. somente uma partida dc feijão.

Movimento do cáes do
porto

Aclian_-se atracados ao enes do porto,
ini serviço de carga.e descarga de mer-

tadorias, os vapores e embarcações se-
guintes:

Embarcações diversas, armazém 1.
Chatas diversas com carregamento do

Lima, armazém 11. 2.
Vapor inglez West Notus, armazém

a. 2.
Chatas diversas com carregamento do

Silarus, armazcm 2.
Vapor americano Robin Goodfellow,

descarregando carvão, armazém iu 3.
Chatas diversas, com carregamento do

Sheridan (armazém mixto 2), armazcm
n- 3. ,

Chatas diversas, com carregamento do
ir. tis (armazém mixto 2), armazein 4.

Chatas diversas, com carregamento do
Rio de Ia Plata (armazcm mixto n. 8), ar-
mazem n. 4.

Chatas diversas com carregamento do
Scaldicr, armazcm 5 e mixto 8.

Chatas diversas com carregamento do
Eiiclid, armazém 5.

Chata sem nome com carregamento do
Salvation. Lass, descarregando somente,
armazém 6.

Chatas diversas com carregamento do
Plutarck, («rniazcm mixto 6), armazém
n. 6.

Chatas diversas com carregamento do'American Star, armazcm 6 e mixto S.
Chatas diversas com carregamento do

Trevier, descarregando cimento no arma-
zem n. 3 (armazém mixto 8), armazém
n. 6.

Vapor americano Cardonia, descarre-
gando arame farpado no armazém 3, (ar-
mazem mixto 8), armazém 7.

Chatas diversas, recebendo minério, ar-
mazem 11. 8.

Chatas diversas com carregamento do
Mame, armazém 9.

Chatas diversas, com carregamento do
Dusseldorf (armazém mixto 8), armazém
n. 9.

Cliatasi diversas, com caregaménto do
Salland (armazém mixto 8), armazein
ti. 10.

Chatas diversas com carregamento do

Carne verde
Foram abatidos, hontem, em Santa

Cruz, para o abastecimento de hoje desta
capital, 207 rezes, 25 vitellos, 119 porcos,
quatro carneiros e seis cabritos, sendo re-
geitados uma rez e seis porcos.

Nos subúrbios foram vendidos 37 e 5I4
de rezes c 10 porcos, e cm S. Diogo,
167 e 3I4 de rezes, 25 vitellos, 103 porcos
e seis cabritos.

O stock nos campos 6 dc 836 rezes,
1.262 porcos e 352 vitellos, tendo sido
recolhidos para a matança de «manhã,
381 rezes, 50 vitellos, 56s porcos e 25
carneiros.

Vigoraram em S. Diogo os preços se-
guintes:

Rez, i$ioo, porco, i$6oo; carneiro ou
cabrito, a$50o e vitello, i$,|oo, por kiio-
gramma.

«**•

AVISOS MARÍTIMOS
I

SKOGLANDS LINJE 1
O VAPOR

mi
NORÜEGUEZ

I(llil
carregará neste porto no fira
do mez do Dezembro par?

LEIXÕES E
HAMBURGO

Para cargas e mais informa-
ções, com a

SKOGLANDS LINJE
S Rua Municipal í

TELEP. NORTE 1676

LLOYD BRASILEIRO
i -iPEAÇA SERVULO DOURADO

aa_._t__.tr© Ouviclor © Hosarlo
fjfNHA DO NORTE

© PAQUETE

JOÁO ALFREDO
Sairá no dia 26 do corrente para

Mànáps, ás 10 livras, escalando em:
Victoria, 2ti de dezembro
Bahia, 28 do dezembro.
Maceió, 29 de dezembro. \
Recife, 30 de dezembro. '
Cabedeilo', 31 de dezembro.
Natal, Io de janeiro.
Ceará, 2 de janeiro.
Tutoya, 3 de janeiro. v
Maranhão, 4 do janeiro'.-
Pará, 6 de janeiro.
Santarém, 7 de Janeiro.
Óbidos, 9 de janeiro.
Parintins, 9 de janeiro. •
Itacoatiara, 10 do janeiro.-'
Manáos, 11 do janeiro.

LINHA DO SUL

O PAQUETE

em il
Sairá no dia 30 do corrente,

horas, para MONTEVIDÉO,
lando em:

Santos, 31 de dezembro.
Paranaguá, 1° de janeiro.
Antonina, 1° do janeiro.
S. Francisco, 2 de janeiro.-
ítajahy, 3 de janeiro.'Florianópolis, 4 do janeiro.
Rio Grande, 5 de janeiro.
Montevidéo, 7 de janeiro.

ás 10
esca-

- âVISQ—As pessoa? que queiram ir a bordo dos paquetes, levar ou ra-
ceber passageiros, deverão solicitar cártõea cie ingresso «ia secção do tra»
fego. ,'SOCIEDADE 

ANONYMA MARTINELLI
Kio de .Janeiro—S. Pnulo—Santos e Gênova

Agente das Companhias
de Navegação:

Lloyd Real Hollande»
Lloyd Nacional
Transatlântica Italiana

«Cosul.oh» :
Sociedade T_.esti.na de

Navegação
Sociedade Nacional de

Navegação
Companhia Oriental de
Navegação

SAQUES
Sobre : Portugal, Ilhas,

llcspuulia, Italia, Hollan»
da, ('rança, Inglaterra e
Nova York.

As tura» mais módicas do mor-
ando, entregmido-se as letra*
i nimodintamcute.

OAMIÍIO
Veuda compra cto moed. c

¦nipi.i-ino.iln li todo. "¦ ini»».».

Unica con-
cessionária do
afamado ape-
ritivo diyes-
tivo:
"FERNET

BRANCA"
Avenida Rio Branco 106 e 108

Liverpool Brasil and River Fiate tenÉs

LINHA LAMPORT & HOLT
PAQUETE

K ô w H -__, L
jj Esperado amanhã, 25 do corrente, pela mniliã, sairá anvi-.hã

mesma para

LEIXÕES

5fl__fc-_--_t

Esle paquete foi axpressamoote construído pára transporte
do p;_3su'roiros de 3? classe, em camarotes com final., qua'ii'0
e seis -Cwhaé,
Preço <la í>assàg-eirn <le terceira classe <__-4i_íSOOO,

incluindo o importo
Pam passagens e mais informações, tratai eom os airentes

fcrtOHi üegaw & C. L.
RUA DA SAUDE 29 - PRAÇA MAUÁ

TEU'. PUGNES—Passagens!
itiàmMVÊM

Norte DG71—C:irga: Norte 47
¦.^-.-m^r.r-^^-y qjgaagBjgaaa

CÁTHOLICISMO
24 1>E DEZEMBRO — VlgÜlã <10

Nascimento ile N. Senhor Jesus
Cliristo — Abstinência de cume—
Santos do dia: S. Delplilno, bispo
e coilfessor; Santa Tliarclllu, viu-
gehí; Santa Inuina, princeza e vir-

. gem; S. Gregorio, niaitj-i'.
Em todas «is diooescn, nas archi-

cathedraes o nas igrejas com prlvi-
íegio de côi-o, inatinas solemnes. Co-
mê.i;am ' liójò íis Í.H.s da câmara
ecclesiastica desta • archidiocesé, que
só se reabrirá a 7 de janeiro.

Confraria dò Rosai-lo.
A confraria do Rosário, para o

mez de janeiro vindouro, consagrado
ü exaltarão do Santíssimo nome de
Jesus, gozarfl,- das seguintes Iiulul-
gencias:
. Dia 1 —i Cli-cuncisão de N. S. J.
Christo, Indulgência plenária para
os fieis que confessem o commun-
guem o visitem uma igreja domini-
cana. Outra plenária, pára os fieis
que commumgam em honra do Pie-
doso Coração de Maria.

. Dia 2 — Primeira dominga do
mez. Toda a primeira dominga, tres
Indulgências plenárias, sendo uma
para os confrades do Rosário que vi-
sitem o altar da confraria; outra,
para os que visitem o Santíssimo Sa-
cramento exposto na capela da con-
frária, o outra para os quo assisti-
rem a procissão do torçjo.

Indulgência de 7 annos e 7 qua-
rentenus, para qualquer pessoa.

Dia G— Reis. Indulgência plena-
ria do Rosário. Outra indulgência
plenária da ordem, e outra da absol.
vição geral, como no dia 1. Outra
indulgência plenária para todo o fiel
que, tendo confessado e communga-
do, assistir geralmente íl explicação
do Evangelho.

Dia !> — Encontro de Jesus no
templo.

Dia 16 — O Santíssimo nome do
Jesus, indulgência plenária.

Dia 25 — Agonia de Jesus, no
Jardim das Oliveiras; Io mysterio
doloroso do Rosário.

Dia 28 — TrasladaçS.0 das reli-
quias de S. Thomaz de Aquino. Nes-
to dia, a mllUta angélica de S. Tho.
maz, celebra a sua festa principal.
Todos oa confrades alistados na mi-
licia se confessam e commungam, e
so visitarem o altar da confraria lu-
eram uma indulgência plenária.

Dia 30 — Ultima dominga do mez.
Toda a ultima dominga do mez, in-
dulgoneia plenária para os fieis que
havendo recitado um terço com ou-
trás pessoas, pelo menos tres vezes
no decorrer do mez, e havendo con-
fossado e commungado, visitarem
uma igreja orando em intenção do
¦pontifico.

I«lg» Catliollca Jesus, Mnrla, José,
de Catumby.

TerS, Iogar no domingo próximo a
festa de inauguração e benção doa
novos estandartes das secções do Sa-
grado Coração de Jesus, Nossa Se-
nhora da Salotte. S. José, SanfAnna,
S. Joaquim, S. Sebastião o Santa Ce-
cilia, com o seguinte programma:

A'._ 9 horas:
Cântico, "A nós descer,'. OraçCes

do costume fis. 57 do manual. Avisos
pelo director. Oração &• Sagrada Fa-
milia. Cântico. Conferência pelo pa-
dre João Baptista, director da Liga
do Santo Affonso. Cântico. Benção
dos estandartes com assistência do
Exmas. senhoras o distinetos cava-
lheiros, que servirão do •paranyin-
phos. Procissão no interior da igreja
com cânticos do.manual. Benção do
Santíssimo Sacramento. Cântico fi-
nal.

—jSpbrè as solemnidades do Na-
tal, o cardeal arcebispo expediu o
seguinte aviso: ','¦'-'

"Do conformidade com o manda-
mento do Sr. cardeal Arcoverde,
participo aos párocliòs, reitores de
igrejas e capelães do irmandades,
qüe na noite do Natal (24 do correu-
te), sô ê permittid.à a missa conven-
tual ou a parochial p não outra qual-
quer, salvo Indulto apostólico.

Em todas as igrejas ou oratórios
de casas de religiosos, onde se eon-
sorva habitualmente a Sagrada Eu-
charistia (na noito de Natal), o.sa-
cei-dote poderá rezar tres missas ou
unia unica, satisfazendo o preceito
fls pessoas que assistirem e podendo
sér distribuída a sagrada commu-
nhão a todos os presentes. (Canon
821, paragraphos-2'e 3.)

Não obrigando o código das leis
liturgicas (Canon 2), recommcnda
o cardeal aos sacerdotes a leitura da
instrucção da S- C. dos Ritas, de 12
de setembro de 1857, para os sacer-
dotes que tiverem de celebrar ..lais
de uma missa e que se encontra no'rithual romano."

Festa do Santo. Gçnoycví»
Em- frente íi. Quinta da Boa Vista,

ladeada pela avenida Pedro Ivo, sur-
ge ao oito uma bellissima capela, si-
tuada no encantador bairro- de Santa
Genoveva, que é obra do esforço ad-
mirave] do visconde de iMoraes.

Nos domingos, íl missa ahi afflue
gento de todas «s partes da, cidade,
dando ao bairro um aspecto deslum-
brante; nada faltando para embelle-
zar aquelle formosíssimo rincão do
Ri odo Janeiro.

E' nessa capela que no. dia 9 de ja-
neiro se vai realizar a festa* de Santa
Genoveva, padroeira de Paris é pa-
droeira dò bairro^do mesmo nome.

Nos dias 6, 7l e 8, ás 10' horas,
ladainha e .benção do Santíssimo1 Sa-
eramento.

'No dia 9, ás 9 horas, miesa sole-
mne © sermão por monsenhor Ran-
gel; íis 19 horas, "Te-Deum" e ser-
mão.

Matriz do S. Francisco Xavier.

Neeta matriz, reallza-se amanhã,
«ts 8 horas, a ceremonia da primeira
communhão. ás. alumnas e alumnos
das aulas de cathecismo.

No dia 26 será celebrada a festa do
santo padroeiro, S. Francisco Xavier,
com missa solemne ás 10 horas, pré-
gando ao evangelho notável orador
sacro. .Vs 1*1 hora., será cantado "Te-
Di. um". A's S horas haverá missa,
com çorniiuinhão geral.

No dia 31, coüip nos annos anterio-
re.s-, estará em exposigão das 22 ho-
ras em diante, o Santíssimo Sacra-
mento, que será velado pelos vicenti-
nos e por membros .de diversas asso.
ciações religiosas. A' meia noite, cm
ponto, será cantado "Te-Deum" pelos
viceiitínos, em acção de graças, pela
passagem do anno. A*s 5 horas do
dia 1 de janeiro, np6s a benção, será
celebrada n issa com communhão ge-
rai.

CULTO EVANGÉLICO
Realtaam-so hoje varias reuniõee

de oração e pregação naa grejas ba-
ptlstás do S. Christovão, Pilares e
Engenho de Dentro. Hontem fun-
ceio na ram as da rua de SanfAnna e
de Maduréira, Eni todas pregaram os
respectivos pastores; sempre solici-
tos na disseminação das doutrinas
evangélicas.

As igrejas presbyterianas prepa-
ram-se condign<imcnte para festeja-
rem o advento do Senhor, offereceu-
do aos seus crentes varias cèrenVò-
nias religiosas do. culto evangélico,
cujoe progressosee accentuam.

Igreja Methodista do Cattete.
Como. nos demais «limos, realizará

hoije esta igreja, a sua festa do. Na-
tal. Para isso. as diversas commissões
de senhoras desenvolveram: grande
actividade durante toda esta semana
na ornamentação do templo, e da ar-
vore do Natal, que se acha ricamente
enfeitada. A crio.nçad«i está a postos
para os bombons. O programma. da
festa é variadissimo haverá cânticos,
poesias, solos, um grandioso coro de
moças. etc.

Até o principio do. anno ficará ex-
po«ta. a. arvore do Natal; e damos em
seguida o programnia doa diversos
officios religiosos que se realizarão
neste templo:

Domingo, 26, das 9 íis 10 horas,
escola dominical, e das 10 ób 11, culto
e pregação, do evangelho; ás 19 1|2
da noite, santa cela, eni' commemora-
ção. do natalicio de Nosso. Senhor Je-
eus Christo.. .

Quarta-feira, 29, culto ás 19 1|2
horas.

Sexta-feira, 31, culto de vigília ás
23 horas, em acção de graças.¦Sabbado, 1, culto, ás 10 horas, e
santa ceia emi commemoração do
novo, anno. Todos os actos religiosos
serão feitos pelo. j>aator, Dr. Henri-
que D. da Costa..

iiono nmiivwsarlo «Ia igreja
evangélica baptista do Oatumby.

Solemnómento ft igreja evangélica
baptista em Catuiíiby, á rua de Ca-
tuniby n. 114, celebrará amanhã, o
seu nono anriiversaró de fundação
em igreja.

.Por essa oceasião será executado
um magnífico programnia,. cujo ini-
cio será íis 19 horas, o qual damos a
seguir.

Em connexão com essa feetlvida-
de a alludida igreja cffectuará a ce-
remonia. da consagração oa diaco-
nato dos Srs. Benedicto José Alves e
Clemento «\to_-..és Carneiro, elevando
d'ora avante ao numero de tres.

iEi» o programiiia:
— Hymno ijqJIís pessoas presen-

¦tes. . r„II — Oração.
III — Leitura, da Biblia Sagrada.
IV — Hymno pelo coro da igreja.

— Consagração dos diaéò.nos,
VI — Hymno pelo coro.
VII — Relatório pelo secretario.
VIII — Quarteto pelas moças.
IX — Poesia "A Pátria para Chris-

to", por Maria de Oliveira.
— Poesia, "Herodes", poa- Chris-

tina Bezerra.
XII — Recitaçâo do segundo capi-

tuio do evangelho de 'Matheus, por
aDiva Villas Boas.

XIII — Dueto por um grupo de
meninas.

XIV — Poesia "O rei pobre", por
Maria de Jesus.

XV — Poesia por Rubem Cardoso.
XVI — Poesia "O Brasil", por Se-

bastião, de Jesus.
XVII — Hymno pelas crianças,
XVIII — Sermão especial.
XIX — chamada dos representan-

tes das diversas igrejas baptistas.
XX — Hymno, pela. congregação.
XXI — Oração final.

A serie de eonfereiiciins evangeli-
eus, na Igreja Bnptl._ta, cm Ca-
tuniby.

• Tem despertado bastante Interesse
da parte do publico a serie de confe-
rendas, que á igreja evangélica Ba-
ptista, em Catumby,"está realizando,
na sua sede, á rua de Catumby
n. 114, e que terminará depois de
amanhã.

Grande tom sido'a concurrencia do
pessoas; cada noite. •

iMagnlficos têni sido os sermões, os
quaes são profer^Üos por oradores sa-
eros, de notória competência no meio
baptista.

Está abrilhantaiido.admir.-velmen-
te, a serie de conferências o afamado
coro vocal, que está proporcionando
aos assistentes momentos de indizi-
vel alegria.

Hontem falou Q Sr. Antônio Ai'-
mindo Junior, 6" annista do Semina-
rio Baptista; hoje diasertaní o dou-
tor Adrião O. Bernardo, redaetor de
"O Jornal B.ipüsta" o evangelista
viajante da Convenção Baptista Bra-
siieira e que ora acaba de chegar dc
uma longa viágéin áosuldo paiz, cm
caracter do propaganda.- ;

A conferência começará-ás 19 lJS
Horas. 

A entrada é franca ao publico.

O 2* aiiniycvsarlo du Igreja Ba-
ptista; do Meyer. .. '

Na sua>ê.d'é, «1 nia DK' Dias da
Cruz n. 185, a igreja.evangélica Ba-
ptista, no Meyer, celebrará, amanhã,
a passagem- do V aiinivorsario'do sua
organização em igreja.!

Foi elaborado magnífico program-
ma, para ser- executado nessa'ocea-
siãó, que constará do poesias, hy-
mriós especiaes, discursos c apresen-
tação de relatórios, etc. Pronunciará
o sermão offici.il o .pastor Américo
¦Menezes, professor no- Collegio Ba-
ptista.

A festa terá Inicio ás 19 horas.
Amanhã daremos á publicidade o
programma.

ESPIRITISMO
Realizam-se, durante o Natali as

seguintes sessões commemorativas:
Tenda de Caridade, dia 25, ás 20

horas, sédc: rua do Riachuelo n. 152;
União Espirita Suburbana, rua Ar-

cliiás Cordeiro ri. YlG, dia' 25, ás 19
o meia horas. Falarão Ignacio Bitten-
court, Gustavo Macedo o outros;

Centro Thereza de Jesus, domingo,
26, ás 1G horas,; rua Barão dé Ibitu-
ruim*. 91, Vlllá ísabol;

Grêmio Nazareno,s rua Assis Car-
neiro n. 13, Encantado, dia 25, ás
20 horas.

Haverá distribuição de esmolas nos
seguintes iogares:

Bogião do Bèm, associação de se-
nhoras, patrocinada pela União Es-
pirita Suburbana, rua Archias.Cor-
deiro n. 316, Meyer. Amanhã, 24, ás
10 horas da manhã;

Dispensai-lo Francisco do Assis. Vi-
suarão, os seus membros, durante
estes dias, as famílias pobres da zona
suburbana, levando-lhes conforto e
pequenas quantias em dinheiro;

Federação Espirita Brasileira,
Avenida Passos n. «6. Fará distribui-
ção de esmolas duranto o Natal; na
própria sede;

Centr.i Amor o Verdade, âs 20 lio-
rns. em idênticas condições;

União Espírita Hiograndcnso, dis-
tribuição, no dia _.., ás 9 horas. S.de.
rua Maria Teixeira n. 31, Oswaldo
Cruz. . .

—No Centro Espirita Fé, Esperan-
ça e Caridade, houve hontem sessão
de médiuns, dirigida pelo respectivo
secretario, Sr. Raul Fonseca, em sua
respectiva sédc, á rua Coronel Ber-
nardino de Mello n. 47, Nova Iguas-
sú. Como sempre, muita ordem o har-
monia nos trabalhos. .'¦...

—A associação "Deus, Christo,
Caridade" ft rua General Pedra nu-
mero 1-18. Amanhã haver:., ás 17 ho-
ras, assembléa geral, para eleição da
eomniissão fiscal, sondo franco o in-
gresso. Após á eleição, commemorar-
se-ha o anniviM-saiio do nascimento
dc Jesus, com uma sessão magna.
Pretende a directoria central, consti-
tulda do capitão .\urelio Ferreira de
Moraes, Álvaro Moreira, Jeronymo
do Campos, José Gomes e professor
Ângelo Tortcroli, Instalar uma Aca-

A Companhia de seguros de Vida, terrestres e maritimos

PREVISOBA RIO 8_W.DEI.8E
incorporadora da

GARANTIA DA AMAZÔNIA
leva ao conhecimento dos interessados e do publico em geral, qne,
conforme communieação recebida, A ASSIíjMBJLiI-j a UiiiJrCAIj,
reunida a 15 do corrente, unanimemente

-atagrtierttovt o oai3it_al . sooiai pa^a

Ã,000:000$000
e mudou a sua sede para esta capital, tendo já feito o deposi-
to legal, correspondente a 10 70 do augmento, na importan-
cia de 300:000$. Satisfazendo assim o Decreto n. 14.379,
de S5 de Setembro deste anno, que approvou a encampa-
cão da sociedade de seguros de vida GARANTIA DA
AMAZÔNIA pela PREVISORA RIO GRANDENSE,
com aquellas condições

tornou.se E^^BCflVA £> encampação ciai

GARANTIA DA AMAZÔNIA
-_-W»------W----P--->«»W^iM«W_-WWW>WWi^M*'***^^ .

Consequentemente, em virtude dos compromissos
assumidos pela companhia incorporadora, esta

convida os oredoréis
ciu (_}a,i'a»tia da Amazônia

encampada, na fôrma da cláusula Ia do
referido decreto, isto é, aquelles que este-
jam devidamente habilitados e que ainda
não receberam os seus créditos, para s«»
apresentarem de

lioje até o cila 85 do ooyrente

IDoderão receber

nos escriptorios da Companhia
Previsora Rio Grandense, Ave-
nida Rio Branco, 24, 2" andar,
onde, das IO ás 11 1x2 e das
2 ás 4 horas

o que lhes é devido pela
companhia, ora incor-
porada pela

PREVISORA RIO GRANDENSE
-BaiüMfl

demia Espirita de Sciencias, compôs-
ta de 20 memln-os graduados, con-
sõantc o regulamento quo esta sendo
elaborado. . .

THEOSOPHIA
Jtoali_ou-.se, liontem, como eetava

annunciada, a conferência do doutor.
Olavo 'Mesquita, a respeito .de alguns
ensaios thoosoplvicos,. na sede da
Loja Perseverança, £1 i-ua Saoliet
n. 39, 2o andar. .

A's 20 1|2 horas, abriu a sessão o
coronel José Jo.-_c_ui.ri 'Firmino, apus
a execução de um trecho tle musi-
ca, ao piano, pela Sra. D. Maria
Adelaide Soledade Lopes, ' thesotirel-
ra ela secção brasileira da Sociedade
Theosopliica. Depois de.ligeiro ex-
ordio, deu a palavra ao conferencis-
ta, abordando esto parte dos conhe-
cimentos thepsophicos, sob o ponto
de vista ecientifico, partindo tio
mundo subjectivo para o. mundo
concreto.

Tem comparações felizes enca-
rando o lado oceulto das coisas, do-
marando-se em conimentiirios no to-
canto fi theoria' das vibrações.

—'Hontem foi levada, a effeito mais
uma reunião no Centro Thesophico.
Damodar, ü, rua Barão do Amazo-
nas n. 258, em Nitheroy, sob a pre-
sidencia _ do commandante ¦ Passos
Cardoso, secretariado pelo Sr. • Al-
berto de Alvim Telles e Zalreu Pe-
nha Garcia. A concurrencia'foi ex-
cellente, proseguindo o presidente
nos estudos que já iniciara em ses-
sões anteriores.

Breve esse centro vai realizar uma
conferência publica, de propaganda
da theosophia, eni-Iogar <iüe'-:'sor;i.
préViamerite-ètinüiiciádo". • ••" "r'*

: ¦ t—A festa i¦ fla' íratèínidarfon^e; os
[théosopiiisias costumam, realizar, to-
dos og annos, vai revestir-se tle
gr<ande 'brilhantismo, devendo ser
presidida pelo coronel Raimundo
Pinto Seidl, jã estando iiiscriptos
para falar nessa solemnidade o gene-
ral Moreira Guimarães, capitão Eu-
gênio Nicoll, Dr. José Oiticica e as
Sras. DD. Maria. Lacerda do Moura
e 'Maria Adelaide da Soledade Lopes.

O local o o programma serão prC-
vlamente annunciados.

Ordem dn Estrella do Oriento
Os membros desta instituição,cujo

chefe no Brasil 6 o coronel ltayinun-
rto Pinto Seidl, reuniram-se em sea-
são de meditação, liontem, á rua Sa-
cliet n, 30, 2° andar, com enorme
concurrencia. Deliberaram, em se-
guida, fazer riovtt reunião (privnti-
va), sabbrulu, 25, üs 2U horas, sob a
presidência do coiom.l Raymundo
Seidl.

AVISOS
LOTERIA DA CAPITAL FEDERAL'

Resumo dos prêmios da loteria da Capital
Federal, plano u. 300, extraída cm Ü3 do do-
zeiutiro do _!IJ_0.

P-IUMIOS -SORTEADOS ¦

10W05 (v.ndldii nu Bnliin) .'. .. 20:OOO$00O
8_47!>  ;.. 

'.. 
2'000$000

632Í .. ..  1:500*000
2 PRÊMIOS BB 1:000$004

10700,1 44037
4 PIUOMIOS I>K IiüO$00»

23S31. 7570S 4782 14539
14 PRH.MIOS DB 200*000

25409 20058 110515 30180 11370
12230 DOOOO 47504 821115 S75S2

11S472 70310 '50850 * 11328
39 1'ItE.MIOS DE 1O0Ç00O

31008 5008 03520 44100 -118101
37812 83719 80457 ¦ 02000 10871
40304- 1071!. ¦ 01.119 0179G, 437

114807 81750 .10177 83S51 32817
82201 43500 Í0__30 112705 00732
17510 03312 0S040 «5098 40223

115901 112800 10Ü129 '00044 01223
20,189 70144 31152 70080

APROXIMAÇOl-..
100404 o 100400 300*000

8547S o 85480... 200SOW)
0323 o «325 100?000

dezenas!
100101 a 100470 40Í000

85471 ii 854S0 30*000
0321 a 0330 20*000

CENTENAS
100101 a 100500 10*000
85101 a 85500 0*000
0301 a «400 5*000
Todos os numeros tei'iuliinilos .cm 5 tOm

DIVERSÕES

Club dos Democráticos.

O veterano Club dos Democráticos
commemora a noite de Natal com
uni grandioso baile.

Os seus promotores são os associa-
dos que constituem o Grupo do Ouvi
Dizer..., o que representa uma ga-
rantia do suecesso.

Dada a tradicional alegria dos fo-
liões, que se batem polo pavilhão al-
vl-negro e de prever quo esse baile,
que e o primeiro dos festejos do car-
naval do 1921, servirá de pretexto 'ii
apresentação de piadas e charges,
quo serão a nota do dia 'do 

próximo
reinado ilo Momo.

O salão do club estará profusa-
mente enfeitado o illuminado e ani-
mando as Cansas, tocará uma banda,
militar. •

1*000.
O fiscal.dns lotei-las, do governo da Unliío,

Manoel Coamc Pinto.— o dlrector assistente,
Dr. Antônio Oluntlio, vice-presidente _—. O cs-
crlVão, Firmino do Uantiiarla.

AVÉ SOS ESPECIAES
MJOMCOS

Di'. Guedes do Mello — Moléstias
do olhos, ouvidos, nariz e. garganta.
Das 3 as 5 horas pi m. Consultas &
rua S. JosG n. 51, Io andar. Tele-
phone 5.86S, Central, Residência:
rua Dezenove de Fevereiro n. 135,
Botafogo. Telephone Sul 1.986.

Dr. Tumborlm Guimarães — Mo-
lestias internas em geral e especial-
mente moléstias das crianças. Rua
Uruguayana n. 21; residência, rua
de S. Christovão n. 570; telephone,
40 C.

Dr. Ubaldo Veiga—Clinico é espe-
cialista em syphilis, doenças vene-
reas e das vias urlnarias. Cons.: R,
Seta de Setembro n. 81, das 3 ás 5.
Tel. C. 808. Altos da drogaria A.
Carvalho & C.

Dr. Hilário tle Gouveia, das uni-
versldades de Paris e Heidélberg,
professor de clinica das doenças dos
olhos, ouvidos, nariz o garganta, na.
Faculdade de Medicina desta capital,
consultas diárias, das 14 ás 16 lioras.
á rua S. José n. 24.

Dr. Humberto de Mello—Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho*
ras o vias urinarias. Cons.: S. Josô
81. Das 13 ás 15 horas, ás. segun-
das, quartas o sextas-feiras. Ites.:
21 de Maio 36. Tel. V. 6165.
DOENÇAS DA GARGANTA, NA1UZ,

OUVIDOS E «OCA
Dr. Eurico de Demos, professor 11-

vr© da Faculdade de Medicina do
Rio, com 20 annos de pratica. Cura
garantida o rápida do ozona (fetidez
nasal), por processo novo. Cons.:
rua da Assembléa 13, sob., de 12 áa.
6 da tarde.

ANALYSKS DE URINAS, ETO.
César Dlogo, chimico analysta.

Rua da Quitanda n. 15, esquina Ha
de Assembléa

DENTISTAS
Dr. Octavio Eurico Álvaro — Cl.

rurgião-dentista, pela Faculdade de'
Medicina do Rio; membro de varia4
associações scientificas, fundador da
clinica dentaria no Hospital d»
Nossa Senhora, das Dores, da Mise-
ricordla, etc. Instalação eiectriea.-
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapi-
dos e garantidos, com hora marca-
da. Consultório e residência; rua
Vinte a Quatro de Maio n. 74. Tel.;

ADVOGADOS
Dr. Rn nu pho Bocayuva Cunha —.

Escriptorio, rua do Rosário n. C5w.
Telephone n. 4.342, Norte.

Dr. Rubens Moxlmluno Figueiredo,
advogado—Commercial, cível e cri-
minai — Rosário, 157, Io andar—Tel.:
5.738 Norte—Das 10 ás 13 e das 1*
ás 17.

Dr. Honorio Coimbra—Cível, com.
mercial o criminal; adianta custas.;
Praça Tiradentes 87, tel. 1.440 Cou.
trai.

HOTÉIS E RESTAURANTES
notei Avenida — O maior e mai!.

importante do Brasil — Avenida itio
Branco—Magníficas accommodai;ões
a preços módicos. Ascensòres ele.
ctricos.

LOTERIAS
Casa Guimarães —Agencia de loto*

terias — Rua do Rosário n. 71, es.iui.
na do becco das Cancelas.

ARCHITECTURA E CONSTRC-
CÇÕES

Autonlo Juimnzzl ií C, sociedade;
em commandita, por acções, con*
serraria o carpintaria a vapor; úepo»
sito de madeiras, de ferro duplo T.,
mármores, mosaicos de luxo, de ma-,
deira, ladiilho, cerâmica e azulejos,
etc: encarregam-se da construcçao
de edifieios publicos e prédios para
particulares, por empreitada ou.ad-
ministração.

Escriptorio technico: Avenida Rio
Branco n. 144, telophone 773, Cen-.
trai, e telophone particular, do go-
rente, 774 Central.

Tiram plantas e dão orçamento,
para quaesquer obras.

Escriptorio commercial e deposi-
to; praia de Botafogo n. 20 (morro
da Viuva), telephone Beira Mar,-
1.339.

FRUTAS E GELO
Ferreira Irmão & C. — Rua Pri.

meiro de Março n. 4.
FLORESE PLANTAS

Hortulunin — Casa fundada em 1*
de janeiro de 1885 — Teleplione nu-
mero 1.352, Norte—E. OA.ft.NEIUO
LE-YO & C, succosüorcs de Fk-luoff,
Carneiro Leão &. C. Rua ilo Ouvi.lor
n. 77 — Chácara, rua Santa Alexan•
drina n. 134, líio Comprido — Se-
mentes novas de . hortaliças, flores
e agricultura — 1'lantas de ornamen-
to, fruteiras, roseiras, etc. Obj«u:tos
para todos os misteres de jurdlna-
gem. Gaiolas, chás da índia Ham
1-al's, Mineiro e Paulista. Alimento
para canários, pá da Pérsia, eto.i
Cestas, ramos e coroas de flores 113'
turaes, feitos com apurado gosto.

DIVERSOS
Livros de leitura, de Vianna, Ko-

pke, Puiggari-Barreto, Arnaldo Bar.
reto, Abilio Mac. Epaminondas •
Felisberto de. Carvalho, Ferreira dft
Rosa, Galhardo, Hilário Sabino e
Cosia e.Cunha e outiíos autores: na
Livraria Frunclsco Alves, rua do Ou-
vidor n. 166, Rio de Janeiro—Kua
do S. Bento n. 65. S. Paulo—Kua d».
Bahia n. 1.065, Bello Horlz»n'.o

SECÇÃO LIVRE
DR. CARVALHO AZEVEDO

regressou de sua viagem A Europí..:
iC 13 de Maio 27
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O PAIZ—SEXTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 1920 11

NATAL-ANNO BOM
O proprietário da acreditada

ousa de petisqueiras
A' TRASMONTANA

saúda os seua freguezes e> amigos
peln Festa do Natal e feliz Anno

Gomes Faria.
IttlA DA ALFÂNDEGA, 4 58

Â's respeitáveis
familias

Nuvo

CJ-ASSt* MEDICA

Queira a illustre classe medica ler
na penúltima pagina do "Jornal do
Commercio", de 27 dp corrente mez,
o nosso annunolo dé' optlmòs* e mo-
dernos livros de. medicina*. .' .

Pedidos directamente á grande li-
vra ria editora de Leite Ribeiro &
Maurillo—3, rua Santo Antohió, Rio.

I ALTjVM 7 DIAS

As pessoas que desejarem entrar
para. a Associação dos Empregados
no Commercio do Rio de Janeiro de-
vem entregar as suas propostas já,
pois a isenção de jola*só vigorará
áté HI do corrente.

Diploma? ..'.: . . . . .. 5$000
Mensalidade  3)000

H-Pftmi

DECLARAÇÕES
.CLUB DE ENGENHARIA j.
Recepção comtncn.oruUva '"*'

A directoria dó Club de Engenha-
ria recebe no dia 24 do corrente, das
4 As 5 horas da tarde, as pessoas
que a forem cumprimentar pela
passagem do 40° anniversario de sua
fundição,«

Ilio, 21 de dezembro de 1920—O
1" secretario, LUIZ VAN ERVEN.

OPPORTUNIDADE UNICA PARA
NATAL

Vendem-se, a varejo, belllsslmos
brinquedos, como grandes automo-
veis, ti-ens, animaes, carros de as-
seiito, cavallos, 'etc., a preços' de fa-
brica, altamente reduzidos ,na rua
Visconde do Itaborahy n. 47, 1° an-
dar,

LÂMPADAS
i Nitra \\l Watt

ÀEG
COMPRAM-SE roupas usadas de

liomem, paga-se bem; attehdem-Se a
chamados pelo telephone Central
3.344, e Villa 4648.

ANNUNCIOS
OFFERECE-SE uma moça, filha

¦de distineta família, para caixa de
casa commercial. Cartas a esta re-
dacção, a Mlle. A. R.

OFFERECE-SE um rapaz com ai-
guma pratica de'escriptorio. Respos-
ta, por favor, a Paulista. Rua Theo-
doro da Silva n. 1, Aldeia Campista.

OFFERECE-SE um bom. caixeiro,
jiara hotel ou botequim. Informa-se
com o Sr. João Ignacio, rua dos Ar-
cos n. 60.

OFFERECE-SE um cozinheiro;
escrever para João Alves; rua dos
Arcos n. .60; Pôde ir para fora..,

ROUPAS, penhores, compram-se
as cautelas; paga-se bem. Rua Eva-
risto da Veiga n. 69, tinturaria.

QttAAft ¦—Só lavar e enfôrmar cha-**"""" péos de Chile, Panamá e
feltro, ficando novo; no beco do Ro-
sario n. 2, largo de S. Francisco*-.*-

REFORMAM-SE, pelos últimos fl-
gurinos os chap6os de senhora, a
3$; beco do Rosado n. 2.

• MLLE RUFFIER, professeur de
français, d'histoire, de llttôrature et
de diction. S'adresser, 10, rua Sa-
chet, au ler. étage, ou 32, Deseni-
bargador Isidro, Fabrica, 4050 V;

REL0J0ÀRIA C. DINIZ
Rua do Ouvidor n. 50

Variado sortimento cm jolas, .relo"
glos c objectos paru presentes.

ATE' 31 DE DEZEMBRO
IO % de abatimento

OFFERECE-SE um bom | arruma-
dor de quartos; dá informações, com

,*jJl o Sr. João Ignacio da Silva,' rua dos"***•** Arcos n. 60.

OIFERECE-SE . um casal com
pratica de pensão, o marido para
copeiro e a mulher para arrumadei-
ra; rua do Cattete n. 107; condueta
afiançada. Telephone Beira Mar
1251.

QUEDA, 
CASPA, CABELLOS

BRANCOS—A loção Juve...
qüa; sera .amem! 8a maravilha;
Gonçalves Dias n. 69 (Drogaria
A. Gesteira & C).

A'caridade publica
Jacintha S. Brandão, velha, álél-

jada e sem recurso, roga uma esmo-
la. Deus recompensará. Esta reda-
cção se presta a receber qualquer es-
portula, ou rua Joaquim Pinheiro
n. 51, Parada Lucas.

Oi FK..*_CE-SE uma. senhora i de
meia idade, p„ra um casal se. i fi-
lhos ou para lomar conta de crian-
6 ; á rua Marcilio Dias n. 8-. '•

OFFERECE-SE uma moça para
casa de pequ...a familia, para aírii-
madeira; ladeira do Castro n. 68.

OFFERECE-SE um perfeito cozi-
nheiro, limpo e afiançado, para for-
no, fogão, massas finas e doces, para
hotel, pensão nobre ou familia- de
tratamento. Tel. 1820 _*..*

OFFERECE-SE uma criada para
cozinhar, dando de sua pessoa boa
fiança, para casa de tratamento; or-
denado, de 60$ para cima; Rua, do
Riachuelo 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.

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.

Ijpho,Df»iMÉ(|is
intestinaes e do âpparelho
urinario, evitam-se usando
0..QF0RM1NA, precioso antisè-
ptico desiufectante e diure-
t_cò,'muito agradável ao pa-
tadàr.

Em todas aa pharnwoias e droga-
rias. Bfcpuíi.os D-R-garla* Oi8oni «g
Roa Prima iri de Marçi 17 — Hiu de
Jaueiro,

OFFERECE-SE uma senhora de
Idade para serviços leves; rua Eva-
risto da Veiga n. 47,'* telephone
6310, com D. Maria.

OFFERECE-SE uma boa lavadei-
ra e engommadeira; trata-so á rua
Carvalho de Sá n 60. ,

OFFERECE-SE uma moça com
pratica de ama secca e honesta, para
casa de familia; travessa Pepe n. 34,
Botafogo.

OFFERECE-SE uma senhora para
cozinhar em uma pequena pensão;
cartas neste jornal, com as iniciaes
C. C.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para casa de familia ou pensão,
para ajudar no serviço doméstico;
mio dorme no alguel; rua Evaristo da
Veiga n. 47.

OFFERECE-SE um. homem de 30
annos, sabendo lêr e escrever, para
qualquer serviço, sem ordenado es-
tipulado; prefere ir para um dos Es-
tados centraes, 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;
á rua Bento Lisboa n. 124, Cattete.

Pelas chagas
de Christo

Uma senhora de Idade, doente,
sem poder trabalhar, estando quasi
cega de catarata em ambas as vis-
tas e som ter meios para -se susten-
tar, pede ás pessoas caridosas, pela
Sagrada Paixão e Morte de Nosso
Senhor Jesus Christo, uma esmola,
que Deus a todos recompensará; á
rua Chichorro n. 47, casa 13. A'
villa Moraes, Catumby, ou na reda-
cção, que receberá qualquer esmola.

Moveis a prestações
visitem o grande "stock" de mo-

veia da Casa Sion. Rua da Carioca
n. 39. Entrega na 1* prestação, 20 "P
Telephone 6.686 Central.

Agentes
•Pará vender a Hisoria da Inde-

pendência, encadernada, precisamos.
Avenida 117, 2o, o 113.

Fazenda mixta
Vende-se uma, no municipio de

Guaratlnguetá,' com 300 alqueires
de terra, sendo 100 em pastos e o
resto em mattas e capoelrões.100.000
pós de café em plena producção,
completamente montada. Em toda
a fazenda tem abundância de água
e presta-se para qualquer criação. E'
distante tres léguas de Guaratingue-
tá e duas da estação da Roseira.
Quem pretender, é favor escrever,
pára mais informações, a Daniel
Müller, Taubaté.

DIVERSOS
VENDE-SE um grupo com sete

casas, em ponto pequeno, estando
todas alugadas, no centro da cida-
dc; informa-se A rua* BambLna 101,
armazém, com Sérgio, ou rua Pri-
nieiro de Março n. 22, com o Sr. Al-
ban o Reis.

VENDE-SE barato um deposito
de carvão, lenha, aves e ovos. Tra-
U-se com o dono, á rua Archias Cor-
deiro n. 620, Engenho de Dentro.

VENDEM-SE ternos de casimira
tina., de paletó satíco e fraque, smo-
king o casaca, a 45$, 55$, C0$, 65$
e 150$, e vestidos finos a 35$, 55$ e
95$, Liquidação. Rua Evaristo da
Veiga n. 09 e S. Luiz Gonzaga nu.-
nuro 132. .*. .

oo.MPRAM-SE roupas usadas de
homem, senhora,' cahia e' mesa e ta-
petes; pagam-88 mais 30 ']' do queoutras casas. Rua Evaristo da Veiga"¦ 69, c rua S."Luiz Gonzaga *nú-
mero 132. - -¦

Sobrado para escri-
ptorio

A' rua Evaristo da Veiga, multo
próximo á Avenida Rio Branco, alu-
ga-se um 1° andar, muito espaçoso.
Cartas á caixa deste jornal.

Loja
Precisa-se para escriptorio e ar-

mazem, no centro commercial. Of-
fertas, á caixa postal 1.662.

Correspondência
A'*rua Haddock Lobo n. 408, fa-

brica, precisa-se de pessoa habilita-
da, com pratica de correspondência
commercial e mais serviços de aju-
dante do guarda-livros. Não se at-
tenderá a quem não escrever ligeiro
a machina e não puder indicar refe-
rendas.

de Seguros Mútuos sobre a vida

NEGÓCIOS REALIZADOS:
t Mais de Rs. 3oo.ooo:ooo$ooo

SINISTROS E SORTEIOS PAGOS:
Mais de Rs. 25.ooo.ooo$ooo

FUNDOS DE GARANTIA E RESERVA:
Mais de Rs- 23.ooo:ooo$ooo

EDIFÍCIO de sua propriedade

^ Apólices com Sorteio Trimestral
ÊÍIV1 DINHEIRO

ULTIMA PAU vTIA EM SEGUROS DE VIDA
INVENÇÃO EXCLUSIVA 0' "A

I^AAiVNi^IMAi-^^VAI)

Qs sorteios teem logar
em 15 de Janeiro, 15 de Abril, 15 de Julho e

15 de Outubro de todos os annos
125, AVENIDA RIO BRANCO, 125

RIO DE JANEIRO
Agentes em. todos os Estados da União

e lia Europa
->!• __PEDIF£ PROSPECTOS

Finely Furnished f
apartmeeit

To let modem apartment; best
location: nicely furnislied; ií roomS*
2 baths: hot and cold water. On
2-yeavs lease to desirable people;
No small ohlldren: 1:900$ moiUlily,
Applv Curtis; Mallet-Prcvost & Colt.-
Rua General Câmara 68? .._¦_

Dr. Bengué, «7, ru» Bi-_i-he. Paris.

BMMEIBEHGUE
TOTAL Ml

RH-EU.M4ATl'SMGwGOTA
rN^/ÉAk;©ÍAS'

Venda em todas as Pharmacias

vlU AjjVJÍJM A min fpalpr dor
V ,. ________________ _  __ S. Iti.uto tt.Indicado nas CEPHALALGIAS, ENXAQUECAS, NEVRAL- »«»*««. *».

GIAS, DORES OE DEMTES, RHEUJHATISMO, etc, etc. |£Síífe «1. «a,

Ao coração de ouro
5 RÜA HADDOCK LOBO 5

tale antigo o coiiceiiuailo úitubale-
dinenlo previa» uos sea: amigus e
fregueie*** que teu nompru ani va-
riado tortimento de jóias Uo nuro da
lei, cou e sem brilliantes, que veude
por preços banititsimo».

Belogios dos principais fabricantes;
Objectos do prata o lamasia. Con»

certa juias e relógios òooi perfeiçãoe garantia.
Cumpri: miro, prata e brilliatitea.

.4. B. de Almeida

sEÈsr
-ií7GRATISy
^?95..^%gjgy

Moveis a prestações
Visitem a Can Slon, que.vende os

moveis por pregos baratissimos a en-
trega na primeira, entr?**" fl» 20 •|\
telephone,'Beira-Mar 3.7U0, rua do
Cattete tis. 7 •'».' ';

Bom emprego de
capital

Vende-se o prédio da rua Bento
Lisboa n. 57. Trata-se com Sequei-
ra Veiga & C. Rua Acre n. 82,
1° andar.

0 BOM FUMADOR ÜHKDÜtV tti
tim DE iaCARRO! i m i

ém BRAimiTHii mn» - nm

fi-sag
¦nWMpOBIS, Ifjjaw tt» m$£Jm£gKmwmH

mmtm PAPEL ém ÇtOAMC

¦ rt» mTtwm tm
• 5_!*§l

Completo sortimento de material photographteo. Importação e ex-
portaçáo para todos os Estados do Brasil. Tem sempre e recebe portodos os vapores, chapas, papeis e produetos chimicos dos melhores
fabricantes, emulsSes sempre frescas. Fabricas de cartõee para pho-tographia. Secçio especial para amadores. Preços módicos. Chegaram
as afamadas chapas francezas Ferroty.o E. C.

145, rna Sete de Setembro, 145 — MANCO F. BKKT1.A

EXPOSIÇÃO DE
INDUSTRIAS

BRITANNICASK1921
tm m%

LONDRES 0 GLaSGOW # BIRMINGHAM.
De.21 de Fevereiro a 4 de Março.

Trocam-se jóias
Cohipram-se, vendem-6o -^ concer-

tam-se, na joalheria A Turmallna,
rua Uruguayana n. 222, Tel. Norte
3418.

COMPRAM-SE moveis usados.mo-bllarios completos ou avulsos, qual-quer quantidade, pianos, louças, ma-i-liiiuis 'le costura e coíri*s de ferro;pagam-se bem; negocio decidido combrevito.de; á rua Visconde de Itauna107, Tel. 1297-Norte.

Cera para assoalho
A 4$, agua-raz a 21900, oleo a

li800 e alvaiade a 11800, na rua
de S. Pedro n. 180. Tel. N. 4810.

LEILÃO DE PENHORES
Em 29 de dezembro de 1920
Casa Liberal

(Fundada em 1916)

J. LIBERAL
58 Rua Luiz de Camões 60

Faz leiiao das cautelas vencidas,
podendo os Srs. mutuários refor-
mal-as ou resgatal-as até a hora de
começar o leilão.

Moveis a prestações
Quem quizer comprar nio/vis ba-

rfatis:'moa, Ceve visitar a CASA
SION. â rua Senodor Èuzeblo na 117.
11 ¦ " 1.1. Tplr..hnnp n'. 5.2 * Norle.

GRANADO

Quer comprar ?
ou vender Jolas de todos os valo-
res, sem receio de ser enganado? Vá
a Joalheria Valentim, a rua Gon-
çalves Cias n. 37, telephone 994-
Central.

Natal, Anno Bom e
Réis

Avisamos -aos nossos bons amigos
-e freguezes que recebemos, um lindo
sortimento de perfumarias. em bo-
nltas caixas, .rascos o estojos, arti-
gos £iii03 próprios para presentes.

CASA CIRIO
Rua do Ouvidor u. 133.

DROGAS

A PREÇO FIXO
Rua Primeiro de Março, 14, 16 e 18

Rua Visconde do Rio Branco. 31

Rua Conde de Bomfim. 302 e 304

BIO DE JANEIRO1
iviadaivie:

Professora de Seiencias Occiiltas
avisa acs sous olientes qae, do dia l a Ií).il.- ci.ln iii«tj ¦!> rá nittn <:nn.u't-**i
om S. 1'i'ulo ; e, do tha 10 ao 1? de eailn nm/.. euiiliiiiin r cctiilla ua su.» ieM-

dencia — Passado, presente e fu uro il'e>v<-ii<li»los p.r cila *
Bl'A DEZENOVE DE FEVEREIRO \. Kil (B»taro»o)

Telepbooe: Sul 2.83Í

Organiisda -pela Secção ét Commercio Ultramarino

(DEPARTMENT OF OVERSEAS TRADE)
Governo Britannico.

A GRANDE EXPOSIÇÃO ANNUAL DE CÒM-
MERCIO BRITANNICO offerece um ensejo
excepcional aos commerc.antes e importadores
do Brasil para fazer lnspecção e escolha de
uma collecção completa de MANUFACTURAS
BR1TANNICAS. entre as quaes acham-se as
seguintes:

,-atitm ta todu m qmIMkIm.
IUup» Mia, ioclüM-r» ta »•*•.
CT.p4« a marnia.
Calote • Ia»»».
la-xaRt-ita* pata Im «iMtrica. a im • •

k.rat«aa. Mc.
fatta» ia ttataim, a «l.uili*i.iacluri«.

ia «lumianai, «maltadot. ata.
Arti|M 4* qalnqullhwl., ídcImút. lat.

ruwnU ta iaiat a* claun pata
«mitmclaMt. ia iwcialw • va» W
J»m,-tko.

V.rramcnl. {ia mia) ia taim a* cIium
• «ccwxrlet (Xwmik» ia m.tJuo»-.

M.«tu ia m«t«l para u» daaitilita,
incluHV* camtk a »ua «rramia,
tictlpt.rlo. judiai . nnpa.

Tinta*, **rnÍM* a «Micriau pafayiator.
Tiniu para tínlurui* a Milifl...
OHftl*, d« Wncfca faia aw iada»

lri.1 a dam-ntica.
MolacfcUlu a bicyclcta».
AccwMfloi -para aaloaievata. Ucyelatu

a ur.pl.au.
Cactnimanlad. aaibtt,ckwxWo,bronca

a no. a (uatnif8«» -a atalaiial paia
Iml.llaçí,» kyticnleu.

IaliDçaa a iMtrumaataa da maUft».
Cam.me cara tf»nimlni» da auchin*
> «ria.
'Zaí"* ia .ca a tankiata, cofdoalha a

hait-Mt*.

Cotala-Hi. praia a el.ettaftaIWi
Joaiaèfla a rtlojoari».
Miudaui.
CrUlau d* Ioda. a. qualídodaa, pa*

cadaaaa, louça da barra • leaca
branca-

MovaU. *
Papelaria a aecruorlor de aicrlptafio. ¦
Arli|oa da imprtaa-
Arlifoa da phantaiia, indutiva artlfar

da vkg.ra a para fumaalca.
Cauroa para arllfo. do phaMaahb ta*

«adernafio a msveU
Vaiaoura, o *K«vaa.
Brinque» o artigoi par. jaca*
Artlgoa para apott.
Intlruamla. acianti-icoi o optiaoa. ;'•¦
Oculoi, lunetBi. arl!(Oi para cilaU.

•cimanloi óptico., etc ^
Apparolhoa o accaaioriu para plflo*

irap.ia a cinematographia.
Otoiu a arlifoa de drogaria.
Inalronentoa do muiica,
Tapetaa, alfaia, a artigo» da tepeeerla,
Cantervat olinenticiai (preparada, o

em UU.) o babidv
Artlgoi chimico. (pr.adot o lave.) •

para uio domcttico.
lii.lrumenio. a apaMclsaa índice* •

cirurgicor

*

ESTAS EXP05JCÕES DE INDUSTRIAS BRITANN1CAS
nâo são organitadat para divertimento, mat no intuito do *
servir «ot compradore* extrangeiros que se' interessam nas |
industrias que dellas fazem parte. Póde-se obter no Con*
atilado Geral da Crâo-Bretanha oo Rio d* Janeiro cftolofot
«iescriptivos • cartões do iattmmta.

_r m

SHBHO
dentifricio

do

Doutor
PIERRE

FACULDADE de MEDICINA
de PARIS

Frescura da Boca
Brilho dos Dentes.

J-.AOHNHA LIGEIRA ELEGANTE o PRATICA^
Wmmmmmtmmmw

ÊÈLsk
\yÉ&jr'£sJr

LOTERIA DO DO RIO
t-jiiema àm mrnmm • eayfeeraa - FiecaUiado pelo

fioverao mm Eatado
S-EtraoçO»* ét» 15 boras

50*000$
Inteiro, 3$000—Quinto, 600 réis

Terça-feira

Inteiro. 1$2Q0—Mais. S89 ráis
rywV\fVlJiJU*jyttm^i~\*a~ * ~r - m ¦**¦"- ¦V|aa*-iÉÉ<ÉaaaaÉa»MaaMMO^M

VBNDE-SB EM n?Ç>tiA. -PAJtTB
Concessiopiu-ia COHPA.\HlA l\TE«RIDADE fr LUMINENSÈ

Buu Visconde do Hio Branco 409 - KUUEROT

- 'i**5

Anti-Febril
AGDA INGLEZA BITTENCOURT

fé util na convalescença das moléstias f
f. agrudas, como tônico e estomacal

PHflKní1Ç|fl BITTEMCOURT
111, KUA URUGUAYANA, lll

¦i....-.
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A RED-STÃR, não se esquecendo

nunca dos grandes favores que deve a todos

os seus grandes amigos e clientes, vem cum-

primental-os afetuosamente, dese)'ando-lhes

na companhia de suas Exmas. familias um

Natal Teliz e um Anno Novo prospero

e risonho. 'EE.

Rua Gonçalves Dias, 6y, 6$, j\

e Uruguayana, 82

xWmmx\m9BSsmVxWmmmsmmWmm\ ¦ **¦ -lIlfT-1111inriiii**|-ir^T_r»ni I M ¦*¦*-¦¦ lll ¦_BB*Mg*t_*«_M_a_BM«-«__<-l 31— —— iwimbjm™  ¦ —¦ - ¦¦¦¦ '¦»'¦ — ' m x . 

THEATHOS-DA EMPREZA JOSÉ' LOUREIRO
L»dÊ!2zké^
Companhia Portugueza de Operetas SATANELLA-AMARANTE

niieci-ào inusie.il do maestro AGOSTINHO GOLV-IA
HOJB •:- A'S 8 3/4 -:- HOJE

GR.i.Mu: FKSTIVAL em homenagem o despedida dos artistas ES-
li:VÃO AHlllAMi: e I.l l/.A SATAAIiLLA, pr «vido por

ama com missão de amigos o admiradores
1? e 2» aotoi da opereta

(O maior suceesso da companhia)
_-_GTO VÀ-RIADO

ESTEVÃO AMAHAXTE acompanhado & guitarra pelo aetor JosC
Victor e móis dois guitarristas, cantará fados ainda riAo ouvidos n»
Itio de Janeiro. .; ?

LUIZA SA'1'AXELI.A cantará lindas canções do sen repertório.
Versos pelo actor Antônio Silva.

Amanhã— MISS DIABO. Domingo — A's 2 1/2 e lis 8 3/4 — UKSfJíDXDA
DA COMPANHIA — MISS OI Alt O.

THEATRO REPUBLICA
Gompaniita Portugueza de Operetas

CREMILDA DE OLIVEIRA
De que fazem parto Maria Abran--

ches o Almeida Cruz
Grande orchestra sob a direcção

do maestro Assis Pacheco.
HOJE - A's 8 3[4 - HOJE

Grande exito
A opereta cm tres actos, do

Jacoliy

MERCADO OE OONZELÜS
Bessy, CREMILDA DOUVWRA
Tomam parte* todos os artistas

da companliia
Eascenaçào de Antônio Gomes

Amanha— A's ií •1/2—,11atinóc
infantil — A VIUVA ALEGUE o
ás 8 «1/4 — A CASTA SI/.A.\A.

Domingo, às 2 1/2— Vesperal
A CASTA SUZANA — A soguir :
O COiVDE DE LUXEMBURGO.

NA 
Bil'nate9 á randa naa bilheteria* dou tbeatroí, daa lü horas eiu «Hatiçe, e tia 0:134, Lu|ies Feriuiidea, AvariJa llio

Brauco, 138, do 1 ás 17 horas.
THEATRO LVRICO — Ealão á renda oa bilhetes pnra a Festa Infantil do Natal.

x________________tm_________________U mmmmJm '
mmmm\\\mW ''

CNE A CENTRAL AYEtílDA RIO BRANCO, 4fó j
Tei. -12*18 Contrai

Empreza PlXFU.Ill

HOJE —O molhar progranima da Avenida. Dois artistas queridos o
iwfinirhtlos em «>» só p.rogrãmnia;

MACiST
O hércules cujos músculos não tomem o adversário, por mais temível,

nos convida a acompnnhnl-o em,-

A VIAGEM DE
Viagem cheia do peripécias extraoi-fllnarlas. onde o nosso lioroe no»

proporciona momentos de sensações extraordinárias, seeundaiio por _-*>
tlcla Qunranta c Carlos Campogapliu no.

O «AIS EXTRAORDINÁRIO EILM DE AVENTURAS

CARLBT
A llgura mais s.ymi)ntliicti e querida do "éernn", nos eoiita um epl-

sódio da sua vida plltoi'osca.

CARLITOS §AE DO LADRES
- A mnls deliciosa meia hora que jamais goznstes em vossa vida.

SEGUNDA-FIEIIRA — PRÍNCIPE DA NOITE, "film" posado pela
Viuva Psllnnder.

A SEGUIR — LEVIANDADE o MAR-HA, Ai AVENTUREIRA.
BREVE — O COMMISSARIO DE POLICIA, do Gervuslo lobato.

¦sKm-it-ftt

THEATROS DA EMPREZA .PASCHOAL SEGRETO X-IRKCQÂO 1

I Graude Companhia Naeional de Operetas e Melodramas (gênero do Tboatro Cha-.elet, de Paris) — Direção artisticí de EDUARDO
| VIEIltA — Regente da oraliestrn, 1'anliiio Síioramento.- ¦ .

^ jXjT^jyvvv*Lf*oV\AAi^/V^ A **t^éS*f\*xr*i*1*xr*t*i* Ã ^>^>^r>A-*VA*^^*^(V«**-*',<*i-,»iMA-*>***^^

DUAS SESSÕES MM1- MMM "-ffW **-% TT****** r a»» _? si^ e> & 3M 
¦"¦" ¦«¦-•¦«« 

JCX V-P V
pessoas *as*sisti_-*airi-, até Ixonteixi, i_o <S. IPeclro, ás re.

presentações cl©

£-*''i*«*X1»íSi,3'^^ íTHEATRO RECREIO
-VNArtArVVV

(Empreza ariéiidataiia KvV *N*U1CI_ «Ss C)

GRAN-DE COMPANHIA NACIONAL DE REVISTAS§
ISspectaculos poi' sessões 8

A's V 3lfü e O 3,-4 ' |O exilo mais completo tilcinçadii cm ospentaciilos por sessões <%
O oRECOHRd DO LUXO. DA RIQUEZA E DO EYPLI'\l'OR! f,

Rejpr.sentaçõea «lá grandiosa r«vi-ta em dois neto», sato quadros e don* 5
apo^litos.s.oiiijiiial de OAKLOS ÍUTTMNCOURT, CARDOSO DIO _lENE_ÍiS S

o REGO «Í.YlUtOS
¦VV'W'V%**-S**N--V'*'»>*^^

I
burleta cie ARTHUR A_S13Vl$DO e JVlOOIvIIVO _V-IXyAiXO

tjjrtx flagrante cie 1800, cicie
ainda tetn aotctalldacle !Peça nacional}

poi* excellencia
Assoberbada pelas crises, eom o espirito sacudi lo pelas mais ásperas surpresas, toxla a metrópole destila pela platéa

mg^m*- do !¦*. Pedro para desopilar o lijafado e espantar as tristezas -_ ¦_.^^ 
Interpretes priôdlpaoB-: Lola, LAIS ARI-DA - Beiiiviiida, A-X____II*A X-._5_AO ; Fortunutü. .*. mui de lamili», Julia Vidal

"Seu" Euzebio, fazendeiro, Artliur de Oliveira; Figueiredo, Manoel Durães; Lourenço, Vicente Celestino; Gouvêa, Álvaro P-.nsoea; Duqumha, Pro-opio Fereira;

Jiiquinha (tr*are-1,i), Albertina Rodrigues.

«Sen» Mucliu-linho, .João du Diin.s;' «Sen» Rodrigues, .loàu Jliii'..
tins: lliulá, Zé/ú Caliriil. Suecess» titilossiil ile Ello 111 raa Lima, na
.liaria d» Tanque. Cidade do Rio do -Jaiicíi'0, Aluiu Portugueza e
ÃviãVloíií; TiiiCi Soares, nn D. I.aitc. Pardal, A7-nè, Peignoir dc 7á
seda e Historia do Urasil. A l KA.\S1I0\ 1'AiVA nos seus lindos nu-
meros. MCS IMCMOS, nos seu« cleeiintcs bailados — MUSICA
I.I.MMSSIliA.

1'r. ços - Friz.13 e eaniarolo?, lü*"; níidoirai de 1:.1, 3Í; cadeiras di 2?, 2$; g.r
loria, ÍSÕUO; gerai, ISOOO.
*-^^**N*^iA*^»**^A^^VN^^N*^**%/V%*N*N_*-VS*^^

Amanha, MATINÊ 13 ís 2 1/2. .V noite, ás 7 3/4 o 9 3/4 -SK A ROMBA
ARRERICiMA...

¦SX'**»»"-*'""»»"*'}^^

__.ixiL-a.-xl.xa, e s©i_xta_-e -J__ OjrSLrt^l X'/*.!_. _^.*_Ct_»tÜ'_F».-r3LX_.

Companliia Nacional fundada em 1 de julbo de 1911 - Direcção artistica de 1S1DR0 NUNES
- fleqente da orchestra, BENTO M0SSURUNG4

A^«^VV»VVVVV-*^»V

HOJE - Tres sessões-A's 7,8 3j4e 10 l|2 - HOJE
Representações do buileta em tres netes, de J. Miranda,

uai,sica de Paulino Sacramento

MEIROS

CARLOS GQMES
^^t^x^t^t^srt^l^Itm^^^s^tA^Ss^tfm^^

HOJE

Professor zacbarias,, :i=»__x-to Filho

Gstlxi-tE»,...  C3sM_.ci.icaa, Leal

Grande suecesso de OS 8 BATUTAS nos seus números
originaes, sempre liisados!

CIN EMA MODERNO- gggS ^.iiiS'Uemwí<l0

Á meia noite em ponto
Depois dosespectaculos du coui»

panhia MA1IZVLLO

Grande

baikpopukr

¦ •;¦;¦:,-,¦,,, 'MÊÊ& 'ÊMÊk \&-&W^ W-.v.-,- Z^
Cyiii[ianliia ilo i*aiiirn e Come lins, dirigida p.èlo aeur fHAfMCISCO '"IlAR-"'

/.ll.l.O, ila filial iiiz parto IMIA DK SOI /.A
*'*-•^»^»AA*^^I*,^A-*^*•^^-*•v ¦ •

HOJE — A.S T SJ-4L e & 5.-4: — HOJE
XDXJ__._S S_3ra»í_»<_>"E3__l __>*CJ_-_.tã»

Representações da liila ianto comedia em Ires actos, de Alberto
Dcodato, vietorioso co-autor da FLOR TAPUYA ,

Para solemnixar o
natalicio divino

3 BANDAS MILITARES 3
toearão, iiiiiilerriip(aiuonlc,dii-

i*iiute toda u.imite.

NCOTA
J. LlNIlAüKS,

ü. Nkxkm...
MAHZUr.LO
EMMA DE SOUZA

Aiiianliá — Outro pomposo

RIR ! RIR! RIR!

Amanhã A pensão da Nicota.

gl*«»»a»í«*^^
|theatro municipal
I Concessionário: W. MOCCHI — Temporada official de 1920 %

p. Companliia hespanliola de Comédias |
ERNESTO WiLCHES \

Piimolra actrl-í i I Ft3___«B*_3_ X_C_»_=>__5__: X-Z-S_"___: __?!__. »
V**«»^/*»»íA*'V,VVVS*^A*^ fi

HOJE "'•- Sexta-feira, 24 de Dezembro •:• /V'S O 1/_~. §
í5c'1 Kêcita dc assignatura S

Com a.opmodia romanticii injílezíi «SlIl.LIVAN» era 3 aeloa do MI"L_SV1LL1*, S
liJiipiiiçü» do Ií. Wiloho.s %

S*"**^(^A^A-A**S->**'.*-l-^A-^ri^A^*^-*»_»\A1A-*^^ Cs

Bl Comediante |
E o poema em 1 seto criyiuul do J.DANTAS, vóts.lo liespinlicla do poeta J

"LA CENA DELoTc-lRDENALEÔ'9
Bri. KiiijüIo Wilolies, Juaé «Soiíkiio Vusca e llamiro Ue La Mata

SAUBADO-1'Vala ortíSÉioa ih 1? aetnz: IlUíiVIÍ LülMíü HiiltJÍDlA. Erti O*.1
reeit:i do aisignatura, Cum a eoinedia"LA MUCHACHA QUE TODO LO TIENE"

Bilhetes ís. veníla na bilheteria do theatro.
Eiuiuiugl* — Vi!Siiei*iil — I^'FII_*-_:__l_FlC>S'__i

¦ Os moveis para os espectaculos desta companhia são fornecidos
pola acreditada casa RED STAR.

mmmmmmmm^mmmmmmmt^mmmmMÊtmmmmummÊmmmtiÊMMmmmmmmKmnmtmmmmmmam
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SHIRLEY MASON

FOX FILM Pathé HAROLD LLOYD

PATHE NEWS

U/-*-<;__ Um programma novo de enlevo_,L|n:a"Oje-: . : e sentimentalismo : : :"rlOje
Cabe á meiga e scintillante-wstrella do cinema

SHIRLEY MASON

Companliia Brasil Cineiniitograplüca
\*^>',^»k-^»*,^'''i^>,-»-(^'^>,',^V»t>ji%'^t^V-)^W''<'^^^V'>^^V*

L'ui |íriiarsínkuíá tipropriado pura
estu VUSPUIIA DE NATAL,

— com tres lilms niagnificos —

""•' **Sfei
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.&},•*.

' ÂkK - -' '^h\
_ém " r ' ''m
#«6!' «««.;"^<-yy^": .« v***'*?^^^
m>l,sr- Sàíàm

Wi /(..'. :¦:-:¦:¦:¦-..*. J:^'ov. -v.-.*W^' *- .•.¦:-:-:-.-:..-:-**..:.\.>:«V,:.-«^'-v.w.-.'..-.va^-,';«*a'.-.'.^^^^

JUNE ELVIDGE
a brilhanto estrella da WOKLIt.em

A PESCA DE MARIDO
Alta cqinúdia fíniüsima. miigiíiiica*, emo-

iiv;t o nuraeiito — 5 ac os uiiigiMoòsLde
i! ii li-Ttlo drama social.:* " *''-¦'.','"'

OS FUNERAES DO PREFEITO DE- CORK -
d,'3se .Mac Swiiioy beruico, quo S) doixou

morrer a f«.ine—Detalhes do s^o-í fune-
rao-., cum outriu fuçtos íuuudiaeís, no
ultimo numero uo
GAUMONT-ACTUALIOADES

MUTT eJEFF em mais
alguns "traços" impaga-
veis —0 VAIOR DE UM tSPÍRRO-
S15GLTNDA-FK1RA — Daremos

Caniylo Blackw om — O LADRÃO,
C episódio <lo BARRABÁS.

limpreza Brasileir-a;
de DiversõesElectro-Ball-Cinema

51 - Rua Visconde do Rio IJranco - 51
Amais popular e querida casa de diversões

desta capital
,^vvvyt^^-N^v»y»A-v»AN-VN->-v»-^AM-^A->^

HOJE."Programma novo*HOJE£

O Homem Leão
15° e 16° episódios,e, comoIsupplemento, uma interes**

sante COM EDI A em 1 parte

Muito breve - O HOflEfli DE FERRO

Fiug-Fong*, BUhàrés e oittras * ãiyevsões. j:
Artistica o abiindanto-iHiiiHiiiiujão clõoti-iOA--"..-^::

gwvw»wwvwvwvv»^^
OIIVEIVIA_ OLYMFIA5

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 53--TELEPHONE C. .5857
tf»^^->l'^'--^'1^->Af^^-V»A-V»A--M-^-M-^^

HOJE Om novo programma extra-sensacional HOJE
DA-FAMOSA FOX FII/M apresentamos a mais extraordinária

creação atê hoje posada pelo qu erldo

TO IVI fVl IX
o mais arrojado cavalleiro do mundo, estupendo no desenrolar *do
grando •'film" * ' *

OTERROE
Cinco actos assombrosos, repletos de aventuras e prpezas sensa-

cionalissimas. •
Um dos melhores trabalhos, interpretado pelo inimitável artista.*
No mesmo pirogramma apre sentamos, outro lavor de desmedidas

sensações, interpretado pelo gra nde-artista *. :
HOUDINI

o artista prodígio da PABAMOV NT ARTGRAFT, simplc-smento-';ín-
comparável no desenrolar do magnífico "film" de aventuras

BANDA DE MUSICA IVÜLITAR..
Ào Electro-Hall-Cinema !"" |

As diversões começarão ás 5 horas da tarde * * f i

A I lm Hl OO T ROR

o desempenho da nova e maravilhosa peca cinematographica

A _P'_ríx_rio-e_z;in_hLa
V ACTOS FOX FILM COR POR-ATIOX, em os quaes se debatem

os sentimentos puros do mais ardente amor, professado com sinceri-
dáde, devotamento e singeleza.

Nada detém a carreira triumphante do amor; e, embora t,e mui-
tipliqueiu hiipecilhos, entraves, obstáculos e intrigas, o AMOR emer-
ge soberano, zombando de todas a3 perversidades.

A 1'"*RAXC1C/.IXHA 6 um poema, um devaneio aífectivo, durante
o qual

SMBRIUE-Y MASON
manter.1 a alma da platCa num ambiente do doçura, sentimentalismo
e suprema graça, que a arrastará âs lagrimas de satisfação.
UM SUCCESSO CÔMICO PELA "TROUPE" ROLIN, chefiada pelo
lmpaguvtl

HAROLD X_.__.0*TCXJ>
no acto ultra-jocoso

MAS, O QUE LHE DÁS, LUCAS 'i ,,
IKoticias de interesse mundial, pelo festejado j

gobresaindo-se : As festas de Rliamailem, un, -índia -— E_i>«*lenelii3 Â
com o menor tractor do mundo (55 libras) ! —- Regatas cutro as uul- g
vcreidiules dc Vale e Haward, uegulndo-so u regala de Trecn — La«- »
«jauiimu-, tx uoite, de um uavlo — As íesuis das ultlmus tribus dc lu
illos dos Ksuulos Unidos

!

OBE^EEIVSA. I DEAL
^S-VVVVWVVVV (S/*-^^^*>i--^^\'^WV-»>^-'»*>1VA^M I

l-,ÍO-JE--tlrr__ progranima d© grande *siaccesso-HOJl
Da acreditada marca FOX FILM n prçseriünnos a Ilnila artista

OÍXCO AQTOS, que lauto suecesso alcançou uo sen iivlmelro tralmllio, e que, do dia para dln, obtém uovos
ttiüiúphos, eiu

m JTT^M.MGmZTMIS.Jm.
Vm mimo de arte, dc graça, cm que uo» mostra toda a exuberância do seu talento, que soiibednr ao pa-

pel quc lhe oonflaiain.
Xu mesmo progranima, ainilii da mnls artistica fábrica T1UA.VGLK, apresonUinios uin dos seus melho-res "films", iiilltulailo

Cinco actos, cm que o grande come diante JACK DFVl-;iíl-:AUX nos mosdaiâ a sua destreza e nglUdado
admiráveis.

•o* iTxjyj>r>i/Vw\rixj>j\rKr>j^^

SEGUXDA-]'"]':rUA — Um òspcçtnctiio de gala, ein H-aneficio líiiji <íilipivgaíífi>> limo eltieni.i.
Além de musica e flores, fa.ru.iios panair na íôlu a uliiinu e CNtrUurdiuarl:i prndiicj-io üo tipreeiovel

-artista -KXr£T-iT--TAl\<T. DGSüKtON' 1_> o^luiííriuatn.j-'.i"Wràj Vii3.-«-eç.niuleü.i arto mal.*-: (.uo
liúaca £obrcsa"e, no desenrolar do grande lavor. VEDA «*_>E_&*,x**-/A.OÊ-I*IV1

¦ '* if Clneo aeius iiiugjilV/t/fs; iti» gloriosa Ti:I.\M'LíE FiLMi'. '¦"
No mesmo prograiiima a mais llilarianté dü todas aa Imimjsaveis .•fi.J.NSUl.NlO CO.M i:\tY: 3

- . ** •' ASS-i':-_rCroSOto !a
Dois aelos .Te comicí-dtido unica; 2ü minutos do constantes gargalljadas'. ||
QULNTA-KKIUA — A F1L1LV UO TIGRE — Grande piodue.jâo EXTRA, por PearI "iVliile, 

ç*hi -sela 
\iactos sensacionaes da FOX FILM. 9

-Drama, em seis actos extrao rdinarlamente sensacionaes, desen-
volvidos sobre ura enredo empo Igflhüssílrio e mniavilhuso.

SABBADO — O MAIS FOR TE — Extraordinário drama, obra
do grande estadista G. Clémenceau, o, no 'mesmo 

programma, 7o o
8o episódios da sensacional serie O PACTO INFERXAL, em quatroactos;

^xm\)MMIMx)t__^

CINEMA PARIS
HOJE " 9 "record" dos grandes êxitos! - HOJE
MACISTEJ, o inigualável artista «nllúeta, nas suas

novas o extraordinárias fiçanhas, no protagonista
t'0 empolgante Rim dc aventuras

Seis grandes e admiráveis actos do lu--...,!
' ^rtM»^^»>rtM>1«**^'*^\^^^^VVA ?*'&'*¦

OompletJirá o progTiiinma;

Uma magnifica comedia!
Segua."».'.-leira -o IIKIIOMO DU FO«0, beilo e iiiipressionaiitc

ir.» i... ll».. c .!. sei!» aelos!

,:.,.


