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Um subsidio dado pelo governo de Tokio ao
japonez que vér para o Brasil

-•et*
Um pouco de historia antiqa o de estatística

Mippõrs cm um de seus rnais delicados c característicos trabalhos

O governo japonez, segundo noticias leio-
grapliieas dc Tokio, acolia de nnnuneiar que
dará oitenta "yens'' (cerca de 193$)., como
subsidio, a todo o emigrante que partir pnra
ii America do Sul, especialmente para o
Brasil.

l.sie acto do imperial governo japonez não
deixn dc ser muito significativo neste mo-
mento, cm que a actividade humana pre-
cisa allender a Iodas as circuinslancias im-
previstas de um futuro próximo, çsnctflr
mente quando a paz se estabelecer no
mundo,

li' hirgnmenlò sabido o trabalho do japn-
luz na America do Norte, ua Califórnia, pur
exemplo, parn onde os asiáticos foram at-
trahidos eom o problema iminigratorio que
se desenvolveu então >nos listados Unidos.
Nós, entretanto, condcniiiánios sempre a co-
lonisação asiática, e, tior isso, a corrente
emigrntoria para o lirasil do Extremo Orieu-
lc sempre foi reduzida'. Somente o listado
de S. Paulo, em tempos idos, propugnòu
pela corrente, emigratoria japonezn, acção
administrativa que se gcnernlisou nos an-
nos dc 1913 e 1914.

Não deixa, pois, di. causai* eslranbeza, o
facto de proteger o .lapão a emigração para
a America do Sul, como que tolhendo a cor-
rente espontânea que se faz para a do Norte.

Deante da noticia dc Toldo fomos ao Mi-
iiislerio da Agricultura, c, na Directoria do
Povoamento falámos a um dos dircclores,
o Sr. Joaquim Hoclia, que, neste momenlo,
elabora volumoso histórico dn eolonisação
do lirasil desde 1820 até hoje, trabalho a ser
publicado no Centenário da Independência.

— Sei, por informação tele.jraphi.ea, do
decreto do governo japonez. Nós não pode-
mos fechar a porta ao emigrante japonez,
mas temos accentuado que não nos convém
a eolonisação asiática. Ella lem sido mesmo,
por isso; diminuta. Desde 18K5 (pie essa que-
stão se debate. Nesse tempo o Dr. Lacerda
Werneck, ein artigos snecessivos na impreri-
sa da época, mostrou tortas ns inconvcnicii-
rias delia resultantes. E não foi só aqíicllç
historiador que a combateu. Oliveira Mou-
teiro demonstrara-o lambem nos seus con-
ceitos sobre a eolonisação no lirasil e co-
lonias portuguezas. Salvador de Mendonça,
incumbido pelo conselheiro Sinimbu de or-

ganisar tuna memória sobre trabalhadores
asiáticos, não os coii.lcrnnou, mas resnlloii,
com este trecho, o ma valor para a nossa
terra :"Este «'• o povo que se nos anlolha como
melhor instrumento da nossa grandeza.
l'siil-o durante meio século, SEM CONDI-
COES DE PEUMANENCIA, SEM DEIXAL-0
1-IXAn-SE EM NOSSO SO'1.0, com renova-
ção periódica de pessoal c de contrato, afi-
gura-se-nos o passo mais acertado que po-
dem dar para vencer as diffieuldades do pre-
sente e preparar auspiciosamente o futuro
nacional."

Paul l.croy-Bcnulicu condemnnva a colo-
nisaçáo asiática, tanto na Europa, como na
America.

E, quaes as cifras da emigração japo-
neza para o Brasil, nos últimos annos V

As nossas estatísticas aceusam :
Diversos Japonezes

emigrantes
Em 1908  94.095 380
Em 1909  85.410 -31
Em 1910  88.564 918
lim 1911  135..D67 28
Em 1912  180.182 2.909
Em 1913  192.083 7.122
Em 1914  82.572 3.C75
Em 1915  32.200 05

Como se vê deste quadro, a corrente emi-
gratoria sc desenvolveu somente em 1912,
13 c 14, justamente quando o Estado de São
1'aulo por cila propugnòu. A percentagem
da emigração japonezn, comparada á emi-
gração geral para o lirasil. põe em destaque
a entrada de japonezes em 1910, pois, nos
mesmos annos acima, a escala dc. percenta-
geiri vem mareando, respectivamente 0.40,
0,04, 1,07 (1910), 0,02; 1,00; 3,69; 4,45 e 0,20.

E antes desse período, qual foi a emi-
gração japonezn ?

Anteriormente a esle periodo só em 1890
entraram pelo porto dc Santos 38 japonc-
zcs. O japonez de boje, civilisado, trabalha-
dor, poderá fazer alguma cousa e, por isso,
talvez baja vantagem reciproca no program-
ma do governo de Tokio, ao qual não po-
demos nem devemos combater desde que seja
espontânea a emigração c sem acarretar dis-
pendios para o nosso serviço de povoamento

mpennã peso saneamento aos nossos sertões
Uma carta do Dr. Carlos Chagas

Pede-nos o Dr. Carlos Chagas a publi-
cação do seguinte:

cAlguns aspectos da discussão cstabelc-
(ida em torno dos- dous discursos do pro-
fessor Miguel Pereira levam-me ás reteieh-
cias seguintes, que obedecem a exclusivo in-
tuito de justiça e de lealdade.

Quando eni pesquisas realisadas no inferior
de Almas chegámos a conhecimentos bem ex-
actos sobre aspectos clínicos e parasitários
da trypanozomiasc americana, o chefe cia
escola de Manguinhos, Dr. Oswaldo Cruz,
dc cujos conselhos éramos mero executor
'-' ;i cuja orientação obedecíamos, quiz tos-
sem_ nossos trabalhos submettidos á apre-
ciação dc alguns dos melhores mestres da
medicina pátria, que pudessem ajuizar, com
autoridade, do acerto clinico e experimentai,
daqueilas pesquisas.

Encontrámos a melhor --acolhida dos que
Üoranr solicitados para aqueile objeçtivo de
sciencia c conseguimos, assim, levar a Las-
sance, numa íonga e penosa viagem, os
iJrs. Miguel Couto, Migiicl Pereira, Aus-
tregesilo, Fernandes Figueira e Juliano Mo-,
rcira, acompanhados de Oswaldo Cruz, Fi-
gueira de Vasconccllos e Gaspar Vianna.
.Lucrámos immenso da honrosa visita e
jamais cessamos de salientar seus benefícios.

Na sede de nossos estudos, examinando ap-
proximadamente 200 enfermos, entre elles
algumas dezenas de creanças paraiyticas e
idiotas, puderam os ilíustres médicos apre-
r';'r a curiosidade scientifica do novo ca-
.mulo de patlioiogia humana e ao mesmo
tempo avaliar dos extremos malefícios oc-
easionados pela doença.

Regressaram dos sertões trazendo a im-
pressão de uma verdadeira calamidade e,
quer de suas cadeiras na Faculdade de Me-
diema, quer nas entrevistas que concederam
nos jornaes cariocas, trataram do assumpto,
eom a máxima amplitude, insistindo na ur-
gencia de medidas sanitárias que sàlvagúãí-
dassem os interesses do trabalho nos cam-
pos e prevenissem a degeneracão progres-
Kiva da nossa raça.

O professor Miguel Pereira, naquella épo-
ca presidente da Academia Nacional de Me-
dicina, por um espirito de solidariedade pro-
fissional que o nobilita e pelo zelo que lhe
merece a medicina pátria, resolveu premiar,
com honras de uma excepção, o modesto
trabalhador que em l.-issance. auxiliado pela
intelllgencia de um que: Ido amigo, procurava
synthetisar tactos mórbidos cuja etiologia
havia sido reconhecida. Fez mais o illustrc
amigo: procurou divulgar, com a autoridade
dc sua palavra, ts nocúes sciçr.tificas adejui-

ridas e nunca cessava de insistir na impor»
tancia social do assumpto, o que valia pres-
tigiar nossos estudos, na interpretação exacta
de suas resultantes de ordem pratica.

Na primeira conferência reaiisada ria Aca-
demia Nacional de Medicina, tivemos oppor-
tunidade, graças á iniciativa de Miguel Pe-
rcira, de levar ao conhecimento de homens
eminentes na política os resultados de nossos
estudos e a importância pratica de nossas
conclusões. ¦//'.•

Conseguimos, desse modo, para a gran-
dc causa, o valioso auxilio de alguns" dos
nossos melhores parlamentares, entre elles q
meu eminente amigo e conterrâneo "ilustre

Catniilo Prates, que resolveu desde logo, ze-
lando altos interesses de seu Estado e da
nação, prestigiar no Congresso Nacional o
nosso objeçtivo de sciencia.. .

Foi assim que obtivemos os recursos ne»
cessariós ao proscguimento dos nossos tra-
ballios e ficamos devendo ao illustre pa-
íricio ter podido levar a termo, a obra set»
entifica do.Instituto Oswaldo Cruz, que re-
presenta o esclarecimento de ura dos ca-
pitulos mais interessantes da pathologia tro-
picai.

Os conhecimentos adquiridos nüo tiveram
até agora applicação pratica, em beneficio
cias populações ruraes. Não importa a ra-
zão dessa ausência lastimável: Migueí Pe-
rena, que, além desse, conhecia os outros
aspectos da epideiníoTogia dos campos, medi-
co illustrc c professor de responsabilidades,
obrigado a bem orientar seus discípulos em
assurnplos relacionados com a. grandeza de
nossa terra, encontrou momento opportuno
de exteriorisar idéas que foram uma gran-
de lição de patriotismo. E o tez dc modo
a ser ouvido com interesse máximo, e a
provocar comnientarios que bem demonstram
a importância capital da these de seus ma-
gnificos discursos.

Não só isso; soube ainda Miguel Pe-
rena, como ninguém o fizera até aqui, evi-
denciar uma das nossas mais urgentes m-
dicações sanitárias.

Folgamos muito em que para o assum-
pto, devido á argumentação convincente do
illustre professor de clinica, esteja voltada
nesse momento a melhor attenção da classe
medica, da imprensa e de alguns emineii-
tes parlamentares; e só desejamos dahi re-
suite, eliminados desaccòrdós que apenas
traduzem interpretações recíprocas mais ou
menos improcedentes, a convicção unanime
de que o zelo pela saude e peja vida das
populações pròductqras dos nossos campos
é uma necessidade econômica iininediata e
uni dever imprescindível dc civilisação.»

ODESCORTINIODE UMA QUESTÃO
MUITO IMPORTANTE

0 projecto do Sr. | Guanabara creando
o Instituto Nacional de Seguros

As importantes considerações de S. Ex. sobre
o assumpto

Foi já noticiado que o Sr.senador Alcindo
Oiiniiabiira Iciicionn apresentar a sons pares
um arrojado projcclo sobre seguros de vida,
remodelando amplamente a legislação a res-
peito. Procurado pòr nós, para nino nos di-
zer a respeito, S. Us. teve a gentileza dc
nos ditar o seguinte:

A questão «pie agora me eslú prcoccupan-
do nAo c nova, c a solução.(pie estudo não
«'¦ original. Para uão perder tempo em dis»
t-ertnções Inúteis, dir-lhe-ci quo tomei como
padrão a lei italiana
dc 1 dc abril dc 1912,
votada sob u inspira-
«,'ão de Nitti, (pie a rc-
ícreiidmi como mlnís-
tro da Fazenda do ga-
bincle Oinlilll. Duas
ordens dc considera-'
ções levaram-mc a me-
ditar sobre us: a (pies-
tão: a necessidade de
obter para o Estudo
receita valiosa', quo
não determinasse ve-
xuinc algum ao povo.
ò a necessidade, uão
menos importanle, do
Estado proteger, dc-
fcndcr, garantir ns
economias populares,
impunemente rouba-
das por esse cnxnnu
de empresas o compu-
nbias pretensamente
«lc previdência. A lei
italiana estabelece iriuc
os seguros sobre a du-
ração da vida biima-
na. cm todas as suas formas possiveis, são
feitos sob o reginieii do monopólio, pelo In-
stilitto Nacional de Seguros, «pie ó cstabelc-
cido com sede em Roma; As npolices dc
seguro, emittidas por esse. instituto, são ga-
imitidas pelo listado. Tal instituto não é
uma repartição publica: lem personalidade
jurídica e gestão autônoma, sendo apenas
fiscalisado pelo governo. ]¦'.' uma cousa, mais
ou menos, semelhante ao que ó aqui o l.loyd.
A lei declara, porém, dc maneira precisa,
que os seus empregados não são, nem pode-
rão ser equiparados aos empregados do Its-
tndo, e são engajados mediante contrato,
por tempo determinado, rescindiveis c rc-
novaveis, na conformidade dos estatutos.

Mas parece-lhe que a Constituição per-
mittc o monopólio?

O monopólio fiscal, o monopólio do Es-
tado',' nno ha texto algum de Consliluicão
que o prohibu. Ao contrario; quando se re-
fero aos que existiam ao tempo da sua pro-
mitigação, o faz para mantel-os. O Estado
tem o monopólio dos correios, dos telcgra-
phos, das estradas, da água, da luz, da for-
ça, etc. Pôde ter, amanhã, o do seguro so-
bre a vida e o da manufactura do fumo, que
ó. sem contestação, o melhor dos monopo-
lios fiscaes «pie existem.

Em relação ás companhias dc seguros
existentes, que providencias toma o seu pro-
jecto?Estou cm que a lei italiana resolveu

O ,S'r. Alcindo 6'im-
unhara

n questão rom muita sabedoria. Eslabrle-
ecu essa lei que as sociedades, associações,
companhias, empresas dc particulares, que
fizerem, por qualquer fúrmtt, seguro sobre n
duração da vida humana, não. poderão já-
mais pretender «Io Estado, on do Instituto
Nacional de Seguros, garantias, compensa-
ções ou indomnisnçõos, seja por que titulo
ou cousn fôr, relativamente ús cpnscqilcn-
cias que dependerem, mesmopor forma indi-
recla, do monopólio estabelecido por ella.
Esses seguradores continuarão a cumprir os
contratos em curso e a cobrar os respecti-
vos prêmios, não podendo também os segll-
rados reclamar qualquer cousa do Estado,
ou du Instituto de Seguros. Ü instituto exer-
cerú uma fisçallsaçfio netiva e efficaz sobre
as empresas seguradoras. Fica prohlbidn,
desde logo, o exercício das associações dò
lontluns o «le quinhões; O instituto pôde ac-
ceitur u cessão das carteiras das empresas
que o requererem, com u condição dcllas
pagarem ou assegurarem, com garantias so-
lidas, ao instituto, n importância das reser-
yns luatheiiiuticiiíi correspondentes á duração
dus contratos; livre das despesas de acquisi-
ção. As companhias ou empresas podem ser
uutorisadas a continuar as suas operações
pelo praso máximo dc dez annos, si cederem
ao instituto Nacional 40 °|° de cada risco, de-
pois da entrada cm vigor da lei, e si se sub-
niettércm á fiscalisnçãò do instituto e em-
pregarem, cm títulos da divida publica do
Estado, ou garantidos pelo Estado, a mr-
l.-idc^ dos prêmios cobrados pelos riscos as-
sumidos c os lucros resultantes dos meamos.

Que renda calcula que o Estado terá
com essa providencia?E' quasi impossivel calculal-a. No-, ter-
mos netunes, não ó dc mais orçal-n em trin-
ta mil contos nnntiaes. Mas, certamente, pro-
«luzirá mais. O povo affluirá a fazer os se-
guros dc vida nesse instituto, que. tem a ga-
rantia do Estado. A prosperidade, verdadei-
ramcnle incrível, que tiveram certas mutuas,
prova que o povo brasileiro anecia por insti-
tutos de economia c de previdência. A indif-
ferença do Estado pcrmitliii a existência des-
ses alçapões, que nenhuma lei tolera c que
aqui funecionaram sem fiscalisaçáo efficaz.
A responsabilidade do Estado, no Instituto Na-
cional de Seguros, dá uma garantia plena, que
vae determinar a procura dos segurados.

Por outro lado, cSse instituto vae baratear
o seguro, que entre nós é caríssimo, por-
que as companhias dc seguros mantém ain-
da as tábuas da mortalidade que tinham
razão do ser ba trinta annos passados.
Ua já um bom par de annos que extinguimos
a febre amarella, c os seguros continuam a
ser cobrados pulo mesmo preço do tempo dus
epidemias. " " -¦"" .'«..- - ¦'¦— c_V

Não sei que destino estará reservado ao que
não é sinão uma suggestão minha que, aliás,
nem foi, siquer, officialmente feita; mas creio
que, si o Congresso a tomar em consideração
e a transformar em lei, creará para o Estado
uma 1'ontc de renda progressiva, importante
e liicta, sem que delia se origine nenhum ve-
xame para quem quer que soja, c poupará
a fortuna popular, preservando-a dos assai-
tos que tem soffíido e que nos envergonham.

Doloroso e revoltante I
Um casai vê
toados, um a

seus Hinos garro-
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B íí Saude Publica
C.tbiolutanicnteiit
..iiicrcuie a esses e
a outros óbitos du
terrível epidemia

III1 Ml S
A crise não alfedou oculto

Flores em profusão
Os cemitérios. São sensíveis os effeitos da

evolução. Coroas e braswçs já não despertam
a attenção dos visitante:». Jazem, como folhas
seccas, ou talhadas no mármore que o tempo
cnncgreceu e partiu, ou fundidas no bronze
que se cobriu de aziuhavre e sc confunde as-
sim com o limo.

O dia amanheceu tepido e pelo adeantar das
horas o sol radiante tornou-se escaldante c
torrido. Os vapores da terra sc desprenderam
c cm pouco a atmosphcra abalava esmagado-
ru e stifiocante. E as flores, em braçados, cm"eorbcilles", cm ramalbeles artísticos ou pre-
sas unisamente por um laço de fita modesta,
iam entrando para os cemitérios, estendendo-
se jior sobre as sepulturas, e morrendo ali,
deixando' o ar a tresealar, enchendo o ambieu-
te de vago odor, suave, como 4 as recordações
das nossos mortos.

1'ela manhã o Merendo de Flores era um
borborinbo de gente. A todo momento chega-
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A affluencia ao Mercado dc Flores, hoje
pela manhã. (Vista tirada do alto)

vam e saiam automóveis, que partiam como
jardins ambulantes para as cidades dos mor-
tos. Mas não só no Mercado dc Flores se via
a grande concorrência. Também as casas cs-
pecialistas de "corbeillcs" c de flores as mais
lindas, vindas dc serra acima, tiveram um
movimento formidável desde hontem até hoje
na satisfação das encominendas.

A venda dc flores, este anno, cresceu, assim,
Consideravelmente, máo grado a crise finam,
ceira por que atravessa o paiz. Póde-se di-
zer, pois, que a crise não atti.ngiu o culto aos
mortos. A casa Flora, a Hoseiivald, a I-iisila-
na, a casa Jardim, einfim, todas essas casas
dus ruas Gonçalves Dias c Ouvidor e Aveni-
da, fizeram vendas fantásticas. Só Mme.
Georginá Carneiro da Cunha fez uma enconí-
menda dc dous mil lyrios. A casa Jardim te-
ve euicotnmetidas no valor de oito contos de
réis. A casa Arte Floral leve cncommendas de
mais ile dez mil violetas. Vieram violetas até
dc iiarbacena.

4 segunda viagem

do "Deutschland"

Pormenores interessantes—
Declarações docoitiman-

danite —A carga do
«Dcu.schiandii» vale

4 3JO contos

A chegada do submarino
NOVA YORK, 2 (A NOITE) — O "New

York Herald", entre outros jornaes, publica
uma larga narrativa da segunda viagem do
submarino ailemão "Deutschland'', narrativa
baseada sobre informações colhidas a bordo
daquclle navio c em Nova-Londrcs.

O "Deutschland" chegou a Nova-Londres
hontem, ás 2 horas, entrando no porto ines-
pcradaniente e pelos seus próprios {meios.
1'ode-se mesmo dizer que o "Deutschland"
surgiu no meio da bahia, até onde foi sub-
merso c sem auxilio de piloto.

Logo quo o "Deutschland" lançou ferro, os
outros vapores ancorados saudaram o subma-
rino ailemão com as suas sirenaf
Declarações do commandanle
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Em cima: Francisco Costa c. o resto da sua família. No medalhão, a menina Ju-
vencia, que. está atacada de «croup». Em baixo: a casa em que morreram as

quatro creanças do mesmo casal, victimas da terrível epidemia

O triste c doloroso rspectacnlo que presen-
ciámos hoje; numa tuiserrima habitação da
Saude, é desses que provocam um brado de
justa indignação pelo descaso nellc revelado
pop parte de autoridades sanitárias, Effc-
ctivnmcntc, quando fomos apurar uma de»
nunciii qne nos foi trazida, referente a esse
descaso, estávamos crentes dc que havíamos
de chegar a um resultado negativo, ou, pelo
menos, no de que havia nlffum exagero nas
informações que nos haviam fornecido. Di-
ziam-nos que nctuiilmenlc a febre escnrln»
lina c a dipliterin estavam grassando de um
modo horroroso no bairro dn Saude. Fo-
rnm-rios citados os fôjos onde já se haviam
dado vários casos dc "croup", alguns fui-
minantes. fêm dclcrniinada casa, disseram-
nos, uma familia está sendo dizimada. Ti-
nhamos a indicação certa: era na rua do
Propósito n. 130, um velho pardieiro.

Fomos a essa casa c o que lá ouvimos
é a narrativa triste, pungente, de dolorosos
factos que confirmam inteiramente a deiiuii-
cia, cuja gravidade não precisamos salien-
tar. Logo u nossa chagada, eomprebendemos
o grandC-dffsonvOlvimento que poderia ter
uma moléstia contag.osa u.àquelle logar. A
rii>SHa úraviira. |i/^i; J.. ocnionstra, pois líella
sovo a quantidade de creanças "que 

se cn-
contrnvam nli. quando chegámos. Tínhamos
lido informações de que, só naquella casa,
nada menos de quatro casos haviam oceor-
rido. Isso foi logo confirmado por Francis-
co Costa, o dono da casa, que nos contou a
sun historia :

Ha quinze dias que seu filho José. de sete
nnnos, appareceu doente. Tinha febre e dor
de garganta. Foi peorando, pcorando, até
que no dia 25, desanimado, Francisco o
levou á pharmaciu Cruz, á rua do Livra-
mento n. 72. Ahi o Dr. Augusto Galvão
verificou que o pequeno tinha escarlatina
c estava atacado de "croup". Desde, logo
nffirniüu que se tratava dc um cnso per-
(lido. Comtudo, deu-ibe uma in.jecção dc
soro diphterico c aconselhou que o doente
fosse por completo isolado de oulras pes-
soas. O Dr. Galvão e o phnrmneèuíico no-
lificaram o caso iminedintnmenlc á Saude
Publica. No dia 27 José fnlleceu. Nesse mes-
mo dia, ás 7 horas, outra filbinlia sua, Olga,
dc dez annos, caiu doente com a mesma mo-
icstia e ás 1 (5.40 íallccia. A's 22 lio-
ras mais um filhinbo do Sr. Costa enfer-
mou e uma hora depois expirava. Isso foi
sexta-feira passada. Indo buscar o altestado
de óbito na policia, para poder enterrar os
filhos, Francisco Costa não conseguiu obter
isso do Dr. Bandeira de Gouvêa, que muito
justamente teve escrúpulo de passar aquclle
documento. O angustiado pae voltou á phar-
macia. O proprietário desta mandou-o, cn-
tão, ao 1" déleiftído ,'inyi'ia'r eom um "rnc-

morniuliinV' narrando nr. f.ietn<; c salientando
tratar-se dc casos di» ''croup". Naturalmcn-
tò a policia providenciou, dando conheci-
menlo do oceorrido á Saude Publica, que já
linha sido sclentiflcadn pelo pbarmaceutico
o pelo Dr. Augusto Galvão. conforme pre-
ceitua o regulamento, .lá havia ido á casa
dç Francisco um medico da delegacia da rua
Camcrino, que, porém, não tomou providen-
cia alguma, a não ser a dc tomar o nome
das creança';. Somente domingo, uatnral-
mente depois da policia agir, foi que a San-
de Publica compareceu á casa do operário,
para tratar (la desinf.vção; mas, nesse dia, o
infeliz homem tinha perdido o seu quarlo
filho !

Foi feita a desinfceção. Francisco, alio-
gniulo a sua qualidade de operário c pobre,
supplicou á Saude Publica que isolasse o
re io dos filhos, afim de ver si evitava a con-
taminação do mal, mas os médicos não o
nttenderam. Deixaram todos lia mesma casa.
O resultado foi o que presenciámos cm casa
de Francisco, boje, ás 11 horas. Sua mulher,
D. Thereza dos Sanlos, tinha nos braços a
menina Ju vencia, de um anno. Parecia
estar morrendo a mísera creança, que apre-
seulava todos us s.vinploinas da escarlatina
e ".croup". Francisco'já tinha telepbonado
duas vezes para a dckgacia dc saude da rua
Camerinp c para a Directoria Geral.

O que, porem, nos causou maior impres-
são, foi a promiscuidade das oulras crean-
ças com a enferma. Juvencin é carregada,
pelos oulros irmãos e creanças da visi-
nliauçn !

13, como sc vè cm nossa gravura, está ella
nos braços dc sua mãe, cxposla ao vento.

Francisco nos pediu que appellasscmos
para a Saude Publica. E' o unico recurso
que tem para salvar os tres filhos qtic, lhe
restam, porque cllc já conta perder Ju-
vencia !

Pelas informações que colhemos no local,
pela manhã, não exisie nn Saude apenas um
foco da terrível epidemia. Ha outros. Se-
giliído essas informações; que colhemos na
casa visinlia á do operário Francisco Costa,
foram já notificados oulros casos. Ha, po-
rém, uni oulro fúco, que a Saude Publica
não ignora : é a casa ri. 1511 da rua Con-
sclliciro y.acharias. Ali também ha um doeu-
te de "croup", o menor Jayme Machado/
Ksle foi á Santa Casa. Abi foi examinado
pelo Dr. Carneiro da Cunha, que, verlfican»
do tratar-se de um caso característico do"croup", delle deu sciencia á Saude Publica.

lista providenciou o foi á casa de Jayme.'
O pae deste se oppoz ao seu isolamento e,
por isso, nenhuma outra medida foi tomada.

Fis o que apurámos. Não é preciso com»
mentar-se.

0 caso dos exames
da E. Normal

Koenig
NOVA YOKK, 2 (A NOITE)—O "Deutsch

land" vem sob o commando do capitão lioe-
nig, o mesmo que conduziu esse submarino,
ha mezes, dc Bremen a lialtimore.

O commandante Koetiig, entrevistado pelos
jornalistas, declarou que a viagem foi feita
em excellontes condições. Saiu de Bremen
a 10 «le outubro e navegou ininterruptumeu-
te. Burlou, com relativa facilidade, a enorme
vigilância dos navios alliados, principalmen-
te no mar do Norte, Quasi toda a viagem, de-
pois dc sair das águas- inglezas, foi feita á
superfície. Somente o submarino mergulhava
á approximaçõo dos vapores mercantes.

O commandante Koenig, posto a par dos
boatos que nestes últimos dias tinham aqui
corrido dando como perdido o "Deutsch-
Iund'V sorriu e respondeu:

—Os nossos inimigos não mudam de pro-
cessos. Bem que elles desejavam a perda do
eXcellente "Deutschland", mus com a ajuda de
Deus elle ainda continua e continuará por
muito tempo a prestar serviços á Allemanha.

A sorte do «Bremen»
NOVA YOBK, 2 (A NOITE) — O corres-

pondente do "World" cm Nova-Londrcs in-
terrogou o commandante Koenig a respeito
do submarino mercante "Bremen".

O capitão Koenig respondeu que, sem du-
vida, o "Bremen" tinha sido victima de ai-
gum uccidente e estava no fundo do mar.
Não acredita quo o3 navios* inglezes o tenham
pescado, como sc quer fazer acreditar. O"Bremen" deve estar perdido.

Admitliu lambem que o fim especial da
viagem do submarino de guerra ailemão "U
r>3", a Newport, tenha sido paro procurar o"Bremen". Sabe, entretanto, que a pesquiza
foi completamente inútil.

Quando partirá o «Dcutschlandx

NOVA YOKK, 2 (A NOITE) — O coniman-
dunte Koenig declarou não saber ainda a da-
ta da partida do "üeutschlaud" de regresso
á Allemanha.

Acredita, entretanto, que não seri antes de
uma semana-

Como o director de In-
strucção justifica a reso-

luçüüo tornada
A respeito do pedido de isenção de exames,

por parte das alninnas lio 3° anno da Escola
Normal, procurámos ouvir a opinião «lo Sr.
Dr. director de Instrucção, que nos acolheu
com a sua dislincção habitual, ilizcndo-nos ser
cm tbese contrario a todo o reconhecimento .
de aptidão por intermédio de exames.

Os exames da Escola Normal multiplicados |
e infindos causaram-lhe. tal impressão que,
collaboraudo na reforma do ensino, reduziu-
os a menos de metade.

Quaiilò ao caso vertente, tendo recebido um
pedido semelhante, ouviu o director da Escola
Normal, que lhe lembrou disposições regula-
menlares tomadas. A lei vigente áppliçá-sc
integralmente ap Io anno, que já não teve
exames esle anno e foi promovido por me-
dias. Quanto aos 2", 3o c 'Io annos, num regi- I
men dc transição entre o regulamento pelo '
qual se matricularam e a lei nova, achavam-se ;
sob as disposições do art. lá!), pnragrapho õ°.
que incumbiu á directoria da Escola Normal
de propor á Directoria ile Instrucção "as dis-
posições didúcticas necessárias para execução
equitativa da presente lei no rcginíen de
transição".

Não seria equitatiyo que alumnas «lo 2'1 c
4° nnnos fizessem exames e não os fizessem
as do 3", «lo mesmo rcginíen de transição.
Aliás a minoria do 3" anno que isso plòtea
(porque eslou informado pelo direclor da Es-
cola Normal que a maioria da serie sc con-
forma com os exumes) não sc quer eximir aos
exames e sim adial-os para o próximo 4o an-
lio, em que teriam a parada dobrada e cm vez
de 7 fariam 14 exames. Que estranha peda-
gogia! Seria o mesmo que permillir num li"
anno de medicina, 5o de engenharia ou de di-
reilo, o exame collectivo de todos as matérias
do curso.

Em lodo caso, conforme a lei, o pedido das
alumnas ao Sr. prefeito c enviado á Directo-
ria de Inslrucção .será mandado ao director
(ia Escola Normal, que opinará como de jus-
liça. Essa opinião, que tanto merece das alu-
ninas, merece por egual do director de Iustru-
cção c do prefeito;

Mi Pi!
*$ pSle^ães abando-

oo
PARIS, 2 (Urgente) (A NOITE) - Os

allemães evacuaram hontem de t3rde o for-

-***-

O "Ame hy t" no porto
Entrou em nosso porto boje, para esperar a

correspondência do "Drinn" c abastecer-se o
cruzador inglcz "Amcthyst"..

QBBMMONT
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Por este hiappa pode-se. ver a situação
dos dous fortes — o de Douaumont, que
os francezes reconquistaram ha dias, e o
dc yàiix, agora abandonado pelos allemães

te de Vaux, que ha cinco dias está semi»
cercado pelas tropas írancezas.

NOVA YORK,, 2 (A. A ) — Um radiogram-
ma dc Berlim communica que as forças al».
lemas evacuaram a fortaleza de Vaux.

Essa noticia causou aqui sensação.
A mní r r* çãi oSfl .a!

NOVA YORK, 2 (Havas) — Radiogram-
ma official recebido dc Berlim anmincia queas tropas allemãs evacuaram o forte de
Vaux.
—————————i ****** *

O dia de Hinados no interior
JUIZ DE FORA, 2 (Serviço especial da,

A NOITE) — A romaria aos cemitérios tem
sido extraordinária. Bondes especiacs tra-
fegam repletos, conduzindo os visitantes ;it
necropoles, qúc se apresentam limpas, bem
cuidadas.
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tom um» milleiluil,- multo louvável, n Sr.
•rcsldciitu da Itipubii.a i.m evitado utè
•lfui'M «iiie o seu guvunin llqiie nssigiinliiitu
|>ur escândalos ailiiiliih Irallvus dn clnsso da-
t-iiellt-. «inti ninciiliiram Imlclcvclmviile o dn
seu fiiiicslu uiitcGassór. Avalia-se. facilmente
tiu.iiit.i deve ter sido nlfflcll u *"-, Es. uniu-
ler •••><>*, iittituile, dada n ciioruililiidi1 da cor-
fiipç.iu do uniu piililien que cerca us gn-
verno» no llnii.ll, 12 iiuaut.i mais vau sc ap-
pruMiiKii: !.i ii li'1'uiiu.i dc um quiuiieiiiiio,
mais esforços são pruolsot pnrn cuulcr o*
• |i,ieliles e mi oillbici.es ilu. prullssloiiacs iln"-niltlcu, (.om n diminuição natural du prc-¦tiglo do liovcriio, us mal. b.v, uerllas \.'n
pjrdcudu a compostura c pondo us ihnngul*
ubas dc fora. Tem -ido sempro iisslni, itij
nicsmo uo gòvcríio muruclinllclo, cujos dous
ultimo» uniius furam iNiu lainciilc ns mula
feriei» cm ladroeiras, uttentadus u fa.ea-
truus.

O Sr. Dr. Wencesláo llrnz vae passar uns
tflus viu Campos, Si 1'vessc'mos o direito dc
fazer um uppcllo u S. líx,. pedir-Ilic-iainus
t|uu antes du partir incumbisse discreta-
lueute uma pessoa capaz, um technico de sua
inteira confiança, .lu estudar as reformas
t! contraio dc serviços iliba nos nctiialineiito
«ni discussão nu Conselho Municipal, ICssu

ficssou 
seria especialnieiile encarregada du

ndiigar dos motivos rci.es por nua o Ouisc-
lho e o prefeito su mostram lau Interessa-
dos ua reforma iiuiiiedlata dc concessões,
uma das qiiacs — a dos .tclcphoiiei — nin-
tia tem DOZI-* ANN.iN ua np Irciite, c a
«ulra — a du Ferro Curril Carioca — ainda
tem nuda menos du QUATORZE ANNOS !

O Sr. presidente dn Republica não deve sc
¦squecer de que, com >azão ou sem cila, o
povo está convencido dc que a l.ight conta
desde ,iá com as Uliils decididas s.vmpatliias
do actual prefeito. E como o prefeito ¦'¦ u
Única válvula dc segurança com que u mu-
oicipin coiilu nesses cairos contra os desnían-
dos do Conselho, é preciso, é indispensável
que o governo federal estuda desde já esses
casos, para não ser «urprehçndldo por qual-
quer acto incoiivciiie.ilc dc um seu delegado
de Imiuedíala confiança, como é o prefeito.

Toda u responsabilidade desses actos re-
cairá directiimeiitc sobre o actual governo,
principalmente porqua não só o Sr. presi-
tlcntc da Republica já tem sido preveni.ío
de tudo quanto se prepara como porque- o
prefeito actual i um prefeito interino e,
como tal, pódc ser substituído de um mo-
mento para outro, sem que essa substilui-
(ão possa mclindral-o.

- • M• •
A Câmara acaba do approvar uma porção

de medidas dc caracter inoralisador ou eco-
mímico; prohibiiáo dc gratificações, prohlbi-
Vão da automóveis ou carros officiaes liara
uso privado dos funecionarios c suas fami-
lias, etc... Sempre a rj"ssa mania da redun-
«laneia e das palavras imiteis... Para que
essas novas prohibiçíícs? Que adêuhtarão?
Ko orçamento actual já existem essas mes-
mas providencias, mais ou menus nos mes-
mos termos cm que acabam de ser novi-
mente votadas, e nem por isso os abusos ces-
taram.

Era varias repartições, como ua Policia, no
Corpo de Bombeiros, ua Saude Publica e ou-
trás, os automóveis ou alguns dos autom.i-
veis custeados pelos cofres públicos continua-
ram a servir para passeio e visitas partícula-
res, apezar do clamor incessante dos jornaes
contra o escândalo. Nós mesmo denunciámos
o abuso de haver na Policia um automóvel
com placa, para parecer um ,*arrò de praça,

(• com o pretexto de servir a certas diligen-
cias, mas_ que cra exclusivamente destinado'nos passeios de pessas das famílias de figu-
rões da repartição da rua da Relação. Na

.Policia ainda lia mais; sabe-se que ali são
.guardadas duas "cliarrettes" do assistente•militar do ministro da Jusliç,-i. Essas "char-
.rettes" são zeladas por funecionarios da po-
.licia e ao que se diz a alfaia que alimenta os•cavallos que as puxam sáe da mesma proce-
idenfcia dc onde sáe a nlfafa para os muares
da policia.

. Quanto ás -'ratificações, também já prohi-
fbidas por lei, toda a gente sabe que cilas fo-•rara este anno distribuídas a granel por toda•a parte. Nós mesmo enumerámos varias ve-,zes algumas das que foram registadas 110 Tri-
ibunal de Contas, e que constituem apenas
:uma porcentagem reduzida do numero real.•Mas que adeantou? Parece até que a nossainiciativa provocou ainda mais o appctile dos'gratificados. Effeetivarnento algumas gratifí-cações ficaram ainda mais avantnjadas...

, Para que, pois, essa patacoada da Câmaravotar cousiis que se sabe que não serão cum-
pndas? Não seria melhor que seguíssemosde uma vez para sempre o conselho daquellcexperimentado estadista do Império qne

.costumava dizer com muito acerto qua a leimais necessária ao Brasil seria áquella queobrigasse o effectivo cumprimento dc todasas leis já existentes?

aveimopas
Dous anlm.tft lorrlblos

Oswaldo c Wnldemiir IA líni nemipntlo lugar
no noticiário dos jornaes, ,l.i tom occiipnilu,
viillam n (icciuiiii* a iirnvnveliiieiili' voltarão,
porque, no que parece, os dous "cnfiiiils-icr.
ijlilc." lem a piciiciMiuncmi das aventuras, dc
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A SEGUNDA VIAOBM DO
tDKUTSCHUND»
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A preciosa carga do »Dcutich-
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se fazerem heróes. talvez influenciados pelas
leituras dos jornncslnhós que contam e end-
mim os feitos dos meninos ciidlabrados,

ü caso é que os dous terríveis já téni fugido
de casa do pae. uni bom c pacato eiiarda-iio
clurno, que ronda as ruas da Piedade c mora
no morro de S. Carlos!

De uma vez. os dous irmãos sairam de casa e
andaram a fazer de desRrncadinlios, sem tceto
c sem pão. .'iianbados pela policia, inventaram
uma dolorosa historia de abandono pcln pae,tal como nn historia ' dc João o Maria.
O pae, coitado, vendo ns retratos dos dous eu-
diabrados e lendo a noticia, deu-se pressa cm
desmentir a historia e reclamar os filhos.

Agora voltam os dous, pequenos a pregar ou-
Ira partida. Sairam para o collegio. hontem, c
desfazendo-se dos livros, das botinas i: do resto
que levavam sobre si. arranjaram uns nícUels
com que tomaram o bonde c andaram por abi
a correr mundo...

> Custa a crer na fertilidade do espirito invcii-
tivo u aventureiro desses dous pequenos.

Foram cllcr. parar em S. Christovão. e apa-
nbados pela policia do 10° districto. que, ou-
vindo-os, ouviu uma complicada c emocionam-
te narrativa dessas dc romances.

Mus foi descoberto serem os terríveis os
mesmos de outras vezes c. assim, voltaram :i
casa do pae, que está estudando a esla hora uni
meio de corrigir a tendência aventureira dc
Oswaldo c Waldemar, que tem um nove annos
e o oulro 10.

•*•«*

lundu
NOVA YORK, 3 (A NOITE) — O «rj-iilscti.

I.-I..I" dt-ii» ve* nt.it i,-„ii\i. ,<.i».,iit(flriii4.Trouxe oni •'i.iiípciit.neiío. nolnhoniaa rn"!..'li.d.i.'. do rum uo valur dr t.ain» centos den-i* niooun braallelra,Toda n ciirrn o do irranil- rulor. Comlslfem nnilliiai*, rn ma itinlur quantidade: pri».dueto* chlmlcoii, u.elulu.lu ur nm r.ilxii* d*"SBlvnttnn'* o ncdraa preclnsoi hnldada*.'li'i.ii\.. vlêm disso nl-.itim mllliúes, diz-se quedo*, de iimri'111 em lltulos alIeimieN, dciilnu-
dox im. liuiuiiulriii n^rimiiilnu» ini toda aAmerica.

U "llrur-uliland" trouxe nlmla dun* malas
d? concíiiiuiilrnela i.fiiibil nora a "inbiii.mla
ullemu cm Wasliln**tuii,

Eis*)! mala» 'tintem mesmo foram remeltl-das dc Nova-l.undr-n para a cn-iilal.
m» m» 'tm>

A GRÉCIA PERANTE A GUERRA

O rei qucrcr.1 recuar?
I.ONIiltl-S. 3 (A. A.) - O «'llurcai. de In-formações de Salonica mihlinm ,,m coilllliuní*«ido, íivisaii.in os alliados do une o governo deAlbeiias, cum o rei Ciinslautiiiii ii fivalc. nãitniaiiíera al pr.iliicssas feitas, quando fui doiillii.iiilum" do almirante Du Fi.urmt. contiiiiaiiilanle-clicfe das esquadras aluadas nu(iieeia.

victima de um
erabaste ?

A PIRATARIA ALLEMÃ

O «DcMo» afundado
LONDRES. 2 (Havas) - O Lloyd reciTiciicpmmuiilcnciio dc que o vapor riofucflúMDeito" foi ineltido a pique.

—Ti •**?*» ij.»i
NA FREMTE OCCJDcíMfAL
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A situarão
LONDKES. 2 (A NOITE) — Os froricezes nl.cnnçiirum uni novo uucccsho ao norte do Som-me, hontem dc tarde, tomando duas linhas sue-cesslvoB dc trinchelrOB aos allemãcs na reidúode Lcsbocufs. Scitundo as primeiras noticiasfiqui recebidas, polg o communicado franeczfoi publicado com atraso, foram feitos 125 pri.sioneiros. Um douco mais ao sul. entre Sailly-bnilhscl e o bosque de Saint-PIerre de Waastos francezes tomaram também as obras de de-fesa dos allemãcs, oecupundo inteiramente a

parte sul daquellc bosque.
Ao sul do rio. nem no sector britannlco hou-ve acontecimentos ile importância.
Em Vcrdun. os ataques dos allemãcs conti-nuaram a quebrar-sc dcante das posições fran-cçzas. As perdas dos allemãcs naquclle Sector

são verdadeiramente enormes nestes últimos 10dias. O numero de prisioneiros capturados pelosfrancezes excede de 6.000.

Casa Viuva Henry
{/•'lindada lia 5o annos)

Bebidas linas de toda? as qualidades só se encon-Iram á rua da Assembléa n. lál. (próximo ao largo
ila Carioca).

mvm

Elixir de Nogueira — Milhares de Curas
-mmm-

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Oculisias-, Largo da Carioca 8, sobrado.

• - —í-i— ¦

Um roubo de café
apprehenBMa

iQuandp.' rondava"esta' wadrtfpaa 
"o>câc's

do porto na lancha <Esineraldini>» o sub-
inspector Bordini, da policia maritima, no-
tou qt*> se afastavam a fortes remadas os
boles «Rccrcio:> c «Sergipe», tripolados por
João Manoei dos Santos c' João Sévsis.

A lanciia perseguiu-os c, apprehendeu os
botes e prendeu os tripolantes.

No interior do primeiro havia 17 saccas
de café e no segundo, duas saccas.

Como estes não explicassem a procedeu-cia do café á policia os remefteu para a
3-* delegacia auxiliar. 4

As informações officiaes

Dr. Alfredo lMnlieir,o**0^,.g0'
doenças da? senhoras, vias iirinàriiis. Applica o Dl-i Nco
salvarsiui. Coiis. 70, Aéseiiililéa-l; andar. Teleph. Çent-•1.G8U. Hesid. 814, M. S. (' niaeidiann. Telcpli. Sul l.tlii
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O 13° anniversario da
independência do

Panamá
Passa, amanhã, o-13o anniversario da ín-'dependência do Panamá, republica hoje emfranco período de progresso e cujos des-

tinos são geridos pcio Dr. Beiisario Porras
y Porras, ex-ministro da Bolívia acredita-
do junto ao governo do nosso paiz. ¦

Ao Sr. Theodor Langaard de Alenezcs, re-
presentante diplomático do Panamá no Rio,
pela passagem daquella data, apresentamos

ja hoje as nossas felicitações.
" — ' -* **^#fri I '" — n—ii ¦

Dr. Hilai io de Gouvêa-KC
riz e (jarganta. ÍO, Assomblea, das 2 ás 4. A's sêgiiri.das, quartas e sextas

"'" ¦ **<Hlg» ¦' ¦¦  ¦¦¦ 

Uma transacção prejudicial
levou=á ao suicídio

Realisou-se boje o saimento fúnebre do D.Amélia Chnstinn de Oliveira Gomes, que, c*rj-mo noticiámos, sc suicidara na sua residen-cia, a rua André Pinto V20. D.qpois das forma-¦ lidades policiaes, foi o corpo dado á sepultu-ra no cemitério de Inhaúma, com gran-«le acompanhamento de pessoas intimas dafamília da exlincta.
Na noticia que hontem publicámos ha um

ponto a esclarecer, que ú da máxima necessi-dade, pois o nosso informante nos dissera que1 onipilio Montalvão era aparentado dá fami-lia, quando este indivíduo foi apenas um "vi-
garista" qne appareceu u desditosa senhora,
para a roubar.

-Ute

an® em
p® foi© Ha Bfânagia

Policiai 
'/

E estava sendo processado
Uma nova surprebandeiité alarmou esta

manhã a Brigada Policial. Havia fugida um
soldado que estava preso naquelia Corpora-
ção e sendo processado pela nossa justiça,ü evadido fora o 505' do 2o esquadrão de ça-vaüaria, de nome Floriauo Rodrigues Dor-
ncllá. , „

Ploriano Rodrigues havia sido lia tempos
preso cm flagrante pela policia do 4» distri-
cto, quando promovia grande desordem, far-dado, na rua Toblas Barreto. Na delegacia
aggredira o commissario, pelo que corria ago-
ra um processo contra elle.

O oflicial dc dia á Brigada Policial desta-
cou ¦ iminedialamciite,' uma escolta que pro-cede a diligencias para a descoberta do fu-
gilivo. , .

Fistulas e feridas-Usar"o Elixir de Nogueira
I 11 *.*•*¦ i

Os cinco mil contos da loteria
de Hespanha aos assignantes

da "Revista da Semana"
UMA PERGUNTA E UMA

RESPOSTA
p-W— Como hei de habilitar-me ao lin-do numero cia grande loteria de Hes-
panha, destinado aos assinantes da «Re-
vista da Semana», que a empresa da bella
illustração adquiriu por intermédio do
Banco Ultramarino e que está depositado
no Crédit Lyonnais, de Aladricl?Assignando a « Revista da Se-
mana».

E como será distribuído o prêmio
que pertencer ao bilhete?

E' comprar o numero da «Revista da
Semana;:, que
explicado.

iá vem íucly .muito hem

Uma pavorosa e incrível
aceusacão

¦;

Suspeitas qua se desfazem
A nova circulou hontem. Koliciámol-a. Amenor Ruth, com 4 mezes apenas, morrera nocollo de sua mãe, D. Maria do Carmo, rèsi-nente á rua Itíipiru" li. 322, quando no bondevoltava da delegacia do 23" dislriclò, onde a

pobre senhora 1'òra apresentar uma queixa
pavorosa, incrível. O aceusado do crime bar-bàrò, do atlentado horrível, preso logo cm sc-
guiclq, cra o nacional João /"eferino.

Um medico particular, facultativo da con-fiança da fáliiilia, que examinara a pequeni-na, que estivera uns dias antes na casa doaceusado, levantou a suspeita horrível.
O cadaversinho foi para o necrotério da po-licia. A necropsia cffecluada hnje desfez to-das as duvidas. A pequenina Ruth estava in-taeta e os phchomenos que apresentava, quecausaram as suspeitas, eram de uma dysen-

teria fortíssima; que foi a causa da morte damenor.

Querem vinhos legítimos, de mesa e finos do Porto?
líncpntrahi-sc na aaliga casa Monteiro Júnior i C.

8'J, 11L'A VlSiil/MlK DE I.MIAUMA, 8-2
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PARIS. 2 (Havas) — Communicado officialdc Montem á noite :"Ao norte do Somme obtivemns importantes
ganhos e a nordeste de Lcsbocufs continúmoS os
progresso* da noite anterior, tomando nor meiode um ataque rápido duas novas linhas dctrincheiras e fazendo 125 prisioneiros.Durante outro ataque a sueste de Sailly-Sail-bscl tomámos as nossiçiies inimisus na orla oc-cidcntal do bosaue de Saint-PIerre de Waast,as quaes cpnsistiam num systema dc trfnchciras poderosamente oruenisadas. Na acção íize-mo*, cincornia prisioneiros.

Fracassou comnletamente nm ataque diripi-do pclpji állemães: contra Sail|y.S".illiseI com ofim de nos des.ilo.iar da aldeia. Ò inimiKo te.tirou-se do local da accão, deixando o campocheio dc cadáveres, o que indica ter «offrido
perdas consideráveis.

Na frente de Vcrdun c especialmente no ac-ctor dc Douaumont. violento canhoncio.
() total dos iirislonciro3 não feridos feitos

pelas nossas tropas nos últimos combates dcVerduii attinue a 6.011. incluindo 138 officiaes.0_ material tomado, só no dia 21. comprehendp
15 canhões. 114 metralhadoras, dous apparelhosde telepraphia sem fio e jrrande quantidade defuzis, além de outros ápetrechos de guerra.No resto da linha de frente, relativa calma.ISo Somme derrubámos dous a^oulanos ai-lemães em combates aéreos.".
Oulras informações

PARIS, 2 (Hovas) —• A jornada dê'hontemno oomme foi assliznalada pelo completo mal-logro da reaceão allemã.
Algumas operações dc detalhe dac tropasfranco-in-jlczag foram bem succcdida3.
Os nossos tiros de barrauem c o fo-ró dasnessas metralhadoras quebraram o Ímpeto deduas columnas allemãs que, dispondo de j-ran-des effectiyos tentaram diriitir pela manhãcontra Suillv.SalIhsel um ataque convergenteAs perdas destas duas columnas foram enor.mes. No correr da tarde, as novas linhas ini-migas a nordeste de Lcsboeufs e na extremida-ne da orla occidcntal do bosque de Salnt-Pier-re de Waast. cujo cerco já está assim Iniciadocaíram cm poder das tronas franco- inglezas."A rccapitulaçúo dós despojo3 de guerra áp-preliendidos cm Vcrdun vem realçar ainda maiso brilho da victoria alcançada pelas armasfrancezas cm Tliiaumont-

Além do material capturado, os seis mil etantos prisioneiros feitos pelas tropas republi-canas provam á evidencia que a nossa acçilo vi-c.onosa de 11 de outubro não foi tão destitui,da dc importância como os állemães queriamfazer crer." '

NOTICiAS DE PORTUGAL
 «anit** ,

A vigilância na costa ajgarvia
LISBOA, 2 (Havas) — O governo ordenou quese estabelecesse rigorosa vigilância na costa doAlgarvc. '":."'"'

0 qtn nos dhsi um pròHssIoÜál soht
i uíuma''«perlciíca da turU

da Lo.aiiu
Soffiiuiln nnroce, n e-iperleiieln ija lurfn d.illlICa.ii.i, ualiii,),!', iiiiIcÍliiiI,.!,!, ,„• fabHtftt (JÜii»ill|i|ltp da itm \! .cumlc »lu jiiiiiiia. nno deu us¦¦uns resi.ila(',), aiiiiuiiciiidoii mi eimlrnrlu, n

jirovn |iratlcail.i ilciiiiiiu.tiim r.o casn iice.iricnIU « l.illeiieiu ileiso combiislivel. pelo menus
liara p us.i ciiiumiimmeíilu prociiuisudo. Hssiii,us luroriiiacijos i|iie nus clicgiiiaiii. cuntriiriiiiidi.ii iiollçln une ilcmns uu dia da esiiorlencln ciiiiü fui fornecida uu iinsso rcpreiicnliiiile peloinleroi-udag uni fiucr crer ifuo a tnrfa d inil.Ii;dlvclmciili! um e-tcsllonto succcdaiicn dn cai-vau. rui piiirissiniial que. pur nceessldado dcestudar o aSHllliuilo. asslsllu mis trabalhos da(xpcrlciiciii desde u Inicio ali o fim. nus deu
114 suas Im*irc8ti'1es nus suiuilntes termos :.¦— A O.NpcrlÕiicla diil.toü niülto u dcsc.i.ir. /o.iIcliti.s no iiHsumiitii. cila dcixiui esperanças dcum liiuii aproveitamento; a nus. proflnsloiiaeT,lui inuis um ilcsaiiontiiniciito rcglstailu. Kcs<Ias oiiisiilciacrus que fazcinns. mula sc consi-iicrc ei.um censura; pelo contrario, 'adulando
(iu uma oslrailn dn Uii|uO. assislinuis cun s».
Ilifaviio o iiileresse de-fpertudo cm liiisso meid'*
paru o iiprpVcltninenlo do conibusIÍVcl mineral,
çm subsliliiiçiio da lenha.

Imizciuos votos para que outras cspcriiMiciassc realiseni, porém cnm cunho mais sclcntificuenfio como essy. onde nada flciiu (iVovAUo .jipi'nau se ter feito u devida ciimparaçân entre t'í.(diversas caldeiras cm iicéfto, Assim é i|ue. ha-vendo Ires caldeiras cm prova, uma aquecida
por lenha, nutra que deveria ser aquecida pore.iiviiii e que o fui por lenha cm quasi toda ai.ipeiiencia c oi.tra por liirfa pulvèrlsndri, si,
su fez niiiillcaciio d.i pyroni'oti'0 eleplrlco nalornalha que i|iiciuiiiva turíii. Resulta dista
que iKiii liuiivc coiiiiiaracáu entre as (llffereiitcs
qiiiiih:..dcs de ciimhiistlvel.

Oulras considerações : Não vimos maiionw-Iros nas caldeiras, o que era indispensável-emuma prova de tal ordem. A turra empregadacontem muito alculrão. cuia presença re iiodeverificar pela côr negra c cheiro uctivo daturfa. cmprcslailos por aquelle. Não houve pe-sagem dos combustíveis c Isto ú essencial ! Per-«uníamos nus experimentadores qual foi o reu-iliinciito da lurfn cm relação aos outros.
As furiialbas foram acessas tis 17 horas; a-

que deveria conter carvão eslava intciraiiiciilccheia de lenha e só recebeu cai vão (quatro
pas) as 17.30. tendo recebido nova carga decarvão (outras tantas pás) ás 17. Ia. ficando ,i
poria da fornalha constantemente aberla. demodo que a outra caldeira, aquecida só por le-nha, começou a ferver cm primeiro logar.Nesta primeira pliase. u lenha supplantou ocarvão devido no modo errôneo por que foifeita u experiência. A caldeira aquecida porturfa, cm todo o tempo du experiência, nãochegou a levar a água á ebulição !

O iiijeclor dc turfa não dispensou uma ap-
parclhagcni auxiliar, que nem sempre é possivelobler. Refiro-me ao motor elcctrico. No fim Jeuma hora e vinte minutos, quando nos retira-mos do local, a turfa não havia feito cnlrar aágua cm ebulição, apezar das bstopas atiradasna fornalha, embebidas cm kerozenc...

Sabe-se que ao carvão pulvcrisado não é pra-lico misturar-se alculrão. por varias considera'
ções, entre as quaes a do preço elevado por (jiícfica a alcatroagcin. Ora. si o carvão, cujo nu-mero de calorias é. proxiniainente. o dobro ibida turfa, sendo alcatroado não se torna prali-co, por questão de preço, muito menos deveráser a turfa empregada em idênticas condi-
ções.

Si o pyromclro (apparelho muitas'vezes falho) registou 800 gráos na fornalha da turfaíileatroada. o que daria, elle si fosse applicadoha forríalha dc carvão, que conseguiu ferver aní!iia,.ay passo que a primeira apenas a amor-liou:'.'... ,
Gostaríamos inuilo mais dc ver nianoinetroslias. caldeiras e não o p.vromctro, objecto dcluxo em lal caso. • .

DAS MANOBRA.
"Saudades" do
primeiro dia

Vae lonite o prlm.ilio dia ilo manobrai.\nu longe c pur Isso só rijinrn so 1'alu dclleii» nriuiipaiiKiiln. como to fala de um pe-rlifo que iiiituinu. A ''lioln'" deste dia che-nniia i reoeeiipiir uuiltii ••Orlnniejilo nli ns da i"-
lilrilo mau foric, .,. nin''. entliüklh{liií, Sn.
qu.illa inr.lc boinlirín, a oiinuipliera no nenm»

/7***.vw
ir SK ? ir"W«

tfH

panienlo cra dc ''r.ivcs npprcbciisões. liem
mie ns mais resolutos c de flliíatura maisrija qniiariuii dar o c.tcniplo, mas, dcanteda tiiarniilu destampada, ns, mais audazesenergias sc quebravam. Sc quebravam não
cabe bem — sc atolavam. Como dissipar tãoma Impressão V Como conseguir fazer voltar
il soar de novo a nola alegre c vibrante ? Koicsie probl ima que jirecurou resolver umadas mais syiiipalbicas figuras do acampa-
nienlo. Cbaniou os companheiros mais o
máo, reiiijjii-os para uma comiiiuiiiração e
fez a fula. Era preciso aproveitar "aquillo"
dc qualquer fórmn e concebera então umaidea. Serviria para o ciigraj-amento das bo-tas e das perneiras, oue, com a longa mar-chu, esliivam em mísero eslado. A idéa foi
acceita, e eis que u "lioia". nesse dia me-iiioravcl, teve a utilidade dc fazer dos vo-unitários de manobras o mais cprrccto sol-dado inglez, que, como se sabe, na trinchei-ru, na linha dc batalha, onde for, trata dasua 'toilelle"' cm priml-iro logar. Para daro exemplo, foi o ex-sccrètarlo do barão doItio Hranco o primeiro a engraxar as botas.Mela hora depois, o acampamento commcn-tnyn a nota alegre e o bom humor voltava.Hoje sc recorda essa passagem como quemconta uni perigo que passou c que nãovoltará.

fogo.

fogo,
para

Justificando o que acabava de nos dizer, esse
profissional deixou cm nossa redaecão um pu-uhado da turfa mie foi subincttida a experien-cia c que eslá. de facto. fortemente alcatroada.

E* preciso sustentar oQue a victoria é certa.'•¦— Não é isso. E' preciso suslcntar oa noile, cm redor do acampamento,
afugentar-as cobras.

E A noite cada barraca tem accesa a suavclinha de dous tostões ou o seu eandici-ro, ate certa hora. Depois começam a arderfiWieiras. feitas de folha.-. e ramagens, dcmodo que façam muita fumaça. Como seve, nem os regimentos dc cavallaria, de Gc-ricmo, nem a artilharia, da Santa Cruz nemns metralhadoras, da Paciência, despertamtantas precauções;
I* fazem bem os yojunlarios, porque nãolia exercício do qual não tragam elles, cs-peladas nas baionetas, duas ou tres cobras.O voluntário atravessa os largos camposUps Affonsos em hi.irohc-mr.rcbc, tomam col-linas de assalto, dão cargas de arma bran-ca, atravcssain rios c vallados, sem vacilla-çi-cs, sem sc deterem, ci.ino soldados que niin-ca tivessem feito òütfa cousa; mas, na vozde — deitar Corpos ! ¦.— •o".' pessoal estacaprimeiro e faz reconhecimento do terreno.

}*oi num desses exercícios, como se vò danossa gravura, que foi picado o voluntárioir. lui rico de llarros. boje.' felizmente, res-tatielcculo de todo. Não é para estranhar
pois, quç.nos subterrâneos das barracas dosvoluntários se encontrem, com as garrafas deafiuas mincraes e com as latas de conservadentes e cabeças de alho, que. diz a crençapopular, espanta a cobra á distancia.

¦***HM

Farinha Flor \
Manteiga pura nata [Biscoitos Leal Santos
Ovos frescos .....)

O accordo alagoano
O Sr. Fernandes Lima recebeu de Ala-ceio o seguinte telegramma:
«Congratulo-me presado amigo ' 

pela so-lução honrosa do caso de Alagoas que de-sejo seja inicio de uma época de paz etrabalho para nossa querida Alagoas. Cor-diaes saudações  (À.) Baptista Accio-
!y->?

¦ «ao**» i
Bom cale, chocolate e bonbons só

Moinho de Ouro — Cuidado comas imitações
¦*•*•*¦

POLÍTICA DO PARA'

0 Sr. Enéas recuou
O Sr. senador Arthur Lemos recebeu hon-tem a noite o seguinte telegramma:
«Tenho a honra de communicar ao meu

presado amigo que, attendendo ás razões
que julgo atlineutes a bem do Estado, con-sen ando-me no exercício, estou incompa-
tibilisado para acceitar a penhorante esco-lha dos nossos amigos para ser candidatona próxima eleição para. governador. Sem-
pre muito reconhecido á desvanecedora soli-danedade com que me têm amparado, en-vip-lhes as minhas mais gratas e cordiaessaudações.  (A.) Enéas Martins.»

A prisão de u*n traidor
LISBOA 2 (Havas) — Foi >e¥o"no'Funchalc conduzido para esta cidade'mn"aspiriiiite 

'dd
ue dava fuga aos allemãcs ali in-Alfândega queternados.

e feriu-se
Aniaury Rodrigues, brasileiro, dc côr bran

ca, com 19 annos. estudante c residente n.iserra do Mallicus. no Meyer' foi viclima, pelamanhã de lioic. em sua residência, de uniii
queda, ficando bastante machucado. l'oi nic-iliciidii pela Assistcncja c recolheu-se á sua re-sidencia. A policia do lll" districto teve seie i-
cia do facto. • ¦

 •*"—"?•'.-y**- - - ¦-
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*T&cura as fnflammações do.'
olhos

37

A questão do pão
LISBOA, 2 (A. A.) — O Cobgresso*Econòhii-

ço iVicional. em sessão nocturna. 'hontem 
rea-lisadii, discutiu a questão do preço do pão.A sessão durou mais de quatro horas, sendotratados todos os pontos do assumpto. devendoser por estes dias publicadas as conclusões aque a assembléa chegou para solucionar tal

i^ilLoiiM'. '•¥
*-~ . "«I' •**¦¦¦ ila»

A ITÁLIA NA GUERRA
¦**«>¦->•

Ao longo da frertte ; >
ROMA, 2 (A NOITE) _ Informa o ultimocominunicndo do generalissimo Cadorna :Houve intensos bombardeios no Carso e aosul de Oorizia.
Na frente Giulia também houve certa adi-

yidade da artilharia e aceões de infantaria deimportância local.
Na frente do Trentino nada houve de im-

portanto.
Favorecidos pelo bom tempo, os nossosaviadores travaram numerosos combates. Der-ruliamos dous annarclhos inimigos.

ur• a .e,stlílã(JrilhíTt de quatorze acropíanosuCaproni!., escoltados por outros acropláno-j.Niciiport". bombardearam efficazmenlc ascolações de Nabrcsina. Dottogüano e Scoppjregressando todos illesos ao ponto de partida'Os acropíanos austriacos lançaram bombasna região de Cordevolc. cm Vánòl e lie arredores dc Tomazzo. ferindo diversas pessoas Os
prejuízos são insignificantes."

Os "batedores de carteira''
preparavam-se para uma

grande collecta

r*R^P^STfb ,,Mk> "i-ílez. -Teleplione C'
VB ;*SK,íI<sl IU834, Ccntial.-nui. Santa -

1'AL'LO PASSOS i C; Luzia, £02 | r

'Os resuSiados da poiícía
preventiva

E* commum em todos os dias que, emcertos pontos, sc dão grandes agglomeraçôeB,como nos cemitérios c mercados de floresuo dia de hoje, os "batedores de carteiras"organisarem quadrilhas com verdadeiros pia-nos estratégicos para o assalto ás algibeirasalheias.
Hoje, como nos outros annos, estava tudoassim preparado. A policia, representada

pelo inspector geral dc Segurança, majorBandeira de Mello, tomou medidas preventi-vas. Foram distribuídas diversos turmas de-agentes pelos logares que deviam ser esco-lindos pura campo de acção.
A' hora cm que o movimento era majorcomeçaram a surgir os amigos do alheio.'Os primeiros a apparecer foram vistos noMercado de Flores, mi travessa Flora. Fo-ram nresos immcdiatamente. Eram elles osconhecidos "hatedores de carteira" AlfredoEmygclio Ribeiro, Simões Hcrmarowslcy eMax Raffalowtz, profissionaes' de uma halil-lidado espantosa.
Já se preparavam para um ataque a umasenhora respeitável, quando o agente os pren-deu. Uni dellcs chegara a empregar o pri-meiro |true": um empurrão cm quem vaeser victima do lado oppòstó' ao em que estáo dinheiro. A pessoa virá-se para esse ladoo ' punguista", descobrindo-se, pede deseul-

pas e, nesse instante, nesse segundo, o outro
passa cm sentido contrario pelo outro ladoe faz o "serviço". O que devia fazer essemovimento, porém, percebeu o "tira", óagente de policia, e não s0 adeantou, sendoassim, prejudicado o flagrante.

Em todo caso, os Ires perigosos "batedo-
res de carteira" estão agora bem guarda losna Inspcctoria de. Scmirança Publica.Também no eernitirip do Caju. enlre amultidão que nli se adiava, a policia pren-deu o "punguista" Alfredo Pinto.

E. com ns medidas em boa hora. tomadas
pela policia, talvez, por todo dia de hojeraros tenham sido, ou mesmo nenhum ns'piingucados", as victimas dos "batedores decarteiras".

Uma aggressão con-
demnavel

•¦¦"—*—

O voíun.ario Silveira Martins
prestou fiança

A' tarde o Dr. Cid Braune, delegado do 3odistricto, pffieiou ao eommaiidante da 6" re-giao militar communicando que o voluntáriodenuinobras Sr. Mario da Silveira MartinsI.caíi, que se achava preso em flagrante nulortaleza dc São João, por ter aggredido ojornalista Sr. Baptista Júnior, prestara fian-ça. pelo seu delido, devendo assim ser postoCm liberdade.

JO 
ESCÂNDALO DOS TEI-EPHONES

Gomo a Light querarmar o seu negocio
Vimos lioiiicm dous ponto» OMonclasi .unuvtfiii dos Iclepliuiicsi u caloliro tabeliã d«.c hn ma d a-, cm cj-cokso u a Iini|ii||nci1n • .ri des locaes Ai(ii"!iii f uma |)U|;*U ,„,,...',Ia, porqui'. sendo iiiitniilsada suliro 

"
ei.inpiiiii de cliuniíid.is pur nnno, mí „![7.ilida clll contas mi usai.-,, nflo pc,mu!• i*mio-o a-: i.si.in.tc ,;.,,o uns Iüxih mi.K biiiSiRlilílo nos últimos .loas ou tres nicifl» •?«iiiiiio A» ride» loca-» não são lindo ostiibelccimeiito de íonnsj que » l.lg|,| ,,.'"tende que (csappiircçiin quando su traia |.purlo da cidiide cm que as suas Insiall»eOos Irt eslão feitas. Q1, assltfiinn es k ( 

'"
to< distantes os (|i.acs. segundo a insus," '
iifflrmiição do Sr. I*.r. Ilego Barri« ,'íexaclamente os qu,. mais precisam de tel».Plione, g residirem cm Buburblo» 

"m 
Zlsejam csl.ibelccidas as .Odes locaes. lerilo ÍÍS

jngar quatrocentos réis por chamada odatas vezes cm que qulzcre.u communlc •-1com outra ride local ou com „ rédc bÍÍ-ÍÍAccrcsce a circiimstincla de que o nroln
çto cm discussão „«, tlonsclbo não Sc érml*a «s pontos cm que essas redes possa, '
co ocadas, como não limita as zonas, ,<se deve estender a rfldé geral li„ „
mj I.i„bt, cuja boa vorí-.adeVm ,,,;;?as cláusulas de seus roí.trutos é bem • .

(.alculc-se. por exemplo, que .lacaréri.uiiiallinia a um grande desenvolvimento S«c c nco nu de dez. ou de vinte annos ío cmessar, irá „lé 1!)70. apenas...) ¦ l,èmma Light estabelecera ahi umn'dò Iles locaes c o assigiianlc de Jucar.iiac ,V'oda a vez que precise falar para a ei i','cm de entregar à l.ight um Se] r ^
ii ! E cluima-se a n-so obolir o velho „
?òdor,s;o0é0,,,0ld^,rc}!imc" úl™nâi R
„ Vir. , v!'T-"]° Com cm,rn,cs P"Ju!.

saes favores qlle figuram no projecto !Mas a isso os advogados da Liáht v,n r^spondem O seu cavallo de bat. II, e 
'o 

,^ratcamento dos tclcphoaes pnra os"ass|Lan-

pc*}. es,.t; .'•espelto o sophisma í grosseiro •
Èütã'u&htomW IU" os grande?, .„:
Çiaiites tem maior necess dade do telenhonébem sabe a l.ight q„e não 6 iusto qu, Vio
orfS1^ VCrd*'ule; :'V n»«»»«Ãd2"S.fio?
ser medhí* Li""''*", ^••¦'¦•••-•o não pôde
;,/.. a pc,P «"«P-tí»! da casa commercial

õ s 
,en,n0 Pe,r <>?PPrta«CÍa de suas opera-

(inndTs ?nclc?rl0 SC-U Beuero de commercio,'
V£ !5 ca?as''"veru que poderão até dispen-S'»r o uso do telephonc, pela nuturcz-i lo m inegocio emquanto outras, infi Umen ¦ mè-
mínz^oTvin'.0 

,,lllha|-S« 
i'.e s-'"pnnreTloquinze ou vinte vezes por dia. A Light sabe'

advogados digam o contrario.Us defensores da l.ight, entretanto nr«fazem „,„a disparatada dlfíerenciação en"™'cKic.antcs grandes e pequenos, ora os di-'idem em negociantes do centro e nccociiles de fora da cidade. Esta é mc-fmò a tec «
çn. nuc mais se está batendo: os ^signan-

devcr.^,!n 
Íí'1,arCS "° múl-° P««a'ão miis'

na sò r\ZP !íar n T'-'!"' {ia"h""1 »«¦>,«"
i-ètirador.^- esIt-!,b.cl<-'c-iíl0S e»* P0»tos mais'
fhien In , '° <*"n"*1I!u!' « «ia despesa, _tazendo-se crer que o numero daq.ellcs ém ,lo .».npr Üb quc ò destes e que , .igh?Mo .ia 'oi.impresso!) 

pretende favore-
minòriána,0r,a' "*°S"W °m ^«•"'oveito d».

t..,?Hmfit,lrmOSíaJ-I-ao1horra (,e «•'•minar at«
laght manda imprimir nas suas listas de as.s.gnantcs. Todos os que ahi figuram -icouimcrcantes, industriacs, .nedicotadvogat;

^ r' •; as casíí?' ,£,nfim- *l'le "<-<° sejam,dc resnlcncm particular ~ terão dc pagarsegundo o que está no projecto," ta.xí"fll
bem'- LC,ma'S as,-llama']«'- excedentes. Poisnem. os assignantes em taes condições sío'cm numero | 7.Ml e destes APENAS 14 0ac. es abcleci.d.os fora da cidade e corres, o 

"i

nrLno c? PE 4;9S1- P-rtenccm ao centro:urbano, servido pelas estaer.es Central è
formam, portanto, a grande maioria, obeile-cendo «o enlerio estabelecido pelo projecto.!seia a„ gran(le, jSp formidável, queP Sònos doze annos que restam para esgotãr-só
nermir1-0 S^í Produziria uma renda quepermitiria uma longanimidade muito ma br'
assi?(n^l=QUe •,,£-Pht finfiü ter Para com osassignantes particulares.
<Mf r^^ijnos, essa divisão não corre-'sponde a verdade Não é exacto que 0 nego-c ante, o industrial, ou' qualquer das espe-
nhnJf? SSílWSnteMiiJçltos á nova tarifa te-nhama sua contribuição augmentada segun-ao seja maior ou menor a somma de seusnegócios ou resida dentro ou fora da cidade,L um sophisma que qualquer menino de es-cola percebe facilmente. Os residentes fora
!',» 00. ?nn1trari°. s™ os que mais ne-'
Sf$«8 tP-epl>on<?, segundo o parecer dopróprio Sr. I)r. Rego Rarros... I

i-«¦*?*•>-

-*-*•***

Querei» apreciar bom e puro café?só o PAPAGAüO IX

Dous negociantes s®
engalfinham

'—-—•—
•^•^•©sigs-eijgí*

Hoje, por velhas questões, desavicram-se,
quando na rua iMaranguape, os negociantesbrs. Maurício Uziel, estabelecido com negociode fazendas a rua Sete de Setembro 97, c Sa-mucl Acolomb, á praça dos Governadores 3.Ao entror cm luta corporal foram presos pelapolicia do U> districto, oude ficaram detidos.

¦ x»**. ¦

Um martyr do
amor

A Saude da Mulher
CXTB.A TOI30S OS

INCOMMODQS DE SENHORAS

-——*- »¦—*¦*(*¦ 
« 

Chegaram setenta correccionaes
que cumpriram pena na

Colônia de Dous Rios
Chegaram hoje pelo "Laguna", procedenteua colônia Correccional de Dous Rios, 71)correccionaes que ali cumpriram pena.Ao chegar o "Laguna" a policia maritimapoz no mar duas lancha*, de ronda e fez odesembarque dos correccionaes numa lauclia

de visitas,
No ¦ cites ^Pharoux*, logar do desembarque,estava postada vma força de cavallaria dapolicia. ' •
Os correccionaes seguiram em carros for-tes para"a Casa de Corrccção, onde lhes seráuada liberdade.

E NÃO MORRE f
um mart.vr do amor o joven ErnestoUuantas dedicações, quantas des-

-•*»**-
i\lixir dc Nooueira- Unico de Graudii Consumo

E' 
Loureiro,
illiisões.

Só mesmo morrer 1Tentou uma vez e riâo conseguiu. Tentouhoje, outra „vez. E ainda não foi agora.ficara para outra,*, dirá elle -

n m 
üS.,ri!,'T ••' n'a' í'''-1'10 de -3'"11 p"=li'o

!«,„ . '" ho'|e c ,oi á r»a S. Carlos- „o¦tacio, talvez porque quizosse morrer òn"edos seus... e perto do novo amor. "Apontou uma espingarda & orelha e mixnno gatilho. I'm estampido e elle caiu f) ,'•'n';• a Assistência o soecorreu viran „s mè"'1'cos que a cousa não tinha kra idade Nemo erauco fora ferido '>cmErnesto, depois de descansar no Pndn r,ntrai. voltou á casa. a pensar na vida 
"'

Dr. Pimenla de Me|!o- -S
a. 5, ás 3 horas. - ltcsid, Alluuso Penna n. 49.

Navegação entre Portugal e
o Brasil

Communica-nos a Câmara Portugueza deCommercio e jndustria do Rio de Janeiro:
«Esta collectividade recebeu hoje o te-egrainina abaixo, do seu delegado em Lis-noa sjr. Rtjhiirp Leão, que tem desempe-nnaclo junto dos poderes públicos em Por-tugal _papel preponderante no que respeitaajici-ao da Câmara para a próxima sohi-

Çao do problema da navegação entre Por-tugal e Brasil:
Portugueza — RiQ _ Subsidio reguladonavegação primeiro conselho ministros 

'-—-
Kiimiro;»

¦ ¦*•*¦•* i

0" 
('ijjarrps populares, <lt"» fiiiin) Hio fíúyo, para
iUJ réis. cum valicsei

Io
l nrindes. I.OPES SA' i COMP
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Araújo Vianna

o maestro Araújo Vianna,
.1.. Instituto Nacional de Musica e

nossos maiores compositores.

() maestro

So Hospital Ki-angelico, onde sc achava cm
Initamciilo, em quorlo particular, fnllcceu ó:
]\ i- meia horas o maestro Araújo
professor
um du

» «4*i»

FALLECIMENTO
A's 18 horas t

lua dc SÕO (..!'>!"
illeceu em sua residência, ú
ilovõo ii. '..'lã. u negociante

Cândido Alvares Vioniio, amplamente eotibo-
ciilc cm n.-.-s.i priicu.

O MOAiENTÒ SUL-AMERICANO.

II ILIÉIUIÜ
f É lll-

pOlill!
r*p us dc tahlns feslü c

nadas pelo tratado
saudações orijii-
Co festas c sou-dó A. H

ilBCe.es, que m', multiplicavam á medido, que
nv tres inirõcs cmpenhothis naquellc pacto
viam se npproximiir o termo dc mio definiu-
va c compietü rnctifieocão, a Argentina, a se
dar credito ít linguagem tclegropiiica, foz re-
lluir o corrente elos conliuuos opplousos, au-
te it atiituile elo Ca.nnro tios Deputados, rc-
tiirtlaiuio, desconfiada e indeciso, o octo pejo
qunl seriam ratificadas as clousuli.s tloqucl-
lc traindo.

Item nos poderio interpretar esso mudança,
íi nâo real ao menos oppurehte, tio Argentl-
ji:i, o Sr. prof. Só Violino, lente ele direito
internacional da nossa Facilidade de Scioncius
Jurídicas, publicista c, o que é muis, 'antigo
iiieiiibro ik's*c congresso que, rénuielò cm
Jlnnievielco, discutiu, eslutiou e ojiprovou
princípios análogos aos que sc acham crystii-
lisulos no A. Ií. Ç.

S. S.. rcccbenelo-iios em seu gabinete, esto-
i.i com "a inõo no mossa", como vulgar-
mente se diz, porquanto redigia um capitulo
(lo livro qne está a escrever .sobre o famoso
tratado, e eolligia elementos esparsos da opi-
llião de Iodos os escri piores elo Américo elo

I

—Si eu qiuzes-ie llic oponlor os .razões que
me levam a eondemiiiu- ei triitodo do A, I!. C,
es.l;i cousa vaporusa e acrea tle epie tanto se
fala. mas que ninguém ao certo conhece, le-
ria matéria paro enchei' edições consecutivas
iia A NU1TK, Limito-nie por isso o lhe dizer
nuo ndúpto a opinião que vê na celebração
(Io semelhante traindo em tlesvirtiiumenlo
lios princípios ele arbitragem tal como o piau-
cimos na AniCrba. Deve alias estar lembrado
ile que no Congresso ele .Montevidéo apontei
i' piano ele unia arbitragem oinplu, obrigato-
riu e permunenfe que tivesse por 

'saiicção o
ameaço da quebro ele neutralidade dos paizes
alheios á pendência; os quaeii nõo seriam
obrigados a seus devores de neutros uma vez
'ltie tis nações não dirimissem seus coilfiietos
pela arbitragem, dentro;, dás condições pro-
postas,

Além disso o prof'. Só Vianna considera o
tratado do A. ii. C, independentemente do
Chile e da Argentina, isto é, isoloudo-sc elo
Ponto dc visto coiiiinuiu dos partes contratai)»
tes, como nnti-politicò, segundo bem elemons-
tra a ativem ele desconfianças, ainda não dis-
sip.lda, que o envolve.

ií'parecer de S. S. que o lirasil eleve fazer
Político continental, c não político ihteresta-
dual, ou, melhor, político tlc regiões, de zo-
n;is, dc determinadas noções, cm suiiima. Uma
Politicu modelado por tnl itíca seria digna da
louvores, o não traria o perigo latente dos
outras nações, porquonto não ha creança quenão suihn que o nosso pniz não tem limites
"penas com a Argehtiitn..., e nem espirito,
por muito preguiçoso, que não estabeleça a
sypoll.ese de um conflicto entre a Argeiitiao,
0 Chile c o Uriígtiõyi por exemplo, poro seis-
iiiar ua altitude tpie nos caberia; dadas os
jiossas relações com aqucllas primeiras repu-
¦Nicas, o a intervenção elo Uruguoy, paiz quealiás cito como poderia citar qualquer outra
"ação limitrophe...

Heferindo-se ó opinião argentino, repre-
sentada nos conceitos elo Sr. Carlos liceu, em
art[gos .quê vierom o lume no "ül Radical",'0 Sr. Sá Vianna externou-se pouco mais ou
menos do seguinte modo:—-Nau é apenas o Sr. liceu que condemua
J 

tratado do A. 1!. C, e acredite que si nõo
fossem o natural escrúpulo c o discrição que"°.s levo n não divulgar escriptos phrticiila»res. Ilic citaria os nomes dos argentinos e
Peruanos llltistrcs que me solicitaram^ emcartas, o auxilio pnra umo componho contra
j1 

•*• li, C. Nôo padece porém duvido que en-lre os vários trabalhos .'. esse respeito oc-oiipam plano distinclo os artigos do profes-sor liceu, cujo argumentação e critica nadaUc'Mni ;, desejai'.
'-' verdade que tõlegraninias ultimamenterecebitlos nesta capital nos contam como c

l'0r que o professor Becu declarou que nõo1,1;"s faria opposição ao tratodo. Telcgram-
l?Js. porém, não dcslroein argumentos. A roo-"(liide i: gue a opinião exarada nos artigos°° Sr. Becu continuará a vigorar sempre,
Psrquí i ali que está o modo de pensar do
D°t-vel publicista...
.Assim, concluindo sua palestra, o Sr. Dr.
'a Vianna lembrou ainda uma vez o quanto"os é [iccessjria amo político lo.go, iimerici-
J13, continental e, lembrando isto, sniiluilo parecer indicar não ser outro o pio- jHfamina político d* Araentlmu

As baixas dos bullioc-
runtos «xcedom do
dezenove mllhOes do
homens!
NOVA YORK, 2 (A NOITE) - O Sr.

Rrliinido I». Keen, correspondente da «Uni»
ted Press» cm Londres, na ma chronka so»
bre a situação diz quu, segundo os' melho»
res calculas leitos na capital inglesa, as
peidas totacs dos he!lit>urantes. desde o
Inicio dn guerra, podem ser assim compu»
tiidos:

Mortos, 4.600.0ÜO homens.
Feridos, 11.245.300 (estes algarismos são

oliiciaes).
Inválidos; 3.373.000 lioinens.
O numero dc .prisioneiros (extraviados) 6

completamente ignorado.
Os nlliudos atacam na

direcção de Monastir
PARIS. 2 (A NOITE) - Telegfaphani

di* Snlniiica:
'\'a ala esquerda, nn sector francu-italo»

servlo, t-àiii empenhada desde as primei-
res horas da rnaiihâ, uma grande batalha.
Os alliados estão atacando, com suecesso,
as |*o$!çò.s búlgaras.

Dizem du Vcrriu que os sorvlos venceram
os búlgaros no Ccrna e fizeram progressos
sensíveis un direcção dc Monastir, apezar
da desesperada resistência dos teuto-bulga-
ros.:*

O general Sakharoff vae para a
Dobrudja
LONDRES, > (Havas) — Itadiogramnii. dc

ltucare.4t infama ter ali chegado hoje o ge-
nerul Sakharoff, que uté aqui comniundava
as tropas russas em operações nu (faliria.

O general Snitharoff vau dirigir agora as
operações na Dol.rudja contra os exércitos
de von Maekenscn.
A Aüsmunha iniciou o recruta-

mento dos civis belgas
LONDRES, 2 (A NOITE) — Telexrapham

de Amsterdam:
"A Allcmanha prepara o rerrntamenlo, em

massa, dos homens e <lut> mulheres da Bel-
jiica, que vno ser obrigados a ficar á dispo»
sição das autoridade*) militares para. qual»
quer serviço que dclles ne c-ija.

O minislro von Groner foi investido de to»
dos os poderes para proceder ao recrutamen-
to da população. Vou Groner, falando a um
jornalista de Berlim, declarou «iue esg_ me»
dida é necessária", porque todos os trabalha-
dores disponíveis allemãen já estão a servi»
ço do governo nos seus respectivos districlos.

Esta noticia cansou em toda a Bélgica, a
mais dolorosa impressão. .Mus, como a vigi-
lam-iu itlUniii no fronteira redobrou de vigor,
«'• quasi impossível a fusa para a Hollanda,
Muitos belgas, entretanto, aterrorigados, têm
atravessado o rio l'>culda h nado, refugian»
do-se em território hollnndez.

Este lueto chegou ao conhecimento do ba-
rõo dc llissinir, governador gerai allemão da
IK-lgie-it, i|ue municiou vários rebocadores ar-
mudos cruzarem o Escalda «- prender os íu»
gitivos.

Sabe-se egunlmenfe aqui que os prisionei-
ros de guerra que estavam recolhido)) aos
campos de concentração dc Sennelngcr e
Paedcrborn foram removidos para serem ali
installndos os trnbalhudores procedentes das
regiões oecupadas pelos allèmães e que estão
sendo recrutudoã ã íorçu.

A situação dos italianos na Albtt»
nia, apreciada na Allemanha
ROMA, 2 (A NOITE) — Foi nqui recebido,

através da Suissa, um numero de segunda-
feira da "Munchener Nachricliten", no qual
esse jornal de Munich faz largos conimenta-
rios a respeito da acção dos italianos na Al-
bania.

Diz elle: "O.s italianos oecupam actualmen»
te todos os centros importantes do' Epiro.
lia um anno apenas, a situação era para os
italianos negativa; agora é positiva. Crea-
ram-iic para o estado-maior bulgi.ro novos
problemas que certamente o prcoecupam, as-
sim como ao estado-maior au.T.t.riaco. A oc-
cupação de Valona pelos italianos permitte-
lhes bloquear o Adriático, impedindo o sen
aeeesso aos navios mercantes ou de jfuerra.
Os italianos estabeleceram uma linha defen-
siva poderosíssima na costa albaneza, tendo
artilhado com peças de grande alcance as ai-
turas do litforal. Os austro-allcmâes, para
resolverem a situação a seu gosto, necessita-
riam sitiar essas posições, irias faltam-lhes
para isso meios süfficientes;"
"" '•¦ *iei^' ¦

eii H

A commemoração
dos mortos em

Nictheroy
Embora o calor que hoje fez em Ni-

ctherpyi teve grande concurreiicia a romã-
ria aos cemitérios daquella cidade.

Os bondes da Companhia Cantareira mi-
ciaram o transporte cie passageiros logo pela
manhã, até á tarefe, tendo sido o serviço
irreprehensivel.

O publico teve conciucção para aquelias
nccropoles de minuto a minuto, tendo sido
otraíc-go dirigido pelo respectivo gerente,
Sr. Antônio Santos, auxiliado pelos Srs. João
Ladeira, Martinho da Costa e.Damaso Con-
ceieõo.

Ó numero de carneiros e sepulturas orna-
montados, não só no cemitério de Manthy
como nos dns Confraria de N. S. da Coii-
ceiçao e S. S. Sacramento, foi grande.

Nas respectivas cápellás foram ceie»
bradas missas, notando-se na de S. Pedro
a presença do major José Diogo Fróes ela
Cruz, thesoureirq da Prefeitura Municipal,
representando o governador do capitai flu-
iniiiense.

Também não foi pequena a concorrência
de pobres que esmolavam á entrada e nas
aléns dos cemitérios.

ü policiamento foi feito por agentes do
Corpo de Segurança e praças da Porca Mi-
litar. ,'.' .-¦

Em todos os cinemas serão, á noite,
exhibidos 

"films 
religiosos.

—- O Circo Pierre não funccioiiará, pre-
stando assim homenagem aos mortos.
***** •• • i ¦¦¦¦¦¦. i ¦¦¦¦»—auM»

A propósito da sitnaçSo 4o fnnreionalis»
mo publico, era face da lei orçamentaria da
despesa, lia dias, publicada uo "Diário do
Congresso", a do quo essn classe pretende
solicitar do Senado, pudemos conseguir do
Dr. A, Maxi.no Nogueira Penido, «pie se acho
Incumbido dc pugnar pelos seus direitos, pe-
Ia Associação «tos Funeciouarios Publle-os Cl-
vis, e cm virtude de deliberação tomada cm
asseuihli'-. lealisiido nu sédu do Club dos I-uu-
ceiouurlos Publlcus Civis, _ .cguiiiU iiitcro
saute palestra:—A situação do funccionaiismo publico jo
é melhor, começou S. S,, do que. u «pie se lhe
desenha'.» por oceasião du apresentação «Io
substitutivo òfforccldo ú emenda de autoria
ila boucodii siil-rlograiidense iiutorisaúdo u
rembüeluçõo dos quadros du admlnlslração
publico federal. Hasta dizei' «pie tal roíorino
foi uulorlsadu "ad-rcferfiidum" do Congres-
so Niicioiiol. Si, i-in scuielliuiitc rcor_iiiiisiiçiio,
forem offe-ii.lietos quaesquer direitos do fun-
cclo.iolisuio, ou, quiçá, prejudicado o rega-
lui- funccio..iii.ic-r.ti. dos diversas repartições
do Estado, —o que aliás nõo é. de prever, da-
da a ponderação do honrado chefe du nação
e de seus dignos auxiliares — buverá tempo
dc levar uó conhecimento dò Poder Legislai!-
vo os pontos carccòdorcs dc modificação ou
mesmo a necessidade «Ia rejeição da alludida
reforma.

Todavia, considero desde já victorloso, cm
parte, o movimento iniciado nu memorável
reunião que teve logar na sede do Club dos
Funccionarlos Públicos, no etiu 23 dc selem-
bro ultimo.

Tive então a honra de ver approvada a pro-
posta que offereci A consideração dos meus
collegas e cujas medidas, defendidos com bri-
Ihantismo na Câmara por espíritos de escol
e pelo maioria du nossa imprenso, merece-
ram, cm parte, u approvução duquello casa
do Congresso, cm dispositivos constantes do
orçamento da despeso, cuja redacção final foi
hontem opprovado,

li' assim que, nu parte nttincnte ao Minis-
terio do Exterior, prohibiu a Câmara, no arti-
go Vi, a nomeação de addidos gratuitos ou
sem vencimentos. No artigo 21), VIII, relati-
viimcnte á despesa do Ministério da Guerra,
permittiu o aproveitamento nas vagas que se
verificarem ua Directoria do Expediente do-
qucllc ministério, respeitando o direito de
promoção no quadro, dos addidos ú incsm.i
directoria que Unham móis de lll annos ele
serviço.

Relotivãmente í concessão dc licenças que,
pela moção approvada na reunião a que*
acima a Iludi, seria dado. indistinclaracnlc, a
funccionarlos civis e militares cora o goso ds
vantagens pecuniárias, computado o tempo
para aposentadoria, entendeu a Cuuiura de
uutorisur o Executivo a conceder licença por
dous annos, co:n o soldo, e sem prejuízo da
contagem de tempo, uos officiaes do Exercito
que o requererem, (art. 74.1; aos funeciona-
rios públicos, porém, facultou openas licença,
sem vencimentos de espécie alguma (artigo
68, IV).

Seria, no emíanto, dc toda a equidade que
se concedesse licença com a percepção de or-
denado aos funecionarios públicos quu ti-
vesseni mais de dez annos de serviço e com a
melado dos vencimentos aus que tivessem
mouos tempo dc serviço.

Releva ossignator <tue, em todos os cosos, a
licença seria concedida "segundo a convc-
iiieucio do serviço, a juizo elo governo" e
não podendo excedei- a uin terço da lotação
do cada repartição.

Seria altamente conveniente que as snp-
pressões Ordenadas no artigo 89, em relação
ás alfahctêgás da Republica, recaíssem exclu-
sivameiite uos cargos iniciaes, de modo a não
niátar o estimulo «lio pessoal pelo rétardàmeii-
to exagerado do promoção a que o mesmo
tem direito.

¦ Explicarei melhor o meu pensamento, sn-
lientondo que, por exemplo, em vez da suu»
pressão, como se propõe, na Alfândega do
Rio de Janeiro, de urn con fcrente, dous pri-
nieiros eseriplurarios, cinco segundos, qua-
tro terceiros e cinco quartos, fosse levada a
effcito a suppressõo de 40 quartos cseriptu-
rorios ou mesmo o extincçâo totol desso cias»
Su dc funecionarios.

Calculando "grosso modo", temos que a
suppressão elos iogares proposto no citado
artigo ÍSil para a aduana da capital ela Repu-
blico produzirá, quanto ao ordenado, a eco-
nomia de 70:4008001) aiiuuoes, cinquanto que,
pelo suppressão tie 110 logorcs de quartos es-
cripltirarios, a economia apurada seria de
72:0004000 ..annuaes, elcvando-se a í)(i:000Ç000
aiiiiuaes com a extincçâo da classe.

Ha no proposto de orçamento do tlespesa, a
ser remeti ido em breve pnra o Senado,- me-
elidas que. beneficiam o funccionaiismo em
geral, civil e militar, compreheudidos nessa
expressão' os operários e diaristas da União.

E', por exemplo, o que se contém no artigo
80, pérmiltindp o consignação mensal ás as-
sociações e coixas beneficentes, constituídas
pelas próprias classes, até _|3 dos ordenados o
diários, poro occorrei- oo pagamento elos com-
pròmissos com os mesmos contraindo;;.

Nas mesmas condições encontra-sò a cons-
lante. elo artigo 9(i, que determina que cada
ministério civil erganise, "ad-insfar" dos mi-
nisterios militares, aimiialmente, o almanak
do respectivo pessoal, tonto cffectivo como
nd elido.

Dados as manifestações favoráveis ao fun-
ccioiiolismo, feitos por-eminentes membros da
Cornara Alto, dos quaes uo momento me rc-
cordo elos Srs. A. Azeredo e Alfredo Ellis, em
entrevistos concedidos recentemente ao seu

Para uma affiicção!
Om veliio conto
Minha rica senhora. O meu liomem

doente <• tu com um filho a morrer, 'iiului

cá este cordõusliihii quo tmiixo da l> rra, mas
uo "piígo" dá pouco. A biniiuru podia com»
prur-m'(i...

Madume ex(iinlnou»o, viu-lhe o peso.;
Quanto quer.

20$. E' paru uma offlicção...
E assim io, com a mo.ina. cuntiU-na, de

/______P »^m tt ^' 'ft.-f

¦ JÍ'Í];V f ,**. ' *v. ' 
jHl .. «___Mft''í/ ' (

mm
.Vnriíi Joanna, a mais velha, e a compa-
uhelni, Maria da Conceição, as duas

afflictas

casa em casa, sempre tendo um cordão para
uma offlicção...

Mais tarde, epiando examinaram o cordão
i que viram que eru dc lutão dourudo ! L'm
"couto do vigário".

Em toda parle havia uma victima c uma
queixa á policio.

Hoje, lá estavam as duos mulheres pela
rua Padre Miguclino, cm Cotumby. Os com-
misr.itrios do 9J districto as prenderam.
Choraram,

— E' para unia .ifflicção.
Mas já sabiam do "tiuc". Revistadas, fo-

ram encontrados muitos cordões eguues, to-
dos falsos.

Ficaram presas. Já é um consolo para
as victimas. Chamam-se; -Maria Joonna, que
conto 40 annos, t Maria du Conceição, que
conto 29.
-- ¦ m*m i

0 Sr. Oliveira Lima
prohibido dc ir á

Inglaterra
Algumas palavras deste

illuttre diplomata
NSo iibstunlc os fuuiioliientos que lios lo-

voruui liontcm u uotlciur que o Sr. ministro
du Inglaterra sob iitlticaro ao Sr. Oliveira
l.ima que o goveriio iuglux uin lhe iioilt-riit
pcnnlttir o desembarquei naquelle liai* em-
quanto «Intui- u guerra iioliclu i|Uu iiiautc-
mos, « já hoje rcpctluii pclu iiiiprvusii du
iiiNtil.ii, proeiirámos do novo áquelli' «llplo»
mato. S. Ex., ante os nossos reiterado*, pe-
didos, limltui.-.M' a «lincr u st-guiute :

— Continuo n Ignorar tudo. e, repilo, si
ha alüUiua cousa «le exacto, so o lluii.uroty
poiti-rá presto.- iufurinuvõus. Náo devo, po»
rem, Un- occultar o quuuto, logo á primeira
visto, appareco inverldico o telegraminu de
um vespertino dc hontem, segundo o «piul o
governo britouulco declarara ou Sr. Fontou.
ru Xuvicr que eu não eru "persoua grota".
Ora, nu., ha «íuom mio saiba que lul decla-
ração s/t poderia ter logar si eu fosse «b-s-
ehipenhnr alguma inhsilo diplomullca junto
uo governo «le suu majestade; mus esto não
i o meu cnso, porqüuulo Irei a Londres puru
examinar papeis o nrchlvos o nüó para as-
sumir cargos dc ministro ou cousa semi'-
lhuuti'. O governo dc Inglaterra poderia di-
zer, quando muito, «pie nõo era desejado o
iii.-ii desembarque, aliás com súrprezo. mi-
nho, dodo o tempo qin- tenho vivido cm Lou-
«Ires, us relações que ali cultivo e o facto
de eu nunca haver cs.-ripto ou articulado pu-
lavro um desabono «io«|uclIu grande Nação.

i ie» i

Quem foi que passou a
nota falsa?

• i

Uui reboliço numa espelunca
da ruu da Constituição

Na frente, as boiidelriuh.ts. ns flores «!•• po-

Ik-i, 
il.uu.iiiidi) u utu-iiçõo, i.uiiiiollu casa cui

fitiu «1» "caverna", uu nu. «In Constltulçilo
ii. jii, «ii'spi'1'iuii.ii. o ctirlosidndu <io liuspauhol
lliiii.áu Miguel Alonso,

Uuo sorlu ii«iuilli) ',' 
Que haveria ló doutro,

n» fundo, «li-p.ii:. do um .comprido corredor por
oiiilc i.ilrov.i tiintii Kfiilc V

—- Vâ« ver u luta ilo cobro com a oro.ihnl
Entrem l Entrem 1 — nau tardou o csguclnv-ite
ussim um hoii.cui quu se nevreoü do llonnlo,
M'iluzlixlo-0 u eulrar. li o ltomão fui.

Aquillo tudo mio cru mui.-, nem monos do
«it.e «mn cosa «le jogo barato, uniu ospulunco
ú, barbo-, do policio, uli, nas visiti|.oii','iis «lu
4* distrletii policial.

Diihi a instantes bavln uo lulOrior unia ul-
gii/ui-ru mudouhn. Trouxeram o homcmr.liiho
uté ú pm-tu o o eulregai'tii.1 u um guordu nm-
dnnte. Juntamente com uma nota de '>'>.? 

que
«li/iam falso i- i|uc o Romiio lontorn trocar, o
hoineiu.iiihii protestava, dl/cndo «pie liu viu
dudo umo noto poro trocar o que cllu» huvllim
u substituldu. Mas, ...es...u eoino ¦> protesto,
ltomão foi levado pnnr o dclegoclii e o po-
lU-iu upuroii <> facto, ciiKiuoiilo u jogo continua
nu interior do "caverna" dn ruu du Constitui-
«,-un o uno oppuiece... outro eeilulo lulsu
dc 509.000". •

A nota entregue á policia ú de n. 20.050. se-
rio 18 e estampa 12*.

•****•
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Trinta e seis mil violetas para
Finados

BAHBACEXA. 2 (Serviço especial da A NOI-
TE) — Grande massa dc povo em romaria ao
cemitério. A casa Flora, daqui, reinctteu á
Arte Floral, sua filial abi no Rio. poro o dia
tio Finados, trinta e seis mi lvlpletás. tres mii
rcmontitnas <- garnde «iiiiiutidode do outras
flores. .

¦ m*** '

Audiências no Cattete
O Sr. presidenlc da Republica receibcu boje

cm audiências particulares, os Srs. Dr. Custo-
dio dc Magalhães, director do carteira cani-
bial dò lioneo do lirasil, que tem de partir
sabbado paro Lambãry, e o almirante Brosi-
lio Silvado, lim audiência especial o Dr. Wcn-
cesláo Hraz recebeu o Dr. Affonso de Camar-
go, presidente do Paraná, que. foi tratar i de
assumpto referente ao seu Estado.

¦ m*1m ii'-

Até no dia de Finados!
A policia du 12" districto prendeu hoje

em flagrante diversos indivíduos que faziam
jogos prohibidos na praça 1). Antônio li. 4.

A diligencia foi feita pelo delegado cm
pessoa, Dr. Cícero Monteiro.

A mesma autoridade apprehcndeu ainda
petrechos de jogos de azar o muchinas caça-
nickeis nas casos das ruas Frei Caneca ns. 154
e 155 « Rezende u. 14.

mo*

vehiculos
e OFgan.isam uma

Os proprietários de
reunem-se

sociedade
Realisou-se boje, ás,17 1J2 horas, á rua Ba-

rão de São Felix n. 10, uma grande reunião
tlc proprietários de vehiculos; U Sr. José Joa-
quim ele Iirito, representante ela. firma Eran-
cisco Joaquim ele Iirito & Ci, expoz os motivos
diircuuiái), concitondo os proprietários de ve-
hicttlós a orgonisar umo sociedade poro elcfe-
sa dc seus interesses. Foi eleita uma commis-
sõo para redacção elos estatutos da novo so-
eictinde e .occlomoelti tuna directoria proviso-
rio. Assim, o Rio conto deseje hoje unia socie-
elude (ie proprietários ele' vehiculos.

»—»zq** -

ALeraçóes no trafego mu.uo
entre a Central e a Leopolclma

Em ti-fcm dc ixispeccão: segue amanhã, ás 7 e
15, .'.té Entre Hios, a adininistração do . .itriil.
Essn viagem prende-se :io serviço de trafego
mutuo da Leopoltlina Haihvo.v com n Central

1 do Brasil, no ramal de Porlo Novo. cujo con-
l troto está suffreiuio grandes alterações.

jornal, acredito que o funccionaiismo podeeáainda conseguir da sabedoria e do espirito
de justiço elo Senado que sejam realisadas ai-
gufiios ele suas legitimas aspirações.

Assim, tle accordo cora a moção approvada
na assembléa tle 23 de setembro, e á vistu
das patrióticas ponderações feitas pelo Sr.
presidente da Republica e pelo "leader" dj
Gamara, Sr. Antônio Carlos, em audierneia quese dignorom conceder a mim, ao Dr. Lindol-
pho Câmara e aos demais membros do com-
missão nomeada cm virtude ele deliberação
da referida assembléa, pretendo, em nome do
classe, subincttcv á criteriosa apreciação da-
quella alto corporação pólitica uma represen-
toeão pedindo sejam convertidas em lei ns
medidos que esso vespertino teve a bondado
ele publicar ho dias, em segundo clichê.

Umascènà trágica em
IVlaruhy

Qrii homem morre aTò
e ou.ro sacrificasse para

.sslval-o
Hoje, ás 14 horas e .'10 minutos, quando jus-

taiiiente grande era 6 movimento no cemite-
rio de Maruliy. cm Nictheroy, foram os"que ali
ie achavam alarmados com um grito :

— lista se afogando um homem !
Para o locol correram,iniiunieros populares,

dos quaes muitos se atiraram ao mar porá sal-
lar um homem eiue. mergulhara e náo muis ap-
parecera á tono. Era o menor Alcides tlc Souza,
de 1!) annos tlc cdade; dc côr parda; filho de
Antônio Thomoz de Souza, que perecera afo-
gado, puis, oo tomar banho, na enseada, eu-
terrara-se na laitia ali existente.

Muis afoito elo que os outros, o popular
Agostinho dá Costa, de 21 unuds. de côr par-
du, escapou dc morrer lambem, tendo sido
retirado do lodo em estado grave por Antônio
Correu.

O corpo do infeliz menor victima da sua
imprudência foi trazido pura terra por Júlio
José dn Costu e conduzido para a residência
de seus pães, á mu General Castrioto n. 27li.

Agostinho, que quasi pereceu afogado, foi
removido para o hospital de S. João Baptista.
... > mot** '

E elles volfim...
A policia marítima requisitou da 2° dele-

gacia auxiliar quinze praças de policia para
o desembarque de setenta correccionaes vin-
dos hoje á tarde do ilha Grande. Todos elles
cumpriram pena na colônia Correceional e
são agora restituidos á liberdade.

¦ m***. •

Asfaçanhas do
«NSaBcreado»

c
Desancou um supplente de

policia
•".Miguel Malereado" é um desordeiro, ve-

lho conhecido da policia dos subúrbios. De
ve-z em quanto anda elie ús voltos cora as de-
legadas, como acontece agora no 20" districto.

Precisavam as autoridades deste a sua pre-
sença e, encòrttràndo-o em Cascadura, ò sup-
pleito Oscar de Albuquerque mondou um po-
liciol prcudel-o. "Malereado", cujo nome é
Miguel dc Oliveira, reagiu á prisão. O sup-
plentc foi convencel-O «le «tue tlevia seguir o
policial. "Malereado" voltou contra elle a
raiva e foi uma tremenda saraivada tle ponta-
pés, sopopos e cabeçadas, que- o supplente
conheceu de perto. E quo si foi cortado a ua-
volhodits, pois que o desordeiro estava empu-
nhuudo uma navalho e «los grandes.

Tão grande foi o alarma «tue correram Ceou-
sa milagrosa nos subúrbios!) outros policiaes,
sendo "Miguel Malereado" subjugado e con-
duzido á delegacia; onde o autuaram.
—.. ¦ ¦ mo** »

UM TI® «^áSlSÂ^O
A'.s IS hni-iis a Assistência foi sbccorrei* uma

crença gravemente ferida por ter soffrido uin
espancamento.

A menino Noemi», con. -1 annos, filha «le
João Pcrato, residente em São Mntbeus, no
estado «to Rio, lt-voro uma sovo de seu tio I.uiz
Pcrato.

Ein estado grave foi removido paru a Santa
Cnsn, pela policia do 2'J" districto.

¦ ie» ¦

&or_ eu nas cg_.ilaüas
Na Santa Casa falieceu á tarde Augusto

da Rocha Coelho, residente á rua Pedro Ame-
rico, que, como noticiámos cm outro logar,
hoje, pela manhã, fôi-u gravemente ferido na
cobeço pelo peixeiro Artlnir Potetucci. que se
achava armado com um grande cutelo de
cortar peixe.

O cadáver foi removido poro o necrotério.
¦ ***** ,

Ficou patente
O official apanhou

O homem estava imprudente, achava o Ro-
mualelo Peixoto. E, demais, em frente uo ce-
miteriu. num dia tlc finados, übservou-o. _

6 homem imprudente, o official de justiça
eíá -° Vara ele Orphãos, Manoel Agostinho Ua
Costa, não gostou da observação e reagiu. O
te-mpo fechou. Os visitantes do cemitério do
Caju' fugiram apavorados. Garotos faziam
ioda e no centro os dous homens lutavam.

Afinal chegou a policiu do 10" districto e
os lutadores foram presos. Agostinho eslava
com escoriações pelo corpo e Peixoto com a
suu bengalu quebrado. Ficou portanto paten-
te. que Agostinho apanhara mais.

» mo** i

0 perigo das velas nos
túmulos

'•— 
Ufíria mulher com as vestes

inceniiiiatias
JUIZ DE FORA, 2 (Serviço especial da

A NOITE) — A operaria italiana Maria Fal-
co, quando orava junto ao túmulo de um
seu patente, no cemitério da Gloria, teve
suas vestes incendiadas por uma vela. Ma-
ria Falcò, que foi soecorritia por varias pes»
soas, apagando a3 cliammas que a envol-
viam, ficou gravemente queimada, sendo re-
colhida á Santa Casa.

mo**

Uma nova sociedade protectora
de ciasse

A dos motoristas marítimo*
FuneJou-se urna nova agremiação de cias-

se, que tem por íim a de lesa ilos moto-
ristas marítimos, classe bastante numerosa,
cujos direitos vinham sendo prejudicados
pela guerra feita pelos seus coíiegas ma-
chimstas.

A novel sociedade denomina-se Sociedade
Protectora dos Motoristas Marítimos, visou-
do a detesa de todos aquellcs que traia»
Ihcm em íai mister.

O objectivo dá Sociedade Protectora tios
Motoristas Marítimos c conseguir que a Ca-
pitiinia do Porto cohsinta aos seus associa»
dos o trabalho em navio de qualquer tone-
làgèm.

¦ ***** »

O "cometa," «lesappare-
ceu coai eoao CG_st$s

és
A po.lüia procura-o

Era "cometo". E todo aquelle dinheiro que
cllc devia entregar aos seus patrões fasei-
noii-o. Doze contos de réis, resultado de veii-
da de perfumarios do firma Serpo & C. E si
elesopparecesse com elle í — pensou Manoel
Antônio Xavier; o agente commercial.

Dias depois o.s patrões não tiveram móis
noticias «Io "cometo"', iitije-, por intermédio
du um advogado, a firma lesada deu queixo
á 2" delegacia auxiliar, que voe abrir iiiqueri-
to e procuro já ò empregado infiel.

A morte do esti-
vador Manoel

Tavares
.ló noticiámos em outro local a morte do

estivador Manoel Tavares, cucontrado nas
immediações ele um albergue nocturno, na
Saúde, varado por uma foco e a morrei'.

Continuando as diligencias em que eslão em»
ocnliadas, as autoridades do 11°. districto ou-
viram esta tarde uma testemunha de vista
dc toda a scena e que reconhecerá o assassi-
rio si o mesmo chegar o ser descoberto pela
policia. Foi o nacional José Lucas Cabral, que
reproduziu os .pornu-nores tio crime.

A victima dormia num terreno devoluto.
Cobrai descansava tombem a poucos metros
de. distancia. Em dodo momento, tlous ho-
merisj um, preto, reforçado, epie se odeontou,
acordou Monocl Tavares com uin ponta-pé, di-
zendo: 1'reporc-se poro apanhai'.

Manoel, como um gaio, resoluto, saltou, pon-
do-se ein guardo. Mus a luta fui de. um se-
guiitlo; o outro, puxoiído unia faca enorme,
aproveitando-se ele uin instante opportuno,
atirou lim golpe terrível; pelos costas, contra
Manoel Tavares. O ferido deu um-grito c
ctiiu. Os dous fugiram. José Cobrai ocompa-
nhou-os ainda, de longe, mos teve medo dc
proseguir, quando entraram os dons paru umo
rua mais escura. Retrocedeu então, chamou a
Assistência c. retirou-se do local, pura que nõo
recnissem suspeitas sobre elle.

As í>esquizas policiaes proscgúirfto.

Uma pancadaria
PELAS CORRIDAS DO

CASAL
Foi unia complicação, em que coda um opa-

nhou o seu pedaço. Entraram era scena a
faca, a foice e o páo, saindo todos feridos,
mas ligeiramente.

O coso foi assim: Manoel Firmino Nasci-
mento c sua amãsia Rosalina Souza, ambos
prelos e residentes no morro dos Urubus',
na Babylonia, Leme, brincando, desceram, a
correr, o morro, indo parar á frente: do casa
de Abílio Dias elo Coslo, vendedor ele píiroty
naquelle logar, que protestou contra o iirin-
quedo. Firmino, indignado; disse um dcsitfo-
ro e os tlous entraram em luto. Firmirip fe-
riu Abílio com uma pequena foice e este ;.
Firmino com uma foca.

Intervciu então Gustavo da Costa, também
preto, que, armado dc páo, foi desancando
o pessoal; ferindo outro vez o Firmino.

E- os tres lá ficaram ainda o brigar, fi;-
gindo Rosalina, que foi ó policia do 30" dis-
tricto contar a cousa.

Acabada a luta, receberam todos o.s soe-
corros tia Assistência, sendo ligeiro.; os feri-
mentos.

Foi aberto inquérito.
__——¦¦ ii i— ****** i » —_ft^fr_t-—*---—¦- —¦——— —-.,..¦ -.

Os interesses paulistas no
Cattete

Ksteve hoje no pn.iieio do Cattete, onde
largamente eoufereuciou com o Sr. presi-
dente da Republico iobre os interesses de
seu Estudo, o Sr. Dr. Cardoso tle Atinei-

t-io tio Fazendo du Estado de Sãoda. secretari.
i Paulo.

0 assalto á Provedoria do
Primeiro Officio no edi-

ficio do Fórum
Gs Bat-rões estão

presos
Não faz muitos dias que noticiámos um

audacioso assolto á Provedoria do 1° Officio
do escrivvo major Senro, no edifício eio Fo-
rum. Os lodrões entraram com chaves fal-
sas, remexeram todas as gavetas de sete me-
sos, arrombaram todos os armários e, depois
dessa trabolheira toda, conseguiram roubar
apenas 40$ ein cstampilhns. Não desappii-
receu íienhuiu dos autos tle diversos proces-
sOs importantes lá existentes.

Os assaltantes-, paro sorte elo escrivão, não
descobriram; porém, cerca dc 1:000$, em ce-
dulas diversas, que estavam guardadas cm
uma dos gaveta:-, remexidas, mos entre as
folhas de um volumoso processo.

Apozar dá insignifie-ancio do roubo, cm-
bora toda a sua audácia, o Dr. Ciccrò Mon-
teiro, delegado do 12° districto, procedeu a
felizes eliligencios, lendo descoberto os os-
saltantes, dos quaes cffuctúòu boje. á tarde a
prisão, Foram os comiecidos ladrões Freele-
rico Ferreira c José Alves.

Ainda hoje deverá o delegado terminar o
seu relatório sobre o coso, no qual pede a
prisão preventiva dos dous meliantes, lão
fortes o irrefutáveis sõo as provas contra
elles.
_- I !-»»»» «

Uma concorrência
ferroviária

Na Diree:íoria eie Viação e Obras Publi-
cas elo Estacio elo Rio está aberta concorreu-
cia paro a construcção tie uma estrada de
ferro «|ite partindo elo Porto elos Caixas,
em Itabpraby, e passando por Magé, vá ter-
minar na Raiz. do Serro.

A abertura dns propostos será no dia
1t elo andante.

¦ •****¦ «- . 

As conierenetas com o
Sr. Wencesláo

Confereucjorom á lorde com o Sr. presi-
dente da Republico os Srs. Dra. Arrojado
Lisboa, director du Central, e. Aurelino Leal,

i chefe ele policio.

O imposto sobre a manteiga
Será redíuzkiuo a câncoenía

réis?
JUIZ DE FORA, 2 (Serviço especial ela

A NOITE) — O Dr. Delfim Moreira pro-
mette.i aos fabricantes de manteiga daqui
trabalhar pela retlucção do imposto u àli.
réis por kilo.

¦ m*** *

Explosão e incêndio em
Antonina

ANTON1NA, 2 (Serviço especial do A
NOITE) — Hontem, ás 10 horas, expio-
diu um deposito de. ihflammaveis existente
no estabelecimento do Sr. João Pedro (Jor-
deiro, causando grande pânico. Houve enor-
mes prejuízos. O incêndio foi exlineto com
auxilio cie populares. Nõo houve victimas.

¦ ***** .

A construcção do ramal
de Lima Duarte

MARIANNÒ PROCOPIO, 2 (Serviço especial
da A NOITE) — Foram hontem eollocadõs
móis duas vigas de cimento armado mima elos
pontes do ramal ele Lima Duarte. Hslas visos,
que têm onze metros de comprimento, se des-
Unam á bitola larga, cujo assentamento já
está bastante adeantailo.

CUlVÍ.VlU.N..CAJÜ^

E BOM SEMPRE
Ver a ex-iosiçao dos bellos
moveis Le Motiãlier á RUA
CH.LE N. 31, tapetes e este»
ras impermeáveis, preços
únicos e condições facs.i-
mas dè pagamento.

9, Largo da Carioca, 9
(Junto ao portão iln Onlcmi

Moveis a prestações. Capas pura müliilia, '.) peças
OoÇouo. Olòatlos ele o,0o o o,To, metrô ÍIJjOoo e-iSuoe.

Costiunes de puro linlio broii-
co e ci res sou nietIKlit. Cotit'.:-

cçíio ile Aline. Yurgos. Ülliciun üo Palácio, elas Noivas.
Him tln Urugutiytinii n. íí^.

To.os se Gur>vam á evíden-
cia tios fac.osa Us moveis
finos encontraisi-!.e &m nas-

sa casa

Leandro Martins S C.
OUKIVE-S 39 -41 -»43

ÒÜVlbuR 03-95.
Si V. Es. for visitar os depósitos de venda

elo moveis
RED-STAR

te:., oceasião dc verificar como são graciosos
e práticos os .toas cstylos, como é perfeito o
.-.eu acabamento e como sõo boas as condiçõc"!
de psiíamcnto e nre(;o.

iGONÇALYES DIAS, 71 URUGUAYANA, Si
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4 A NOITE — Quinta-feira,' 2 ào Novembro de 1916

LEÃO DA AMERICA
ALVA1ATAIUA

Ternos Je ciwimim o .|S$. $o$ c «5o$ooo.
Trabalho esmerado. Aviamentos supe-

liotes.

K11» Mait.r.lial Plorlano
Ptítxotu n. 04.

liiiuptS) rira
11.11

O João Mulatinho
um "bicho"

é

.,, «ii; Uuneral Uiimru, DUU. - b. 1'autui rua U"'»11
u> *...» ..i.ii.t 11 Ml.

t

O Lopes
T quuni d» «imbuiu iiiuit rápida nn* tfltéftai o otle>

reco minorei vaniBBeiiMowb «*, Q ,caiu niuliií, iu» UUVtiliW M " mm mm
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«te .".uMiuiiiio, Í.U.

Joaquim Gomes aos bancos
Antônio Gome» do» Snntos, esposa

e flllios. Praiiolsco Gome» 0,01901»»
Muuoel .lo>é Iteilclüucs O esposa O 0>
mas parentes, aiir.idecc.n i.enhornilo»
a todas as pessoas que compareceram
e acompanharam o» resto»„mortaM do

inditoso JOAQUIM ÜOMIÍS DOS SANTOS»,; «•
o Iriiiflo o cunhado, o do novo ns convidam

ura Stlr a missa dc V dia que inundam
celebrar amanliâ. as !» horas, nu calhudrat do
llio dc Janeiro. _

Manoel tíe Sarros Tavoira
l.ucla Adelaide Tavelra e filho», Frc-

Ídcrlco 

de liarro» Tavelra • aenhora
(ausente»), iiiaudam rcanr no dia 3 ilo
torrente; na egreja d» Candelária, u»
t» hora» da manhã, uma ml»*a pelo
eterno repouso do »eu mariil... pae, Ir-

mão «cunhado MANOEL 1)F. DAMOS TA-
VK1KA c para osae acto plcdoco convidam to.
do» o» aou» amigo», anloclpan«lo-»e ajfradc-
cidos,

Antônio Veiga da Cunha
Guimarães

(Terceiro annivor»ario)
A viuva c filhos participam a seu»

Í 

parentes c amigos «pie inundam resar
amanhã, ás 9 horas, na egreja dc N.
S do Parlo, uma missa por «lima de
seu marido e pae ANTÔNIO VliíIltA
ÜA CUNHA GUl.MAlUliS, o que desde

já agradecem áquelle» que a esta cerimonia
comparecerem.

A agejifcssau ues voíuíí-
lario» a usa ^Oi cü*ásía

—•—¦

As meaiaas oificiaes
O delegado do 3« districto policial ofii-

ciou lioju ao conluiando da 5* região mi-
litar coiiiiiiunicanuo a aggressüo levada a
etieito hontem pelos voluntários de mano-
bras, incorporados ao «>> uatalnáo de inian-
tana do 3» regimento, Srs. Mario da bil-
veira Martins Leal e Rodolpiio Vasconcel-
los Basto Cordeiro, na pessoa do Sr. Ba-
ptista Junior.

Neste officio coinmunicoii ainda o dele-
gado do 3« districto que somente o volun-
lario Basto Cordeiro prestou liuuca pelo
seu delicio. #

Em vista disso c por ser o caso da cs-
phera do Codiyo Penal cominum, o '.-om-
mando da 5* região poz em liberdade o
Sr. Basto Cordeiro, que já seguiu para o
local em que está acampado o seu bata-
llião, prendendo o Sr. Mario da Silveira
Martins Leão por não ter prestado tiança
e enviando-o para a fortaleza dc S. João,
onde aguardará as ordens da policia civil.

Fica assim esse voluntário impedido de
continuar a tomar parte nas manobras
actuaes e, talvez, imp.edido de tirar a sua
caderneta dc reservista.

O Sr. Basto Cordeiro aguardará da mes-
ma forma as determinações policiaes, ia-
zendo as manobras.
-i i ^»i» ¦

INSTITUTO NORMAL
"flua liarão dc Ubá n. 89 — Direcção do

prol', llcmeterio dos Santos — Encerraram-
sc as aulas do Io do curso normal. Começam
a funcçionnr amanhã ns nulas do curso de
admissão ao 1" anno da Escola Normal. Ain-
«Ia ha 10 vagas. Fala-se no meio-eiia.

¦ ****** « ¦

Exposição de hygiene em
S. Paulo

Anncxa ao Primeiro Congresso Medico Pau-
lista, a reunir-se ciq S. Paulo no próximo mez
dc dezembro, será organisada uma exposição
de hygiene. Essa exposição foi resolvida pela
própria commissão do Congresso Medico, no
intuito dc estender quanto possível a sua acção
cm beneficio da saude publica e no interesse
de concorrer com o seu esforço para a soluçai
racional desse problema, otferccendo no mes-
mo tempo ás industrias eme sc relacionam com
a hygiene e ao coinmcrcio em geral uma op-
pòrlunidade de tornarem conhecidos os seus
liroductos. .

A exposição comportará produeto» chimicos,
pharinaceuticos. alimentícios e accessorios. ijuc
dlrcctnmcnte se prendem á hygiene c á saud-
publica e será installada em próprio cstadu-il,
cedidp pelo governo paulista. O Sr. Eiluardo
Panadés, encarregado geral do certamen, que•sc acha nesta capital, receberá no Fluminense
Hotel as inscripções dos fabricantes do llio de
Janeiro que quizerem concorrer á e.-posição

i ***** " -

IHí í^lklkibV uiiisüitur|'e: rui» iiete
Vil. UVUV a — up Setembro n. Ul), iliis
2 ás 4. Itesid.: rua Machado de Assis n. 33
.Cattete.

 ***** * i ii

Si começam as "pas-
torinhas"...

-. 9—
Dous «pastores» no xadrez

e um na Santa Casa
No xadrez do Qo districto policial conti-

nuain recolhidos Antenor dos Santos e Iri-
neu Alves Vieira, autores do grave feri-
mento a faca feito hontem na pessoa de
Luiz Lconidio. Segundo apurou a policia
foi motivo da desavença entre os tres uma
discussão sobre a organisação de uni ran-
cho de «pastorinhas» a se organisar na tra-
vessa Braz e Barros, no Itapiru'. No auto
de prisão em flagrante lavrado contra os
indigitados criminosos as suspeitas se avo-
lumam contra Irineu Alves; este, entretan-
to, nega a autoria do crime, imputando-o
ao companheiro de prisão.

Em uma enfermaria da Santa Casa, Luiz
Leonidio continua em estado grave, pois
o ferimento foi penetrante do abdômen com
incisão dos intestinos. No cartório da de-
legneia do 9" districto policial, proseguem
os trabalhos para a conclusão do processo.

» ***** ,i ...

Os verdadeiros israelitas condemnam
os fundadores da nova necropole

Hecohemo» a visito do Sr. Or. Dnvlil .1.
Percx, reiliietiir-chelu da "A Coliiiiina', ON
giio drstlnuilo a di-le.ia dns Israelitas. O Sr.
Pcrez trouxe-nos o seu depoimento acerca
da iiistalhtçuo «' lnnui;iir;u,ni> do Cemitério
do» isrnullliis, na seguinte caria, a que sei
hoje podemos dar publicidade :

"Sr. redactor da A NOITK — A Jiul Ica
e a Imparcialidade com qu»- sempre lialacs
da» questões socinc» d.t nosso pai/ mc uui-
iiium fl pedlr-vo» genornui agasalho para cs-
ta» linhas, quu visam apenas rectifienr nlgo
dn que sobre os Judeu» Ini publicado no con-
cultuado orífio que tilo siibluiuciite dirigi»,
suh o titulo •** Uma festa macabra. '

Nesse nrlign, quando o nutor partícula-
rlsn, Isto é, quando se dirige a esses Infii-
mes c torpes exploradores que, com diversos.
tintos c nomes, pullulnin em o nosso meio,
sem u "suspeita" da policia, hn muita ver-
dnde; mns, quando geiieralisa, não é justo,
e aqui, si tanto me peimitlirdes, furei nlgu-
mas observações.

Não é «le ostylo Judaico, como nhi se nr-
firma, immulnr "um manso cordeiro" parn
iiinuguraçào (In cemitério. Si cxaiiiluardcs
com nllençáo a» Sagradas Uscrlpturas ç o
Tlialmud, uno encontrarei» passagem nlgu-
ma que autorisc scmclhnnlc acto, Isso, sob o
ponlo do vista da religião Judaica, c mais
do que umn profanação: é um neto dc gror-
seiru idolatria, cópia dc usos dc certos po-
vos. donde trouxeram us nbusoes que o
Pentathcnco, em vez dc aconselhar, conde-
mna. Por nhi podeis julgar du competência
o autoridade desses "rubbinos". que mui
áccrtnmcnle chumncs dc "falsos''.

SI esses exploradores estivessem numa ci-
dnde onde ns meus irmãos vivem orgnnlsn-
dos, com certeza já estariam pagando, á som-
hrn do cárcere, o crime que praticaram. Ou,
por outra, não chegariam n prallcal-o —
seriam rcpellidos do nosso meio, como sc
repelie a lepra. Mas esses bandidos estilo no
paiz mais livre do mundo, c a parte sã dos
meus irmãos dc raça nfio npparccc, escon-
dc-sc, com medo liíio sei de que.

Quando na "A Coluinnn" clamo por sua
organisação, como unico remédio para uma
rchubilitacáo nobre, estabelecendo o contra»-
te entre o bem e o mal, ficam cm silencio
profundo e entretanto qVieixiini-se do que
sc diz dos judeus.

Qunnto a essas abjerlas creaturas que ex-
pioram vilmcnto a escravatura branca, te-
nho a dlzer-vos que ninguém mais do que
nós, israelitas, tem se esforçado por fazel-as
dcsiipparccer do m.eio social.

Os meus correligionários foram os primei-
ros a trabalhar nesse sentido e os que con-
seguiram do Parlamento inglez uma lei au-
torisando a áppllcaçâo do chicote a esses
cães. . .

Não estou certo, mas creio que foi o
actual "home secretarv", Sr. Hcrbert Sa-
riiltcl; quem convenceu a Câmara ingleza
dessa necessidade, c bem s.ibeis que Hcrbert
Samuel é israelita. .

Os seus esforços nãri pararam nhi, O illus-
trado patricio Dr. Ignacio Tosta, cuja cou-
vicção eatholica ninguém pórc pôr em du-
vida cm cartas de Londres, dirigidas no
"Jornal do Comnicrci)", expoz a organisn-
ção da Jewisk Assoeiiilion for lhe Pro.tcction
of tíirls nnd Womcn, c cujo fim í- proteger
essas indefesas creaturas o dar combali! sem
tréguas ao cnftisirio'. Immedialnmciite foram
crcadiis associações filiàcs em Paris, Ber-
üm, Nova York e inuilos outros centros, as
quaes alguma cousa conseguiram;

Vendo a desordem que lavra na maioria
das communidadcs judaicas da America do
Sul — região franca pára essa baixa expio-
ração — essa nobre instituição resolveu mnn-
dar umn commissão (cm lins dc 11)lli ou
princípios de 1913), na qual figurava o se-
cretario da mesma Associntion, afim dc fa-
zer um estudo serio colirj o caso c quaes
os meios a empregar, em harmonia com as
leis dos paizes em questão, para combater
essa praga. Dos resultados nada vos posso
aiícanlar por ora. islo quanto á acção social
presentemente; No que loca á tradição rc-
ligiosa, essa gente não nos pertence. Nao
nos ligamos a elles, nem na vida, nem na
morto; portanto, esse cemitério ficara des-
tinado aos "eaftens" <-. ás prostitutas que di-
zcm pertencer á famosa empresa dc que fala
o artigo do vosso honrado jornal, a qual não
deveria ter o nome dc "Israelita".

Para tornar mais tirme o que acimn digo
vou indicar algumas passagens bíblicas:
alcnl do Decalogo, cuja austeridade moral
não í excedida por nenhum código do muii-
do, podemos citar: Uxodo, cup. XXII, pgs. lli
a 19; Lenitico, cap. XX, 10 c seguintes; Deu-
terenomio, cap. XXII, 13 a 30, e cap. XXIII,
17 e 18.

Não faço as Iransc-.-ipçoes por extenso por-
que a linguagem bíblica & clara demais nes-
tas passagens.

Uma rua em polvorosa, uma
delegacia em lebohço...

O bairro dn Saude, tle loiuia ilnln triste-
monle colebrlsnílo, ainda mnutoni »» foros
de rcilurlo dns valonlus. Uni certos pontos,
cntAn o» "habitues" U-iu que escolher dmis
pnrlhlos: ser covarde •• servir do cliiienln dns
outros, on ser valente, dar pancada em todo

"João Mulatinho"
mundo, por qualquer motivo fazer nm re-
boliço dos diabos. Nestes casos, o homem
é — uiii "bicho"...

Mas ser valente, ganhar n fama, n respeito
dos pnrédros, tirar u "caria", como dizem
nn g.vria, é difficil. 1'iccisa, pelo menos, que
o novato tenhn dado uma meia dúzia de li-
ros, embora sem ferir ninguém, o einbnr-
cado já oulras tantas vezes nus "vluva-ale-
gres" du policin. .loão Pereira dos Santos,
o "João Mulatinho", como é conhecido no
bairro o Icrrivcl desordeiro, pertence no gru-
po dos ., . não levam desaforos para casa.
IC um "bicho" !

12 foi o ",loão Mulntiniio" que deu, hoje
pela madrugada, muito que fazer á policia
dn Saude, conío protagonista de imin grau-
dc desordem nn rua João Ricardo e- que foi
terminar na delegacia do 8" districto po-
licial.

O valente, que provocava lodo inundo, foi
chamado á ordem pelo rniiilnnlc, o soldado
du policia n. IÍ07.. Não respeitou, porem, o"peixe espada" ,_lo londanlc, já dcseinbui-
nh.-ido, c fez u.* reboliço medoiiho. Trüa-
ram os apitos, corrernin policiaes de Iodos
os cantos, c o "João Mulatinho" foi sub-
jugado.Xão vou n pá. Mandem chamar o au-
tomovel.

Depois de seguro, protestou o valente. At-
tcndcrain-n'o; ern prudente c, em poucos
minutos, chegava a "viuvu-nícgrc", huzinan-
do ensurdecedoraniçnlc,Vnlenle «|uc se preza não vae a pc —
scnlenciou "João Mui ilinl-.n", enlraiulo para
o nuto-soecorro. .Na iiclcga.cin, no entanto,
virou "bicho" iiovnin.-nte c, depois ilo pôr
em polvorosa a sede .... 8' districto, ú custo
foi rccolhitlu rio xailiez.

Vae ser processado por vadiagein.
i >—»****** »~

A recepção dos chefes dos
governos do Paraná e

Santa Catharina
im Curityba e Florianópolis

CUnÍTYBÁ. 2 (A. A.) — A coinnilssíln
envurregndn dn recepção d.i Dr. Affonso Cn-
miirgo esteve reunida, leiuto sido tomadat
varias dellhcraçnes tdnieule» á reullsnçilo
das hoincnii|(i'iis que lhe devem ser prcsln-
das. Cuuinuieecruiii á rctilllfio gruiide nume-
rn de anilgii», políticos e li» uutorldndcs lu-
enes, Assumiu a presidência du coiiimlssAo
o coronel Thcophilo Soares Gomes, tendo
sido nreliiinndn u dirccioria pnrn iirgnniMir
n recepção, que ficou assim coiiHlItulilii: nrc-
sldenlc de honra, coronel ICm.vgdio llainnlhn;
prcsidenle, coronel I.uiz Xavier; I" viec-pre-
sldcnte, coronel Nlcol.rii Mndei", 2" vlcc-prc-
sldcnte, coronel Tlioophlln Soiires; Io secre-
Inrlo, coronel Alfredo lleisler; 2" seerclnrlo,
coronel Pbiliiilu lira,ia. poi tambcni cuco-
Ihldn n coiiiiiilsR.no que deverá oriiniilsur
uma polvanlliia dc homenagem uo Dr. Af-
fonso Camargo, ficando assim compostas
Drs. Clau.llno Santos, Generoso l.orgcs c cn-
pilão Alcebiaile» Pluuiunt. A ilircctoriu fl-
cou ijiciimbidii dc organisar as commissões
nceessnrins pnrn a rcníisaçãn dns fcnlnii.

PI.OHIAXOPOI.IS, 2 (A. A.) — As festas
promovidas em lionieiiiinom no governadorcoronel Felippe Schmldt; que terão logar
por ocensião do seu ri gresso u este listado,
obedecerão no seguinte progrnnimn : Logo
quu for uununcludn u nppioxluinçúo do nn-
vlo, desfilará uo porto i.mii csquiiilrillin com-
postn de todas as lanchas á disposição da
commissão, que combolurilo o paquete nté
ao ponto onde fundeai', lie bordo, o gover-
niiiior será transportado pnra terra num cs-
Clller tripulado pelos sócios do Club Itin-
chuelo, escoltados pelas vol es e demais em-
l.arcaçóc» do club, passando por entre os
navios o embarcações, que estarão embuti-
doirados. As escolns e associações formarão
alas desde o Irapicho nté o palácio,-elo lado
du Superintendência. Pm frente uo paláciofalará, em nome dos manifestantes, o Dr.
Marinho Lobo. A's II horas haverá regatas
promovidas pelo Club Hiacliuclo; c durante
a tarde e A noite tocarão em elegantes co-
retos urinados no jardim ns banda» dc mu-
slcn "Amor a Arte". "Comnicrcial" c do
regimento de Segurança. A praça e o jnr-dini apresentarão, á noite, encantador as-
pecto, devido á profusão dc luzes com que
serão illumiiiiidos. Das 19 ás 13 horas, nos
dins da chcgndn e seguintes, haverá no liir-
go crh frente á Cnthedrnl projeeções ao ar
livre, sendo cxbibidas interessantes fitas ei-
nematograplilcas. Na segunda-feira, a noite,
terá logar uma grande manifestação, por
parte dc diversas nssocinções. Promcttcm ser
deslumbrantes as festas promovidas parn rc-
ceber o govcrnndor do listado:

i —*)*** ¦ ..

EÉiBiPieni
Iiiré

0 "Oiironiia", entrada hn dln», tromec
a seu horilo, dn Prnnçn, o Sr. Dupla livrai,
viiiilu do "frtint" Irnncer.

Volta rcforiunilo u vuternuo dn grande guer-
ra, pur haver recebido em batalha uma bula

v-*"^ . ¦• ^n' ' \1

0 MERCADO DE CARNE VBROR
No Matadouro ile Hnnla Cruz

Abnthlo» bojei ftua rexv». üd noreoi, li ar.neiro» o !ll vftelloy. M'
Mni.liaul.-s; Ciiulido I!, de Mello, 3H • .

in,| llurlkli & C., lü I'.: A, Mciiilvk *V
li» r, t- 2 e,; l.iiiui & Pilho», 21 r. « ;i,,'?IL ... 
Prnnrisco V, Oimhiit, «'.* r„
.loâo Pimenta du Abreu, 10
mãos .* C„ II» i„ IH p. e I

.1 Oliveira. |r.v.i Uniillo '!„,

Wm* mM il sn&

*jüll ^ttíiiJiir iuHAom**» ^«OniSir

R.HQBKI fi 

I j» Olhos, ouviili.9
11 ij —nariz e gargairIL!) ta•!;•^f•;,,
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Colhido por um trem
O nacional de côr parda Guilherme Pires dc

Oliveira, com 57 annos, casado, cosinheiro e re-
.sidente á run D. Clara 98. foi apanhado, na
estação de Madurcira. pelo trem S U 47. fra-
durando u perna esquerda e recebendo varias
contusões pelo corpo. Foi soecorrido pela As-
sistencia e recolheu-se á Santa Casa.

A policia do 23° districto leve conhecimento
do facto.

Guilherme Pires de Oliveira falleceu no
posto central da Assistencia, quando recebia
curativos.

Seu cadáver foi enviado para o necrotério.
t******* ¦¦ ***************** 9 •màtlip^fm ¦-— ¦ ¦ ¦ ¦-

V. B. COLEM AN participa a seus illustre»
clientes que mudou o seu gabinete dentário
do prédio n. 100 da rua da Assembléa para c
de b. 104, na mesma rua»

A responsabilidade da creação dessa tal
empresa a vossa excéllciite reportagem pode-
rá ciicontral-a ria Prefeitura e, si souberdes
de tudo que ncontesèu e dos personagens
que tomaram parte, certamente verei» que
ao Farad conviria mais pertencer a certa
"camarilha niandona" c que até prejudica
ns boas iniciativas.

Publicando estas linhas, grato vos ficará
o assiduo leitor. — David J. Pcrez, reda-
ctor-chefe da "A Colunina" e advogado."

» ****** ¦
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CAS5ARBT KESTAU»ÍANT
DO

CL18 ÍENENTtS DO DIABO
Avenida Rio Branco, 179
TODAS AS NOITES DAS 9 HORAS A'S.|

0 muis elegante por execilcnuiu ileslu capital
e onde suuieiitc se exliibeui o.- inulliuies iirlistat
ile vulur incontestável, sol) u ití.-ecçãu do caliare-

tier .ANDltE' DUMA.NOllt.
HOJIÍ—Estréa ele L0LITA SAi.GADÍ), cantora lyrica
Serão momentos ile arte que vamos firupuíçjtíniir

com a exhibição .lo iietuul |irognuiima
VEUAI.YS.. Notável dansarina I

clássica. I
Rosita  Canleramexicana I
Apacliiuette Estreita muniiiai 1
liõniiy  Cliuiitçuse á diction
Eleetiu ... Cantora eliiiena
Flor de Cuba Cantora hes|jtinhola
liehuoiile . Ciuitoíâ hespauliola
l.olitu Salgaüi) Cantora lyrica.

Vui-mlo corpo ile bailes
«•¦»¦¦

Ponto de reunião da elite elegante
edo mundo intellectual desta

capital

%———» ->: ar
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Caiu do cavaílo
O soldado da Brigada Policial, ii. lu6 do

3o esuqadrão de cavallaria, quando na ma-
dragada de hoje perseguia um gatuno que
corria pela rua Barão de S. Francisco Fi-
lho, .caiu do cavallo, machucando-se bas-
tante.

Soecorrido pela Assistência o 196 bai-
xou ao hospital da Brigada. O perseguido
c\ adiu-se.

 » ****** *

Fallecimento em Santa
Catharina

FLORIANÓPOLIS, 2 (A. A.) - Fatie-
ecu em Tubarão, o telegraphista Sr. üo-

*>nato Nunes.

A. "RazãoM

Annuncia-se para breve o appnrecimcnto
dé mais um jornal da manhã: «A Razão».
Ediçtiido por unia sociedade anònymã, o
novo órgão proinette manter-se alheio as
lutas políticas, conservando a serenidade de
animo indispensável ao julgamento ile todas
as causas. «A Razão», terá como seus re-
diictorcs principaes os nossos collegas de
imprensa; Ferreira da Rosa, Elyseu César
e Anllic.ro dc Vasconcellos, que escoflièniri
os seus cotiipaniiciros entre os melhores
elementos jomaüsÜcos existentes no npãso
meio.

I SOI-PR PIS DO PSTOMAGO OU \
JN7PS7JNOS? usac a

essa

Limpador e polidor univèrsitl
ARTE

e^Qfrfc >.. — ¦» ii — ¦!¦¦ i ...

M TODA í\

lrimu mm m
ia ©àa, 10

Antônio dc Figueiredo, com I(J annos, rc-
siilcnte na estação de Deodoro, quando lioje
regressava desta estação, conduzindo um
airiarrado dc laranjas, ao passar o trem
S. S. 3S em que eüe viajava, pela cnn-
cella cia rua da América, procurando pegar
os iiutos que lhe caiani das mãos, o tez
com tanta infelicidade que, perdendo o equi-
libno, caiu da plataforma á linha. Um dos
carros, lhe passou sobre o pé esquerdo es-
magando-o.

Soecorrido pela Assistencia, Antônio re-
colheu-se a sua residência.

 . '-******* * '

=Duraníeomez denovembro=
Teremos cia EXPOSIÇÃO nus nossas vitrines, no

inleiior do Alí.MA/.HM o im íeei.-íio <lc ltOliPAS FEITAS
grandes SALDOS ile çninisns, ceiiiulus, pyjiimas, rou-
pinlins dc creiuiças, roupas par» hcnicns, eolliiiinlios
ò cliiipéos, inerciiilorius todas ile 1'ltl.MElltA QUAI.1-
DADE que venderemos por preços lfuratissliiios.

Au Carnaval i»e Venisa—Rua Ouvidor, 136
*********  ii. » ^H»fc» —. i-¦¦¦¦¦—

Escreve-nos unia' alumna do 3o anno;
"Sr. redaclor da A NOITE. — Lendo hon-

tem nas columnas do seu jornal, sob a epigra-
phe "Às aluinnas do il" anno da Escola Nor-
mal não querem lazer exames", uma local
em que o Sr. redactor achava razoável a pre-tensão das minhas collegas relativamente á
promoção ao 4" anno, dependente exclusiva-
mente dn "média dns provas rcalisadas du-
riinte o anuo o da freqüência ás aulas", jiil-
go estar V. S. mal informado quanto ao
que se passa na Escola Normal.

Éffeçtivamente, o regulamento elaborado e
em vigor no corrente amio, isenta as alumnns
do 3" anno de exame, mas esse regulamento só
pôde ser applicado úquellas que por ventura
já tenham todos os exames exigidos para a
conclusão do curso fundamental daquelle es-
tabeleeimento.

Ora, Sr. redactor, as alumnas do 3o anno
não tem exaiues de todas as matérias do cur-
so fundamental, que, pelo novo regulamento,
deveriam ser prestadas no 2" anno.

E' justamente das cinco matérias que fal-
tam a essas alumnas pura a conclusão do cur-
so fundamenlal, que o Sr. Dr. director de In-
strucção determina que se façafti o.s exames.

Devo também acereseentar que não são to-
das as alumnas do II" anno solidárias com o
grande numero das que desejam du Sr. pre-
feito a isençâode prestarem exames, c entre
cilas está a autora destas linhas, que lhe fi-
cará extremamente grata com a sua publica-
ção. — Uma ulumna do 3" anno".

¦ ***** —
laoeillao tiUiod* üA SlLVEiitA

ri DA O A AI.FANDM.a »a.~ leleohone 611.
i ***** -

Está pegando a moda...
De pagar dividas com bordoada

Antônio Joaquim Ricardo, porluguez, cn-
tregador de ieite, residente á rua Archias Cor-
deiro 416, na estação da Piedade, lionteni á
noite foi cobrar uma conta de um seu freguez
residente á rua Zeferino n. 112, ua importau-
cia de 2^01)0, e recebeu deste como pagamento
uma forte pancada com unia barra de ferro
na cabeça, que o proslrou por terra sem senti-
dos, com enorme brecha.

O aggressor evadiu-se e a victima foi me-
cucada pela Assistencia e recolheu-se ú San-
Ia Casa. A policia do l!l" districto teve co'jhc-
cimento do fftçtp ç abriu inquérito.

:^J;
*******

O automóvel no ministro
da Marinha argentina de

encontro a outro
O fiBho dfcqueBJe titulai'

femeo
BUENOS AIRES, 2 (A. A.) -- Deu-se

hontem, á tarde, nesta capitai, um accíclénlc
lamentável, que felizmente não leve conse-
qucncias fatncs. O automóvel em que se
adiavam o ministro da Marinha, Dr. Fie-
elenco Àlvaréz Toledo, um seu filho e o
commandante Fcinaiidez, ajudante de or-
déiis do ministro, toi de encontro a ouiro
cano que vinha em direcção opposta e com
grande velocidade. O choque íoi" viofenti s-
simo, ficando terido o filho do Dr. Alvarez
Toledo. O ministro, o seu ajudante de
ordens e o «chauffeur» nada soiTreram. O
ferimento do filho do ministro, não apre-
senta gravidade. .

¦ ****** i

IíUAíISNE ;
para limpar metaes.

O Sr. Dupln Frézol
nn ciibeçn, que o fez soffrer no hospital dc
sangue unia trepnnaçno.

l'ara a linha dc frente seguiu depois de se
haver apresentado ao consulado francez nqui,
logo que foi do inicio das hostilidades, quan-
uo os allemães, abruptamente, invadiram a
Uclgicu.

Tomou parle cm todas as campanhas san-
greniás que se desenrolaram naquelle sceun-
rio. Depois, mezes plissados, seguiu para a
(".bampiigne, onde á frente du uma companhia;
como "caporal", dirigiu um tremendo ntnque
ás trincheiras iniinigns, lançando bombas dc
mão, No ardor da peleja, distanciou-se dos
companheiros, e pcln sua coragem, c heroísmo
conseguiu cm primeiro logar allingir o redu-
Cio dos iillcinács cm Mcsuil Ics llurlu, perto
dn collinn 30-1, toninndo-o de assalto, cinquan-
to seus companheiros, incitados, seguiram-lhe
os passos c o secundaram no grande feito. Vi-
veu depois, durante longo tempo, nas trlnchei-
ras subterrâneas da Champaguc, c um dia, em
que os allemães em massas compactas sc ap-
prosiniavam, e o combate foi encarniçado c
sanguinolcnlo, a fumaça empanando o ar
c o tiroteio infernal ulroava o espaço, unia
bala'"boche" o attingiu na cabeça, pondo-o
fora dc combate.

Pelos feitos valorosos recebeu duns meda-
lhas dc mérito: a cruz dc guerra com cstrella
e palma, e a medalha militar dc lill l-líllli,
quu ao peito lhe foram collocadas, solemne-
mente, pelo general Auge, cm Uor.lcaux, dias
antes dc tornar á sua segunda pátria — o Ura-
sil, onde deixou a família, á qual ngorn sc
reuniu novamente, rccncclando u vida aqui
passada c interrompida como que por um
grande sonho.

Trabalhava o Sr. Dupin 1'réznl, antes de
partir para a guerra, no núcleo monção, em
São Paulo. Apresculou-se clic já ao cônsul
geral da Trança e em breves dias partirá para
o núcleo referido.

O Sr. Dupin Ercsal, depois de se apresen-
lar ao cônsul de seu paiz, compareceu ao
Cercle Trancais, onde foi acolhido festiva-
mente por seus conterrâneos, dahi sc diri-
gindo para a legação dc Trança, onde sc apre.
sentou ao ministro, que o recebeu com efiusi.
vás demonstrações dc sympalhia.

vares, 2 r. e 17 V.J <!. dns IletalliMa-., |i| r.
Portlnlio «& <'•.. 16 r.i Edtjurd dc Axevcilo :iii
r.i I'. I». Oliveira «: C, 31» r.; Poriinnduí 1
Murcbriileii '•• p.i Augusto M. d.i .M..u.i. u,
u Vi c.i Sobrolm íi C, II r. '

Foram rejeitado* i 14 4,H r„ 4 p, e 7 ,..
Furam vondldiisi Vi r. com ti.-lOU klloi «

46 frcssiiru» de icxes.
SlOCltt Cândido 15, de Mello, 1,'iu r.; |i„ri.i.

»í C, 17ÍI; A. Mendes »S: C, 004; I.lnin & I .
lhos. .TJli Francisco V, Goulart, .'.71; c ,in<
IluiulliMn», 10; .loilo 1'liin-nln dc Atirou'151!
Oliveira Irmãos & C, 441; liuslll.i Tara-eV
II5j Portlnlio & C, Kl.*»: Kdgnrd dc Anevedí
ÍOI); Auniisio M, dn Mottn, .'184; T. p, (,>
veira íí d 145; Sobreira & C„ Ü5S. Tohi
B.0Ç5. '

No entrepoito de 8. Diogo

O trem chegou com 1(1 minutos dc ntrnm
Vendido»: 4.'.l! 1|!1 r„ 01 p,, 14 c. ,• 27™ •
Os preço» forani o» seguintes: reze» it»

870(1 a S8U0; porcos, de 1Í160 a 18200; ',•,..
nclros, a 2i?Ü(lü; vltcllos, de ç!)()U n 1 ànn"

No matadouro da Penha
*- 11 11 1

Abatida» hoje 10 rezes, '
Carne» congeladaa

Foram abatida», em Santa Cruz, 400 reze»de Oliveira Irmão» & C, jinrn a exportiirfo,
Essa» reze» serão preparadas nu» nrinazcní
frigoríficos do cães «lo porto.

*******
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Os ladrões no 23°
dis.ricto

Um sargento roubado na
mobiiia tíe sua casa

A' policia do 2.')" disü-icto queixou-se hoje o
2o sargento do Exercito Pedro Domingos dc
Souza, residente no morro do Capão, dc quelendo desde o inicio das actuaes manobras
se ausentado dc sua residência, deixando-a fe-
eliada, quando hoje voltou, com licença de
seus superiores, não encontrou sua mobília
dc sala de visitas e sua cama de casal.

Presume terem os ladrões se servido de cba-
ves falsas, pois as portas de sua residência
não têm vestígios de arromhamcnto.

A policia pronietteu agir nos... livros.
ATE* AS TELHAS!—GRAVE ACCU-

SAÇÃO A UM GUARDA NOCTURNO
A's mesmas autoridades queixou-se hoje

Manoel Vieira de Carvalho, residente á rua
da Alegria iiti, dc que os ladrões carregaram-
lhe com as telhas de uma casa de sua proprie-dade, á rua Carlos Xavier n. 57, cm D. Ciara.

O queixoso desconfia de um guarda noetur-
no domesmo districto, e que é visinho da casa,
pelo que o policial foi intimado a dar conta
das telhas do outro. E' engraçado...

» ***m i

Seis orphãos sem
pae nem máe

Continua o movimento generoso dos nos-
sos leitores em favor dos filhinhos do casal
Jayme Torres.

Hoje, a nossa lista aceusa o seguinte:
Totaí até hontem. ..... 1005000
João Fernandes Sobrinho . . 

". 
50S000

Cruz & Irmão (Casa Ao Queijeiro) Ü03000
D. Kosalina Cruz. ...... 53000

Totaf — 2:i5S000

ÇOMPKa-SE qualquer miiintulnile da ouro, platinaniiiliunles o petlriis precio-as, paganilo-se l.em, „,,JOAUtültlA OSU.ill MACHAD.i, iu,. do Ouvidor, 101,
¦ ****** —_

&uiracáo em
A Companhia de Laeticinios "Mondia" rca-lisa amanhã a inauguração da uisna cm En-Ire Hios.
O Irem especial, conduzindo os convidados

partira ela estação inicial da itólrada dc Ter-ro Central ás 7 c IU.

Pintaram o &eíc e no
presos

O sargento ajudante do 50o batalhão de
cai,adotes Laiiiiudo dos Anjos e o '.!« sar-
gento do lo regimento de artilharia mon-
tada Thiago Alves ela Silva, a 1 hora de
lioje, fortemente alcoolisaçlòs, promoviam
clésordçiis eni companhia de uma meretriz de
baixa çsphera no botequim da rua Caro-
lina Machado, 22S, na estação de Madu-
reira.

Após commetterem toda a sorte de tro-
peüas dentro do botequim, sairam, e logo
á porta encontraram Loureuço Velloso dos
Saníos, fogüisla da Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil, que aquella hora se dirigia
para a sua residência de volta do trabalho.

Depois de muito insultarem o pobre fo-
guista, cainini de murros sobre elle, derru-
bando-o ao lado de uma guarita da can-
cella daquclla estação, e pisaram-lhe o rosto.

Conduzidos á delegacia do 23o districto
pelo commissario Edgard Machado, que foi
avisado do facto, ahi se portaram de uma
maneira inç^iyeniçnte, tentando virar a me-
sa do comi.iissario, quebrar os balnustres
da escada, quebrar vidros das janellas, não
o conseguindo pela prudência do commissa-
rio, uqe fez do caso seiente o tenente Pau-
lo do Valle, de estado ao quartel do 20o
grupo de artilharia, que fez comparecer uma
escolta á delegacia e ahi compareceu pren-
dtndo os insubordinados, que foram r*
colhidos aquella unidade do Exercito. A
victima foi medicada pela Assistencia.

¦ ***** 

=]Mobilias a prestações
ALFÂNDEGA, 111fi

Providencie a Hygiene
Fomos hoje procurados pelo morador do

prédio n. 119 da rua Souza Franco, que
nos veiu contar esta cousa horrorosa: os
encanamentos de esgoto daquella casa es-
tão entupidos lia uma porção de dias, de
modo a não darem escoamento ás águas
servidas.

Em vão esse cavalheiro tem reclamado
da City lmprovements uma providencia para
que cesse essa verdadeira caíamidade; nada
conseguiu até hoje.

Poderá conseguií-o a Directoria de Hy-
gienc? » ***** —

âll. NltíWiAiJ CIAUGIlft
ASSEMBLÉA 44

DAS 2 EM DIANTE
TKUiPlIONB CENTRAL 5.735

Por um velho amor?
•—

Um suâcidio mysterioso em
uma casa suspeita no

Catteee
Com referencia ao suicídio, que noticia-

mos ha dias, do Sr. Miguel Fiori, pedem-nos declaremos que a casa onde oceorreu
o tado não c, como foi declarado, unia
pensão chie, mas uma pensão familiar, per-tencente a uma senhora que vive de seu
officio de costureira, coritrindo varias ta-
milius entre seus inquilinos. E esta declara-
ção pedem-nos não só em nome da prei-prietaria como no eios seus h.iinpcles.

ífâMUIM
'—CIIEOSOTADO-
Dronchitei, ttouquh
dão, Altluiil), c iu.
berculoso puimonir,

vt brnesto souza. Primeiro .le Mar.;o II
¦ ***** —EiiEiu ms*

MISSAS

ltcsnm-sò amanhã i
Conselheiro José Paullno Soares dc Ro"u2a

ás 'J 1|!1» '«a matriz da üloria; Orlando Sara-
paio du Mattos (Ualiiaiio), ás !) 1|2, na nv/iS.
ma; D, Unibclina Augusta de Barros Pimen.
tel, ás 8, na matriz do Sagrado Coração ,1»
Jesus; José Pereira Poeta, ás 8, na matriz de
SanfAnna; Jústinliino dos Santos Pinto, is
!», na mesma; D. Hcrmiiiia Hodrigues Mar-
que» de Carvalho (Pepita), ás 8 \\2, na mcv-
ma; Doinlngos Gonçalves, ás 9, na matriz ,1a
S. José; llaphael Corrêa Dia» (Jacaré), is 9,
na matriz dc N; S. dc Lòiirilcs: era Villa Isa-
bcl; 1). Anua Hodrigues Marciano, ás SI 1'.',
na matriz do Sacramento; conselheiro José
Gaspar da Hocha Júnior, ás SI, na capcíla da
llcncliccncia Portugueza; Manoel Joaquim
Itibeiro, ás 9 112, na egreja de N. S. da Con-
ceição e Boa Moitc, á rua do Rosário; viuva
Corina liamos de Faria, ás 9, nn matriz ili
S. Francisco Xavier; Grueiuno José Mrichado,
ás 9, no Santuário dc Maria, á rua Cardoso,
no Meyer; Claudino de Oliveira, ás 9, aa
egreja «lá Lapa, no largo da Tapa; D. Amélia
Fernandes da Costa, ás 9, na Candelária; M.i-
noel Ignacio dos Heis, ás 9, nu mesnia; Dr,
Christiano Baptista Tranco, ás lü, na mes.
ma; José Moreira dn Fonseca, ás 10, nn mes-
mn; Manoel da Silva Pcdrosa, ás 9 12, na
mesma, e na egreja do Bom Jesus, á rua Ge-
ncral Câmara; Luiz dos Santos Leonor, is D,
na egreja do Divino Espirito Santo, no Ks-
tacio dc Sá; Sabino Gomes da Costa, ás 8, na'
matriz dc Santa Rita; D. Adelia fiamos
Procnçu, ás 8 lj2, na matriz de S. João Ba-
plista da Lagoa; Antônio José Ribeiro, ás i,
na egreja «Ic S. Francisco de Paula; Dr. ,\u-
gusto Ribeiro da Silva, ás 9 1|2, na mesma.

EN'TEKROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério dc S. Frandsto Xavier": An-

na Almada, travessa Carneiro n. !l; Marina,
filha de Manoel Ferreira de Lemos, rua Con-
sclheiro Zncharias n. 143; .lucob lssu, necrote-
rio da policia; Olinda, filha de Antônio Ne-
greiros, Hospital S. Sebastião; Camello Clirh-
pim, Santa Casa de Misericórdia; Josepliina,
filha dc Antônio Lourcnço, praia do Caju'
n. 29; Armindu, filha de Anua Gloria, rua
General Pedra ri. 173; Maria Lmilia de 011-
veira, travessa Silva Sayão n. 12; José dd
Souza, rua José Bonifácio n. 8(i; Joaquim
Osório, rua S. Christovão n. 543; Manoel
Gonçalves, ladeira do Castello n. 3fi; Virtu-
lino, filho de Virtulino Barcellos rua llicar-do Machado n. 52, casa X; José, filho de
José da Costa; rua Barão de S. Felix n. 129;Marcolina de Amorim, travessa da Estaçãon. 9, D. Clara; Maria Guimarães, rua Jeqtii-tiiihonlia n. 36; Marianna Santos, Santa Casade Misericórdia; Antônio dos Santos Borges,rua Senador Pompcu h. 28; Christinu da Cou-
ceição, necrotério da policia; Joaquim Fcr-rcira Santos, rua do Bispo ri. 71.—No comitê;. , de S. João Baptista: MariaLuiza da Conceição, baixada da Villa Rican. 14; Waldcinar, filho de Antônio Burlakn-
to, rua do Chichorro n. 11; Antônio Barbosa,rua Marquez do S. Vicente n. 119; Svlvia,filha de Josephi Antonia da Gloria, ladeirada Gloria n. 2; Anna Nascinicnlo Jcsus Go-
mes, ladeira da Gloria n. 14; Cellno, filiio de
Arnaldo da Silva Nogueira, avenida da Liga-
çao n. 1; Laut-a Ferreira da Veiga, rua doi
Arcos n. 4(i; José Ferreira da Silva, Bcnefi-
çencia Portugueza.

—No ceiniterio do Carmo: Alexandre An-tomo Pontes, Hospital do Carmo.—No carneiro perpetuo n. 4.761, nn necro-
pole de S. Francisco Xavier, foi hoie sepulta-do o Sr. Ernesto Augusto .Mesquita, cujo fe"retro saiu da rua Conde de Bohifím n. 177,

O extineto era cunhado do Dr. Barbos»Romeu.
—Serão iiihumados amanhã:
No cemitério de São Francisco Xavier: as

menores Julia, filha de João Pereira LopesJunior, e Djanira, filha, de Raphael PaulinaVieira da Silva, saindo os pequenos ataudes,as 9 lioras, da rua General Pedra n. lli, casaI, e da rua do Morro n. 37, respeetivmenU,e Conrado Maurício Pereira dás Neves Junior,saindo o corpo, também ás 9 horas, da praiade Inhaúma n. 137.—No cemitério ele São Francisco de Pau-a: Joaquim Marques, silindo ás 8 horas, ei.»Hospital de S. Francisco ele Paula.* •**•*» 
COM0 Us0 llü ''KTItOl.UO ÜLIviüil obtím-sc ('«•
,i,-,»'i«n™, .!los ,urte'i' SC(los»se isento» ,1o cuspa. Vi-,uo o»uoo. Nas penuiimrias e A RUA URUGUAYANA, 00,

Um novo estabelecimento
na Avenida

No subbado a avenida Rio Branco contar*mais um estabelecimento elegante: ás 'li lio-ras será inaugurado o novo "atclier" ?\ col-.ctes sob medida, montado por Mines, fine-vara e brance, dous nomes recommendados n»alta roda carioca.
Conjuntamente com esse "atelier" será in-aiifiurado o salão de "manicure", tratamentotia pelle c embellczamento da cutis pelos maismodernos processos.

L)r. leiíes de Menezes
Clinica em gerai — lisp. moicstias das senhoras Ie partos. Cons. 11. Cariuca n. 8, 3 ús 5.— Télenli.liUüC.-Itesid., Av. Mem «le Si, 7-2. Telcp.lllli.-Chamados a qualquer hora.

ü centenário do detensor
de Arica

BUENOS AIRES, 2 (A. A.) - No proximo sabbado será commemoraclo solemne-
mente, o centenário do nascimento do co-

, ronei üolognesi, o biroico defensor de Arica.
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Cinco actos — Am-
biosio Fiirii Série

Extra

PT QUINTA-FEIRA, 9
Quanto pode o coração de uma ntulherL

Um film de um poder de emoção
atingido

vezes
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"ANõile Mundana
MNIVERSARIOS

Fazem aunos amanhã :
0 Sr. Ur. Anlonio Carlos dc Arruda Bel-

trãei, Mllc. Maria Amélia, filha do Sr. Dr.
Thcotonio de Brito; Mllc. I.aitra, filha tio
Sr. Dr. Álvaro Alviin, b Mmc. Duiiiingos
Salioia.

Faz atineis amanhã n acadêmico de me-
die-ina Sr. .José dos '"Santos Dias.'

Passa amanhã o anniversario nalalieio
do menino Basilio Gonçalves, neto da cirur-
giã-denlista I). Isabel de Matlos.

Fazem annos hoje :
üs Srs. Dr. (Icliin Brandão, capitão Laii-

ro Carneiro, capitão Francisco Oscar do Nas-
cimento, ür. José Teixeira da Silva e Dr.
ÍEurico de Moraes.

Foz annos hoje Mmc. Mercedes Tra-
vnssos Caslanheira, espeisa dei Sr. Anlonio
Miguel Castaiiheira, negociante desta praça.

Faz annos beije Mlle Carnieh Pereira
dc Assnmpção, noiva do Sr. tenente Armaii-
do Chaves Ferreira Velho.
CASAMENTOS

¦

Ij

ll asEOGiaçõsí"

Mcalisott-se honlcm, ás 16 horas, em casa
do tenente-coronel .leiãn Príncipe da Silva,'chefe da 1!" divisão da Inlcntlencia tia Giter-
rn. o casamento de sua filha Juditli Príncipe
com o Sr. Emílio Bailly. Feiram testemu-'iilins: 

por parle da noiva, o major Cláudio
da Rocha Lima, commandante do forte do
Iriibtihy, e sua esposa, c por parte do noivo
os paes da noiva.
ALMÓÇOS

Aurora dei 1'orvcnir
No Centro Galtego. no próximo elia 11, rea-

lisar-sc-á uma fesla promovida pela Socicdad
Aurora dei Porvenir Pró-Inslriicióii. epie com-
memora o •!" anniversario da sua fundação.
Do progratiiinn cólisla a representação elo lira-
ma social, em dons aclos. "Los llcdentores-'.
e da pcçii eóííiica "Los' Paiilaloucs".' iiesenrpe.
iihados pelos artistas do Grupo Artístico do
Centro. A fesla lortniinará com iun baile,

(iruoo Recreativo Germinai
Cqniplela depois ele amanhã o seu primeiro

anno de existência n Grupo Recreativo Gctttni-
uai, eiiie, soleinnisando esse acontccimciilu. rca-
lisura inleressanle festa, que constará dc re.
preseiitacão tbcatral e baile.

Centro Cosmouolita
Convidam-se todos os associados a compa-

recerem á assembléa geial extraordinária, a
realisar-sc no dia 'A do corrente, ás 21 ?lj2
horas. Ordem do dia — discussão dos cs-
tattttos.

¦ ^«fc» 

Os deputados Vespucio de Abreu, Bento tle
Miranda, Gonçalves Maia, Nicanor Nasci-
mento e César Vergueiro offercccram hon-
tem, na Rolisseric Ameiicana, uni almoço
ao conde Sylvio Penteado. Ao chainpagne
foi n homenageado blindado pelo deputado
Gonçalves .Maia. Compareceram ao almoço
os Srs. deputado Cinèinaio Braga e Primi-
livo Moacyr c outras pessoas'.
BANQUETES'

(era logar amanhã, ás 19 horas, no res-
Inuraht Assyriq, o banquete quc os collcgas,
amigos e discípulos elo prof. A. Coelho c

como prova de aelmi-
nome de seus collcgas

Sciuja lhe pffereçcmração c estima. Ern
filará, offcreccndo a
guziiiò Barcellos.',CONFERE.\'CIAS

festa, o Sr. Dr. Ila-

(V conferência ela professora municipal
p. Zulmira Amador, dama da Legião tlc
Honra, ciue foi adiada pelo fallcciniqnlo do
Br, Carvalho e Mello, presidenle da Ordem'Scientificá do Brasil, realisar-sc-á no dia 11
oo corrente, ás. 120 horas, no sitlão chi As-
snciaçãò elos IJnipregádos no Coiihíicitío. O
Uieina escolhido é "A creança e o livro".
Além da conferência haverá uma parte ar-
tistien. Estji fcsfii é em prol das escolas
'Itie forem fundadas pela Ordem Sèiciiüfica
oo Brasil e os bilhetes já estão sendo von-
olilos na sede ela Ordem, á rua da Qtiitan-«a n. 51, sobrado.
PELOS CLVBS:

0 Inliaiimense Club eslá organisnndo para
o dia M do corrente,- ás 20 1|2 horas, um
Çratule festival, dedicado á imprensa carioca.
LUTO

Falleceu hoje pela manhã, na cidade do'Olença, 
fulminado pela corrente eleclrica

dn Companhia Industrial tlc Rleclricielaeie,
da qual era empregado o Sr. Newton Cor-
r?a da Silva, epie residiu alguns annos cm
Nictheroy. o finado contava apenas 22 an-
nos, era filho do Sr. Serafim Corrêa ela
Silva, guarda-livros desta praça, e sobrinho
ll.'> Dr. Delfim Corrêa da Silva, secretarie) da
Faculdade elc Direito Teixeira de Freitas e
t'1 iiito nesta capital:

¦i ¦<»» i

Dr Etiíj-ar/VÍ)
Pcln Pneumolhorox -
horas.

> "mUm 1'riitiiniente. ela
! «IJHt,.> 1'iihercninse

¦ Uua S. José 106. ri? 2

Reúne se amanhãa a dire-
ctoria do Aero Club

Brasileiro
Realisar-se-á amanhã, ás 20 horas, a ses-

São semanal do Acro Club Brasileiro.
Serão tratados nessa reunião assumplos

referentes á Escola tle Aviação, á gráii-
de tombola prp-aviação nacional, e outras
raaterias de ordem interna,.

Da platéa
I lundu,! • m tliinirui

So dous thoatfOB fiiiieeliiiiiim linjli! o nc-
iliihi e o S, JoHÔ, Os deu,ali, eillilu llilkvlonani
iHliril l'(llll|llllllli,lK i-.lraii(t«-||-,is, guardam o
llll lios MnrtOS. A |)l'll|llli<llll llutiillio, epie (">-

Ir ainiii não hn a profusão iIor tiros ilii "O
Murtyr do Calvário" o (los mllnitròn dc variou
.iiiliix, ciiiiio ainilii uo ii  luttisiulo ncnnto
.•ii. Será noln fnllcirclii dos "chilslus" u (los" iiiiIiis"'.' niit.sc-nos ii itympallilco iictnr .Inflo

tjílvti lo no.iiai). (|iic iiAn, nilll n iiUTcuIu
IhiiMIVOi Úlll l(i«nl;.l' t|illMlCil;i|ll. Nfip lll(jl(l"
riiiius fkiiii.li. dc -.i muilo iiicliiiiitios n .',cic-
illliir ipii' „ piilijhjii e! qiju sc ciiçnriicqii p.if.i
l.a . "jiriiji.eii.". ,-.*!.. .1 ijue liflt) è ele iiuimi
tiplulfio a «niiipinèiiii AlOMiiulij Ar.ovctlo, ((uo

•iiipre urrUca o v u.

NOTICIAS
A "nerola iPonorc" do (Vlim l.eal

Carlos l.eal, nrlmulrn «ctor e director da
ciiiiipaiihla do Etlcu 'llivalrn ilu I.UIiu.i, faz
sua "sereia d'i)iu,iT" utiiiinhA, uu (lurltiti (!n-
mes, coní um ospoctiicilhi maiinllicn, i, pni-
gr.iiiiui.i coustnrai da rciirmcnlncãn, cm"preniicrc" iiesla épnea. da ..•:.,'islii "(1 III",
illoiiliiihi de iiiivii i- ruinodola.\i; da coilfcrun-
cia dc Carlos i.i.il. com o concurso dos arlls-
tas Ik-m-iiuie Alves, ,|oíío Silva, l.uiz RrilVO,
llcrlhe Hiiiiiii e Mctlina de Souza, Tlllil Cor-
lho u Gracliltla Alies. O esprclaciiln leimian-
rá coin a lllllca rcpresciilaván do lão Itilatln
i|iiiidro luso-brasileiro tia revista "O III", quc
flnallsa com uma apnthcosc iniprcsslonlslii
de Hcynaldo Martins, cm hoiiieiiagciu ao
llrasil. Os amigos e admiradores de Carlos
l.eal lhe farão significativa manifestação dc
apreço, assim como publicarão uma Interes-
santo polyiinthéa,
A Vltnle elar-nei.s-á amanhã uma operela nora

A comnnphln Vilalc diir-nos-á amanhã umti
operela cómplclamenlc nova para ims. li'"Chaiiipagiie-Clnh", cujo libreto, elo festeja-
elo escriplnr De Flcrs, foi traduzido para (i
Italiano por li, dc íiollxlnnl, A musica da
(ipcrcta é do iiiiicstrn Ilõne ¦Icanin. A acção
ela peça passa-se cm Paris: 1" aclo, ne» res-
laiirájile eln_ Chiiuiiiagiie-Club, onde a "jeu-
pesse tloréc" sc dlverlc; 2" aclo, uo parque
tia villa do príncipe japonez llnraldrl, um
dos sócios do "Cliaiupagno-Clnh"; :t-' aclo,
na Opera. A representação da "Chainpagne-
Club", amanhã, no Palace, promcttc sueces-
sb. Hn marcações interessantes, como a ela
entrada elos oito dlreclbres do Champagnc-
Club, cujas pa.slus, por um "truc" engcnlio-
so, se li-ausftiriiiani em mesas onde apparc-
celn uma garrafa ele cliamptlglic e copo. A or-
cheslra, lio 3° aclo da operela será regida porPina Gloána,
A recita dc amanhã no Rcpulilica

A excellente operela clc G. Pielri, libreto ele
Oxilia o Caniasio, "Aelilio, giovinezza", epie o
público carioca conhece de poucos elias. peia
representação que nos deu a Viliile, vae lei'
amanhã outra edição pela companhia Scogna-
niiglio-Carainba, epie com ella fez uma liri-
lhaiile serie ele espeetaculos recenleiiienlc em
Buenos Aires. E' esla a dlstrlbiiição ela peca:Dorina, Maria Ivanisi; Helena. Nelly Gary;
Enmia, Maria Znnaroli; Theresa, A. liaratelii;
Mario, Walter Grant; Lcone, Riirico Valle:
Carlos, ,1. M.ssi; Antônio, G. Podersai.

-—Foi adi,'do para segunda-feira vindoura
o festival elos humoristas, cpte devia realisar-
sc amanhã, no Phenix.

Os cspcctacuios tle hoje. No S. José
vista "A' rédea solta" o no Recreio, a peçosacra ele Eduardo Garrido, "O Martyr do Cn
vario", com a distribuição tios principaes
papeis assim: Jesus, Alexandre Azevedo; Pi-
latos, João Barbosa; Judas, Ferreira ele Sou-
za; Caifaz, Luiz Soares; a Virgem, Adelaide
Coutinbo: Magdalena, Jiiiüll, Mello; Samari-
lana, Brasília I.azzaro; Verônica, Jttdith Ito-
drigues.

<m—

Os commentarins do Codiqo Civil
, «O Dirnlto (fiis Í50U81I8» do

ür. Aliiiiir.hio Dmlz
Aftihii de apiinrccor o Rogiinitn vnlinno dos

cominonlarlos <u< \)v, Alimirhln Dlui/, ao
IIiismi Cnillgii Cl» il. que ,-, niirllr dc I" do J.i-ni'11'ii Hu muni proxlnin enlrnrA eín fNccinaVo,
Iírhp hvguiiilo voliiinc iloiilcoii-n Cl |)|', Al-
iniiflilii Diin/, catliodítitlcii da Fneiiltlmlo doDlivlin dn lliililn, autor i|u niujliis obras Inrl-
dica. p todiis dc wiluj', nn "Direito tias Cou-
Hllij . A obra (pie nn, st. (.,|||a ;. dcssiis con-'lelciMil.is iilabi, luiiiiv-cliiilhels, iiullspinsa-
vel .ms (pit. s,. (ifdlêiim à iiilvocacln, aos cs-
li|([(inlcs c BFtiiilloaos. Os. ciHiiiiienlnrlos, Ira-
cudii' cul iiroflclcncin, revelhiiilo o osplrllot"i mostre (pii* i h [ruçou, 0Ri|tiliini o nsniiiu-
ptq, s,\, irohonln u lanla.-. folhas iillltlnmon-
lu Inipie.sas, dc |ch,'áo miilurial agradável,
onde so oiicúntrnm os coiniiieiitarlos calmesattluontos a osln parlo tl.i Coilitfo iiirclin tias
Cousas, lísiis o registo que w Impôc an íxcin-
plnr (|i|o tiii< i;.i| onvládo.

Alnil.i bojo elcvciá surjíír á luz dn iiubllcl-
dndç ,i toroelr-i piirto • "Direito dos übrl
ÇOUfl , elos Maninies Mvcs

Dia-
— ——- '' ¦¦—¦»—go» 
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As scenas de sangue
na Saúde

Gravemente Venüo a faca,' foi morres* na Santa
Casa

Foi ua madrugada dc honteiii. Encontra-rain-no ferido, nas pròxInildàtJM do nlbor-
friic nocliiiiio du Saudc, com uma proíiui-da facadii nas cosias, esvalndo-sc cm s.ui-
liiic, a niiuicr.

Conduzido para a Assistência c exiim!:n.itlii, s i pôde di/cr n custo o seu nome.Cliniiiiiva-so Manoel Tavares, ern portuguc/.,solteiro,' uiliviiil..!' c antes de (bmplutar asinfeuira.ceies perdia o infeliz novamente ossentidos.
Ern estado gravíssimo, com o pulniüp va-

rado, foi Manoel Tavares
Snuin t^asa liemos em
honlcin a nulicin.

Melo iii;íii..'i ile hojeO cadáver foi removida
da policia f ni delegacia do II" districto
procura-se apurar ei ciso, descobrir o cri-
minnsp, estando a propósito nbcrtò um in-
IMIllitO.

removido para ,-i
nossa edição de

o ferido inoriçu.
para o necrojorip

ii»?,„- - (1 melhor c
W mais clegaiilc

ASSEMBLR-A, 56 RIO
¦ ™  ¦ '¦' ¦' ¦ mmmwmimmmltmHflpIBmm<—— -- —— — —

Faculdade de Medicina
Encerra amanhã, ás K! horas, o seu' curso

ele h.vgiene o prof. Dr. A fran In Peixoto, aluir-,
tlando nessa llcâo o liileicssaulc e nininciltosi
tissuniplo das "Irinanosoiniascs niiiertcatins ou
cpldciitinlogln t!.i <1ocih-íi «le llhiigas". ¦

A convite especial (I03 tlotiloiuiitlos tisslslirá
a essa ii 11111 o Dr, Carlos Chagas,

A saudação no homenageado será feita pelj
doutorando Pavão Martin».
— ———-.¦...¦-.——»—«OOP»—* -¦¦ i.-ii —i - ¦ ¦—

Dr Dantas tle
-tanm».

Olí l'1'lll 1'llOlllllei.
llieiiaii q oiitreit niotliiiijiii iiinilüniiis |lu jriitiiiiiaiito (.mi-•ii i.i- il.i- -ni II ilu iiiiiiih.i, Una ünigiiayitiiu, n. |:|

>—»íc*^—• ¦ .

PE .A SAüÜiüO POVO
O l.uliimitoilo Miiiiici|iii| il

Jlllg ll" IIMII- pliril II 1'eillSIIIIKi
T'iS ciniscrviis, liisciutu.-,clio
plialiiil i

tiriuiiles inbricas: Itio Gratulo ilo Sul e llio i|o Ja
l)e'ilei

\||I||V«IM fíllt  Ii-in
ilIrliK !.'.,M. S\V

lates u .-mno in.i |iliOf

-rtttl-ü—t-

Aipanbã churrasco ao Rio
Grande

I2TA Casa AssemWía. re-iauranle de primei
ra ordeni, tem diariamente o mais variada"menu" e os melhores vinhos. Uua do Assem-
nle'\'i 7!) IVonr-ielarin 'lllnmar Moller

¦ m—' —___

Consulfonio Medico
—'¦

(Só se responde a cartas assignadas•nieiaes.)
II. C. — A iiísomnin pode ter orifíens tão

diversas que seria arriscada uma receita pelo
jornal.

P. C. E, — Não damos opinião sobre drogas.
F. L. O. H. — Não ha de eme.
H. II. II. — Umas trinta ou quarenta in.ie

cçe*ie.s nicrcuriaes. Si o nervo óptico e o rim
estiverem cni boas condições . sublimado cor-
rosivò.

M. A. C. E. D. O. — Ha tainbcm o sali-
cylato por via b.vpodermica : evite assim o in-
conveniente apontado.

P. Z. X. (Minas) — Mande examinar o

II.
sangue.

C. O.
aqui.

,U. R. O.
sim como ;

A. L. V.
P. A. Z.

d

Não se pode falar dessas cousas

E. N. T. E. — Não pode ser as-
senhora quer.

Exnmc.
- Tome pela manhã em

17eE2íSa oí bilhetes,..
A policia apurou em parte o caso da vencia

de bilhetes de trens ele subúrbios, que fazia
Olavo Noronha Silva. Apurou a policia a iin-
procedência da declaração cio mesmo, tentando
defender-se. ciiinudo disse ter recebido Iacs bi
lhcles elas mão de um irmão ele .Inc.v ele Mi-
lauda, empregado dn Estriitln ele Ferro. ,Iaev ele
Miranda não lem irmãos. Apanhado «nossa
mentira, Noronha não soube dar outra cxpli-
cação.

Foi mandado em liberdade o einiu-egiielo Jacy
Mirantla. Noronha conlinua nreso.

O Sr. Puyerredon não qpizse;- o interventor em
Entre Rios

BUENOS AIRES, 2 (A. A.) - o Dr.
Jullo Húcyrrçcloií; quc havia .sitio nomeado,
interveufor leçlcrnl da província dc Entre
Rios, não .'icc-'itoii a nonicgção.

>-«í;j {»¦ i . 

TP" jb:, sbí íszí ieü: JL.ii -, sí; ie:.'.
H.ijt', pela mniiliíi,

dn desembarcou
rjnlin nrelu. In

na Central, por oceasião
elo Irem ele lliko, uma eiichor-¦!:>. beicii ainarella. que atlende pelolionie de Mi-.s. A (iiieni .iclioii nede-se entregar"enndor Dantas 58. onde será bem grn-ti ficado.
-t—mnttm-

Cufilâdas a granelkmJ

São peixeiros
tticci _e Augusto
tes á nm da
por (iiiOstqes de

Para «Icirapltar
no mercado Arthur t5ate-
da Rocha Coelho, residiu-
Misericórdia, lista manhã,

venda, entraram em' luta,
apanhando Pàteiucci um grande ctitello dc
cortar peixes, pretendendo decapitar o ad-
veisaiio. Foi preso para o 5q districto.

Coelho, com muitos ferimentos 111 cabe-
çn, foi soccorrido pela Assistência e inter-
nado ha Santa Casa, oin estado grave]

Drs.Leal Júniore Leal Neto
Kariccialistas -m doenças dos olhos, ouvicto-
tioriü ò coigaulfl. Consultas de l ka 5 — í*

n HO.

m+m—'

a de Nictheroy
Vão íníciar-se «)S ifisíeios

Como o Rio, N'.'cllicroy tem tainbcm a sua
Penha. Numa elevação, na Ponta Areia, cr-
guc-se a capellinha com a escadaria que, co-
mo aqui, ns ficis sobem cheios de tincção,
no cumprimento tle promessas á Virgeiii mi-
lagrosa. Depois, á volta elo leinplo, são os
pic-nies, os ekvieaiiles,. lellócs dc prendas, fo-
gos dc artificio, etc. Da Penha do llio, uma
elifCerença apenas: aqui a festa é em outubro,
c !á em novembro.

¦ <i> i

destes papeis, ou melhor, o seu conteúdo
xofre sublimado e lavado, magnesia calcinada,
ãã 0,50. Para um papel. Mande 7.

A. A. A. A. — Arrisca-se a um estreita-
mento...

C. F. .1. M. —Exame.
M. R. T. — Não ba de ciue. ,

Dr. Nicolau Ciando.
¦ mtm— .

Casa em Santa Thereza
Precisa-se dc uma casa mobilada, portres a quatro mezes, cm Santa Thereza,

com quatro quartos e dependências, pro-xima aos bondes. Carta ao Sr. Macedo,
Altandega, 32, loja.

«ST

Corridas
Ah do lionleiii, no Derby CluYi

eom

«cinhl^p ri HO.

WfÊÊÈSÊ ERNESTO SOUZA 1

Z • ^^^» Emnqmãà®, Asthma, 1

^^M GRANDE TOÍÍXO I
^^^^»| abre o appetito e produz a 1^^^gl força muscular. 1

^m GRANADO SC-Io de Março 14 i

llcallsiida cm dia em que o rominureln em»
leve aborto o com um progrnminn ovldanto»
monto 1'rneo, a corrldn do hontom, om bc»
noticio dos cofres do Aero Club Hrasllolro,
nau peitlla deixai' tlu ser fraca o .sem «ul-
inação. AcoroHço aluda quo o dia 1 tlc uo»
veillliro Jii é ilesliiiadn, cllll't' nós, pura *
coiilinetnuruvão dos ninrlns, seiiilu o escolhi-
(Io, por iiiiiitn poijto, puni as nniiiiriiis ao»
cemitérios. Assim, ludo eiuinirrla para s
Irnoiosei da reunião ilu honlcm.

A parle sportiva da IVsla foi, porfm, po»sllivaiuenle boa.
A prova d(. honra leve como faril vencedor

0 cavallo llcllos, cujo proprlcliirio, Dr, l.inmllochn. geiililmenle tiflereceii III »|« do pre-mio coiiipilslailo ao \c. C. II., estabeleceu-
(Io um eseiiipln epie, ele certo, serfe seguido
pelos ijos deiuals veiieeilnres du festa.

Aos brpnrlotnrios das provir; que Ihos ti-iili»m os pomos nffcr.verani o Sr. coinmen-e «dor Oárcla Scabra um lindo par do lorrnsde cryslal ò prata c o Sr. Dr. Paulo do Fron-ni um aiiislico reliigni pura mesa, pendeu-lc ele umn •ferradura. Ollíjvpram esles pre.mios o Sr. coronel Antenor do Araújo, comlliu'110". Aires, o Dr. TpliIiiR Machatlotillido Spano.
lio ainda « registar o suecesso dn JoeltOVDomingos hcrrelra, quo coniliiülu tres purê-llieiros ao vcneeelnr: Sans llival ii Ilurrah(10 Dr. I.iuneii ile Paula .Machatlo. p llovolScoli-h, do Sr. ,lusé Carlos dc Figueiredo.-

Football
Aiuciitii ;; Fluminense

Tounr, ns reepiisilos para se Iransformarnum opliino jogo Unha ó eiieoulrn entrú es-ses dons queridos, ciubs cariocas, honlemreaiisailo. Dous agciiies. enlrclanln. Impedi-iam o sen exilo: o calor, que estevo exces-sivp, cansando en) demasia os plavers, e o
juiz da lula. Sr. Alfaro Foguett, que ini-
peeiiu ncliiaçno melhor de ambos os quadros»li, antes mesmo dc darmos uma ligeiraiitra elo jogo desenvolvido lidos aiilagonislas,falemos do juiz. O Sr. Alfaro. de quem lãoliem ralamos, rendendo aliás justiça, quando.'ultiou nu uiatL-h líaugfix Audaialiy, desinen-llll. uan só os elogios efuc lhe fizemos comoo lama ele que vinha precedido como rc-terce.

Via-se bem, diga-se em resolvo, que nártexistia nn sua marcação nenhum "pnrll
pris , mas as suas decisões eram tão nie-iculosas, o seu desejo ele bem actuar eralao ardente c a prCocetipação ele ser bom'
juiz era lao grande que os exagerou, pu-ninelo inlraeeôes que não existiram.

Além disso, o seu medo pelo sol ardento
que escaldava o campo ela luta era tão ex-cessivo epie. durei.le lodo „ lempo do matchd andou .mulo q. urchiliuiipndtis, acoberta-

pela sua s.iiuliia. Islq Vlilep-lllfi ft alcunha
pilherica do '•jui.: ela sonibro",

K foi por isso, por esse terror ao sol ouaclle marcou lanlos oif-.ides eme
mos e deixou ele ínar.-.ir oi.lro,
para queni linha, com
dc vista sobre o groir.u..

O Sr. Alfaro eleii-nos hem a impressãn doum eiilrainctir que eslivessd a tliíifíii- umraining. Ilasla dizer que S. S. mareou um
pcnnllj-, o primeiro, onlra o America trõ-eaiulo-o depois por um gonl-kick. QuoV di-zor que ainloti sem saber por que é nestecaso, a única cousa pcissivel era liola ao allnnao eoiuleiniianelo nem A nem H. Mas tis-•mui com a Iroca que fez, inaugurou nina'.HisUea inleressantc, poiscõndcinnoú A.

dn

nos,

nos não vi-
- hem visíveis'
melhor ponto

pronunciou' B e
O jogo desenvolvido por ambeis ns quadross mio tosse a actuaoão, com,,' já dissemos,:lei a sido opltmo e oulro talvez o seu ve-soltado
O team elo Amerl

gia. A sua

C.
caria da qual nos

ca esmcrmi-sc cm ener-
fesa, enirc-ianlii, superou em'

piullo o ataeiue. que foi raro erii investidas.iti triângulo Imal americano, principalmenletuoti do maneira brilbanie, escorando coniirovura os perigosos o toques fluminenses!lisso, em .conjunto, jogou bem, produzin-,Io e.elesas hnlhaiilissiinas e ataques persis'-iicnles, qne so adiaram muita vez defesa noexcellente Iteeper americano.
S-. Christovão A.

Itceebenios a seiruinte
pedem a publicação :"Sr. chrpiiista sportivo — Saudações. Eslalem por filo lamentar ii má situação do va-oioir toam do S. Chrislovão A. Club; onde sc
;nl. ni elementos ele real valor, como sejam

Pnnjuar.it, Syiviò, Salema, ltnbc,,, u Cardoso!
í,"':1, '!»l'^sSao. deixa-la pelo ultimo match
contra 

o Botafogo, no qual foi derrotado
pelo elevado seoiv de 8 a •:), não desmere-ce cm absplulo o valor dos jogadores que.citei; deve-se unicamente á inclusãoteam ele elementos ern positiva decaderi-como Pederneiras e Aíoitinho, que muito

_ os seus collcgas. Leão, Villa-c i.eweretl sao elementos muito bons e re-preveniam os cavadores do team.Favenelo essas considerações, peço ao Sr-capla.n do S. C. A. C. a devida attençàópaia o team abaixo, que representa opoente das forças do S. Chrislovão :
Cardoso

Diirval — Rubens
Villa — Canluaria — f.ewerettApollo — I.eao — Sak-ma — RollõAgradecido pela publicação destatorcedor tenebroso."

«rim
no
cia
prejudicaram

cx-

Sylvlo
-D...,

Tauromachia
E' domingo sem

praça das Neves a
falia que se realisa ntf |

,. , , íiuinln corrida da época'I.inromacliica, sendo corridos seis bravissi-mos touros ela mais fina c apurada raçaporlugueza. Em supslituição de Zapatcrin
que ainda se encontra no hospital trabalha-ra o baiidarilheiro hespanhol El Salerito.-U resto do prqgramniá será completado pornovos números. Abrilhantará a corrida a ban-da do Corpo de Bombeiros

.TOSE' .TUSTO. í
> -IM»- i

Doenças do a d » a rei h o dlges*ivo e do svstema nervoso.-''íiíos X. — Dp. Renafo de Souza,• ones; rua S. losé, 39, de 2 ás 4.
(77) FOLHETIM com a sua rede solida as paredes ela

mVJzxngxauíum

Emocionante romance da actua-
• |ídadet de Gas»on Leroux «

2a PARTE
A terrivel aventura

tfií* Acaba de ser inaugurada uma nova joa-
lhcria junto ao ("incnia OclCon, Ha avenida Hio
Branco ii. 137! Para comprar qualquer objecto
çíe ouro, prata, platina, relógios e objectos
chies, próprios pnra brindes c por preços ba-
ralos e incgualaveis somente nesta casa, pois
estando montada com todo o gosto, vcrtlaclei-
ramente chie, as suas hoas compras e a eles-
pesa diminuía du casa contribuem induliita-
velinenle para vender tudo por preços qué rc-
prcseíitam quasi 50 "j" menos do que cm
qualquer outra casa.

Vimos um ctiljar de verdadeiras pérolas
orienlaes, as melhores que existem nn iiiiiii-
do c que sijo um vereladeiro encanto, cujo
preço, como verificámos; em qualquer dosa,
pcrfeilainente egual, é ele .'iiMOIl.-i e nesta casa
custa apenas 3:Ó'rt0$!GO0. Ò ãllüílido collar es-
lá cxjioslo na vitrine para poder ser exami-
iludo por ipiaiquer pm-ilo.

Esanies úe sat|gug, anaíiyãe s
tíe Esrâna», eic.

Drs. Bruno Lobo e Maurício clc Medeiros u
¦ M-iilelade de- Medicina' - l.abotato io de Ana

tyses e Pesquizas : HOSAItIO Kíb. esq nrac
'lonçalves Dias.

HOSAItIU 1(18.
Teb do Lab N 1334.

1+]
— Antes de tudo, fique aqui muito calma,

disse Stieber, ou não me responsabilisO porcousa algumaI E' preciso quc o capitão não
possa suppbr nem por um momento que a se-
nhora sabe que Mllc. Tourette está no quarto
ao lado, sinão clle licaria desconfiado, por
Deus! e tudo estaria perdido... Nájelã de emo-
ções! Sangue frio! E o cjue tem isso! Sim! Kllc
a quer beijar! Isso não a inalará! Ah! Um
ultimo conselho... Não volte a esse quarto,
por onde terá que passar pa-a penetrar no
quarto oeeupado por Mlle. Tourctto, sinão
depois de decorridos uns bons minutos após
á nossa partida. Verifique primeiro si já sai-
mos; é mais prudente! Si Feind tiver a mi-
niina desconfiam;:!, é muito capaz de cá vol-
lar por uni 

'instante, 
sob q pretexto de ter

esquecido qualquer cousa. tnas na realidade
para vir verificar o que sc'passa"! Ali! mi-
nha senhora, como sou amável... De tudo me
lembrei! l.einbiT-se por sui vez elos papeis
elo arçjlivõ il... i'roporcionnr-ine-á com isso
grande prazerI

Como na oceasião fosse ouvido no quarto
próximo uni queixiime, nm gemido abafado,
iun eslerlor cplp se nsscinWliava a uni solu-
car, Monique não sé conlcev. Foi ella que foi
baler á poria; mas foi Stieber que chamou
por Feind.

Então, Monique Veiu, sentar-se novamente
no logar que ocetipava e fez appçllo a lodo
o seu sangue frio, como lh*o havia rccòin-
mentindo Stieber.

XIII
. JULIETA NAS TREVAl!

Depois de ler Feind obedecido a atiejier c
tle ter sido fechada dé novo a porta, .Tuliela,
ainda sob a impressão elo abraço ejue subi-
lamente lhe dera o liaupiinaiin, viu-se com-
jilelanienle sú e disposta a ienlar o impossível
para evitar uma segunda experiência ela fraca
opposição e;ue poderia manter, cm lace ele uni
amor tão brutal e tão resoluto comei o elo
Sr. Feind. Era preciso fugir!

Fugir, custasse p e|iie custasse! Fugir, pumalar-se, ou fazer-se inalai' ao fugir, o epie
ainda seria unia solução preferível aos abraços
tio berr cnpltiio.

Xo tumultuar fcrvilhnnte elo seu peiisaiiieii-
lo e acossada pelo valor elos minutos em que
a deixavam só. acudiu-ün- uma idéa.

l!n pouco, observai';! iuclniiOplicaincnlc
vês ela vidraça a sentinçUa qitc gtiartl
estrada e iljsse|-;| clc si para si ejue -
fosse aquella senlinella. a fuga teria
ma sielo fácil, tlevido ie vinha em lu

cercava
casa.

Bastar-lhe-ia deixar-se
cio-se eom os pés e com
da arvore. Infelizmente!
senlinella eme rondava!

escorregar, apoian-
as mãos nos galhos
á estava em baixo a

subitamente,lemlirou-se
cima" !• • •
e descer para a estrada,

pelas trepadeiras

¦ni

a ira-
ua a
i não
siim-

epie-

Pois bem! .mas,"si eu fugisse por
Sim, si cm vez <

ella subisse pelo telhado
elas águas furtadas... Talvez abi conseguisse
esconder-se, até a oceasião propicia epie favo-
recesso a Mia fuga nas trevas... talvez, ainda,
plissando pelo outro lado elo telhado, conseguis-
se descer nos fundos ela hospedaria, em qual-
quer ponlo omle não se arriscasse a cucou-
trar scnlinéllas. Bastava um instante para
chegar ao bosque Sainl-.lean e á floresta de
Chninpeiióúx !...

E mesmo, quando pudesse encontrar ptiresse lado difficuldadcs, ainda assim, cila as
alfronlaria!

Correria o
Em alguns

cjue, abrigai'-!
suas amigas,

risco de um liro!
saltos poderia chegar ao bos-

c sob acpiéUas arvores epie eram
nas moitas deusas cpte tão bem

só desejariam certamente
i

cn-conhecia c epie
liril-a eom a sua folhagem e defendel-a

Ah! sentir a salvação lão próxima! como
mais louca empresa para ai-anão tentar

caneal-a?
Tomou rapidamente essa resolução.
Km primeiro logar apagou o lampcão.
Em seguida, dirigiu-se para uma das janel-

Ias quc abriam para a estrada. Julieta pro-curou ver a sb.hfincllii: mas, sem duvida, esta
eslava encostada á própria parede, porque a
fpnecionaria elos correios c lelegrnphos não
a viu.

Enlão, muilo devagarinho, muilo tlevagari-
nho, elln abriu a janella!..

Que silencio em redor dn hospedaria!... e.
inesmo, á maior distancia; !á, muilo ao lon-
ge, eis boiimj..'. bouml... da artilharia pe-sada boche se haviam espaçado.;. Os
prios canhões adormeciam,

O cjue era Ia .li ma vel. era aquella lua bri
lhanie epie illumiiiava a estrada e cob
reflexos prateados a orla da floresta.

Tanto pcqrl .lulietn não tinha tempo paraesperar as nuvens que vinham a correr, sc-

pro-

dc

melhaiitcs a enormes rebanhos, dos lados daoeste.
Feind poderia não tardar a voltar...
Ella via os galhos sólidos da vinha que socruzavam junto da janella e mesmo proxi-mos da sua cabeça. Julieta inclinou-se um pou-co, para observar o eaminbo que deveria sc-

guir na sua fuga pelo telhado, em direcçãoa uma drapeira que, aliás, estava muito pro-'xima.
Teria que fazer dous movimentos, ou tre§no máximo, nias devia exectttal-os com pre-'cisão, e principalmente sem rumor; por-se do

pe na lanella, apoiar um pé á direita naquelletorcado, pendurar-se com as mãos nos galhosde cima; içar-se com uni movimento lento eniec ido ate alcançar eom o joelho o rebordocia Irapeira... em sumiria, uma cousa de na-da, si o conseguisse, c a morte, si escorre-
gasso o pe..".:;"'.

Entretanto, .Tuliela, não podia iniciar essatentaliva ele evasão cmqiiaiito não soubesse
qnc|e_ eslava exaclamenle a seivtiiiella.

Foi nessa oceasião, que, iiiclinaiido-se cadavez mais, ella abriu todo o balenlc danella epie produziu um ranger.
Fora terrivel esse estridor . nas

>ao se ouvia oulra cousa!...
Pareceu á Julieta mais ensurdecedor do quea explosão tle um morteiro ele 42... E, logoehrcctnmente sob a janella, duas palavras ai-lemas interrogaram as trevas: '
¦— "YVcr da"?. ..
Julieta por esse lado eslava "descoberta" •

A única cousa que lhe restava fazer era fecharo mais trantpiijlaipenle c o mais naturalmente
pe.ssivel a sua janella. Foi „ que fez. issoleito, teve rápido desfallceinieríto e dcixoii-se cair sentada numa cadeira!

Kvielcntenientc, seria preciso esperar bas.lanle tempo, então, antes de tentar nova-mente a experiência. E Feind não tardariasem duvida a voltar!...
O ciue. esla ria elle fazendo no quarlo ao

Jacto, com aquelle homem que viera buscal-oc epie ella íinq conhecia?... X^omo Feind obe-decora ao homem!... Uma espécie dc offi.ciai superior da administração! sem duvidaEõiiicl eiizui-lbe: "Herr director"!... Si Julie'-Ia, si dirigisse a clle, si lhe pedisse' ciue alivrasse do tal l"eindl..,
{Conlinua.}.

ja-

trevas !..-,i
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P preciso domi
nar a multidâc

elegância forç*
o êxito I

I Eolsí
22,Ui"ugtuy'ana, 22
Entra Beto (loSclenuiiu

o Caduca

61,70$ e 80$
Ternos por

medida
•* DF. - -

cheviots,
clia.t"onacsc
castmiiM"

das mel lio-
res marcas

inglezas

FABRICA oe TECIDOS oe ARAME
e ESTAMPARIA de ZINCO W

BANC0S.MEZA5 .CAOEIRAS,VIVEIROS PARA PASSA.
ROS. ARAME PARA CERCAS E GALLINHEIRQS.

CARDU517& Fumu- Hospício 108-Rio
3rano Bar e Rocisse. le

P.osresse
II, Larqu de S. Francisco dc Paula, 41'ii;i.i:i'iiiiNi; :t.M.|..soini'

o in.ii> conf 11 tavoi ialito. Cozinha,
irlmuroifli

Menu
Sogiiniln Mra, Iniiuguruçilo ilo fugilô
Muiicio lypo 1101 to iiinoilcuio, novidade
«UeiVívi 1' lílllpOZU O pilllluIlU Ilu gi'111'IU,nesta cnp i.il.
Amanha 11 almoço 1

Bncitlhno no saucr tnrtrtr, sa-
lailn «Io areiiqucs, bncalhao á
tiansmontana, lin^ua «lo Rio
Cirande com bntntns, tripas á
portuense*.
Au jiiniar:

Menu dc grnndc suecesso.
Siiiciilent.i garrafciia

DINHEIRO

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SEDE KM LISBOA FUNDADO EM 186.*

Ca;i*ia3 l2.fíGJ contos¦íopí-o

! Emprostii-st? sobro jóias.¦• roupas, fazendas, inofues,'. pianos, moveis o (11 o
que roíiròsohlu valor

Rua I'tiz de Camões n. £0
TKI.IÍI*ll<T\ilU)7*!.voiití? -¦¦

Alierln tins .7 linnis du
iniiúhti ús 7 iin imito)

.1. LitíLI-ML & l.

EXTE^NATO IMAURELL
r*UND'Du EM 19QQ

Director e proprietário: - DR. OSWaLDO BOAVENTURA
Aula» tlnii-na-n g noojui 11; »

CURSOS DE PREPArtATOniOS i CUnSOS INTGRMEDIARIO
E PRIMÁRIO

CORPO DOCENTE
Ur. JO\o niDBIIIO, lento du Gillnulu Potlru II. nartitRiíoi, Or. AIITIiril Tlllllf.,

lento ilu ('«llnRlo iviiio II, iiiiillii'iiuitii'a. Ur, GAsT.iO IlUtllli lenta du ü.llofflu
1'iilm II, li.ui pro IiMiíiíii iinlvi-títti; Ur. MINDB8 1)11 A(il'IMt, Imilu d.. Õílli-tcfo
IVilro II, Inlini, AliVAltO KSPI.VIIKIIIA, do Poílru II. Dr. .IOS • MASIIIA.NülÜl.I,
i,i.'ilirn a*,»iitoiilo da 1'iiniiiiliiiio do Moiiliuni, Irui /. Dr MnNOlil PI IIIJIHA Í)A'I MIA. còlllio 'Ido |iiiil.-*ui', uliv-irii o 1 Iiiiiii. u PiufeíMir CtllllO MONFOIITIi, iltt
Unlveiílduilo ilo 1'oiniiiiivniila, Roiinrujiliin n Ingloí, OSWAl.DO ilOAMÍ.NTUIt.V,
medico o director du lixlórunlu. iiiiilliimuillcn o historia natural.

Rua Sete de Setembro, 170

Saques á vista
e a prazo sobre
todos os paizes.

Depósitosá or- <&>£
dem c a prazo á- ^uu
taxas mais vanta *a(
iosas do merca. *SS

do. %
Empréstimos

caucionados.

•':•.'- '•'«WP'

Descontos, co-
brancas e Iodas
as operaçõesban
caiins.

Filial no Rio
dc Janeiro, RUA
DA QUITANDA
-ALFÂNDEGA

I Casa especial c'e bordados, plisses etc.
Ilu.1 dos Ourives ,1. IU SoIikiiIo

Pont à jour (; picot, des le
200 ic-i.s; plisse desde 100 réis".

j A unica casa quc* laz plisse*
chato, nccordòon c machos cm

j pregas linas e borda soutache
em pé.

Agencia na Cidade Nova - PRAÇA 11 DE dUNHO

CAFÉ' SANTA RITA

m
.;^'.S

W

wmm
hàãkw 1'^èü,

w

vEh.Ps

nua «lo Aoie n. Kl. le.cpliurie 1101 Norle
o nm Mnrc-linl Floriiinu, Üá. Toionlioi-fl
1.218 Norte.

ÈCa^^PB A0AS^r3fl 4 7

mMmMmmmmmi mn >| a.'<iâos@iila &mi
Com os preparados para 1

pelle. r>,.m Só„ PEItOUiNA ESMaI.-
TE'.'uiiico quo adquire o con.-erva
u Imllozii ila «uitis. A|ipriiviidi. peluInstituto de Helleza ile Paris c pre-miuilii iielii Exjlusiçào üc Mi.ano. I'rc-
ço :t$onu.

líiir.oíiífa-sa i", venda cm todas as
i.f-i liimniins í,i|,ii o cm ,S. Paulo.

"Sfc

FOCILLINA
Cura a neiirasthenia, insomnia, melancholia c doenças
nervosas. Restaura o systema nervoso e ó um grande

alterante nutritivo do cérebro
EXG USIVAM;-; T i VEGETA!»"•R-wa àa ¦ftsseirv-ü.tja, bl—Wtxa "Bvtcnos 5*vW<ís, 2Ò\¦R.\j.a aa Q-av.*Xauda, 5T 6 Tua "ftwenos •SVwcs, \â3

acaba de recebei- unia lindíssima coi-
lecção de tecidos ile verão em «voila--

ge com es^am-tssriía tí Bicada
Meias, fsias, reniUas, novos .yjios e

ubpodei-íe» fina. Rou-pas b»"*ancas !

60 HJr*ug"Li^ya.iia. 6o
"S"^as*32i3gffiggBgEeBBBE^aaaBCTMfi

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Theophílo Oltoni n. 34
Télepluiiio Noite SfiS

ALTA NOVIDADE
ü!M

Folhinhas e Blocks
para -19-17

Papelaria Oueirós.
QUITANDA N. 60

A Mala Cliineza, ii run do Lavradio
n. 61, ó a niíii quo mais honito vnuile,
visto o i;,,inile sorlimciilo (|ue tem; chama
a alteiivàu dus seuliuics viajantes.

TÈ. Í6 [iitJ ílii
para canalisaeãr de águas

VEX.X.HJJ, MUkELLI & OOMP
Praia ilo Cujii n. 68. - Toleu. Viilu 199.

Fabrica de vi-as iV;i< de cimento ur-
mado, vergas, lamentas para .Iivisrtes,
mnis leves e ocoiwnneas de que qual-
quer outro artigo similar.

Vigns-madres massiças e postes para
cercas.

LEILÃO IE PENHOR
fS de novembro

Na antiga casa

E.Samusl lloffmann
13 Travessa dc Rosapio 13

jóia©
D« cautelas vencidas, po-

dendo os Srs. mutuários P*'f'ír-
íí\üV ou resoatai suas cautelas
até a hora de principiar o Iciíio.

UM TERÇO DE
Gratifica- oà pessoa que encontrar e

entregar nu redacção deste jornal uni
TEliÇO OE OültO, perdido Montem, enlre
10 o iO e me,a da manhã, num ele •tri.-n

(jii .linha ile ('opiiéa.liiiiiii, no Irecho dii
rua Vallailares ., egreja d.i p uça Serze-
d i 10.

U IiuiíIeIIi fjilil
usando o suspopsorio Eleetrieo-Ma-
jriioli o tio Dr. Wihnn Cuia infal-
iivõl c. iilisollitamoiito cerla do- 011-
GiiOS enlViiqueciilos pur uma moci-
dade des éjrailli oa umá \oiliice
prematura.

DEPOSITÁRIOS
ME RI MO &• C.

1UIA im OUVIDOR. 103—Rio
Ueinettem-so calaloços deste

apparelho. Uupiéiciiluiito em São
Paulo:
-ÍAN3AR10 L-0UR£IHG

RUA 15DE XOVKMRItO n. 7

CÍ-FE' ASYÜAZISfJAS
Participamos aos nossos tes-

peitaveis amigos e freguezes
que, em virtude de se ter (ir-
mado a alia do café em grão,
somos obrigados a tlevar o
preço do nosso café moido ioo
réis em kilo, do dia 6 do cor-
rente em deante.

Rui <h- .lanei,o. I de n>vcnilirn do lülli
RODRIGUES TEIXEIIIA & FILHOS

jp.ENHoli.iS
Leilão de penhores

Em IO de novembro de 1916
A. MOTTA & IRMÃO 5, lieceo do Rosário, 0
das cautelas vencida- p «lendo sei refor-
mudas ou resgaladus ulú.. Iiora do leilão.

DELICIOSA BliBlÜA

<^É>
tspumante, refrigerante, serh

álcool

Curso de preparatórios
Mensalidade  a^òòo

1'rofesforesdo Pedio II: obteve nns exa-
mes do anno pagado i'J-1 appruviiçôes.
Nenhum dns sins aliininos foi rem ovado
llua Sete de Setombio n IOI. 1 and r.

Unhas brilhantes
Cnm n u?o constnnte do Uíiholino, as

unhas adquirem um lindo brilho e ex-
'Cliente cor rosada, que não dosapparere.

iiinila me<oio depois de lavar as mãos
diversas vezes. Um vidro, I$íi0.0. He-
inette-se pelo Correio pnr 2$Ü00, Nu

• A' ('.arraia Uraudcn, rua UrüíiuiiriuM
n, 06. ' 

"

A ^OTRE-DAME DE PARIS
firais uai os eai to as as

sea õjs a ®r. C3S sem preca-
di nf-âs,
O iíi)Lí'â ús cosia "a e talilcur

I-oa/ i»a..iiies

W-riSOÜflWS .V INIRTUlillA
niini ifi tua Rorrocai Tel. 80**1 Nono.

10B, rua do Rosnrio, 105
(CNTni OUITANQÀ C AVENIDA)

c,\\\ M,,:iti/,ii'i.iidi. líí... Nurlfl
t8t,KUA 1)0 HOSPÍCIO iKi

(«anlii llll nu» ilu i.uii'i'K.tii.1
AMANHA AO ÁliíÒÇOi

MiyiH.u.urH' (Jp |*iiiiui|i', iicl..* ««!'i
nu inulliii ctunflinu, n >uiJn dv IiíkiiiImu
ruiiiiii voihu (• iú ,

AOJAXTsHi
1*11*6 il^ «iiiiiiir'i , filei* do liitilojo a

iiiili)iii'M, cuca ao >i> min, | .-.\.. i..-. e
L.f.iiliiHtilit., .ui.liuliii»iiii- luit/fi».

JTuiIoí oíiIIíi oitra* iroieni mexlilifloi
e. uça».'l.cjiimi''! 

paulista» vnrlmloi.
Ailojfii < l'.'i'iii — clump.ln lliiii<u"tlc(i

Manoel PariiniiilOfi Barrorun

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

I QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

CASA DO J U LI O
jr\\ m*n>m.m^mtiw&jph

SEM COMPETIDORA I
33 e 34 - AVEN.UU rtJE.rt DE íiíi» - 33 e 34
Mnrmltnrloi com itrour. mi hiilnuit<e com 0 pociii, d" |ininba, iioóuoS» MuSooo
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Louçm .le tuiiollo c '*oi• ti 0I101, IiuIiIii*, jiuiii. e mu,io« nutriu nrtiyn*'

MOVEIS
Aluga-se por preços muito

reduzidos quiilqiicr quniiti*
dnde de moveis, podendo ns*
sim nossos liey.uezes mobilar
toda .1 sim ciisn sem cnpitnl; á
run RinciHielu n. 7, Cassa Pro-
jjresso.

fauinhA l.\cte\ para cimían-
ÇAS COSViivLíàSC-BN-TBS DEBILITA

DOá-AMAS i E LEITE

CAUTELAS DíTmÕíNÍeIÊ SOCCORRf!
CONDIÇÕkS ESPEGIÀIíS

45-47, RUA LUIZ DÉ CAAIÕFiS, 4.147
Casa G3íáTKÍ£iB íiamisitàa um 88ÍÜ7

11 nt v & Ar<i!?n io

liilillliiiilii 011 licrcdilariu em Iodas ns
liiiiiiilD*tn(,'(t'(U. Illieiimali-iiio, b:ze-
ma , lllrcrn-, TniiK.nui, llnreá mu-c,,-

ue- e «isscas, lluriu. de aueçii uo-
iliuna-, et; «* lo lius iliiuiifii. n-.„l-
luulôit de impurezas do siinjçúe,

_ euriiin-se inlíiilivoiinoiito cmii ^
I Uliieõ ipie .t.iii um m'i Iriisci. faz des.ippareccr i|uiili|ii.ir inanilostaçfiõ. Uina

colher cpós as rèloii;úns. lim todas a- pliannaiias.
n~inr iwnnirrn iitiiih ¦ iiiibmiiiiww w—nmil

IlIPil

\ tu a das u« eras
Feridas chronica**, dar-

th ros, empigens clesappnrè-
cem infállivèlmente em pon-
cos ilias-com o uso da Po-
niaòa Maravilhosa (poniada
íintihcrpciica) dc Th. dc
Abreu. Milhaus de curas.

Depósitos: Bragança Cid,
rua do Hospicio 9. c |>har-
macia Abreu, Voluntários

ilila ••atria n. 245.

Vendem-se
ia» 11 pieeu* uariilissiiuos :

rua (ionrulvc Dias 37

JoaLen. VàiBitin
lolenlumi- i. J!I4 l eniiii

LE Hi
Em metros para fabricas,

cm qualquer quantidade, a
pi ecos excepejonaes.

Praia de São Ghristovâo
n. 44.
Ia.

•Telephone 2868 Vil-

Anerica Fattril rociai Uint
866, Rua Barão de Mesquita (Andarahy Grande)

A social will be lield in thc nbove club
on Sauirdiiy, Nov. .|th, ioií* (commcncc at «S-50 p. m.)

THE BRITISH Kl' ME SWE£PERS FUND
Rcfrcshmcnts • YoUK 'HEI»»* Ticlccts 

3^000
proyulcil IS Childrcn 1S000Nehded

TíGKliTS TO BE HA D AT THE DOOR' OR APPI.Y TO
MESSRS: E* BRADLEY.

W. FENTON.
H. BLAKENEY. HON. SKC

AT Xrtii M.OVI-: ADDRERS.

ESCOLA KORMAL
O Curs:» \ortinl fie Propip torlos, o de maior

freqüência e o de mais notável corpo docente da capital, com
a costumada seriedade; inicia actualmónte o CURSO ES-PECIAL PARA A E. NDriMAL, a mensalidades rc*
duzidissimas e a cargo úc distineta directofa c completamente
independente do curso dc rapazes. — Uruguayana 33
!• ancüair*. — Informações de 14. ás* 19.

-CAV.PESTRE-
Ourives 37, Ttl. 3.666 Norte
Amanhã uo almoço :

Vatapá <ie badejo á bahiana.
tMayonnaisede garoupa.
R.iealliaoá portugiicza.

•\0 jantar :

Succulenta pcíxadn em
canoa.

Camarões torrados.
Sardinhas nas bra/.as.
Além dos pratos do dia, o

('menu»é variadissinio.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Pescndinhas, badejetes e

lingliát'ps.
Preços do costume

Ifptajitsi federai
Companhia de Loterias Naclonaet

do Braiil

Extrncçõos publir.T;, sob a fNcalI-
savão do governo federal, ús 2 1|2 e
uos snbbndos ús 3 horas; ú riu.

Visconde de Itaboraliy n. 4b

AMANHA
311—42-

Pneumosine...

BEbUEZA üú RO: TO E <-.Al$dbuO
Nüo pode havei* vnrdadeirn belieza sem uma

boniia polie
0-: preparados sciciitiflcos «le Mine 1'iiit-i, improva los pola junta «io hyirjcnc

rom nUr-st.iilo." .le iliver.s s mçilicos .; iiumiuosus eiie ite<,-são o> muis olliiiize»
ram o ti.itamento dos cabellos; da pelle, das rugiir, sanla-, cimos e c-piiihas
ilo 10^0.

TINTURA DALILA
Para a i'òlnracãu rupi.la c inallei-avcl ilo cahello

Todos estes'picparadós vendem-se c dão sc prospecto.- explicativos nas casai
seguintes:

l.oelho IlastosiS: Cumn.—Um do: Ourives. 40; Garrafa Grania l.'iiijjimvana,
Cd; 1'a-a Ciiio.— Uiivid.ii', IM; Ciiníis.ina Cumes.— Travessa S Fnin ¦iscií,' Iki;
llrogária llaslos —Sele de Setembro1;99; Gonçalves Dias, 00.— Avenida lliu liriuico
95 Allcnilc-sRii. pnliilo- poio lelephone 1.830.

LO I
-Sao eXRüliiíias «,om o

liROPü Miip | PERE5TRELL0
Agradável ao paludar, não irrita os intestinos; não lem diüla nem priva as crean-

ças do seus tiahitus
0 VKKMIFUGO PBIIESTREU.0 ó laxaliv.. e o icu u«ii í de nfleito seguro tanto
para ns creanças como para os adultos. Vidro, líSUÜO Iteniclte-se pelo Correio umvidro por .'$0 il), seis viilnis, por.lSSüOO, e iIom viilios, por :i.'i$lllli)

Vende-.se naft GARRAFA G^AHDE
Rua Uruuuavana, 66—Peresiréilò & Filho

iCura nidiral das tosses" mais rchel-
:|ile-., Iin.iii liiles, ¦ liitaliMiis, asllliíio

>• an ine-ino tempo loniri) paia u
i'.«lòjnilj*ii i* tiüa.io pems seu- lom-

osliK veaet e-
\" venda na drogaria Pm-tos i G.i-
liriel, Sete dc .Selemlin !)9, nas bíiits
iiliiirinai'ii|i e no depnsito geral :
Carlos (luz & C — llua Site ile Se-

teniluo SI

Vlme. Alexandre
Massagem, manicure e pedicure
Rua S. José' n. 122, sob.

Telcpli. 3.419 Central
«H"

«r

O foitificante rápido, de gos-
to agradável, resultado ideal
no:, c.tsos de debilidade geral

F.H. BETEI L Ll£
Representante para o Brasil

Opa du Correio, 1 907
Iti de Janeiro

LOTtíRIA
ti ií

S. PAOLO
'Jarantida 

pele uc-veruo üo
Estado

Amanhã

PAU CERA
3SBSBBS*fS!*"Blg!gjgf!'^g"fg

i ii i i i ¦¦7i~ã" iiTiiTT.

COFRES
Vérule-sé quatro usados de

100$ para cima. no deposito
dos «Cofres Americanos», á
rua Camerino ri. 104.

BENZOÍN
Paru o elnhellezainctiti) ilo rosto e

ilas maus: idiresea
a pelle irritada pela navalha

Vidro .tSoiii. Polo Correio'.Suou

Perjlimaria Orlando Rangel

A FIDALliA
llestaiirant 0n1Ic.se reúnem as molho

res lainilias. ItignriMi cmiuIIiii leila dia-
riameiilo, e:n earnes, raça* c Ifiguine.s'
Vinho-, iinpoitaçiiii ilo marcas exclusivas
da ca.-a. Preços nioilicos!

RUA S. J0SB'.8I - Telep l.r.ltt c.

GARAGE ELITE
Automóveis de '10 IIP para pas-ieios, excursões, etc.

Telephone 476 Su!

Por $S0O, em inteiros

Depois de amauiã
A's 3 horas da tarde

"00 35"

105:0901000
Por 8Í000, em décimos

Os pedidos dc bilhetes do inte-
rior devem ser acompanhados de
mais 600 réis pura o porte do Cor-
reio e dirigidos aos agentes geraesN;uarct.li & C, rua «Io Ouvidor
n. 91, caixa n. 817. Teleg. LUS-
VEL e na casa F. Guimarães, Ro-
snrio, 71, esquina do beco das Can-
celliis, caixa do Correio n. ! '27.1

NEURASTHEMA
0 llematogenol de Alfredo ile i

(..irviiiliu ó u único que cura esla
terrível niole-liii; innumcros atte.s-
tlIllOS.

A venda nas tioas pharmacias c
drogarias do Itio e dos Estados.

Doposilò: — Io, Huu I» «le Março.
- Itio.
¦mHMHMM wiimwmiiiiw

Por i$ooo

Bilhetes á venda em todas
ns cas s lnterkas.

Hotel Mamar e d«i .
«Ntíc plus ultra;!»;..

— Sim. Em situação ideal,
conlorto, ares puros do mar e
da montanha, tratamento, etc.
—Preços módicos.—Rua Gus-
tavo Sampaio n. 64 (Leme).
Tel. Sul 972.

Pensão Brasileira
Tradicional preferencia das

famílias e cavalheiros de tra-
tamento.— Haddock Lobo 123
a 127.— Rio. Telep. V. 1716.

Comppa-sz
quálquor quiiiiti([adc ue jotas velhas

.¦om ou sem pe.lras, ile i|iuii(jiier valor e
aiitelas do ii.Miinlii ile Boecorro»; paga-sn

bem, na nm (loiiçalves Dias ií. :)".

Joalíiana Val^ritm
Teleplione !)!)! Central

MAJE3TI.C I
Charutos nnissirnos leitos ai

Imâo 
com superiores tabacos l

de Java, Havana e Bahi:. I

¦ 
Deposito: Rua Rodrigo Silva,

n. 42—1° andar I

DtNTISTA
A. TJipes Ribeiro, cirurgião denti^-

ta pela Fiiriildiule de Medicina ilu Itio•'e Janeiro, com loupi pratica. Trilha-
ho- garantidos, ('.onsiillas iliariiuneiitu.

(lon-iilloriii, ,-ua Ua Qulliiiiiln ti. -Í.S

Elixir de Inhame Goulart
Ü0111 o tratamento pelo Klisir de Inhame,

o ilnoiiti' experimenta uma iiiiitiile tranl-
luriiiiiçãii no seu cstailo ^eia., o anpelita
.lUgmeiita. a iiii<i;stãu <o laz com Intui*
ilude (devido ao ar.-enicii) a cor torna-f«
rosada, o ro>to mais fresco, inelli.'r dispo-
sição para o Irahalho, mais foiça nus
músculos, mais resi-teneia á faiiinaere»*
iiiração fácil 0 doente tuina-se floresceu-
le. mais gordo e sente uma sensação do
liem estar muito liotovel.

Moveis e tapeçarias
-'RUA S. JOSÉ' —
Teleph. 5.324 C.

A Syphilis vencida por pouco di-
nlieiio pelo novo prodücto

liaiieez

MANCEOL
So ução estável, cstcrilisánle e
iiijcclnvòl de Neosalvar.-an, expe-

.rhiiéiitiiila com sucesso nus hos-
pitaes S. Louis, Ueaiijon e outros

do Paris e Buenos Alies

Compra-se
• Ouro, prata, brilhantes e
antigüidade em jóias ; piga-se
bem na avenida Rio Branco,
137. Junto ao Odeon — Joa-
lh.ria.

THEATRO REPUBLICA
Orande companhia de operelas

CARAMBA

HOJE HOJE
Nâo k especíaM

Amanhã, sexta-feira
Quarta recita dc assignatura

4DD1Q G10VINEZZA
Brevemente :

LA SIQNORINA DEL
CINEMATÓGRAFO

Domingos, graniliosa o niatinée u.

Bilhete ã venda ilas tü ás 0 horas no
í Joiii.il do Brasil t.

Theatro Carlos Gomes
Companhia de sessões, do Éden-

Theatro, ile l.ishoa
HOJE HOJE

Não ha espeetaculo

AMANHÃ AMANHÃ
Festa artística do actor

CARLOS LEAL
ESPEIXiClIl.O C0MPIETÒ

Primeira lepresenlaçãii da popula-
rissima revista

|o 3l|
O ii 17 -.CAIÍLOS LEAL, 0 «. 31 »*,

J0A0 SILVA.

CONFERE***! IA HUMORÍSTICA, por
CARLOS I.i.aL, cum a collaboràrãi)
dos principaes artista ilu companhia
l"M~Tiw'TTTr»nrsTif*Mit' im ————mm. tum

PALACK THEATRE
Amanha

CHAMPAGNE CLUB
CHÁMPAGNE CLUB
CHAMPAGNE CLUB
CKAMPAGNE CLUB
CHAMPAGNE CLUB

Amanha

BILHETES A' VENDA:
Hoje na bilheteria do thea-

tro; amanhã, na Avenida Rio
Branco n. i38. — Telephone
Central SyS.
Casa Lopes Fernandes & C.

CASIN0 THEATRO PHENIX
SEMPRE iSOVlDADliS.!

SEMPRE VARIEDADES !

HOJE HOJE
Att.-ndeiido a solemnidado do dia, des-

caiiso .Io
^'•©'.¦feiiCEiiiai JSflwÜE^IiísS

Anu.nhã—Programa novo -CRAN-VIA.

Sabbado, ¦[, às 4 horas « matinéc
Idanehe «, uni o concerto dá eminente
violinista DIILIA FRASSINESI (irmã dc
FÁTIMA MIHIS).

Segunda-feira, 6, ás 3 1/2 horas—a Ma-
tinúe 11 i!os Humoristas.

Em um só progroinma : Fátima Miris.
Pina Giiiami, ítalo Bertini, ("armen Lv.liu,
Edimmdo André, etc., etc., cie.

Bilhetes á venda para liulos estes cs-
pectaculos.

Domingo, ultima 1 inatinée » Fátima
Miris

Fvvimaiurnte, estiva ua companhia
Adeliua-Aura-A&rancac».

inema-. heatro i. rsé
Empresa Paschoal Secreto

Compaiihu. nacional, luiitlada cm t de
liilho de lllll'— Direccao scenica ilo
actor Eduardo Vieira—.Maestro ilireclor
da orchestra, José Nunes.

HOJE HOJE
2 de novembro de 1916

Tres sessões-4's 7, 8 3/1 e 10 1/2
A revista portugueza

|l' Mb Silla
Os e-re la.'ulos começam rela exlnlii-

cão de funis ciucmrttographicos.

THiATRO RECREIO
'.oinpanhia ALEXANDRE AZEVEDO —

« Tourhéè » Cremiela iPOiiveira
HOJb — HOJE

Duas «essôé.*.—A\s 7 3/4 c 0 l/i
A peça sacra, ilo EDUARDO C.ARRIDOimiinvu!

l'cr>onagcii-: Jesus, Alexandre Aze-
veilo; Pilalos, João Barbosa ; Juilas, For-
reira de Souza ; Cailaz, Luiz Siiari'.*; \h-
naz Mano Arosó Pedro, Randolfn ; ín>b,
C. Santos ; Nicodemus, J. Pinh iro ; Suo
João, Juiietta Vas'oncellos; Diui e Ma-
Iheus, J. Soares Porcius, Barbosa ; (leu*
tuiiãoe liloazar, O. Soare-; lletiiiáo,
Sajão, J. Siiva; Thiago. . A'"ura:
Ab.li.is. Pinheiro ; Gestas, 13. Arouca ; Di*
mas, J Pinheiro ; Longuinhos, Ranilolfo;
A Virgem, A.iei.iiile Coutinlio ; Ma-.ilalena,
.Imlith de Mello; Samaiitana, B. Lazzaro:
Venini a, Juilith Rudrigiips ; Anui, Vir-
ginia Lazzaro; Riith, Maria de'Mello;
Sara!) e Rachel Virgínia.

d MAP.TYR DU CALVaRIO vae á srena
c m o mesmo deslumbramento com qufl
foi apresentado uo Ttivatro da Natuiei»

.L_


