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Uma sedo úe dODunientos altamente
escandalosos

fi' demasiado eonhccltlo o processo ncloplii-i
d,i cm varias repartições publicas paia o des-
(lobramcnto do serviço dc empregados subal-
ternos íservente., diaristas; jornolciros_ pró»
cas du Iixcrcito c da lirignda, cstofeths dos
Correios c dos Telegraphos, guardas civis,
etc) cm uffazcrss domésticos para os seus sl-
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/ ;n i/os curiosos documentos de ordens
dc mudança. Maldosamente, a dala. re-
ijercnle ao anno. foi raspada no original,
sendo, entretanto, natural que accarrcssc

a mesma mudança cm 1014 ou 1915
Ipcriores hicrarchicos. IC ainda sabido que á
sombra do serviço publico os magnatas aufe-

Tem outras vantagens mais escandalosas ain-
da, pur i.sso ijúc liltcnthm contra os cofres dò
Estado, na appIiençãO indevida de inateriaes
do governo, üe quando em quando, para sc
confirmar 11 escândalo, apparecc a doctiincn-
ia ça o dos factós, contrariando, embora, unia
legião de amigou c admiradores .- (pie, logo.
prestam uma manifestação de dcsaggravb,
como acontece agora com o Sr, Froillin, rc-
sponsnvsl pelos escândalos de tal natureza-
decorridos na Central do lirasil durante a sua
administração. Não é, • pois, sinão justíssimo
por-sc a calva á mostra quando essa do-
eumetitação apparecc. Uin desses escândalos,
aniplamcnle documentado, vem dc chegar aonosso conhecimento. 'Na Limpeza Publica, os
pobres diaristas' (pie lia longos mezes estão
sem pagamento dos seus parcos honorários,servem de criados aos scus superiores c ami-
gos e parentes destes, c o material da repar-lição lhes serve com nina scmcerinionia dc
pasmar. O que dizemos aqui mesmo fica au-llicnlicado pelas provas eni gravura reprodu-ziclus do original. Destas provas csliinipamosalguns originaes, o os demais, niiin tolal dcii', ficam á disposição do Sr. prefeito dnsuperintendente da Limpeza Publica c
publico!

1. para que melhor se ajuize do quanto vn-Jc a pouca vergonha que registamos, vãotranseriplos os documentos a que alludimosPrefeitura do Districto Federal — Super-intendencia do Serviço da Limpeza Publica cJ articular — Aranjo — Manda um nulo-cá-muiliao para fazer a mudança do portador,parente do Sr. Dr. prefeito Azevedo Sodré—Souza c Silva.''
Jisie pedido eslá

brada.
Os demais que se seguem são cm "niemo-

randa da Limpeza, com detalhes do nume-ro, matricula, itinerário, ele. do serviço decarroças, detalhes que omilliinos não só pelailnilonmdade, como por oecupar longo cs-
JJ.iço,

Vão aqui, na integra, apenas ns "ordens
serviço ', cscriplas nos alludidos "memo-

1'aiuia , assignados por funecionarios substi-unos do administrador e por esle:
) (1) "Remoção de lenha'da rua dos Invali-•los l.il pn,:a a ,.„„ Castro Alves 181, casa. door, .Tose lavares."

(2) "Sr. administrador de Serviço Interno— um. superintendente pede parn o senhormandar amanhã, afim de estar no Corpo «leUombeiros as 7 horas da manhã e procurar osargento Gordo encarregado das cobranças«luicr que vae  ¦ *
Mira fazer

(») "Sr. administrador do Serviço Interno— (» Sr. superintendente pede pura mandar
despachar dous putos o um marreco «pie cs-
tão eni cisa do ür. Santos, ajudante feitor,
liara serem despachados a domicilio para o
Nr. Cândido Ohffré, avenida Kneicr n. 200,
Pctropollsj é par.» ir no trem das 3 horas da
tarde."

(;l)'"Receber unia vacca c um vilello da
eslaçãt) «U* S, Diogo c levar para a estação da
Limpeza Publica de Holafogo. (Procurar o
Sr. Scr/.cdclli) na estação de S. Diogo)."

(5) "Conduzir uns objectos «Ia rua do Ou-
vidnl* n. 173, sobrado, para a estação da lis-
Irada de Feiro."

(C) "Sr. superintendente da Limpeza I'u-
hlica — Dc urdem do Sr. general prefeito pu-«leis entregar, livro dc («ualqucr despesa, o
Cito luTlciiivnlc a I). Maria Helena lllanro —
Saude c fraternidade — .lusii T. de Carvalho."

(7) '•Carregar uns bancos «lu Insiicctori.»
«lc Maltas, devendo ahi procurar o Sr. Ed»
gard que o Sr. coronel Tio Dutra pediu c le-
var no cães «lo 1-huroux, afim de embarcar
cm uma falua ou «-atraia que oslá esperando
para levar a Imliuy; tem uma pessoa espe-
rando «le mando do Sr. coronel Pio Dutra."

(Kl "llemovcr lenha da rua dos Inválidos
;i. 1114 para a rua Caslro Alves n. 181 (Todos
os Sanlos), casa do Sr. .losé Corrêa Tavares.''

(ft) '.'llemovcr nm volume do Sr. Dr. Ama-
ral Peixoto da estação do Engenho Novo pa-ra a rua do HiuchuClo n. 12õ."

(10) "Carregar na avenida do Mangue pa-ra a rua Delphim n. 31, casa do Sr Lemos."
(Este carrcpamenlo é de carvão e para a

casa do fiel de pagador da Prefeitura.)
(11) "Mudança do Sr. Almeida, da rua

Dr. Pessoa dc Barròs, 18 para u rua Angélica
Moita n. 10 (estação de Olaria)."

(12) "Rua liarão de Amazonas n. 37 (lar-
go da Scgiindá-Fcira) á disposição do Sr.
Fonseca Hermes."

(1.1) "Mudança do Sr. Almeida. Da rua Dr
Pessoa dc Harro. n, 18 para a rua Angélica
Motta n. •!(! (estação dc Olaria).".

(14) "Remoção dc duas jabolieabeiras da
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O senador Alcindo Gnnnnbnni nnunelon
estar «lisposlo u levar an Congresso Noclo»
mil a proposlu do monopólio dos Seguros
sobre a Vida, monopólio u ser Instituído
pelo Eatndo.

A medida é nerfcitainentc- justa. Ela eslú
dccrelada ha pouco tempo nu Italia, (locre-
toii-so eni um momento deplorável, porquefoi imedliilainentc antes da guerra, c apezar
disso («sl:! dando ampla satisfação no gover-no iialiann.

Alcindo Guanabara aprerenln a qucslão do
ponto de vlslo dc um monopólio fiscal. De
falo, si essa medida fosse decretada, o Dra-
;*il ganharia do dois modos: pelo que ganha-
Vo c pelo que deixava do perder.

Pelo que ganhava — porque eslú prova»dn «pie raros negócios são tão lucrativos
como o dc seguros.

Pelo que deixava tle perder — porque asuma iPaqtii enviada para o estranjelro, to-
dos os anos, pelas companhias dc seguros
ú simplesmente formidável.

Contra o projeto do senador por este dis-
trilo, lia dc. porém, levat.lar-se Imediata-
incute a péchn do inconstitiiclonnlidadc. O
Sr. Leopoldo de Bulhões disse admirável-
mento, om uma fraze lapidar: "n Constitui-
cão é a crlzo pcrinaiiento". Mais do queisso: ela é o embaraço permanente paru tudo
o que se queira fazer dc bom e útil*.

Mas nenhum monopólio so [iode decretar
mais facilmente sem monopólio do que o
dos seguros de vida.

Todos sabem qitc essa instituição repou-
za principalmente soore o que sc chama a"lei cios grandes números". Quanlo maior
c o numero dos «jue fazem parte dc uma us-soctação ,|e .seguros, menos ocilações ha e
mais é fácil compensar pequenos sacrifícios
com grandes prêmios.

Assim, si se transformam Iodos os habl-tantos de unia nação cm sócios de umn gron-de associação de seguros, é fácil pedir-lhescontribuições insignificantes — contribuições
com que nenhuma .outra emproza particular
podo competir.

Ha mesmo uma circumslancia favorável
no Drnzil: é que nós estamos c estaremosainda pnr séculos em verdadeiro período de
crecimento A população infantil sobe du unimodo muito mais acoutuado que nas velhasnações da Europa. R isso é uma vanlajcmenorme para uma instituição de seguros
dc vida.

Ora, si sc pode discutir a consliluciona-
lidado do monopólio dos seguros, já não sc
pode fazer o mesmo quando se trate ape-
nas da instituição pura c simples de segu-
ros obrigatórios sobrc a vida — sem mono-
polio. Ninguém, nem mesmo a nossa deles-tuvel Constituição, pode impedir o Estado
dc crear instituições dc previdência.Assim, si o senador Alcindo Guanabara
quer arredar um dos óbices mais embaraça-
dores ao seu projeto — óbice embaraçador,
nao porque a inconsliliiclóhalidade exista,
mas porque será ihfalivelmentel lembrada —
o mais simples é suprimir esse obstáculo,
chegando ao mesmo lim por um camiulio
em que cie não existe.

Vm moipeiyto critico
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pora o política sul-americana
Haverá manejos para o nosso isolamento ?

Assistência r

1&1W-
Assim supjtõe o Sr. deputado Sousa e Silva

Já sc vae
meada da

lornohdò difficil de ileslindnr
política Internacional sul-umc-

ricano; agora deveras cmniiiranbiida com a
a Srira cllis chanccllòrós c a ratificação «lo
A. li. C. j nem ba necessidade dc sc oc-
ccescentor que nutovisam tacs conceitos os

mos a retardar n
ut se afigura tão
mi islo dizer «pie,

pio, nue nós deveríamos fnzer uma políticacontinental o nos lembrarmos dos outros
paizes dn America do Sul. Os que as<iin
pensam Irazem-mc ii menicrin o rclojoolro
maníaco que cntcndv.se, de um momenlo
para oulro, acertar as pêndulas, de modo
a soarem nn mesmo negnndo, cm vez dc ir
poclentomentò acertando uma pelas outras...
Si quizesseinos de golpe abranger no A. II. C.
Iodas as nações do no-sn continente, nada
conseguiríamos è vi*.ei'
approxiinação qiio .i
itlil e proveitosa. Que
com o u-mpo, os ou.-.; .. .izes naturalmente
ficarão agremiados sob o mesmo tratado.

A outra objecção é a que se vè no A. II. C.um antagonismo com a America do Norte.
1'rovu o quanto é falsa essa razão a sim-
pies lembrança du que é do interesse, nãoso do continente, como da America, a nppro-Ximaçao cordial e vigorosa dc todos os pai-zes sul-americanos, como unia conseqüência
lógica do desejei cuiumuui «lu se sustentai* adoutrina de Monroc.* Visse eu m> tratadoem questão qualquer cláusula «pie pudesseso sujeitar a interpretação assim errônea, oIne teria movido tenaz combate. Ilcítlmcnte,
niligucm ignora o quanto nos são preciosasas relações que mrintemos com os EstadosUnidos, c o barão do Itio Rrancn, que sem-
pre defendeu, não uma allinnça entre o Ura-Argentina c Chile, mas a idéa de uma

eligiosa
aos militares

sil

Medoirnfifí Albuquerque

0 cardeal Delia Volpe
moribundo

ROMA. 3 (llavas) — Está moribundo o
cardeal Delia Volpe.

feilo em papeleta tini-
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:le mando do coronel Zoroastro
serviço que elle sabe."

Outra docnmcitlação preciosa: a ordem
para Kl homens ficarem á disposição de
um pi/redro. Em baixo: outra "ordem de
serviço" para transporte de carvão á casa

de um pagador da Prefeitura
rua do Lavròdlo n. 80 para a rua Carolina
Santos n. 50, Boceii do Matto."

(15) "Rua Mip.crvhia, .'_!) para a rua da
Luz, 103, lenha «lo Sr. Custodio."

(Ifi) "Conducção de dous cnçradados com
gallinhás desta estação para onde o Sr. Je-
sué Porto, porteiro da Prefeitura, determi-
nar."

(17) "Remover um caminhão dc lenha da
rua Eigneirn dc Mello n. 2.S7 (serraria) paraa trave.ssa Tenente-coronel Sotiza Valente
n. 7, residência do Dr. Xislo."

(18). "(Serviço extraordinário) — 10 ho-
mens á disposição do senador Victorino Mon-
teiro — Matrículas ns. 254, 261 257, 10G, 105,
110, 221, 108, 05, 94."

E! o cumulo!...

e^uro...
''O senador A. Guanabara estuda

jini projecto creandò o Instituto N. dc
Seguros".'
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eperescencia de costumes
O costume, a que. me. referi honlem, de

urruinar-se uniu família pura hospedar os
nao e consi-
dos prazeres,

ifiin arranjar uni seguro novo, porque o
•utru eslá morrendo Uc velho...

amigos e simples conhecidos
durado um prccalço, mas um  ......uni dos privilégios da vida provincianal: do melhor grado 

'que 
uniu passou se pri-va do necessário, para offercccr ao hospede'o supérfluo.

O pae do filho pródigo sangrou a ovelhamais gorda no dia da chegada do transuia-
do. Mas isto não quer dizer uue não comesseovelhas gordas nos outros dias.

O'sertanejo è differentc. Cultiva uma fru-galidade pessoal excessiva, para poder pro-Vprciqnar uo hospede todos os excessos da
gula.

Um bacharel, casado com uma moça ser-taneja, releve-me uma vez dous dias, uo pas-sar pela sun villa, e só me deixou parlir aoterceiro, ú força. Como Pu estranhasse a in-
sislcnciu, cllc se abriu cm confidencias. "Es-
luu cansado de comer lombo com abóbora— disse elle — e quando tenho hospede pas-¦>o a capão com arroz .• leilão assado; já'iê você..."

Vi. Comprchendi.'E desde cnlão lhe. umn-
dei Iodos os hospedes que pude. Mão deixo'lc fazer aos amigos os benefícios ao meu al-
cálice.

Mas, è. transferir-se o provinciano para o
llio, c logo os costumes degeneram. Na mi-
nha rua se insialtoii ha dias uma família
provinciana. Hontem vi o pequeno da casa
a catar, num monte feito pelos mulu-mos-
quilos, lulas vusias de doces c conservas, e
as levar para a casa.

Para que c isso, pequeno? — pergun-Ici-lhe.
Hospede — respondeu cllc.

E continuou :
Não nc o senhor que vem uns parentesnossos do Espirito Siintõ ãrranchiir em casa.

Papae vae mal de negócios, c mamãe quer
fazer economia e. '-neiier o paleo de latas,
liara elles pensarei'} que estamos acostuma-

I dos u passat a la.rd. Pnruuc o senhor sabe,
[é preciso agora poupar. Papae c addido...

R.

-WÈÊÊÉÊà
do maestro Iniío !i«

0

A NOITE noticiou, honlem mesmo, a mor-
te, ás 18 1|2 horas, no hospital Evangélico,
de Araújo Vianna O maestro patrício, filho
de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde
nasceu em 1871, cru im dos nossos maiores'
músicos. Joven ainda, conhecendo sua vo-
cação, isto é, sentindo acordarem-lhe nalma
os mais puros segredos da arte irmã da poe-sia, decidiu cultivaria, do então por d'nvantc
e alô a morle. aquella arlc — a musica. Dc
feito, Aranjo Vianna dedicou quasi toda sua
vida n sentir, a soffrcr ij o .rosar a sublime
expressão da vida, que só as bollas artes
revelam e que só a musica suggcre. Eslu-
dou nn cidade natal c esles seus eslndos
aperfeiçoou-os cm Milão, na Italia. Regres-
sando ao llio o novas viagens fazendo á Eu-
ropa, todo seu tempo elle o empregava a
compor. Deu-nos assim Araújo Vianna, com
inniimeras. composições para canto, as duas
operas "Carmella" e "Hei Gnlaor", aquella
representada no lliealro S. Pedro de Porto
Alegre, c no de cgiial nome daqui, em HI0G
e esla apenas conhecida cm alguns de seus
beijos trechos, cm audições no curso de cari-
to da Sra. Nicia Silva c no salão do ".lor-
liai do Conunercio". Araújo Vianna termi-
nara, ha pouco, sua nova opera "Y Jucá
Pirama", poema de Gonçalves Dias.

A's 13 horas subimos a alameda do hos-
pilai Evangélico, ú rua Bom Pastor. Um
cbovisco impertinente, finíssimo, caia sem
cessar.

Lá em cima, todo branco, surgia o hospi-lal, com a inscripção gravada, em grandesletras, no capitei da fachada — ."A caridade
nunca jamais ha de acabar".

Ao saguão recebeu-nos a administradora,
D. Maria Martins Pereira da Costa. Entra-mos para a sala da administração de umaalvura impressionante. E logo nos foi dada
o informação: o corpo do maestro estava uonecrotério. Nenhum amigo, nenhum pa-rente..;. Pela ratinha estiver., o Dr. Leopoldo
Brigido. Depois sairá a tratar do enterro.
Ninguém mais, até aquella hora, o procurara.h, com os olhos buinedecidos de lagrimas,
contou-nos á administradora o que fora avida do maestro Araújo Vianna, nos 22 diasem que ali eslivera.

Esperançado, sempre esperançado de curar-sc, dc ficar bom, não so apercebeu, até omomento dc expirar, que a arterio-sclerose
o havia anniquilado. Soffreu crises horroro-
sas. Mas falleceu calmo, tranquillo, como siadormecesse, pronunciando apenas uma ua-
lavra: "Jesus!"

Quando, dias antes, se eslorcia nas ancias
das crises, cheio dc ternura agarrava-se áadministradora, promcltendo-lhc, no resta-beleecr-se, tornar publica a sua gratidão pelomodo por que o lratavam. E a um accesso
«lc hsphyxii', supplicava •

Ahi vem a afflicção !... Rcsem, resein
por mim...

Ella e a enfermeira piinliáih-se a orar jun-to ao leito c cllc, acalmando-se, sorria' sa-lisfeiln, murmurando :Deus se apiedou dc mim.
Consecutivanienle o pulso aceusava febredc 39 c 40 gráos. Depois baixou, e a mortevem.

O deputado commandante Souza c Silva
fados que se desenrolam na Argentina, onde
as folhas officiòsas, como "El Diário", di-zcm que nada têm adeantado ao paiz as via-
gens apporalosas, que só servem para au-
gmenlar gastos imiteis, cinquanlo o Sr. Car-los l.ccit ngeito a gravata para ir ao ban-
quele do Sr. Zcballôs..'.

«.'in dos membros dn nossa commissão dodiplomacia c tratados dn Câmara, o Sr. DrSouza c Silva, mal oceultando a posição dc-licada cm que se vê a nossa diplomacia,
assim nos fez boje a critica do momenlo:

I — iMinca fui enllmsiasla do tratado doA. B. C, como ainda ha poucos (lias tiveoceasião de declarar a-A NOITE, embora sem-
pre applaudissc o espirito da polilica «pieo inspirou, polilica pela qual tanto se bateuHio Branco e cujos princípios o Sr. Lauro
Mullcr, como continuador daquclle grandebrasileiro, tem habilmente procurado reunircm uma fórmula fecunda. Mas, é justamente
porque lenho criticado certas cláusulas doA. 15. C. e porque feço restricções a senie-
manto fórmula que nic sinto ú vontade na
apreciação do momeiito diplomático. Tenho
procurado me inteirar de todas as opiniões
de certa responsabilidade, puramente intel-
lcctual ou polilica, e verifico a improcedén-
cia das duas principiies objecções levantadas
contra o A. li. C. Diz a primeira; por excih-

I» i * Vi  
•..»•••»., iiiiiü ti iiif.i uc uniuemente , nao iria adoplur polilica tendentea nos alienar ns sympathias dos EstadosUnidos, ns quacs, como bem sabia o glorio-so chaneeller, foram decisivas nns momen-tos mais melindrosos de nossa nolilica e\-terna.

Poi nesle ponto que atalhámos S. Es.,
pedindo-lhe que nos explicasse essa tenden-cia ultimamente tão arcentuuda no estrangei-ro contra n ratificação do A. Ií. C,Esses manejos parecem visar o afasla-mento do Brasil das outras nações sul-ame-ricanas, com intuitos de certas figuraçõesnos futuros congressos da paz, qne será dis-culidu na Europa... (> Chile, certamenteesta sendo victima dos» mesmos maneios...'Outras nações talvez pretendam falar emnome da America do Sul...

Fez uma pausa S. Ex. e, como si não ti-vc_s.se talado com reticências, mas antes comuma clareza cryslallina, disse, assim comoquem completa seu pensamento:
Não padece, porém, duvida que o fir.Bccu, depois de haver aposlàlOdo sua sériede.ii.rt.igos contra o A. H. c. c haver pro-movido o adiamento da viagem d'os chancel-leres, licou virtualmente comproincttido afazer com que a Câmara argentina ratifi-

que, quan o antes, aquclle tratado, que deveser sustentado pelos brasileiros, não já como™"s'\. d,a SVdem internacional, c siin comomanifestação nacional, porquanto nellc iásc empenhou o nosso Congresso. E* sobre-tudo, tendo em consideração esta face do as-sumplo, que entendo ser obra dc puro na-Inotismo a defesa do alludido tratado.
Perguntámos ainda a S. Ex. como se de-vena interpretar esse banquete dos Srs. V.c-ballos e Bccu. S. Ex. dissc então:Não lhe vejo alcance internacional esim o caracter.de uma manifestação pessoalentre professor• e discípulo. O Sr. Zcballôsoi mestre do Sr. Dccti; mas, si a actuai si-luaçao argentina quizesse prestigiar o pro-fessor,- tcl-o-iu aprovei lado no poder de pre-ierencia no discípulo. .

O conego Antônio Pinto
lá a pratica no Hospi-

tal Central do Exercito
Não ha muilo, meiio* de nm mez talvez, queo «sonego Antônio Pinto, direclor do Gvinnaslni llucn, exerce os misteres religiosos de ca-

pe Ino do nosso Hospital Central «Io Exercito.Esle cargo, abolido com n implnntacllo doregimen republicano cnlrc nós, foi ric.-1'arti:resurgldo, embora nflo orfieliilmcnte, pois quoa islo se oppoo a própria lei magna du Hopu-
blica, ruas dc unia ma»
ncira offlciosn, pois
que houve a licença
Indispensável das nos-
sas altas autoridades
militares pnra o exer»
cicio dessas funeções
religiosas, graças ao
trabalho c ao esforço
das beneméritas irmãs
de São Vicente, li essa'
congregação religiosa',!
obtida a ordem neces»
«.ária, escolheu o co*
nego Pinto para cucar-
regado desses dcltca-
dos misteres, que cllo'
vae exercendo no Hos-
pilai Central, como ca-
pcllão.

Não hn muilo, a
imprensa, na sua «iua-
si totalidade, tratou dai
possibilidade de ser rc-
slãbclechla a assísteu-.
cia religiosa nos qtiur-»

v. tois. Após uma rápida
discussão nos jornaes, não sc voltou a fnlnr
no asumplo. Sabendo do caso do conego Pin-
lo e dos seus serviços no Hospital Central do
Exercito, fomos procural-o. Sua Rcvma. as-
sim nos falou:
_ — Já em lüilO nccupei cguaés funeções. Asimpressões que lenho boje sobre n vida d.»
militar são as que eu tinha naquellc tempo,
salvo pequenas modificações oriundas mesmo
ua evolução cia vida dn quartel. 12* preciso,entretanto, que cn diga. antes de tudo, que não
sou, na verdadeira accepção do termo, um ca-
pcllão militar, mas um assistente entre os mi-
mares, por parte e graças aos esforços das ir-
mas de São Vicente, que sc dedicam com en-tbusiasino a esse serviço de caridade c re-ligiaò.

Nos poucos dias que lenho convivido noHospital do Iixcrcito, depois da minha recen-te nomeação, em conversa com os militares
patrícios, muita cousa tenho observado. O
que resulta logo aos olhos dos menos obser-
vadores é a instrucção mais que mediana damaioria dos soldados. Jovens quasi todos, dis-tinguein-sc pela linguagem correcta e erudição
bem apreciável em assumptos diversos. Osoldado brasileiro moderno — iiifere-se logo— dista bastante do bisonho soldado deoutr ora, bravo sempre é verdade, mas muitasvezes dc acanhado cultivo intellcctual.— Realmente — aciidimos — é mais ndcan-tada a instrucção do soldado, hoje; mas,

*******M**m*******m*m*m**********tm*z*M*m»

O conego Pinto

CIVIL NA GRÉCIA
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Combates entre realistas e nacionalistas
na Maceionia

ali 
' ^mwmmãk

O capitão Sarris, a cavallo, annuncia a um regimento do Exercito Iwllenico,
formado na praça da Prefeitura, em Salonica, a constituição do Governo

Provisório grego.

h quem mais o procurava aqui no hos-
pitai ?

Sempre aqui vinha só o Dr. Leopoldo
Brigido. Era o amigo dedicado. Seu medicoassistente, também fortemente dedicado era
o Dr. Rocha Voz. '

Agora,'terminou a conversa a nossa inler-loculora. estou á espera de umas flores quemandei buscar, para enfeitar o caixão. Logomais virá o Dr. Leopoldo Brigido e o enter-io será feilo ás 1(5 hora., no cemitério de
S. 1-raucisco Xavier.

A situação na Grécia

LONDRES, 3 (A NOITE) — Os tclegram-
mas aqui recebidos do Athenas dizem que a
situação é bastante grave, ein consequen-
cia do rei Constantino, faltando a todas as
promessas que fizera aos alliados, haver or-
denado inesperadamente aos commandantes
das guarnições quo se conservem ficig ao go-
verno de Athenas, á partida dos contingentes
nacionalistas.

A primeira prohibição nesse sentido deu-se
na quarta-feira de manhã, quando um grupo
de seiscentog nacionalistas, commandados porum capitão, pretendia partir de Katerinn, pe-«juena cidade na Maccdonia, sobre o golfo de
Salonica, para Florina, onde sc devia juntara uma divisão nacionalista que ali está aquar-
tclada, O coinmaridantp da guarnição de Ka-
terina, nllegamlo ter recebido ordens superio-
res, proliibiu a partida doa nacionalistas e
mandou formar o resto do regimento para,
pela força, evitar a saida dos nacionalistas.
Estes, entretanto, dispuzeram-se também pa-ra a luta, travando-se então um verdadeiro
combate. Os realistas foram vencidos e os
nacionalistas oecuparam completamente Ka-
terina e bem assim outra cidade sobre o gol-fo, chamada Vromeri.

Sabe-se que o rei Constantino deu ordens
aos commandantes dos districtos .militares
para considerarem desertores os ot'ficiaes e
soldados que se ausentaram sem ordem su-
norior. Estes soldados e officiaes são os queforam para Salonica juntar-se ao exercito
nacionalista.

Nos círculos officiosos c diplomáticos des-
ta_ capita] julga-se muito critica a posição dorei Constantino, quor perante o seu' povo,
quer perante o.s governos alliados, aos quaeâ

••*«•
havia promettido não perturbar a mobiiisa»
ção decretada pelo governo provisório, logo
que ella nüo attlngisse a velha Grécia e se
dirigisse somente contra os búlgaros.

Sabe-se que os governos alliados têm em
seu poder documentos muito compromette-
dores para o rei Constantino e nos quaes es-
tá plenamente provado que o soberano gre-
go sempre procurou illudir os paizes da"Entcnte" com promessas que não pretendiacumprir em beneficio dos interesses da Al-lcnianha e da Bulgária.

A luta entre realistas e naciona-

listas

LONDRES, 3 (Havas) — Telegraplinm «lcAthenas çòmmnhicando que o rei Constanti-
no ordenou ás tropas realistas que impedir,-
sc-m o avanço das forças insurrectas, Estáconfirmada a noticia de que as tropas do reiConstantino evacuaram Katerina devido á
pressão dos revolucionários.
Uma victoria dos nacionalistas

LONDRES, 3 (A. A.) - O "Daily Cliroui-cie. noticia que (illll nacionalistas gregos, que,|a çsluó combatendo' na Maccdonia. apodera!rnm-se dn ponte de Aliacmone, oceupando jc Katerina,

quanto uo espirito religioso desses homens!
que nos diz '.'

De vagar, vamos de vagar... Não há du-vida que a quasi totalidade dos nossos solda-dos o religiosa, sinão por estudo, por pratica,ao menos por tradição c mesmo por índole.Geralmente o nosso Iixcrcito c formado dc io-vens tillios do norle, de familias cliristus.Commiiiiiiiicnlc, até entrarem na milícia, sãoealholieos dc missa e de confissão", por issonao e raro cnconlrarcm-se nus egrejas solda-dos ouvindo com toda compostura' missa cassistindo ás predicas. Muitas vezes esse ar-dor vae esfriando por falta dc um ministro de-Deus entre elles, por faliu dc tempo, muitasvezes. Assim, vão perdendo o habito dos of-licios religiosos, embora continuem senti-mentalmente catbolicos.
12 vossa Rcvma. tem liberdade de accãono seu novo misler ?Sim, lenho. Demais, o soldado nüo deixade ser um cidadão. Si a Constituição não lheimpõe uma crença, "ip=o facto" não lhe prohi-hc nenhuma. Assim, cllc pôde pedir, e pedemuita vez, a assistência dc um sacerdote, quenunca lhe é negada pela direcção criteriosa <locoronel Dr. Manoel Pedro Vieira, director dohospital, on pelos seus esforçados auxiliares.Aos domingos, sempre á tardinhn, reinandohom tempo, ouvem com respeito a simplesconferência que lhes faço, falando dc Deuso da Palna;
K não julga o conego que. dcanle dos fa-cios seria melhor o restabelecimento officialoo>*scrvicp religioso entre as classes arma-
Não ha duvida. O Dr. Plácido dc Mel-lo ja patenteou brilhantemente quanto isto selaz necessário. O soldado, meu amigo, temnecessidade de religião, como elemento dodisciplina c como alento ao seu coração, nosmomentos perigosos da sua vida. O'soldadonao e um autômato e, «lenlro das fileiras, não

pode ler o conforto cpic lhe dá a família, nem
?nCi,_ ,u'' nem ° C[)Ilsolo de que necessita.Ilhado dentro das normas disciplinares do seuserviço, elle fica assim como nm corpo a es-liolar-se por falta dc seiva. Sem um pontocie apoio nos seus aborrecimentos, nas lutas
que trava intimamente comsigo mesmo, des-camba fatalmente pnrn o atheismo, para oniaterialis.no brutal, tão perniciosos, porquellic (lestroem a coragem, tornando-o egoístae mao. li em tempo de guerra — Deus noslivre delia — mais do que nunca, o soldado
precisa do conforto da religião. A nctual con-flagraçao europeu o demonstra cabalmente.Hem necessário mostra o papel do padre esta
guerra, nas linhas de batalha, no mais accesodos combates; á cabeceira dos enfermos, nasmissas campaes, onde ;i renovação do sacri-licio do Calvário fala mais do que todos osconselhos, a alma valente dos soldados, in-cutindo-lhes novas energias, novo ardor.

. v* lEntrétantò, é inconstitucional esse re-slahcleciniento dc capellães....— Concordo. Mas.6 legislador que tornouleiga a Constituição de uni povo onlholicovendo quanlo mal isso causa c* quanto «lc on-
porluiuiladc ha nesse, restabelecimento, hein
poderia modificar esse absurdo de difficultai*ao soldado crente, e cllc é cm maioria, o exer-cicio de suas crenças. Não sc offcndcrin comisso a nossa Constituição c prestar-se-ia umgrande serviço ao soldado. Demais, as lei*-' éque se fazem para os povos e não esles paraaqncllas; a um povo cntholico, leis calholicascom a observância da mais ampla tolerância'
para os que não o são.

*•*»*—— ii

Colhido

Parece estar imminente a
ra civil

guer-

-LONDRES, 3 (A. A.) - O "Dailv Mail"diz estar imminente a guerra civil na (irecia, visto poderem os alliados impedir que •
rei Constantino envie reforços contra os vemzelistas.

4 questão das subsisten-
cias na Hespanha

MADRIÒ, .1 (ITavan) — O conselho de mi-nistrps esteve reunido honteni á noite, lendodeliberado apresentar amanliã ao Parlamen-lo um decreto prorogando a lei de súbsti-lenciasdos conservadores coin algumas mo-unicaçoes o additamcntos, nos quacs o car-vai. será considerado rfriigo de primeira ne-ccssida.de.
O conde dc ílomnnoncs declarou que a

principal preoecupação do governo não é aresolução dos problemas do trigo o do car-vao. mas dos transportes.
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Ecos e novidades
fij honlom, tarde, foi distribuído no niu o

primeiro munem du ctllçilo paulista ilo "Jor-
nd du Coiiimurclo". Iliivlu mis rodas Jnrui-

jutlros uniu grande curloildado polo novo or.
gflo, o i du Justiça que se dl||u miu osso curió
ftllliulo foi S.VIIiputllleillllOIlle Slllbifellll. |ltil'(|IIC
¦ 1'ilii'iln paulista, quor como fiiclura material,
«píer pela distribuição u i|iiiillilatlvs das ma-
tci-liis i|uo iiclla nc conti!m, assemelha se mui-
to ao iiiagniíie-o jornal quo o o nosso ilccaiio.

Apenas um ligeiro seiiiin podo ser nolado a
.primeira vista ua odlcilo du S. Citulo; u dc
«pie nelhi não se exige para ns suas "varias"
11 iiicsnm dose de... -- como diremos ? —
critério uu buiii senso que se cxlgo paru as
••varias" da inulrlz. A "varia" epie na ctli-
ção imullslii tippareceii cm defesa do Sr. Dr
1'aulo du Froulin o um prodígio dessa falta
dc... unior 110 bom senso. Depois de cm
temais upolxouados o iuvcrldlcos dizer epie hu
mjui no llio unia campanha pessoal contra o
Dr. Frontiu, n quem Inunda de elogios, ter-

• mina u "varia" paulista dizendo que n Sr.
ür. Froiitin. om entrevista cuiiccdlda u um
jornal do llio, "se defendeu cabalmoiito (?)'da linputaçãu caluiiinlosa de quo foi alvo, c
mostrou documentos provando quo o delega
do ll.iiissoullcici foi nem mais nem monos do
'ipie "larefclro" na Contrai I" (»s gr.vphos o o
ponlo dc admiração são du "varia", epie Ior-

.mina assim : — "Decididamente não ha ta-
lUlo sem ítilha..." „.,„,„ „

Para o jornalista das "varias" dc S. Pau-
lo ser "larcfeiro" da Central constituo unia
espécie de titulo liifaiuanlc. Mas o homem
«uo distribuiu as "tarefas", epie sempre con-
(testou quo houvesse iicssr. dislribiilçito qual-
iiuer imnioralldude; «pie, quando aceusodo des-
|so crime, veiu a publico ilizer que não linha
oulro recurso para levar avante as obras que
jircteiidiu executar sinão pelo processo das
"tarefas", continua a ser para a edição pau-
)lüta do "Jornal" um modelo tlc administra-
dor, vlcllma de uma campanha dc pequenas
misérias, despeites o interesses feridos...

•• •
Um official dc Marinha nos mandou unia

|iota explicativa contestando os algarismo.'-,
constantes ela coniinuiiicação que nos enviou
11111 seu collega, a propósito do angineiito de
despesas decorrente da creação do iiovo qua-
«li-n "Q. F.*\

Por falta de espaço deixamos dc publicar
na integra essa contestação, na epial o seu au-
«or prova epie esse augniento de despesas é
itpenas dc 218:1.248000;

DAS MANOBRAS

Artigos para Homem
O que ha dc melhor, encontra-se na:

A La Capáftale — Ouvidor, 161
¦ '«tO> '

O caso de Matto
Grosso

•Uma Assembléa Legislativa em
Corumbá

No expediente de hoje d:t Câmara dos Depu-
tados foi lido o seguinte telegramnia:

"CORUMBÁ*, 1 — Tenho a honra de com-
jmuuicar a V. Ex. que a Assembléa Lcgislati-
va de Matto Grosso, em cousequciiciá dc dc-
ploraveis acoutccimcntüs oceorridos na capi-
tal do Estado, a 24 de setembro passado, ba-

.seada nas razões constantes de longa jüstifi-'cação 
que li, resolveu proseguir cm seus Ira-

balhos nesta cidade, tendo rcalisndo boje a
sua 72' sessão ordinária desle atino, no edifi-
cio da Inteudeiicia Municipal, garantida pela
força da expedição sob o coramaudo do gcuc-
ral Luiz Bcirbedo.

O seu funcionamento eslá so fazendo legal-
mente, dentro da vigência da ultima proroga-
irão até 10 de dezembro próximo futuro, tendo
/comparecido numero legal, sob a presidência
«Ia respectiva mesa. Respeitosas saudações.—

! Francisco Pinto Oliveira, presidente da As-
seiubléa".

¦ mt— '

íoo contos — Amanhã
CENTItO LOTx.UICO -Rua Sachet, i
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Os esarcldos so iaten-
«liloam
¦i ¦ •

Visita cio minis.ro da Guerra
Neii iicaiiipamciitos bojo, a maiilul foi ru-

morosa, com a chegada ilnquulles que tiveram
folga com os dona dias du armistício.O trem
dc 4,12 foi cheio do voluntário», que desceram
cm Ü.iieloro.

Pouco'depois partiu um especial, levando
o ministro da Qttorra com seu estado maior.
S. Kx. foi visitar os acaiupiiineiitos, desdu os
Affousos a Gciicinó.

O general lleiitu llibeiro. chefe dn estado-
iiuilor general do Exercito, também subiu bojo
com seu cslailo-uinloi', aionlonuiido no acro-
driiinu da Escola ele Aviação.

l.ngo dcpuls de ali haver chegado o chefe dn
cslailo-nialor general saiu . cavallo. com seus
officiues, a visitar o coininando da divisão,
que nessa oceasião sc achava assistindo, no
alio elo morro dós Affoiiios, a unia acção epie
vinha sendo desenvolvida desde as .'> e meia,
tomando-se iuteiisissliiia, uella toiiianiln par-
l;- Ioda a brigada de iiifaularlii, couiposla dos",'-, 11", ll-, ã.V e Í>(1", assim como a companhia
dciiictralíiadoras.

O general (iabino liesouro, cuniniandaiilc da
região, quo sc acha acampado nos Affousos,
mandou quo fossem Incorporados As forças em
manobras \9 voluntários que i-bcgaiaiii liou-
tem de Sanla Calha ri ua.

O general Dento llibeiro, chefe do eslado-
maior general do Exercito, nomeou hoje urbi-
tros das iiiauiihras geraes os coronéis Cyprla-
nu da Costa Ferreira u Alipin Gama,.

O primeiro >'¦ arbitro do partido vermelho c
o segundo é do partido azul.

O atltlidn militar argentino foi ncautoua-
do na Villa Militar, acompanhado por um of-
ficial do Exercito.

A começar de hoje as manobras entraram
num período mais intenso. Já pela nianliã a
acção cm que se empenharam os batalhões
acampados nos campos dos Affousos, com me-
tralhadoras, foi mala demorada o mais des-
envolvida, havendo motivos para geral sutis-
facão clc cummaudanlcs c comihandados.

J)c volta da acção os que nella sc empenha-
ram, sob o coniniando do coronel Abílio No-
ronlia, mostraram bem o quanto tinha sido
árdua e brilhante a acção. lira de ver como os
voluntários, trazendo os seus uniformes ro-
los, enlameados e encharcados, tinham ns phy-
sionomias radiantes c apresentavam condi-
eões as mais satisfatórias.

Para a noite falava-se cm uin ataque siniu-
lado ao acampamento dos Affousos, que te-
ria dc sc defender da artilharia e depois da
infantaria.

O pessoal eslava a poslos.:

Com as chuvas em carga, como tem sido,
melhoraram muito as condições dos acampa-
mentos. Foi uma sorte, porque o calor ali já
se fazia sentir demasiadamente, chegando a
haver um caso ele insolação, que, felizmente,
foi logo dchcllado.

E' preciso ficar bem patente não passar de
lenda o que se anda dizendo sobre soldados
mordidos dc cobra. Felizmente não houve ou-
tro caso sinão o do Dr. Jiurico de Barros, que,
como dissemos, está restabelecido.

Movas noticias da fluerra
.—«i

A GUERRA CIVIL NA ORGCIA
——¦ m*——

A prggnJMgflo do oscrclto na-
clonaltsta i
NOVA YORK, 3 (A NOITE)— Tclc«rapliam

do Sclonlcui"O Jornal "Allthlu". oruilo offIdoso do
üovuruu provisório, dis que o tserclto nado-
niilista lera o «rfcctlvo do 100.000 hotnen»,
•endo commandado pnr offlrlae* pregou com
a collaboracüo de ofilclae» francncN.

Os países da "Enlento" Já cominunlraram
ao governo provisório qu* csISo promptou a
fornyeor ao exercito nacionalista todo o nr-
momento o inunlcòcn de quo «Ile ncccosltar,
assim como udcnntnrüo os fundos ncccisarloa
para o seu equipamento • alimentação. O go-
verno provisório farti um coipreatimo do
guerra, cm títulos u curto pruao, como fez
recentemente o coverno francez.

Aqui, em Habinlca, a situação i da mais ab-
•iuluta traniiulllliladc, havendo r.rumlc enthu-
Rlnsmo pclu mobilisação. Do Athenas chegam,
entretanto, boutus aterradores."

Dccumcnlos c o mpromettcdo-

NA FRENTE OCCIDENTAL

A liluacao

res
LONDItES, 3 (A NOITE) —Foram publica-

do.-i em Athenas documentos pelos quaca so
comprova quo o governo grei-o traiu conuclon-
temente os nlliadou, quando os tcuto.bulgnror,
cm agosto e setembro, invadiram a Macedonià
greici.

Entre císcs documentos ha uma mensagem
du líiiiiitilio da Guerra do gtibincle Skoloudis,
general (.'(Olaria, ordenando a entre?.-! aos In'
gatos da fortaleza dc Huppcl, nas margens do
Si ruma.

A propósito da publicação destes documen-
tos o correspondente da "Associated I'ress"
cm Athenas entrevistou o Sr. Skoloudia. Este
declarou :"Nada disso tem importância. Tinha sido
resolvido, de aceordo com os alliados, que a
Grécia so manteria neutra. Obtivemos depois
da Bulgária a promessa formal de quo todo o
território que viesse a ser eventualmente oc-
cupudo pelas tropas búlgaras nos «cria dcvol-
vido logo quc a guerra terminasse. Não havia,
portanto, razão para resistirmos á entrega do
uma fortaleza ao8 búlgaros, quando não tinha,
mos resistido n entrega dc fortalezas ás tropas
nllir.das. E tanto era assim quo .1 resistência
da nossa parte seria uma razão para queimais,
tarde essas fortalezas não nos fossem entre,
guos."
Mais documentes apprehendidos

I.ONIUIES, 3 (A NOITE) — Os franceses e
inglezcrt «iblivurum novos suecessos ao norle
do lioiiiiiii', avançando r.u norte do (.esbuvufn.
K!i||i}-Salllltii'l e Cuurcclctto. O numero de
prisioneiros allemães capturadas so norlo du
Somme cita aemana, pelos inulesc* • franco-
ses, excede do 1.1100, entre oi quaes lia uns
quinto officiacs.

Ao mil do rio nada houvo de Importante.
Em Verdun, os forcas francesas continua-

ram a progredir entre Vaus o Damloup. O*
nllcm.lcu evacuaram o forte do Vaus, posição
quo i.c tornou complctumcnto insuetcntav.il,
devido oo fogo, verdadeiramente terrivel, da
artilharia franceza.

Julgii-i-.' Immlticiile a quédn daiiuellc forte
cm poder das tropa* da Kopublle;.,
No scclor francez

PAUIS, 3 (Iiavas) — Communicado official
de hontem ú noite:"Ao norte do Somme, entro Lvsboeufs c
Saillv-Saillhiel, rer.HHiraoa uma nova opera-
ção, cm virtude da qual obtivemos HcnolvcU
progressos. Fizemos duzentos prisioneiros.

O total dos prisioneiras quo fizemos nos ul-
times iloiei dias neste sector eleva-so a 736.
Entre eStôo lt» vinte dfflclaea.

Apprcliendcmou dozo metralhadoras."
O marechal Hermes nu sector

belga
PAUIS, .1 (Iiavas) — O niar..Iial Hermes

visitou a linha dc frente bclgu, sendo reco-
bido pelo rei Alberto com grandes demon-
strnçõco da nympattiia. O «x-prciíilcntc do
Brasil trouxe profunda impressão do tudo
quanto nbfcrvou.

eji mp—r
A PIRATARIA ALLEMÃ

0s esasues yn

Uni aviso do ministro da Guerra
Ao commandante da Escola Militar decla-

rou o ministro da Guerra, em aviso :
"Conforme propõe o inspeclor do ensino

militar, deveis determinar: 1") que nessa es-
cola se observe cm todos os exames, inclu-
sive nos de habilitação, o paragrapho uhiep
do art. 31 do respectivo regulamento, que di-
spõe: "o gráo ele prova cseriptà será a média
dos grãos conferidos pelos membros da coiíi-
missão examinadora, grãos que deverão ser
iauçados á margem das provas pelos exanii-
nadores, com as conipetcntes assignaturas ';
2") que dos resultados dos c:;ames de hahili-
tação a comniissão examinadora do cada ca-
deira lavre termo especial, do qual o se-
cretario extrahirá os gráos para o registo no
competente livro; 3") que o resultado dos
ailuuidos exames seja publicado em bo-
letim dessa Escola."
———¦¦¦ in.» ¦¦ _>¦ «-Zg^-jpBAi. ¦¦¦¦—¦- ¦ ¦¦¦

ta" DEBILIDADE — Qualquer pessoa que
{trabalhe demasiado ou esteja sujeita a in-
«luiclações ou a excessos continuados do cor-
po torna-se debilitada, si o sangue não é
conservado bem nutrido, rico e puro. Dores
dc cabeça, pouco appctilc, falta de sonino rc-
parador e pallidcz são symplomas quc dono,-
1am a escassez da nutrição do sangue. Bons
resultados serão obtidos com o uso das Pilit-
Ias Rosadas do Dr. Williams, o grande toui-
co do sangue e dos nervos.
¦ «ii .i ¦¦¦ i x^g-^s-i o»—¦ ii. ...i .1,

LONUUES, 3 (Havas) — Os jornacs pu-
blicam tclcgrammas do Athenas noticiando
ter sido preso cm Larisza um official allcmão
quc transportava, do automóvel, a mala pos-
tal da legarão allemã.

Nessa mala encontraram as autoridades ai-
liadas documentos contendo detalhes da de-
fesa do canal do Suez e cortas multo com-
prometteduras da rainha e do rei para o im-
perodor Guilherme.

mt» mtm^— iS—
PORTUGAL NA GUERRA

Foram adiadas as eleições

As manobras militares e a
Câmara dos Deputados

O deputado Souza c Silva apresentou hoje
á Câmara dos Deputados o seguinte requeri-
mento:'.'.Roqueiro a nomeação de uma comniissão
de cinco deputados para visitar os acampa-
mentos e assistir aos exercícios finaes tias
forças do Exercito em manobras nesta região
militar. Sala das sessões, 3 ele novembro ele
191G. — Augusto Carlos de Souza e Silva"..

Foi encerrada sem debate à discussão deste
requerimento, cuja votação foi adiada por
falia de numero.
—¦-¦in i i «¦agçfri -¦ i mm !¦¦

na paliada '
Em notas dc ultima hora noticiámos liou-

tem o soccoiTo prestado pela Assistência á
menor Npeinia, de cinco aunos, filha de João
lJarato, resideule cm São iMathcus, e a sua
conseqüente remoção para a Sanla Casa.

Xò.iíiniu apresentava uma horrorosa iraclu-
ra na base do craueo, ferimento esse recebido
nu oceasião cni quc seu pae sc travara d.- ra-
zeies com seu tio de nome Luiz liara to.'i I*'oi
l.uiz que, armado de um enorme páo, prelcn-
dendo desfechar uni golpe contra seu irmão,
foi quebrar a cabeça tia sobrinha, que chega-
Vil na oceasião.

A infeliz creança, não podendo resistir aos
horríveis sòffrimciitos, quc muito se aggrava-
ram com a penosa remoção dc São RJathcutí
para cá, veiu a fallêcer ua portaria daquelle
hospital. O seu cadáver foi recolhido ilò ne-
eroterio policial, onde será examinado.

i mS<a— ¦ ..
t>yp2iuis em

NOUUElKA.
gerai cura o liUXIK uii

cinco íiisl tomos da loteria
tie Hespanha aos assiyiiaiites

da "iltvisid da Seínana"
UMA PERGUNTA E UMA

RESPOSTA
"W— Como hej de habilitar-me ao lin-

do numero da grande loteria de Hes-
pánlta, destinado aos assi^nanies da «Re-
viJta da Semana», que a empiesa da bella
illustração adquiriu por intermédio do
Banco Uitramaiino e que está depositado
no Ciédit Lyónnais, de Madrid?

Assignando a « Revista da Se-
mana.).

h. como será distribuído o prêmio
que pertencer ao bilhete?

£' comprar o numero da «Revista da
Semana», que lá vem tudo muito bem
éxpíiçádq.
— ¦¦¦¦—  ¦ *>—cxsjO^-^-c ' ' ¦'¦ ¦ ' ¦¦¦¦'' ¦ ' '¦"¦'
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Certificados que não
im ser accestos na

t:. ivn
O commandante -da Escola Militar cônsul-

tou o ministro da Guerra sobre si devem
ser acecitos os certificados dc exames da
Escola de Engenharia dc Porto Alegre rc-
lativos á aula pratica, levantamentos geo-
desicos e desenhos de cartas,'bem como os
de astronomia e geodesia que apresenta o
capitão Diogcnes Monteiro Tçurhno.

O ministro da Guerra respondeu'quc não,
conforme aviso já baixado a esse respeito.

¦ - '—'-'¦¦-" i ¦¦afl-QE» r-' 

A Moda e IVlrne. Gutr/iarãss
Oraneles "alelicrs" ele alia costura, lixe-

cução rigorosa das ultimas novidades e crea-
ç:io clc moaclos artisticos c origiuaes, da
actual moda. Especialidade cm vestido; -le
casamento, "soirce" prbiiieiiadé e "Inil-
leurs" (Grand Pris Paris, 1000; Londres 1:11-1
e Mérito Industrial). Ittta S. José n. SO;
tel. Central 4.03-1. Próximo á avenida_Hio
branco

bem dos irkíeresses
fsscaes

Foi baixada, hoje pela ínspeetoria da Al-
fandçga a seguinte portaria:

"U inspector chama clc. novo a aUçnçãò
dos Srs. empregados incuml)idos das cbnfe-
rcucias internas para a portaria desta inspç-
ctoria, n, 21), dc 11 de janeiro do anno p,
findo, esperando qqe seja a mcsnía cumpri:
du, sem excepção, como muilo convém aos
interesses fiscaes,

Ao distribuidor 
"dos 

despachos para saída
recommcncla que faça apresentar as notas
que tiverem sido processadas em desaccordo
com ti ulludida portaria."'

A portaria a ciue sc refere a dc hoje 6 a
seguinte:"O inspeclor, cm comniissão, declara aos
Srs. empregados incumbidos das conferências
inlcriiiis que não podem delegar aos despa-
cliantcs a obrigação quc lhes assiste dc dc-
clararcm, nas primeiras vias das respectivas
notas, as mercadorias que verificarem nos
volumes despachados com o conteúdo ignora-
do, nem tão pouco a divergência quc verifica-
rem na qualidade, quantidade ou peso das
mercadorias declaradas nos despachos, pois
todas essas declarações só podem ser exclu-
sivamçntç. feitas pelo próprio punho dos re-
spectivos empregados.

O trabalho que o regulamento permitte
que seja executado pelo despachante é o dc
lançar na primeira via, depois de feitas
aepicllas declarações, a unidade para a co-
branca dos direitos devidos, isto ei, — o nu-
mero, peso ou unidade* a taxa, n razão, o
numero do artigo da Tarifa, a deducção da
taxa ou ele qualquer oulra natureza que tiver
logar e finalmente o calculo respectivo."

ii ,i.ii ¦ ¦ - . ¦ ¦ .¦¦! % mtífaÇgamm-^&mm . n——..—ni.
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jhrcolate, sò dc Ltiierui: « Comp. rua Seie ele
setembro, n 101

LISBOA, 3 (Havas) — As eleições adminl-
atrativas foiam adiadas para época indeter-
minada.

O s»verno resolveu cffcctuar uma sessão
extraordinária do Congresso, cuja primeira
reunião foi convocada para o dia 8 do cor-
rente.
Os submarinos allemães e a or-

dem publica
LISDOA, 3 (Iiavas) — Sob a presidência do

Sr. Bcrnardino Machado, reuniram-se hoje os
membros do gabinete ministerial, afim de tm-
tar dq campanha submarina desenvolvida pelos
allemães nus costas do Portugal c de outros
importantes assumptos.

Os ministros reconheceram que a intenda
acção des submarinos allemães na nossa cos-
ta tem. relação com os projectadoa tumultos
quc, dc aceordo com elementos gcrmunopliüo5
expulsos de Portugal, vários agitadores pro-
moviam, aproveitando-se do ensejo das proxi-
mas eleições administrativas.

Por esse motivo o governo resolveu adiar
as eleições.

O Parlamento foi convocado para o dia 8 do
corrente.

"«8' <l»> i3"
A RUA1ANIA NA GUERRA

¦a—.«¦

Na Transylvania e na Dobrudja

A ortyssia do e.OIdambt>

AMSTI'ilI).iM, II (Havas) — O vapor hollaii-
dez "Olilaniht" foi apresado por um subma-
rino allcmão u recapturado cm seguíia por
um conlrá-torpedclro inglez.

O submarino allemão tentou indtilmcutc
destruir o vapor.

i«bi 
' 
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A ITÁLIA NA GUERRA

A victoria do Carso
ROMA, 3 (A NOITE) — Os jornacs com-

mentam larga e jubiiosamcnte a nova victo-
ria alcançada pelas armas italianas no Carso.

Foram os dous exércitos, o de Gorizla e o
do Carso, que iniciaram na terça-feira dc
manhã uma grande olfensiva. Esses exerci*
tos, reforçados com tropas frescas, alcança-
ram todos os objectivos fixados pelo alto-
commando.

As nossas forças tomaram as alturas, co-
bertas dc bosques, dc Velixi e Kribach e as
duas primeiras trincheiras austríacas numa
distancia dc mais de dous kilometros. Em
outros pentos, lambem foi oecupada a pri-
mcira linha austríaca.

No conjunto do dia de quarta-feira, os ita-
lianos fizeram 4.781 prioionciros, incluindo
132 officiacs c tomaram duas baterias com-
pictas de canhões de 105 mm., vinte o sete
metralhadoras, cinco obuzeiros e muito ma-
tcrial tlc trincheiras.

Um dos nossas tlirigiveis bombardeou o
ancorailncro de Sobcnico e as defesas aus-
trincas do littnral.

Os nossos "Caproni" bombardearam, cora
o maior suecesso, os acampamentos austriu-
ces no valle Brigido.

O avançp sobre Trieste , „
P.OMÀ, 3 (Havas) —- Os jeíftãõã salKntam

a grande importância do novo avanço das
tropas italianas sobre a estrada dc Tricste,
A actividade aérea

Os escândalos do ptrienÉ
passÉ

* U tene ite Leon!rias o o
«Sogra» foram Uciiiiii-

c.ndus

Il o Sr. F«kontin.(. TSi
u.na voumu...

O Dr. Miguel Iltiurquo Pinto (iulmuriics,
liomcadii pelo substituto ilu Juiz federal da
I* Vara procurador criminal "ud-lmc", paru
fuiicclouur nu prucei .o conlra os responsa-
vols pelo fornecimento do inatcriaes pela
Contrai do lira-.11 ao pulado do Cattete, of-
forcem hoju denuncia timtru esse» responsa-
veis, permito aquelle Juiz.

Principia o Ur. Buarquo pnr dizer quc
deixa dc denunciar o Ur. Paulo do rroiilin
"por estar evidente dos nulos a um não par-
llclpaçào uo crime". A única fuucçúo do cx-
director du Central no caso exercido f»l,
com a sua rubrica, niitòrisiír a entrega dc
muteriaus :'i niorilomia do palácio do Ciittc-
te, tendo sido taes iiialcriavs rciiulslludos
por um outro departamento da administra-
ção publica, e, "após o preenchimento do
forniiiildadcs legues", cru o fornecimento eu-
Iregue u Oscar Pires o Oscar Cosia. Acha
que o conceito legal do peculato, exigindo
para a figura do crime que o desvio, reli-
r#da ou subtracçào da cousa seja para "ou-
trem" — excluo a responsabilidade da atlini-
iilslraçào do Dr. Paulo de Proiitiu.

Diz que a Oscar Pires e Oscar 
'Costa 

i que
cabe a responsabilidade da entrega de Iacs
materiaos ao toiienlo Loonldas e em todos
us momentos dn crime, desde a posse abi a
conclusão do emprego a quo eram destina-
elos. Acha epie. esses dous denunciados com-
iiietlcrauí o crime, ou por siiggcstúo, ou para
agradar o tenente l.oonldas, e, depois, tam?
bem declara os motivos por (pie deixa de
denunciar o sócio gerente da firma .loié da
Silva & C.J nos autos — diz — não hu in-
dlciós epie aittorlsem concluir houvesse aqttcl-
Ia firma entrado em -conluio, visto epie foruc-
cia ii Central em virtude de concorrência pu-
blica. Isenta dc culpa a ¦!' divisão da Kstra-
dn e, depois de historiar o caso, mais ou
menos de aecôrdo çóm o relatório poli-
ciai. diz :"Dos autos de Inquérito policial surgiu,
com todos os característicos c plenamente
provado, o peculato praticado pelos dcniiii-
ciados. Assim, verificou-se quo os materiaos
existentes na -l* divisão da li. de P. Central
do llrasil e requisitados pelo denunciado Os-
car Pires, ex-mordomo do palácio presidan-
ciai, foram cm quasi sua totalidade enviados
do palácio para o Guanabara e dahi paraos prédios ns. (10 da rua Pinheiro Machado
ò 37 da rua Moura Brasil, cm obras, de pro-
priedade do denunciado l.conidas da Fonse-
ca, que sobremodo valorisava seus prédios
c aiignientava seu patrimônio.""Parte das madeiras criminosamente apro-
priadas serviu na confecção de ricos mobília-
rios, feitos por varieis moldes c alguns tlc
senhos do denunciado tenente. Leouidas, có-
pias dc um modelo l.uiz XV existente no
palácio Guanabara. DcsUartc, foram confe-
ccionados mobiliários no valor calculado de
1Ü:0ÜI)?00Ü."

fi termina o procurador da Republica :n-
terino desta fôrma :"O teuente Lconidas, com o prestigio quclhe dava sua posição, dc conluio com o nur-
domo Oscar Pires, iliudindo a administra-
ção publica, se apropriou criminosamente
dos bens do Estado, na importância dc réis
32:9878821). K* manifesto o doto com queagiram c dos meios de que se cercaram para o
facto não chegar ao conhecimento da Just:;a
publica.

A' vista do exposto, esta Procuradoria Pu-
blica offcrcee a presente denuncia1'contra o
tenente Leouidas II. ua Fonseca e Oscar Pi-res, como incursos nas renas do art. 1" letraB. da lei ii. 2.210, de 30 dc setembro tle
1009, e contra Oscar Custa, Eduardo de Paulo
Moreau e Daniel M. Maria Martins, na mer.-
ma penalidade, cm combinação com o art. 21do Cudígo Penal."

Os protestos do com*
mercio contra a ban-

dalheira dos telephones
A Islaa «lo Co"vr.<r;l!)
vue uirifjlr um upullo uu

«Jonseliio
Nu sessAu dc niitc-hiiiileiu da I.iga do Cum.

mordo, li'iiliiiiUo-80 du raforma du ctmimto
do serviço tclcplieiitico, ora em dlacussQo no
Conselho Municipal, tnl lido o parecer da
comuiisi.àii, assiguatlu pclu iniiiurla, visto um
dos seus membros, o Sr. U. Thcíucr, não ter
podido comparecer ás reuniões ondo su di-,.
cutlu essn questão.

Appriivathis o parecer e o substitutivo, ficou
resolvido que n I.iga so dirija no Conselho
Municipal, protestando contra u renovação do
coutruto e pedindo mesmo quo nada iu fuça
ülé ú tcriniuiiçiiii do mesmo, desde quo niio
seja paru beneficiar o publico. Entretanto,
como é possível que sc insista nessa nmovoçSoJ
a I.igti suhinctle k consideração dos InlemKn-
tes esse suhslilutivo, para que clles o tomem as
consideração quo merecer. i

HOMA, 3 (Havas)
incute que durante
findo uni dirigivcl

— Aiinuncia-se official-
a noite tlc 31 do mcz
italiano lançou efficaz-

mente 17 bombas sobre as obras militares
fluctuautcs da hahia de Sebenico, regressan-
do indemnc á sua base de opuraçõçs.

AM» * j.üfomn

LOiNOUES, 3 (A NOITE) — Tclegramnia'.-. uc
Bucarcst dizem nue a situação mi frente da
Transylvania não soffrcu modificações ' sensi-
veis. Os cuntra-alaeiucs dos austro-allemães nos
vallcs do Jittl c do Alt foram todos repellidos
com perdas para o inimigo.

Um despacho de Pctrogrado informa, entre-
tanto, que os austro-allemães occupanun llaco-
vitzã c Titcchli. retirando-se os rumaicos para
o sul.

Na frente do Danúbio nada de novo. alem de
bombardeio inlerniittcnte.

Na frente da Dobrud.ia a offcusiva russ:)-
rumaica prosegue com êxito.
Ao longo da frente

NOVA YORK, 3 (A. A.)' — SàEe-se aqui
cpte os allemães, coininundados polo general
Diifurlh, as-allaram as posições russas, nas
proximidades de Witonoez, á esquerda do
Slokod, occiipantlo-as depois de grande luta.

LONDIIES, 8 (A. A.) — Tclcgrammas de
Pelrogrado dizem que a luta nas proximida-
eles ele Dorna-Watra, na Bukovina Meridional,
têm assumido aspectos novos de violência e
intensidade, tendo os allemães tentado rom-
per a linha russa por mais de uma vez.
Varias noticias

- ¦¦ ¦ » ^.¦acp3*--c ¦ 
íUT Ir a Roma e não ver o Papa...
E' essa a exclamação que poderão fazer to-

elos que nesta semana vierem ao llio c não fo-
rem visitar a bella exposição das originaes c
modernas jeiias do"Consórcio precioso". Joalhe

i ria Oscar Machado, Ouvidor, 101 e 103.

LONDRES, 3 (A. A.) — Um radiograrama
dc Bucarcst informa que. os rumaicos realisa-
ram um feliz ataque ao passo Altsehauz, der-
rolando Os inimigos.

LONDRES, 3 (A. A.) — A esquadra russa,
no mar Negro, iniciou hontem o bombardeio
de Constanza, uo Runiania, onde estão os
Imlo-bulgarns.

f—""¦"-¦  "jiJj «Ofrttft iBth ¦ ¦ i e ¦¦¦

A OFFENSíVA DOS ALLIADOS NOS
BALKANS

A situação i

LONDRES, 3 (A NOITE) — Tclegrammas de
Salonica etizein que os servios rechassaram uo-
vós e violentos contra-ataques dos tculo-bul-
garos nii margem esquerda tio Ccrna.

Os servios fizeram uns duzentos prisionei-
ros.

Em toda a ala esquerda eslá empenhado
desde antc-lionteni vivo dticllo de artilharia.
As baterias aluadas despejam peir minuto to
nelailas de ferro sobre as posições inimigas.

No sector do Struma, os inglczes continuam
a progredir na direcção de Sçres. Em Br.rakia-
ziima os inglczes capturaram mais dc tresen-
tos teulo-turcii-btilgaros. incluindo dez officiaes,
Os búlgaros foram completamente desalojados
dc Prosenik.

LONDRES, 3 (À NOITE) — Um despacho
rççqbido pela madrugada de Paris diz que os
servios rechassaram os contra-ataques dos
teuto-bulgaros na região dc Bitmidincs c to-
maram as trincheiras búlgaras no Cerna.

As forças francezas oecuparam a aldeia dc
Cardivilovi, doze milhas a Siàssia- du
naslir.
Outras noticias

«u-

LONDIIES, 3 (A. A.) — Com a volta do
bom tempo os búlgaros tentaram hontcni uma
violenta sortida conlra as posições inimigas
na curva do Ccrna, mas foram completamente
repellidos pelos franco-servios, que aprisio-
liaram cem homens".

LONDRES, 3 (A. A.) — O.s francezes, quc
retomaram, passado ò mão tempo, a offen-
siva em vários pontos ela frente balkankvt,
apoderaram-se honlcm, depois clc util combate
qiiediiròü tres. lioras, das pò.siçõcs.buiçafas c'ln
üodilovo, ""' '

cura

qualquer hssel
\- agggeaíaaaaagza màaãgaaãa^iiagi»j

0 papa nâo escreveu a
Francisco José

ROMA, 3 (Havas) — O "Corricrc d'Ita-
lia" desmente a noticia que aqui circulou
dizendo que o novo núncio apostólico cin
Vieniia, monsenhor Valfre di Bonzo, tinha
levado uma carta aulograplia du papa para
o imperador Francisco José,

¦ mm— ' -
usae fcU.UK Oh .\o(,UElUA. ^ fará o

sangue.
-i m^5c»—«-

Os exames da Escola

Assignada por "Alumnas do 3o antío", re-
cebemos uma longa curta em que se procura
responder ao que nos disse honlcm o Sr, Dr,
Afrauio Peixoto, Devido á afilucncia de ma-
teria não nos foi possível publical-a.

¦HtClH» I !¦!¦¦! II

£ «cura as inllatnmações doi

ViQUKA ,B«ASÍL „na ür0U(!lía3yana. 83
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jartfameafo um praças

Em resposta a uma consulta feita pelo
capitão intendente Adolpho Luiz dc Car-
valho sobre o pagamento do fardamento
vencido pelas praças, respondeu o general
Caetano dc Faria, por intermédio do com>
mandante da quinta região, o seguinte:

«Provisoriamente, alijin do calçado e rou-
pa, devem tainbcm figurar na relação an-
niiat 'do ajuste dc contas de fardamento
as peças de uso externo que cqnstituerti
os uniformes, com excepção das consigna-
das na tabeliã numero 4 e cias que cm
virtude da 25» observação da tabeliã nu-
mero 1 foram consideradas como equipa-
mento; tainbcm devem figurar na casa —
na arrecadação da companhia — já exis-
tente na rccapilulação do ajuste de contas
animai os uniformes de economia, espcciíi-
cando-se as peças novas e as usadas como
consectario do rcgitnen modelado por aviso
já expedido.»

i mim— '

IOO contos — Amanha
CENTRO LOTEBICO - Kua S.a-lict, 4

Eleições da Bahia
Chegaram hoje á Câmara dos Deputados,

sendo lidos no expediente o remetlidos â com-
missão de petições e poderes, têlegrammas da
Hahia declarando haverem sido diplomados
como eleitos os Srs. .1. .1. Scabra e Raul Al-
ves, candidatos ás vagas dc deputados federaes,
eslstbntcs ua representação daquelle listado

Drs. ivioura Brasil e Gabriel de Andrade.1
Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado,

?«»•IÍL1X1U 1)Ü fiOÜUElKA
do sauguc.

fora impureza
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Um general addido ao D. G.
O generaí Fontoura vae servir addido ao

Departamento da Ouerra por ter deixado
a commissão de commandante da nona bri-
gada dc infantaria, estacionada bo Rio
Grande do Sul.

mi—

Uma sessão curta na
^amar®

A sessão da Câmara dos Deputados u-v«
inicio boje, as 13 o 15, presentes 51 depu-
tados. A essa hora o Sr. Astolpho Dutra asi.ii-
min a presidência, secretariado pelos Sis.-
Costa llibeiro c Alfredo .Mavignier.

Peita ti chamada c aberta a sessão, foi liei»
a acta da ultima sessão, cpiu foi approvttelu
sem debates.

Lido o expediente falaram os Srs. Maxl-
íiiiaiin de figueiredo, Kphigcuio de Sullcs •
listado Coimbra, O Sr.'Maxlininuo cie FI-
gueiredo rccpiercu um voto de pezar, que foi
unanlineiuciitu concedido, pelo passamento elu
cx-governadeir da Parahyba, coronel Antônio
Pessoa. O Sr. Kpliigcnio do Salles declarou
que o Sr. Francisco Drosstiiio tem deixado dei
comparecer ás sessões jior enfermo. O Sr. Iv^
lado Coimbra tratou de interesses ícrro-vla-
rios de Pernambuco.

Passando-se á ordem do dia, não houve nu-
mero para'votações; Poi então encerrada, sem
debate, toda :t matéria destinada ú discussão.

A sessão terminou ás l-l.IJO.

Us voluntários arrependidos
Serão excluídos da»

fileiras
O general Caetano de Faria, ministro da

Gueira, baixou hoje um aviso ao com-
mandante da quinta região militar, deter-
minando que seja apuiada a verdade so-
bre a não apresentação de alguns voluii-
tarios desta capital ás unidades a quc foram
incorporados, conforme constou.

No aviso, acerescenta o general Faria
que, apurado o facto dc não terem até com-
parecido ás manobras, sem justificação, cs-
ses voluntários deverão ser excluídos, sem
outro processo, das fileiras do Exercito, já
quc não souberam manter o compromisso
assumido com o juramento á bandeira.

-«es*
Farinha Flor \
Manteiga pura nata [ Biscoitos Leal Santos
Ovos froseoa )

"lo Lcyrôiijjif •"!
brindes. LOPES SA' & COMI»

jarros populares, dc
uniu Itio Novo, para

liOJ réis, com valioso;

Serviço de Defesa
Agrícola

Foram lidas hoje, no expediente da Cama-ra cios Deputados, as informações solicitadas
pelo deputado Joaquim de Salles, relativas ksituação dos inspectores e ajudantes de inspe-ctores agrícolas, elesde a data da sua uomea-
çao ale a actual.

ffiiíecimtnto em Leopoldina
BELLO HORIZONTE, 3 (A. A.) _ Falle-

ceu em Leopoldina.. o Dr. Francisco Azadas
de Queiroz, fazendeiro em Carmo do Rio
Claro, deixando seis filhos, entre os quaesos Drs. Azarias Botelho, juiz municipal de
Carmo do Rio Claro, e Antônio de QueirozBotelho, engenheiro da Companhia Mogya-
na. O finado contava S0 annos dc edade.

-•^•B»
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'Torrando tudo!"
A firma Barros & Gomes estabeleceu umnegocio de seccos e molhados no "Armazém

Verdun", á rua Dr. Bullieies, no Engenho de
Dentro, li fez compras dc mais de yOiüü-í, a
credito.

.Como fortaleza que se presa, quiz dar uni"tiro" de honra e começou a vender tudo
pelos últimos preços. Si só podia haver lu-cro...

As victimas foram á policia e a policia es-
tá sem saber como agir.

-t-m^ijm.
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Sj Quoreis apreciar bom e puro café? |Só o f^PÀÜAiÚ |

Appareceu um jornal em
Curityba para combater o

aceordo de limites
CURITYBA, 3 (A. A.) ~ Appareceu hoje

o primeiro numero do jornal «Correio do
Paraná», de quc é proprietário e director-
redactor o Dr. Alves de Farias. O novo
jornal é diário c matutino, e o seu program-ma é combater o aceordo de limites ür-
mado pelo Di^, Affonso Camargo, presi-dente do Estado.

«a*s»~-*

0 dia de Finados em
Maria da Fe

MARIA DA FE', 3 (Serviço especial da
A NOITE) — Presidida pelo rcvcietnlissi-
mo vigário desta páfochià e dous missia-
uarios do Iininnculado Coração dc .Maria,
houve imponente procissão, acompanhada porcerca dc quatro mil pessoas ao ceiniie-
rio local, cm çpmnicisbraçãc á data de
hontem. Ah falou com »eloi|tieiicia o reve-
rcndjssimo padre Estcvam sobre a silenjui-
de do dia.

Salves adiadas
Os nossos navios de guerra surtos no poi»

to do llio de Janeiro, salvaram boje.As 9 ho-
ras. Attribuiani-sc estas salvas ú entrada do"Drina", a cujo bordo viajava um íuneciona-
rio da legação inglcza.

Mais tarde tivemos informações do estado-
maior da Armada de que uqucllas salvas fo-
ram dadas ao "Amethyst", da marinha de
guerra iugleza, entrado hontem no nosso por-
to e que por ser dia sautificado as nossas -u-
toridades da Marinha defterminnrain que as
continências do cstylo só boje fossem pre-
sladas.

A agua suja
Standard

da

O juiz pronunciou
hoje todos os ac-

ousados
Em longo despacho, o Dr. Cesario

Alvim, juiz da Quinta Vara Criminal, que
funeciona no processo da Standard Oil, pio-
nunciou por crime de tentativa de estcllio-
nato Charles Wcllemkamp, como autor, Joa-
quim Belleza Osório e Lino Rodrigues, co-
autores, c Romão Fernandes Moreira, Hei-
tor Baptista de Leão e Theophilo cio Car-
mo, como cúmplices.

Como se sabe, o representante do mi-
nisterio publico quc funeciona neste pio-
cesso, Dr. Murillo Fontainha, pediu a im>
pronuncia de todos os accttsados. O juiz, po-
rém, iicgott-a e hoje pronunciou a todos,
accentuando também a responsabilidade do
tabellião Huascar Guimarães, que recoiihc-
ceu com antedata uma das celebres promis-
soiias da Standard.

Brevemente esses réos comparecerão a
plenário.

1 » <t» '

O ministro oa Agricultura
vae a Campos

Segue amanhã para Campos o Sr. niinislro
da Agricultura, que, aproveitando a viagem
do Sr. nresidentes da Republica aquella cieis-
cie, visitará as diversas repartições do minis-
terio que ali funccion.ini.
ir , ..¦ »«iee»»—« -"

O Sr, Morgan despede-sa
do Sr. presidente da

Republica
O Sr. presidente da Republica recebeu â»

11 e meia horas, em audiência especial, o Sr.
lidvíin Morgan, embaixador dos Estados Uni-
dos, que se despediu dc S. Ex. por ter dc
partir amanhã para o sc» paiz, com escalas
por São Paulo, Buenos Aires e Santiago do
Chile.

O embaixador americano vae em goso de
licença.

¦ ¦ mm—mmm '—

Os Srs. Nilo e Bezerra em
Entre Rios

Em trem especial foram boje a Entre Hios,
muiiicipio de Parahyba do'Sul, os Srs. Drs.
Nilo Peçanha c José Bezerra, acompanhados
dos Srs. Magy Salomão, official de gabinete
do Sr. presidente ela Republica, conde Mu-
desto Leal, Dr. Jaguanharo dc Miranda e ou-
Iras pessoas.

Os Srs. presidente do Estado do llio e nu-
nistro da Agricultura, devido ao desastre oc-
corrido em Queimados, fizeram a viagem pela
Linha Auxiliar, tendo tomado o especial cia
Praia Formosa.

SS. EEx. visitaram em Entre Hios as novas
insinuações da Companhia Lncticiuios Mon-
diá.. inaugurando os melhoramentos ali ia-
trotluzidos.

Os directores d<> estabelecimento pfferçce-
ram aos viajantes um grande almoço, trocou-
do-se diversos brindes.

Os excursionistas regressaram á tarde, via-
do o especial pela Central, por já c:;tar desira-
pedida a linha.
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Os protestos do
contra a bandalheira dos

telepkes

1

A commissão da A. C. o do
4J, C. I. esteve r-cun.tJa

EslflVO boje reunl.lt., n.i Associação Com-
puivial, a coininUsilo nomeudu nn iilllinu' reunião innjiiiita du dlroclorln e conselho
«'.iiilicriillvo du Assnclnçlio Commercial o dl»
rcclorln do Centro dc Comnicrcio «. Industria

Ido Hi» «lu 'biuciro, pnrn nssüiilnr ns bases
<i.i rcprosentnçfto a ser enviada no Conselho
Municipal, nprcscnlnndo ns razões por «pu. o
liomniurctii desta proçn sc sente sòbrcsnlttiuo
ii.in a perspectiva de podir vingar a esenti»
(jnjnsii rofnrinn do contrai.. «In Tclcplioiilcn.
j:»»a comuiissiln c- constituída jtclos Srs. Ur,
pereira l.luin, Cornei lu Jardim, Dr, João «lc
,lquino, Narciso llrngn e Humberto Tnbordn,
A Associação Commercial coníjnún n receber
k «ad:. momento novos, protestos de conccl-
tcuias e Importantes firmas contra qquclla
reforma, que virá encarecer citraoriliiiurlii-
incnle o serviço tclophonico pnrn ccrcii de
jju »j» dos ocluncs assigiianlcs.
.— ¦ mmtm ¦

¦

Emprega. o infiel
jT.í .-.üss-u com dous contos de

réis ttos patrões
• Edgard Alves Teixeira era empregado da
padaria Progresso ile Realengo, -cm Campo

: (Jiandc, cie propriedade dc Manoel Per-
pandos Rodrigues «.'» C. Gozando de ccrla
confiança, c|iic lhe dispensavam seus pa-
trc.cí, Edgard acabou abusando delia, aban-
donando Iiontem a padaria c levando cm
seu poder a quantia de 2:000'"' pertenceu-
tes áquella firma.

Os Srs. Manoel Fernandes Rodrigues í.t C.
nueixaram-se desse facto ;i |>oiicia do 25°
districto, que nenhuma providencia deu ainda
para prender o infiel empregado, comqtianto
este ande ás suas vistas, cm Campo Grande.

¦ mm** i

0 caso do scout "Bahia"
Recebemos o seguinte dos Srs. Lage Ir-

mãos:
i .Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1916.
,'A" illustrada redaeção d'A NOITE. Rio'de 

Janeiro. — Amigos e senhores. E' absolu-
.tamente inexacta a informação dada a essa
;ioll.a de que a firma Lage Irmãos pediu
sonuna exorbitante para executar 05 con-
Jcertos do «scoilt» «Bahia». Devidamente au-'torisados pelo Exmo. Sr. ministro da Ma-
Irinba, declaramos que não Iiouve negociação
¦alguma naquelle sentido entre o ministério

Ír 

o nosso estabelecimento e que não fize-
nos mais do que facilitar o prompío exame
lo rcierido vaso de guerra, de accordo

com o desejo do Sr. ministro, retirando
provisoriamente do nosso dique o navio que
fclt se adiava, afim de dar logar ao «Bahia».
(Esperando que seja feita a reetificação da
uoticia, apresentamos a VV. SS. os nossos
iprotcstos de estima e consideração.
I De VV. SS. amigos, etc.»
. ¦¦" .... . —m* ¦

A briga dos'_bar£iados"
O Si*. Ii-ineu excommuiigado

pcVo Si», i-.ye.eiuo
O senador Alclndo Guanabara cm pnles.ru

quu leve lioje com nm nosso coinpnnlieiro dc»
clnrou (|*.ic ú visla das declarações do Sr.
Irlncii julgo vogo o logar desse políticoua directoria do Pai lido Republicano Auto-
iioiiiislü. Por isso convocou uma ossiin»
bica do mesmo pnra qunrta.fcira próximaafim de deliberar sobre o caso.

Podemos adcnnlar que nessa reunião a
cliefia do partido seríi dada ao Sr. Àlciiiilo
c dcllc alijado definitivamente o Sr. Irlneu,

Nessa assi-mbli-a ei que devem ficar bem
nítidos os élemeiílos que ficam com o Sr.
Atuindo ü com o Sr. Irincii.

A' tarde i-bcgiiram no palácio n;.:.Ini junll-nboii, íigiiiTiidiiilirvi, «ia Sn. Irlneu e Alelh»do, l?ssn visita cnusoíi grando scusaçíio en-In- todos quunlos sc tichiiynni no Cnltcle,Trntnr-se-á de algum iiovb nccôrdo'.'
¦ <ci>.-» ¦. i —

Foi preso o 'Rcsaca', mn
dos quadrilheiros da Saúde

Sabe...Io a policia que o ladrão Wnldeníar
Micbriilo da Silva, vulgo "Ilc:,uc:i", liih dos
chefes dos quadrilhas tia l.ulroi-s dn Saúde, .;¦.¦
ncbnvn foragido cm Inlinnniiij foi pnr.. lá dc;-
tacada uma luruiri, dirigido pelo cal):) lílpl
ilio. Hoje, á lnrde, "Itcsnca" foi preso, leu
du reagido a tiros, um dos quites feriu ligei-
1'iuuenle uni dos iioliciues. Afinal, subjugado,
fo*rcmcttldo para a Pollcin Central, on.lv
aguardara o resultado dos seus iniuimcros
processos. . -U»- ... _

Os exames nas escolas
primarias

Serão iniciados no próximo dia 10, ís
O lioras. na escola Nilo Pççaniia, os exames
íiíiãcs dos tiltimnos do 7o districto escolar.

Os dos alumnos dò 11» districto serão
rcíilisados, no dia 7, ús 11 horas, uu escola
Azevedo Júnior.

. mttfím i

Às commissões da
Câmara

Poderes, Código Civil e finanças
Reuniu-se boje, sob a presidência do Sr.

ILamounier Godolredo, n comniissão de peti-
|,ões e poderes da Cornara dos Deputados.

Dundo conhecimento á commissão dos tele-
ifcrammas recebidos pela Câmara, da junta apu-
radoru das eleições da Bahia, communicando

jliaverem sido diplomados os candidatos Drs.
J. J. Seabra e Raul Alves, o Sr. I.amounicr
,0odofredo distribuiu os papeis referentes a
ressoa pleitos — os da eleição do Sr. Seabra a
|si mesmo e os da eleição do Sr. Raul Alves
uo Sr. Netlo Campcllo. Os relatores fizeram
.desde logo uma exposição oral sobre os piei-
|tos cujo exumo lhes incumbia e, como não
liouvesse impugnação ou observação dc quem
quer que fosse, dcüberou-se convocar nova
reunião ela commissão para amanhã, ás 14
horas, para ouvir a leitura dos parcccrcs res-
ípeclivos e assignal-os.

! Reuniu-se iiojc, ás 11 horas, no Jlonroe, na
sala da commissão de constituição, legislação
e justiça, a commissão especial dá elaboração
Ido Código Civil, sob a presidência do Sr.
Prudente de Moraes.

Foi ultimada a coordenação e a revisão dos
volumes XIII e XIV da obra a publicar, fal-liando, portanto, para a terminação definiu-
va dessa coordenação e revisão apenas identi-
co trabalho com relação aos dous volumes íi-
cães — XV e XVI.

Reuniu-se hoje, ás 15 lioras, sob a presi-ilcncia do Sr. Antônio Carlos, :i commissão
(le finanças da Câmara dos Deputados.

Foram lidos e assignados pareceres do Sr.
(Alberto Maranhão, autórisando o credito de
j!0:494§78ü, para pagamento a Alberto Ar-
.mam.o Jlicci e redigindo para il" discussão o
projecto que eleva para 0.1)00 o numero dcexemplares da edição, do Código Civil, auto-
nsado pela lei 3.095, ele 12 de janeiro de 1910:
do Sr, Galeão Carvalha!, autórisando o ore-1 cito de .'1:744.?, para pagamento tle acidicip.naes a Júlio José da Silva o outros funecio-»narios do Hospital Central dò Exercito; • do'Sr. Serpa, autórisando créditos ele ríis1.047:81G$974, papel, e .r):«.r:!)8í», para dividaste exercicios findos (devendo, a requerimento'uo Sr. Cincinato liragu, ser ouvida a coinmis-sao dc constituição c justiçai; do Sr. Mar»-
,'dião, autórisando o credito de KliõlHiíãült,
para pagamento elo serviço tclèphpnico elo Su-
premo Tribunal Federal c respectivos ininis-!lros e fuuccionarios em 1914 c 1915; do Sr.nerpa, i.utorisaiido o credito «lc *!(l7:77í)ir.G40,
Pnra auxilio á Santa Casa da Misericórdia do'lio de Janeiro, correspondente á melado dasdespesas com o custeio do Hospital de K. Sdas Dores, em Ciiscudura.

O DIA MOiMETARIO
Pela inanliã, o cambio regulava ás taxas de

12 iT.12 d., nos Bancos do. lirasil, Francez/e
Ultramarino e á dc lü 18 d., nos demais ban-
cos. No correr do dia, tornou-se geral a taxa
de 12 5J32 e assim fechou mais ou menos fir-
me. Os esterlinos foram vendidos a 20*150 o
as letras «lo Thesouro a ti "," de rebate. Jisle
tnez é o iilllmo elo anuo corrente em que são
vendidas ns apólices da União c i>nr isso os
negócios principiam a sc desenvolver. As npo-
lices geraes, antigas, fòrnni cotadas a iíüã?,
as da eniissuo de 1912, de 802S n 805-?, c as dc
1915 a 808?. Também as apólices municipnes
estiveram bem negociadas, as de Iflllli, ao po»*-
lador, a 19üV, c nomiiüics a ÍOOÇ, e as tle 1911
ao portador, a 187?5Ü0.

Enlrc os papeis de especulação houve von-
dus para 100 acções elas Loterias, a 1213250,
10(1 das Docas da llabia a 22-:'. e para 500 das
Minas dc S. .leorn.vnio, a 27í?00ü.

A Rolsa registou, o «pie não sc fazia ha
muitos annos — ;i venda de acções da Com-
panhia de Seguros Argos Fluminense; a reis
1:000?000.
_¦ i mm»» i

A Prefeitura e os Os orçamentos no!^ (g^ÉM-RA
cinematographos «—-^-

(kprefuilo nsslgnou A lnrde o decreln qucC(ti.„ulceo rfkru» pnrn u concossão do llcon»
ços para o funcclonnir.cntò dc ciucinnlogru.
|.l.o'.. Assim, será exigido «1'ora iivanle o
riiinprliiicnlti exacto dns exigências dn Suu-
du Publica, quuiilo á liyglcnu quo nus casas
dc cinema deve ser observada. A conimodl»
diiilu dos espectadores não foi lambcni des-
eu rada : não serão permiti idas, i.bsoluta-
mente, fila», dc cnilciriis som distancia lul
que possa passar uniu pessoa entre umn fila
o outra sem iucôinmbcln, nos doníaís espe»
cliidorcsiiiic já estiverem sentados. Será cs-
tnbclecldá para toda.-, ns cadeiras uu.;. ccrla
dlmonsão e, o quu é mais, um determinado
iifusiiiniciilo entre uniu c outra.' <ca>  ¦¦

Um voío de pezar e uma
hora de politicagem

Es o quo.!_z o Senado
Oa Srs. embaixadores dos Estados não dc-

ram numero para votações iiò Senado.
A' hora reglinenlol » Sr. IJfbniio Santos

nssiuniii a prcsldenclii e declarou aberta o
sessão, l.ida e iijiproviidii a nela da sessão
anterior, passou-se no expediente, «pie coní»
tou «le quatro projectos iipprovndos pela (!.i-
mura: prçíinionto geral dn despesa pnrn 391",
appr.ivad.i pela Câmara; officio do senador
Ruy llarbosii, pedindo dous mezes de liceu-
çii, c telegrumin.i dn Asscmbléa «le Mntto-
Grosso conunuiiicnndo ter-so iiislnllàdo emCorumbá.

Falou cm primeiro Jogar o Sr, Cunha Pe-
«Iroü.i, quc realçou as qualidades do Sr. Au-
lonii. Pessoa, lia pouco fallccidu na Pnmbybn,
c depois ele um longo discurso terminou re-
(jubrciido uni voto ele pezar do Senado, pbvseu passamento, requerimento este que foi
npprovndo,

O Sr. Pires Ferreira falou durante quarcii-la minutos sobre poliliea do Piauby, ataca..-
(Io o jliiz federal daquelle lislado, sciiiln mui-
Io npnrtchtlo pcl > Sr. José Euzebio, Esle sc
sentiu tão mal cm discutir com o Sr. Pires,
que terminou retirando-se do recinto.

Quando o Sr. Pires terminou o seu discur-
so foi suspensa a sessão.

¦ Tri"

Senado
Uma importante reunião

cia comniissão tía
finanças

Sub n presidência do Sr. Vlclorlno Monlol-ro o cum a presença dos Srs. Alfredo Hllls,
João l.yra, fiueno de Paiva, .loão l.ulz. Alves,
Alclndo Gunnnbnrn, Erico Coelho u Leopoldo
dc ilulliõis, rcunlu-sc hoje a commissão dc
finanças do Scíuido. Jístu reunião rovesllu-so
ile iiiipiirtiinciii, porque si bem «pio não Ios *
cniivocada pnrn tal fim, nnlla sc tratou du <>r-
«.'iinieiiln du dèspeaii, quc figurou iinu-xpedlon-
te do Senado, boje mesmo, isto é, muito nulos
da .sua discussão, (J Sr. .Mimicl do Carvalho,
quc esteve presente, n..Inu esse fucto o o Sr,
Vlclorlno explicou que um dos relatores
acompanhou a murcha dos orçnnientor-, desde
a Cnmtirn, estando a par dc tudo quanto bim»
ve a respeito na parlo que lhe compelia,

O Sr. Eloy «le Sui!'!!i com pareceu á reunião
paru expor o quc pretendia cnm relação uo
projecto ref.'rente á marinha mcrcnnle nuclo-
nai. C(in1'nrmc t. que se havia resolvido na
ei iriinissãb »lc- com,,iei'clo <• industria, ns me-
ilidas alvilriidii-» «JcvJaill ser Cliciilxndns nos
orçailieiilos.

Mns — disse o Sr. lilo.v — o vicc-prcsidcn-
lc da Remílilicu lhe Informara" quo não iiccci-
liiria qualquer emenda quc representasse au-
gmenlo dc despesa e lei de nirneter permn-nenlc. Vinha consultnt' a commissão a tal
respeito.

0 Sr. João Luiz leu o regimento, achando
quc o Sr. Urbuno Santos agiu de accordo
cem clle. Afinal, jiudii sc resolveu sobre o us-
sumpto.

Tmtou-ne, cnlão, do relatório do Sr. João
Lyra, sobre o orçiiinciilo «Ia Marinha, quo esse
senador já Unha feito. Dlsculiu-ec si ellc po-dia ser lido. Resolvcu-sc «pie lim e o relator
o leu.

O trabalho do Sr. João Lyra é longo. S. Ex.
fa;: unii. exposição succlntn do orçnnieiilo. Dos
fados iiiisigiiiilados por S., lüx. o mais impor-
lanle é .. referente á anomalia que .. relator
encontrou, procurando informações iins couta-
hilidndcs do TheSÒtiro; iMíirlnliu e do Trihu-
nn! de Coutas. Oa «lado* colhidos por S. Ex.
numa repartição não combinam cerni os «le
outra. Depois de estudar os orçamentos dc va-
rios aniio.% S. Es. concluir que o que veiu da
Câmara è, em linhas geraes, bom. Concorda
cem as baixas do serviço activo da Armada
dos' navio:» "liepublica", "Tnmoyõ", "Tupy"
e "Tiradenlcs".

As suas conclusões são quc as despesas da
Marinha devem ser orçadas em .17.000:0003,
e quc esse orçamento, em comparação com o
do anno anterior, traz uma diiiiinuçâo dc
7.000:0009000. A leitura do relatório elo Sr.
João Lyra causou boa impressão, mas a com-
missão nada resolveu sobre ellc. Vae dis-
cuiil-o na reunião convocada para amanhã,
pnra que o relator o transforme em parecer.

O Sr. João Lyra apresentou lambem o seu
Piir/l ...(í.i.ni'»'.*'» .« f»'»».-.'11!-.,-. An 1'orccer favorável ao "velo" presidencial so-í «II«I Ulv,li*Oiai O Cu.il.IIÜO ILO bre. o projecto que concedia "mais um anno de

9m Ssi^âs 1
Por sentença «le hoje elo juiz ela 2* Vara

Criminal foi condemuado .Manoel Fclip-
pe liamos do Nascimento, á pena de cinco
annos de .prisão c á multa de 12 •;• sobre
1:2709000, valor do furto que praticou; ha
tempos, no estabelecimento .comniereial dc
Dalio ói C„ na rua da Saúde 11. 58.

—a»*>»-

O (Deulscliland) em Nova Lon»dres
NOVA YOI.K, » (A NOITE)- Tcloirmpnnm

do Nova-I.ondrcs dlzonilii quo «<in consequen*
cia do um plintngrnplin, liitlliilando.se cerre*
tu.Io do prelclfii daquclla cidade, ter connc»
cuido chegar até bordo do "Dcutachland",
onde conseaulu bater algumas chapas, o cnm-
inundam.» Kuenlg duplicou oH «uardiiH de bor»
do v exerce a hu.íh rigorosa vigilância.

A bordo do "Doutocliland", até hiuitem «lctarde, iiuiueiilc tiveram pcrnilHHilit du entrar«1 prefeito do Nova-Loadres ò «m memliros da
Cornara do Commorclo Toutò.Amorlcnnn, queforam convldni' «1 roíniitmidnitle Koenb; paraassistir a 11:11 banquete que se rcalls» ainu»nhã cm nua liunrii. ! f *"— -—
Cutro submarino nllemão nas cos-ias nor.é*amér.cáhr.s ^

NOVA *YOR.'i, :i (Ã NOITE) — Gn^SíTliO»
Jo «Io manhã 11 Unlllmpre, procedente do Li-vcrpool. o vapor norueguez "Slerdlial", O
comhiandunto declarou ter avistado, durantea noite, a cerca tle rjüulróccrilas milhas a lôs»lc do cubo Henry, um grando submarino,muilo,parecido no submarino nllemão "V.
f).'!", que. já conhece, por lol»o vislo eni Ivicl,
Os luneraes do aviador Doclkc

NOVA YOIÍK, !! (A NÒÍTE) -- Inrormnm
de hcrlun «pie os funornes «Io cnpitáo-nviiidorüocllic, celebrados ein Desstiu, tiveram cnor-me coiicüi'1'cnciii.

O Jciiscr mniidóu dcpositnr nina grande co-roa dc flores noturnos sobra o caixão
¦ ¦-»».».

Uma escola ao ar livre em
Campos

Foi 'lavrado lioje um acio do governodo Estado elo Kio, crcaueio nina escola ao
ar livre em Campos, sendo nomeada pro.lessora i). Clowis Coli Rangel.

—»«23J3S«H--—•-
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Dous diplomatas no
Monroe

Estiveram csl.i tardo na Câmara o Sr. Ed-
win Morgan, embaixador dos Estados Unidos,
acompanhado dc seu secretario, e o Sr. Má-
noel üernardez, ministro elo Uruguay. Um foi
apresentar despedidas; o outro fazer a visita
ditada pela praxe devido á sua recente 110-
menção.

O Sr. embaixador americano, que foi rece-
bido 110 gabinete da presidência da Câmara,
pelos Srs. Costa Ribeiro, Carlos Peixoto e
Souza e Silva, declarou que eslava prestes a
partir para Buenos Aires.

Como alguns deputados lhe apresentassem
votos tle prompío regresso, cm expressiva
linguagem, S. Ex. lhes disse que a demora
seria iipenasdc poucos mezes. Iria a Buenos
Aires, depois percorreria as republicas do
Pacifico, permaneceria algum tempo nas Au-
tilbas e, ele lá, seguiria para Washington, de
onde regressaria para o ilio.

Como embaixador linha só dous mezes dc
férias... mas pretendia agora gósar alguns
udcaiiladainenlc.

S. Ex, ainda teve oceasião de se referir ás
eleições nos Estados Unidos, assignalando .1.
curiosidade ele serem as mesmas ali marca-
das para "a segunda terça-feira ela primei-
ra quinzena elo mez", e dizer quc ambos os
candidatos, quer o Sr. Wilson, quer o Sr, Hu-
gli.es são dignos- do prestigio de «pie gosam e
ele occiipar o supremo poslo daqnella Repu-
blica.

Com estas e outras phrases ele conversação
ligeira, mas cheia de cordialidade, retirou-se
S. Ex., sendo acompanhado alé o elevador pe-
Ios Srs, Costa Ribeiro e Souza e Silva.

O Sr. Manoel ileniarde.-, recebido pelos
mesmos deputados, demorou-se também ai-
gum lempo em amistosa palestra, havendo
alguns dos nossos parlamentares registado
de viva voz o quanto, era expressiva sua rc-
cento nomeação, ciadas as grandes synipalhi.is
de que S. Ex. sempre foi alvo enlrc nÓ3 o
as provas que nos tem fornecido de sua ad-
miração pelo Brasil;

1 .<Q^ 1

O prefeilo revogou o decreto legislativoil'. 1.141, «le 27 de setembro de 1907, na parlerelativa á prohibição elo trafego de carrosdc enterros pelit avenida do Mangue, nos Ire-
chos já aspliallr./is, por onde poderão tra-fegar de ora cm deante;

A Marinha vae crear mais
uma oiivsão

O Sr. almirante minisiro da Marinhamandou incorporar á esquadra a nova fio-tilJia de liydroiieroplíiii.s, que passará aconstituir uma nova divisão, além das tres
já existentes, que são as de couraçados, dccruzadores c de "destroyei-" c sübmersiveis.

A.nove! divisão ficará sob o conluiando docapitão de correta Protóifdnês Guimarães,
que é o director ela Escola de Aviação da Ma-rinha;

â feia p íi. M,M.
DD. Nicoln de tcffé e Astréa P..lm emnome da Associação da Mulher Brasileiraconvidaram o Sr. 'presidente da liepublica

para o espectaculo quc essa associação rea-lisa no Municipal amanhã á noite;'S. Ex.não podendo comparecer, por ter de seguir
para Campos, .10 Estado do Hio, far-se-á rc-
presentár pelo seu ajudante ele ordens capi-tão-tenenlc Dpdsy/ort.i .Martins.

—u*3»S——« ——-—*—_________

Uma tu.

irada
O ,)iuz da 3a Vara Civel homologou hojea concordata requerida por M. A. ferreira &C„ estabelecidos com casa dc fazendas á ruauruguayana 11. 85, para pagamento integral aseus credores nos primeiros 18 mezes 

*10 °!"
a vista e 10 "," de (10 cm (10 dias, apôs.*-" -*- ~ "irnty^- 1

<«a»
O encerramento cie um curso

na F. ce Medicina
Enccrraram-sc hoje as aulas ele neurologia"a Faculdade de Medicina, lecionadas peloírofessor Dr. Auslregesilo. A*s 10 horas, teve

lOgar pelos doutorandos uma festa de des-
pedida áqiieüe professor, havendo muitas...ores, discursos c falando em nome dos ma-iiifestanles o acadêmico Hugo Silva. Essa'esta rcalisou-se 110 pavilhão Miguel Couto,

iCstnnclo presentes muitos facultativos e alu-limos da Faculdade.
rmiwmm

Os roubos tíe materiaes da
E. F. Qozaz

• GOYANDINA, GO (Serviço especial ela A
NOI I E) — A imprensa de Catalão affirmaserem verdadeiros o roubo e a venda tle
materiaes de construção da Esiracla dc Fcr-
ro de Uoyaz. Ha air commerciantcs e po-
jiularcs que confessam ter comprado 150"árticas de cimento, cinco caixotes de dy-"amite, brocas e mais algumas barras eleaço;
.fr- da R. — Esfe teldgram.ma foi-nos tu-

Viado com a seguinte nota elo Tolegrápliò:•Atrasado 
por defeito na linha».

ijKf©M_© eia

«COUSA FEITA...*
Via a policia, viam todos que as listas cs-

tavain cm cima ela mesa. Alas quando entra-
vãm, não havia nada. Um proinplidão, um
dia, chegou a se benzer.

— Parece até cousa feita !
.Hoje, o delegado Albuquerque Mello des-

cobriu o mysterio ela mesa da casa dc bicho
du rua Evaristo ela Veiga 180.

A tampa ela mesa era coríediça. Por trás
das gavetas havia uiii fundo falso. A policiachegava, via as listas em cima; entrava :
uacla. Abriu as gavetas : nada.

A tampa não linha buraco... tiravam a ga-veta e o fundo .era tapado... E' «pie as listas
linliavi sido empurradas para tu! fundo e so-
bre elle corria a tampa da mesa !

Eslava descoberta n "cousa feita".
• —"ff— ~

em §li©tal
A Câmara dc Commercio dc Cincináti,

Eslado de O.hip, na America elo Norte, pe-cliu ao Ministério dn Agricultura amostras
de productos brasileiros para figurarem nn
Exposição Permanente que órganisoü.

Por ordem do Sr. minisiro o Serviço de
Itifprrhaççoes se dirigiu aos presidentes das
Associações Còmmcrciaes dos Estados pc-
dindo consiga dos agricultores c industriaes
produclos para serem remettidos á Ámcri-
ca do Norte.

Um n.a0atT.i2ío jogado.» úe
faca

Num botequim dc Joaquim Rodrigues, portuguez, a rua Pereira Reis, no morro ele. San-to Anlonio, travariim-se de razões, á tarde oseu proprielario e o malandro Valentim ciosSantos. Esle, armado ele faca, feriu o cohten-dor, sendo preso pela policia do 5" districto.

O CAFÉ
O mercado do café abriu c funecionou maisfraco, sobre o fechamento do ultimo clia domez anterior. O café de.lypo 7 foi vendidona base de 0?S00 c 08400, por arroba Pelamanhã vendòrnhi-sc 1.780 saccas e 110 corre(io dia mais 2.007, 110 tola! de 3.817

para o primeiro dia ulil do mez
Nova York abriu
tor'

aecas.
A Bolsa elelioje eni alta de 5 ü pon-Entraram no «lia ai de' outubro, 1 c 2do corrente 11,037 saccas c embarcaram em1 do mez findo 18.100 saccas, fie--.do cm'•stocU", hoje, pela manbã, 387.752 saccas..—gioa» -

licença ao bacharel Alfredo de Araújo Lopes
da Cosia. Esse parecer foi iissignndo uiinrii-
r.icnienlc pela eoiumi3s3ó.

Também fornm assignados os parcccrcs do
Sr. .loão Luiz, favoráveis á abertura dos cio-
ditos elo l(i:510í?, pnra pagamento ele um fun-
cciounrio dn Inspeciona dos Porto;!, Pios e
Caiiaes, c dc -liOtiiislilili, pnrn pagamento de
Antônio Dias dc Castro, agente dos Correios
aposentado.

O Sr. Alcindo Guanabara aprcsenlou á com-
missão o seu projeclo sobre o Instituto de Se-
goros; e quc deve, pelo regimento, figurar co-
mo emenda., 110 orçamento da receita. S. Ex.
requereu que clle fosse impresso, afim cie fa-
cilili.r o seu estudo pela commissão.,

O Sr. Alcindo apresentou lambem sub-
sti.tulivo no projeclo da Câmara que mandava
abrir o credito de 70:000$ pura restituição dc
impostos indevidamente cobrados a Luiz
Iíérai.ani.iy & C.

O substitutivo do Sr. Alcindo manda queesse pagamento'seja leito em dinheiro c tor-
nu esse beneficio extensivo a Iodos que este-
jnm em idênticas condições aos beneficindòs
ele agora >

Esse substituiivo foi assígnado por todo.?,
sendo voto vencido o do Sr. .loão Luiz Alves.

Um descarrilamento na
Leopoldina que causa

grandes prejuízos
CACHOEIRO DO ITAPEMIRÍM; 3 (Ser-viço especial da A NOITE) — Devido ao

descarrilamento de hontem, de 11.11 especial
de cargas, entre as estações dc Virg'nia
e Araguaia, o nocltirno ele Victoria a Nicthe-
roy, ela E. F. Lcopoldina, soffrcii um atraso
de cinco horas. Em virtude disso, foi um
irem transformado aqui cm nocturno via-
Campos, obrigando os passageiros a desce-
rem até ali pnra aguardar o expresso tíe
Itapèmiriin a Nictheroy. Esse alvitre causou
aos passageiros um prejuiso dc 12 horas.

1 ¦¦¦»-¦ 1 ¦agctgi^i» 1 n* --»«--¦-.-»___

0 proteína ferro-viario de
Pernambuco

O Sr. Eslacio Coimbra', disso, desejava, nestrabalhos parlamenlarcs, limitnr sua 
"accáo 

aovoto, mas. depois, verilicou «pie as necessidn-des prementes de Pernambuco lhe reclama-vani maior nctlvldade. Foi jior isso que resol-
veu falar hoje, durante o expediente da Ca-mara, afim ele, instar junto ao governo c cs-
peeiiilinep.to ao Sr. minisiro da Vlação, pelasolicilude ip-.c do ambos merece o problemaferro-viurio «lo seu Estado, problcmn que, co-mo salienta, affccta não só Alagoas e Para-l.yba. como também o Itio Grande elo Norlc.
do onde ú filho o Sr. minisiro Lyra.

O orador acha que, [ralando tio interesses
regionaes, cone o risco de ser accnsndo eleos lindar sobrepondo nos interesses dii Uniãocuja situação nmnrgã concentra todas as nt-tenções da Câmara. Acontece, porém, que oSr. Estacio Coimbra confunde Iodos esses in-leresses 110 interesse oonmium do paiz, poisdiz não comprchéndci' a União rica com oslistados pobres c, vice-versa, não comprehoii-
der epie, com Eslados prósperos, se ompobre-
ça a União. Faz uma ligeira referencia aosEstados elo sul c diz que a fonle principal «lc
Iodos os males do norte é ò indiffercnlisnío
com quc é encarado o problema dn instrucção
primaria., Faz depois parallelo enlrc a iu-
slrncção c os caminhos dc ferro, dizendo qucacontece com esla, 110 0rga11is.no econômico,
o mesmo que acontece com a outra, no dóníi-
nio moral c iiilcllectual. Desenvolve conside-
rações cm torno desle llicnin c as encerra
dizendo ser o maior entrave 110 desenvolvi-
n.enlo do seu Eslado a escassez de rèdc ferro-
viária, dc estradas carroça veis e caminbor,
iiuxiüares c confessando, sem conslrangimcn-
to que u monarcíiia, mais do «pie 11 Republica
cuidou de estradas de rodagem, mar. se des-
vnnecdifdò agora pela acção intclíigente do ul-
limo Congresso de Estradas de Rodagem.«aô-Sa—*

rápida e minucio;a5
obTodiTa reportagem

OA WA NOITE11'

Um voto de pezar
na Câmara

„;.¦* 
——

ITaüa o leader da bancada
da Parahyba

O Sr, Mítxamlano do Figueiredo, «leader-»
ila rcpreiicntnçiin pnrnliybnnn im Cinuirn dmDcjuiliiilns, oecupou hoje n tribuna dessa ca»mi do Congresso Nacional pnrn requerer a In-sereno uu noln de um voto «lc profundo pe-ziii' pelo fallecimento «lu coronel AntônioPessoa, cx-govóriindoi" «Io Estado du Pnrn-bybu.

S. Ex. declarou «pie só hoje cumpria ossodever, porque teve noticia do Infausto íi.-is-Hamciito.no tcrçn-felrn ultima, cm hora quo!
jui.. podia mais òccúpnr a nllcução «I.. Par»'lamonlo sobre esse fado doloroso «• ler olnd.iHavido nfiós dou:, «lias sem fünceiominienlodas sessões,

l-niiicnlando a perda que acaba «h- snífrcro hstiiiin «la Pnrahybn com o desappnreeln.cn.!to quasi rcpciiiino d,, coronel Antônio Pes-seu o Sr. Maxiiiiiiim. dc Klguolrcdn estuda,em largos traços, a accài., desse administradorilur.iiilc 1. teinjii, «le nm anno cm qtiu iliiigiuos .lesiinos «m Pnrahyba, salientando n ncçãu(e rica/, di.seu governo, dentro mesmo do pc-liod.. dn crise financeira o econômica quuassolou o nordeste do lirasil e que nuo ob-sliinlc nuo cnliblou o animo do nobro pre-slclcnto jiiirabybano, quu soube governar comsegurança, dando ao Eslado um grande Im-pulso em todos os ramos da administrarão..Salientou ., rcpreseiilanie paraliybano quuo coronel Antônio Pessoa, em um anno «te go-!verno, executou um programma quo tornaria
fecundo o quntrienuio «le qualquer admliils.Irador.

A ('.anuíra approvou unanimemente o re-queiiuicnto do deputado pnrahybano.

A oratória indígena
.lá se acbain inscriptos para oecupar a íri»:1111a da Câmara dos Deputados, nmauhã, áhora do ex.ocdii-ntc, os Srs. Pereira Leite,.Maciel Júnior, l-loriaiino de liritto, CamllloPrales e Alfredo Mavignicr.
Para a sessão de segunda-feira próxima,uaquclla casei do Congresso .Nacional, já se¦icliani inscriptos para necupar a tribuna osSrs. Cnmillo Prales e Alfredo Mavignicr.

;TwtMir~niiiii-_H_iiii«jiigp

COMMüNICÃiJÓã'

II ili. I! II ili
Para chapéos?

Gratificações acldicionaes
Foi apresentado hoje á Câmara dos Depu-

tndcjs o seguinte projeclo ele lei:
"O Congresso Nacional resolve:
Art. Io—Fica o governo áutorisado a abrir

o credito necessário ao pagamento cias grati-
ficações acidicionaes concedidas pelo pariigrã-
pbo único do art. 132 ela lei 11. 3,089, cía 8
dc janeiro desle anno, an pessoal das reparti-
ções dependentes cio Ministério dn Viução.'Art. 2o — Revogam-se as disposições em
contrario. — Flo.rinmio de II ri tio, Nicanor
Nasciinciitò, Vicente Piragilic."

,m §wlmm,

O corte de doze estaíetas
nos Correios de Minas

BELLO HORIZONTE, 3 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) — Cresce o clamor entre
tre os cstafèlas da administração postal da-
(jui, visto o corte projeçtadò ele 12 dacjiit-1-
les serventuários obedecer ;i politicagem^ não
sendo, portanto, aüeridicló o critério cie con-
scryação dos niãis antigos e assieluos ao
serviço.

Para alfaiate?
Para camisas ?

>

Para calçado ?
•__É_3

Fará gravatas? \J

.y-itgmtm ..

§ lliilré® A dia âfa^csil-
Cura âflstelta® p§ai.Iia-

O Minislerio da 'Agricultura está distri-
binado as seguintes publicações: Exportação
dc madeira puni n Itália, Á batata ingleza
e sua cultura, Industria pastoril,' A cultura
da batata doce, A cultura do arroz, Culiura
da baunilha, Cultura do amendoim, Cultura
do coqueiro, Os bczouròs dá eãíinn, A pitei-ra, A laranjeira e sua cultura, Nota sobre
a oçcorrénciá dc um mineral de niekcl, líco-
nomical Notes 011 Brasil, lnstrucçõcs poptt-lares ]iara a colbeila e remessa de matéria],
Agricultura c Pccuarra, A innuigração em
S. Paulo, Boletim da Agricultura, Monogca-
pliias sobre borracha, diversas; relatório -Jo
Minislerio da Agricultura, Animario do Ob-servalorio de 1.916, Mnppas ct-onomicos (emfrancez) e Paiilifio Cavalcanti.

Nessa distribuição só serão nltcndtílos osfazendeiros e agricultores malricnladoj.
1 TTgjlfit— |

Paraje_ias_? :

Parajreços baratos ?

i»E32a

ZtNHAÜ
g Bonificação annual de 20-|. ein'todos'os'artiqõs?

Mi

sorrir
Tor que ? Ninguém sabo. Desgoa-os inlí-mos. O facto é (p.e Maria Stella da Silva, emsua residência, á rua Visconde de Nictheroy2/2, cm Mangueira, ingeriu grande quantida-de ele lysol, sendo removida cm eslado gra-vissimo para a Saula Casa.
Stella é branca, casada e conla 19 annos. AAssistência prestou-lhe todos os soecorros.

¦**-"' '' -——- '¦——ffT-íTr— i" ..

assassino
au

sâamo vm
BELLO HORIZONTE, 3 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — No dia 15'do cor-
rente rcalisar-se-á a inauguração da luz ele-
ctrica dc Vespasiano.  . - •

ia e o entera-o de
P_Gi2m!Ía

Saindo o pcqu^iino caixão do necrotériodr policia, com muitas flores, uma nrofusãpdt flores, realisou-se á tarde o cntcrroiiieiilb
dn menor Nocmia, morta pelo seu própriolio, conforme noticiámos minuciosamente ciiioi:'..o local. O pequenino corpo foi dado ásepultura no cemitério de S. Francisco Na-vier, correndo as despesas do enterro porconta de D. .Alarga ri da Silva, amieissima dufamilia da pequenina morta. A autópsia procedida no cadáver deNoenna pelos médicos legislas da policiaconstatou fraelura da abobada do cranco,com destruição do hemisphcrio cerebral es-
q.uçrdo, tão forte foi a pancada. E essa lesãofoi dada como causa da morte da pequenina.

** *"*" ¦ I'a3<^^pw<--n —-^—-_¦—__—_—

A inspecçâo medico escolar
Amanhã, ás ].'! horas, serão subuicttidns Ainspecçâo medica as alumnas da Escola Pro-rissicual Hivadavia Corrêa, incumbindo-sedesse serviço os Drs. Joaquim Vidal, Massi-lon Siiboia c Jcaquim Nicoláo.

O soldado Lu^ín
Já ciemos Iionieni o caso cln fuga do

505, praça ilo 2° esquadrão cie cavallaria
da Brigada Policial. As escoltas que o
procuravam, prendernm-n'o hoje cm Catumby
e elle voltou ao quartel.

Dalu mandaram o Floriario Rodrigues Dor-
nelias, 6 esse o nome da praça, ao 4° di-
stricío, para ser identificado.

Em caminho, o 505 foi levado pela cs-
coita a um botequim, onde beberam. Dc-
pois fugiu outra vez. Desta ficou presa a
escolta, sendo mandados outros no encalço
cio tufão, que foi o autor dc um con-
flicto na rtia Tobias Barreto.
¦*¦"¦*"¦"—-" i »<g»Ma 
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Uma penca de multas
Foram hoje, pelo Sr. inspector da Al-

fandega, julgadas procedentes as ápprcheh-
sões abaixo, por intracção do regulamento
do scllo de coiisiuno: cie scíc farelos íriarcá
J. R., importados por Janot Rocly & C,
e exportados dc Santos pcia Companhia Na-
cionaí de Fio de Jtita, sendo imposta á
esta a multa de 300S0OO; de 50 caixas
marca P. F. íV C, vindas ele Porto Alegre,
exportadas por Ribeiro Teixeira í1» C^, e
importadas por Ltirrig «: Torres. Aos tabn-
cantes Ribas It Filho, Íoi imposía a multa
dc 509, dc 30 caixas, embarcadas em San-
tos pela firma Amcdco Furgoli & C, e
importadas por Luiz Camuyrano.

Ao fabricante J. P. Sarracchio & C, Íoi
imposta a multa de 150.?.

E a dc duas caixas, contendo perfumarias,marca J. R, embarcadas em Recife porGomes dc .Mattos d C, e importadas por
Júlio de Mattos. A'quc_ei 'M 

imposta a-uiíta de 15OÇO0O. . t

As auxiiares de ensino
querem continuar

Esteve hoje no gabinete do prefeilo umacommissão de iuixiliarcs de ensino que foisolicitar dc S. Ex. que as conservasse nosseus logarcs para o anuo vindouro, dispen-
sando-as de novo concurso, sem, entretanto,
o prejuízo das uormnlislns que se formamesle anuo. * •jmimtb -~

Pela Primeira Vara Federai, Miguel Si-
lamt & Irmãos, firma estabelecida cm Mi-
nas Geraes, moveu uma acção contra Or-
stein & .C, desta capital para o fim tle
compellií-a a lhe pagar judicialmente a quan-tia de 7:1458706, tle que'"allcga ser cre-
dora, em a liquidação de transacções feitas
dc café. A ré ai legou liavcr erro dc conta
c, procedido o exame pericial, o juiz, Dr.
Ram 'Martins, julgou hoje a acção proce-dente cm parte, para o fim dc condeinnar
a firma ré a pagar á autora a quantia dc
516S30Q, apurada no referido exame.
— t Tirürn-- i,i

EHpem proveitosa uma visita
aos nossos armazéns
encontrará verdadeiras créaçõèa

artísticas da arte do mobiliário.

Leandro Martins & C.
OURIVES. 39-41-43

OUVIDOS, 93-95.

di)SinoveÍ.S" 
ÍOr VÍS*tar °3 dep&sitos de ^enda

RED-STARtc:„ oceasião de verificar como são gracioso»o práticos os seus estylos como é perfeito oseu acabamento o como suo boas as condições'dc pasainciito e preçoGpMÇALYBS DIA.S. 71 URUGUAYANA. S2

Goítas Virtuosas desoü,zeasto
Curam hemorrhoides, males do uíero,.ovanos, urina* e a própria cystite.

PARA ADDIDOS
O Sr. minisiro da Fazenda pediu ao Tribu-nai de Contas para mandar distribuir o cre-dilo cie 1.200 conto:; para pagamento de fun-ecionarios addidos elo. ministérios da Fazen-dr,, Vii.eáo c Agricultura.

Os que habitam próprios
naeionaes

O Sr. ministro da Fazenda arbitrou cm ó °j"
a taxa pnra os fuuccionarios que residem ein
próprios naeionaes, em razão das casas qucoecupam por determinação do governo, e umataxa solire o valor, venal do próprio pára cm-
pregados que os habitem voluntariamente.

Áquella taxa será descontada todos os me-
zcs uns vencimentos dos funcciònnrior.

FALLECIMENTO
Pedro Pinto dos Santos, Amélia «?_Itocha Santos o Libania Alves da Ro-cha participam ás pessoas de sua ami-sade o fallccimcnl.» de sua extr.embsalillia c sobrinha CARMEN, e convidam

para acompanhar o enterro «me sairáüa rua Conde de Uonifim n. .10, ás JU liorasamanha, para o cemitério tle S. Francisco'Aiivicr. Nao ha convites por carta.

João Augusto Fontes —"
Idalina Teixeira Fontes, filhos e do-mais parentes, convidam lodíls as pes-soas de suu amizade para assistiremu missa dc 30° dia que mandam rosar

por alma do seu extremoso esposo
pae c amigo .IOÃO AUGUSTO FON-ll-.S, nnianliã, sabbado, -l do corrente, ás .0 lialioras da manhã, na egreja de São Franciscode Paula, confessando-se eternamente gralós.j

LOTEssm m s. pa^l©
-'R-

Snhc-ssc, por tcleg.-iimina, dos seguintes
prêmios, da loteria extrahida hoje :
(,i;l1''*' ,. 15 rOOOSÒOO I''!'(,!l 2:000è00(l
•J''^18 J 1 l:00üf0üU
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Doloroso e revoltante
Conto r '¦•¦o Publica con-
firma l. -jsna repariagani

uo hontsni 

O QUE NOS DIZ O
OR. CARLOS SEIOL

A propósito da nosso reportagem dc hon-
: tem acerca dos casos dc illplilerin, oi-currliloi
,no bairro da Saude, ouvimos huje o Sr. «II-

rector ftcrnl dc Saude Publica, Dr. Carlos
jSellll, que iicnliliucllle Dos prolnu us seguiu-
• tes Informações!

—Desde domingo passado, 20 de outubro,
tive noticia pessoal, por IciçphollO, da cxls-
tciicia dc dous óbito» de líiplileria nn ru.i
do Propósito n. lllli, c dã mais uni caso mo.'-
bido da mesma nuiurcza. l-.iitcndi-me ininic-'«lialaineulc còlll li Ur, Insjieclaf dos Serviços
de I'rophyIaxia, <|iic mc informou jit terem

i tildo tomadas us providencias rcflulnmoíilãreí
Segunda-feira >. chefe da sccçQu ileinogra-

, php-snnltarju, dún.do-ijio coiihcciineutu do' 
luoviinento semanal anterior, assignalou a rc-

lpetição dc casos de diphlcrin na zona do I"
districto, :, ,pic pertence II rua do Propósito.
Ao delegado, dc saude respectivo, (pie mc

•procurou para niuslrai' u relação dos casos c
referir as providencia» tomadas, e uo Dr. ius-'pe.-t.ir 

ilgs Serviços «le l'rophv|axiu, reunidos'cm meu gabinete, rccoiiir.icndci tiimiii-in na
Segunda-feira, com o máximo empenho, a
execução das luélliilns ri-gulaniciitni-ca, uo in-
tuito de jugular os focos existentes. No 'dia

'seguinte, pelos mesmos funecionarios, che-
fc» de serviços, fui sçlcntiflcnijo dc (jlic to-
ilas as medidas continuavam a ser tomadas,
jjavenito apenas difficuldadc grande cm uinu-

»tci' o isolanicnto domiciliar, <|uc era frcqueii-
temente burlado, llccouimciidci então «pie se

(fizesse com mais rigor a remoção dos casos
cm lai-s condições. Ií é o (jue se fará.

A iliphtèriu i das moléstias evitaveis uma'das cm que mais su precisa da collidioração
diligente do medico clinico e das pessoas rc-
sponsnvcis pelo doenle. A notificação á Sau-
dii Publica, em tempo opportuno, é iudispcn-
savcl o nem sempre isso, infelizmente, é ob-
seriado. Ha inedicos que só notificam nas
nltimas horas dc vida do doente ou depois
»Je oçcorrido o óbito.

fim seguida o D.i". Carlos Scidl referiu-se
a uni ofticio que lhe enviou hoje o Dr. ürriçri
Couto, inspector «los Serviços de Plioph.vla-

ixiu. Nesse officio o Dr. Graça Couto diz o
seguinte:"Sobre os casos dc dinhleria oceorridos na
rua do Propósito n. VM, informo-vos „ sc-
'guinlc: em -li do mez findo, ás lü lioras, o
inspector sanitário da 4? delegacia dc saude,
Dr. Francisco Salema, comniunicou pélõ te-
Icphonc a esta inspectòrin que o Dr. Augusto
(lalvão lhe havia notificado a existência de
.quatro doentes, suspeitos dc diphtçriu, uu
casa da rua do Propósito n. 180; requisitando
o exame bacteriológico, O Dr. A. ttangcl, me-
dieo dc plantão, solicitou o respectivo exa-
me no Laboratório dc llhclcriologia.

/ No dia seguinte, ús 10 horas, esta insaecto-
ria foi avisada dc que um dos doentes hn-
via fallccido. O Dr. Peno de Faria foi prom-
piamente á easa referida; verificou dons obi-
tps e encontrou morrendo uni doente, ltemo-
ven o quarto doente para o Hospital S. Se-
bastião e aguardou o fallecimcnlo dos outros
dous que sc deu pouco tempo depois. Fez
transportar os tres cadáveres para o cemite-
rio dc S. Francisco Xavier, em carro da re-
partição c ordenou a mnis rigorosa e com-
BgBKaaeaamtsaggeanaaaaaBgAB >" "»FW»inwiiiii

CLUB DOS FUNCCIONARIOS
PÚBLICOS CIVIS

0 que os funecionarios
públicos esperam do

Senado
Recebemos dn dlroolprln do Club dns Fun-

ccionnrios Publico'. Civis u seguinte cnrln:"Sr. rcdnclor. —• Nn interessante vidre-
vista concedi,In ;, esse vespertino, cm sun édl»
ç.mi dc lionteni, aprcsenta-.-c o Dr. Antônio
jlnxinio Nogueira IVnid.i como tendo ouse-
guido varias medidas votadas na Camarn dns
Deputados em prol do filliccloiiallsiiio publi-
co. e prnincltc levar o concurso dn sua iufliicu-
ela até uo Senado, onde pretendo obter o Iri-
umph.i completo dn .suas iiléus.

ninguém Ignora, o funccioiinlismn inteiro
sobe, «pie o inovlnionto dc syiupnthln que sc
tem operado dc um anuo u esta parle cm seu
favor, no Congresso o junln do Kxino. Sr. pre-
sldcnte da Ilepubllcn, lem sido promovido
pcln club dos Funecionarios Públicos Givln,
cuja directoria não tem poupado esforços cm
iipptüur para o espirito dc justiça e elevado
critério dos membros do governo .- do Con-
gresso, no sentido dc minorar, quanto por.si-
vel. os pesados sacrifício» exigidos dessa nu-
morosa classe. Os serviços que o illuliv Sr.
Dr. Anlouio .Mnxiino Nogueira Penido sc pro-
põe n prestai' nesta phnsc já muito iideautn-
dn dn nossa campanha seriam por demais
apreciáveis si não estivessem em desuecordo
com a nrienlação seguida pela directoria, a
qual está tratando de obter do Senado o nm-
paro dos addidos, mns sem o liccncloiucnlo
ou disponibilidade remunerada, forçada ou
voluntária, medida que considera ilíeonvc-
llicnte para os cofres públicos «; humilhante
pnra o funecionario (pie, em pleno ócio das
funeções de seu cargo, teria do estender meu-
suliucnlc a mão para receber a esmola do go-
verno, sem a retribuição dos seus serviços
pessnnes.

Com it publicação destas linhas muilo gra-ta se confessa — A directoria."
¦ ***** * ¦ i

Patrão aggressor
Josí Fernandes, do nacionalidade nrahe,

estabelecido com loja de quadros a avenida
Passos n. 213, tem por empregado o inenir
I.uiz Antônio, seu patrício. Cerca das 10 lio.
ras, este ultimo desobedeceu n uma ordem do
patrão e por isso foi brutalmente aggrcdido
com um metro, ficando ferido mi cabeça. \
policia do 'Io districlo leve conhecimento do
facto mas não prendeu o aggressor, que -ie
evaditt.

plcta desinfecção na pequena casa, a que as-
sistiu. No dia' ímmcdiatõ a desinfecção foi
renovada e estendida á casa contígua, n. 131.
A delegacia de s.-.ude incumbiu-se da vigilnn-
cia medica. Tontcm, din 'i, a inspeetoria teve
sciencia dc que uma oulra creança, dc um
nnno dc edade, adoecera. O Dr. Pògo «li» F.i-
ria a_ examinou e mandou rcmovcl-a para o
Hospital S. Sebastião) embora lhe parecessetratar-se de uni simples caso dc nlrepsia. Vi-
sitei a casa em questão e ordenei que se rc-
pelisse hoje a desinfecção- e que se estendes-
sc o serviço a todas as casas do quarteirão.
Posso vos assegurar que no 4o districto sani-
+ario só existe actualmentc um caso suspeito
dc eliphteria, ;'i rua Conselheiro Zacharias
n. 151, cujo exame bacteriológico ainda não
confirmou o diagnostico."

Os ecos policiaes do
caso Wellenkemp

O ulllmo Inqu r.io rncorrntlo
1'nliv tuiln» os vncniidnln» dn Companhia

Stniiilnrd Oil o o Sr. Wellcnlicnip, noticia-
mos, im dins, liimliciu o dc uma uniu pròmls-
uorlll dc StÜOÜt), que uppnrcecu como sendo
mnls uma "scroqucrlo" do Sr, Wcücnkciup.

ICsso caio provocou um novo inquérito poli-
claj, desso vez, porém, contra n Slnndiird Oil
c seus advogados, requerido por nqucllo cn-
viilhcirn.

O iiiqiicrilo policial terminou estn tarde e,
pelo que ficou apurado, foi Julgada pruec-

dente pelo delegado Dr. Lcon Roussoulicres
u queixa nprcsculniln.¦ *9*m i

O feitiço contra a feiticeira
Ern um conto d» vigário. Ha din» coutámos

com minúcia todo o caso: D, Fortunntn Soa-
res, residente ú rua I.uiz Harbosa li. .'lu, acre-
dilundo ein foltiçorlqs e desejando conseguir
qualquer causa por esse meio, chamou a pre-
In Kngrnciu Pereira, que sc dizia uniu feiti-
ceira extraordinário c cncóinincndou-lho um"despacho" indo qual cobrou F.ngrncin 1ÍI05.
Dias depois, a preta voltou c, dizendo ser o
feitiço produzido pelas jóias (pie I), Fortunntn
usava, pi'diu-lh'us pnra as banhar numa água
benta, uo que foi attcndldn.

A prcla Kngruciu uiiiica mais voltou, po-
réin, »• hoje ú tarde a policia u prendeu, con-
fessando a ladra todo seu crime e entregando
uma caiilcla da casa I.. Goiithlcr, onde cm-
ponham ns joiai, rio valor de !)lf>?0U0;

¦ «zoa.- i

Podemos informar com segurança quo ain-
da este mez o liauco do llrasil fará inaugll-
rar as suas agencias em S. Paulo e cm Ara-
caju; aquella será installada á rua Boa Vis-
ta n. .'13 c esla cm casa bem próxima da
Alfândega dc Sergipe e «pie será escolhida
pelos Srs. Álvaro Ilcrinogcnc» e Armando
Cravo, gerente c contador do Banco. Km São
Paulo devia ter sido boje encerrada a con-
correncia para a instailação do mobiliário
dc sua agencia.

O Banco dò llrasil. até o fim do anno, dc-
verá insinuar agencias cm lodo liltoral do
paiz, faltando para completar tal serviço
apenas ns dé Natal, S. Luiz do Maranhão,
Parnaliybn e Victoria.

Pretendo ainda q Banco do Brasil crear
cm llliéns (Bahia) unia pequena agencia,
afim dc allender á lavoura e ao connuercio
de cacáo.

IV de crer que o Sr. Dr. Homero Baptista;
ainda este anno, complete a organisação do
fornecimento t!ó "valc-oiirò" ao commercio,
cm suas respectivas praças, e desenvolva os
descontos e redescontos, medidas que fazem
parle do progrnmma de sua administração na
presidência do Banco do Brasil.

-cot»»-

O embarque üo Sr. Affonso
Camargo

O Dr. Hélio Lobo, secretario da preaidon-
çia, por determinação do Dr. Wencesláo Braz,
irá amanhã á residência elo Dr. Affonso Ca-
inargó, presidente do Paraná, buscal-o parao acompanhar ú "gare" da Central do Brasil,
onde S. .S. tomará logar no carro reservado
posto á sua disposição, quo o levará á Pau-
íicéa.

No mundo das
aveMos

Oswaldo e Waldemar foram
entregues á família

O pne dos menores Oswnhlo c Willdemor.
dos quaes emitamos hontem a historia de
aventuras, npresentou-sc esla tardo á policio
Central, reclamando o.s filhos.

O Dr. Armniido Vídnl, ü" delegado auxiliar,
mandou entregar os ondinhrnilos pellzcs «pie,
n esta hora, estarão cerlaincnld chorando com
os cascudos putcrnqs ein paga da aventura
cm que os dou» se empenharam,

O Sr. Agapllo dn Silvo,* guarda noclurno c
que é pac dos dous pequenos, vnc tratar dc
internar num asylo Oswaldo e Waldemar.

» ******* * -

O delegado fiscal em Matto
Grosso no Cattete

O Sr. prcsidenle dn llepublicn recebeu, cm
audiência particular, o Sr. Cónrodo firícscii
Filho, delegado fiscal do Thesouro Nacional
cm .Matl.» (irosso.

•*!•»——
O ministro do Uruguay no

Ministério do Interior
O Sr. ministro dn Interior recebeu hoje n

visita do Sr. Manoel Bcrnrirdez, ministro do
Uruguay no Brasil.

i <«¦> i

Enterrou-se no Caiu o
compositor de"Carmella"

Rcalisou-sc, Ai 18 horos, o enterromento
do maestro Araújo Vianna. O feretro saiu
do necrotério do Hospital Evangélico para o
cemitério do Caju', com grande acompanha-
mento. Ali foi elle dado á sepultura no «tua-
dro 33, carneiro 1.803. Sobre este foram de-
positadas varias coroas enviadas por: Lcopol-
do Brigido, li. Hasslocher, mllcs. Isabel c
.Mariellu C;;-ípello c J. Pompilio.

lintre ns muitas pessoas que acompanha-
ram o enterro do compositor de Curmellu e
liei Calaor, vimos: Dr. Vòssiò Brigido, Hen-
rique Hasslocheí-, Alberto Satowaíi, Álvaro
Althcmiro, Dr. Itodoipho Brigido, Heitor .Ma-
lagutti, Fernando Antônio, Armando Parot,
Mario Cunha, Luiz Atnabilc, Dr. Carlos Mon-
te, Dr. Oscar Alves, Lucilio Albuquerque c
Leopoldo Brigido.

i ***** ¦

Si não fora o rondante...
Seriam precisamente 17 lioras. Não havia

sol, mas o din ainda eslava bem claro. Tres
indivíduos, todos suspeitos, penetraram no
interior dos prédios ns. 115, 117 e 119 da
rua General Canaburro, desoecupados, e, abi,
com grande semceriinonia, entraram a arran-
car os encanamentos dc chumbo, pias, aran-
dcllas e outros objectos fáceis dc carregar
pelos conhecidos "ralos do chumbo". O giiuí-
da civil n. 754, que rondava aquella rua, na
impossibilidade de surprclicndcr os tres, apa-
nhou em flagrante, no interior ela casa n. 117,
José Ferreira Martins, vulgo "Marujo". Na
delegacia do 10° districto policial foi lavrado
contra o ladrão o respectivo auto de fia-
grante.cEuumwnz

A Abjssioia conflagrada
Darrota das tropas do neaus

Mlchael
HOMA. .1 (Havas) —¦ Commuuicom dc Ad-

dis-Abcba :"O exercito do reino du Chon derrotou ns
Iropas do ncgiis .Mieliuel, pae «lo cx-rcgcnlv
l.idj .Icnssu, reeetiteinciitc deposto.

A luta foi muito encarniçada «', segundo
cniisln, Mieliuel está prisioneiro cm Ovei-, em
companhia du niuior parte dos sobreviventes
das sua» forças."

As medalhas com memora-
tivas do centenário das

Bellas Artes

Conferências no Ministério
do interior

Com o Sr. ministro do Interior conferen-
ciou hoje o Sr. prõf. Baptista «In Costa, dire-
ctor da líscola de Bellos Aries.

Depois de agradecer a S. ICx. a sua recon-
ducçáo no loitar tle eathedratico daqucllc cs-
Inbeloclnicnto dc ensino, .» Sr. prof. Buptl.sla
da Costa tratou dc assumpto» referentes
nquella escola, entre ellc» o da distribuição
dos medalhas cnmincmoralivas do centenário
das Bellas Artes. Estas medalhas já estão
promplns na Casa da Moeda e serão remelti-
das ao professor Baptista da Costa que fará
enlão n sun distribuição.

0 processo do Dr. Bricio Filho
pelo Or. Azevedo Sodré

B
Sobre o caso (oi afíncia ao
Conaslijo Supremo th Còrlo

umu questão singular
Cdmpllcòii-M definltlvnnionlo ., já hoje de.con In do prneesso que o Dr. Azevedo Sudrí

prefeito interino destn cidade, (jiisr im,,,!
ii.ntra o Dr. Briclii Filho, nutor de un. aril-
1(0» contra aquclle titular, publicados iii-uj
Iniba. Como iliviilgnmn  prucunutor «ml
dn Districlo Dr. Moraes SurinCiito, .li.ii!irauw
olficio com uu» cnóiiiphircs dn .\ Mini; a,
juiz da 1* Vara Criminal, para Inlclu ,l„ L.
cesso. Ksse Juiz deu por Inconípctcnle .,.
.Iiiizo, por não ficar a A NOITI-: «iioinU v,„
sua jurisdicçáii. ii o officio e os númerosdts-
lu folha forani devolvidos nn procurador doDistricto, <|uc, então, os mandou no juiz da 2*
Vara Criminal. Iniinedlulainentc „ 'j prono.
Ior publico Dr. Hoiiorio Coimbra dcvoívcuoi
papeis no Dr. Moraes Sarmento, danilo-sn porsuspeito, vislo como montiiihii relações de tnl.
znili' com o Dr. Urino 1'llhn.

Mandou o procurador o olficio e 03 111:%..
ros da A NOITE ao Dr. André Pereira, 1-£j.
junto dos i'1-omiitorcii.

O Dr. André Pereira neccilou a Incumbcn.
cia 0 requercu nn juiz «lu 2* Vara br, Sib4
Castro a exhibição dos liutogmpho.i dns nrll.
go» nllndldos. h o Dr. Silva Castro, juiz,cní
despacho, deu-se por Incompetente, pnr cuíca.
.1.... #.'•¦* a viirri.* f;,... nn ini.;,,ii,...;,. .1. ¦¦ 1.

(Furtou o raBogco do
cunhado

A Inspectòrin de Segurança Publica pren-
deu esta tarde .losé Marinho, accusado pelo
seu cunhado, Dimiião Moreira, residente á

rua do Cattete n. 178, de lhe haver furtado
um relógio de ouro.

A mudança oo Asylo São
Francisco de Assis

Esteve hoje, á tara-, cm conferência com
o prefeito, o Dl. Miguel de Carvalho, pro-
vedor da Santa Cnsn Nessa conferência Ira-
taram SS. KKx. da ncconimodação dos meu-
«litros que netunliricnte sc acham alojados
naquelle asylo e que, com a provável mu-
dança da Escola Normal, tem que dali ser
transferidos.
¦ ¦ ****** i

Os interesses da Ursão
e o juiz federal no

Acre
O Sr. ministro do Interior declarou ao 2°

procurador da lU-publica «ia secção do Dislri-
cio Federal, em resposta ao pedido dc infor-
mações que o habilitem a defender os inte-
Tcsses da União na ncçfio proposta pelo ba-
charel llodolpho dc Faria Pereira, que o rc-
querimento do mesmo bacharel pedindo pa-
gamenlo do accrcscimo de 30 "j" em seus ven-
cimento» de substituto do juiz federal no
Acre, no periodo que menciona c cm que
exerceu o mesmo cargo foi indeferido pelo
Ministério do Interior por lhe parecer omissa
a lei.

a-
alado

m-.ji.uiHF, •..*,*,*.-*•*, »w#iij»wn,»ii*,j |»wi VIHCI
der que A NOITE fica na jlirisdicçan dn I» V
ra o não na da 'i'. A' vista disto l„i Miscitai,.
pc!.. procurador geral do Districto uni conf||.
elo dc juri.dicção, perante o Conselho Su|,rt.
mo da Corto dc Appcllaçãò, para .. fim d.-fi.
car decidido a qual JuriSdlCÇno está .\ XOlflí
sujeita, no rcgimen judiciário, virl» cm„
contendem neste ponto a 2* c a Ia varas cri.
mi unes.

i ****** 

O governo envia ao Sü;re*,
mo as informações score

o caso oe Ma>co Grosso
O governo, por intermédio do ministro dl

Interior, enviou hoje, ao presidente ,1o So-
premo Tribunal Federal, as informações que
lhe forani solicitadas po|- este egrégio Tri-
hunal, sobre o Caso de "liabeas-eorpus" im-
pctrailo polo presidente de Matto (iros--o
Áquelle Tribunal.

i

4 campanha contra as
bebidas falsificadas

Os Srs. Vieira Machado, inspector de fa-
zeudu, cxtinclo, c Saldanha ela Gàinn, fiscal
dc imposlos de consiinio, ap|ii'eheiuk-iaiii liuju
grande "slock" de vinhos do Porlo, fulsiíi-
cados, na rua Barroso, cm Copacabana.

Contra os infractores foi lavrado auto ds
flagrante.

ZSS3SaSS**a Mes .«wmmwiw»w,m«w-w

Um carregiiúor ladrão
Foi preso pela policia dc capturas da Ins-

pectoria dc Segurança o carregador Xagib
Moris. Nagib-í: accusado de ter furtado, quan-
do fazia um carreio, blusas dc seda, no valor
dc 2008000; de Luiz Gelfensten.

mXK*zairzazz.<v!r&r3mij.\.a.ijKixu*
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Resumo des
Federal, plano
44290
(j.1915
117(18
:i73-l!)
55903
31Gf>l
294G1 ,
[78534
9505 ,

prêmios da loteria da Capital
n. 311, extrahida hoje :

35:0003000
2:0003000
1:5008000
liOOOÇOOO
1:0008000
5008000
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Deram hoje ¦
AiitTgo 
Moderno 
llio 
Saltcado 

290 Urso
515 Borboleta
035 Tigre

Jacaré

O. Liopes
V' quem da a lortuuu inuis rápida nas loterias e otle-

tece maiores vantiiiien." oo publico.Casa matriz, inii Uuviilor 151 — Iriiaes Ouvidoi
18h (Juitiindu, 7'J; Primeiro elo Março, l>i; L. Eslãcio ilo
Sá, 80; General Câmara, ú'03. — b. Paulo: rua Quinzede Novembro, 50.

íii1. iiaeta,o k âu
Moléstias do pulmão. i<. Uruguayana 35

Üas i ái 4.

General Joaquim Ignacio (ausente),Leonidia Fernandes Cardoso, filhos c
filhas, tenente-coronel Francisco Pin-
to Fernandes c família (ausentes),major Espirito Santo Cardoso c fami-
lia, viuva major lYuphüél de Menezes

(e filhos, tenente João Ignacio do Espirito
Sanlo Cardoso e família, capitão Dr. Carlos
Eugênio e filha, pães, irmãos, tios, primos,cunhados c sobrinha da inditosa e meiga
OLGA; agradecem a todas as pessoas queacompanharam o corpo ate sua ultima moradae» convidam seus parentes e amigos para as-
sislirem á missa dc 7o dia que mandam rc-
sai-, sabbado, 4 do corrente, us 9 horas, no
altor-mór da egreja da Candelária.

FIRMINO TREIIFFAR
Francisca Prado Treuffar, suas fi-

llias, Sidonie Canard lírignardclle; suas
filhas, genro c deiuais parentes, convi-
dam os amigos a assistir á missa
que por alma do seu'sempre lembrado
esposo, pae, filho, inrião c cunhado

será rosada ria egreja do Parto, sabbado, 4 do
corrente, ás 9 1|2 horas, agradecendo anleci-
padamente aos «|ue acorrerem a este acto dc
religião;

Conslança Asasnor
Fillios, genro, noras, uclos, irmãos,

cunhados, sobrinhos i; demais paren-tes participam cs pessoas de sua ami-
siltle o fallecimento de sua mãe, so-
gr:f, avó, irmã, cunhada e tia CON-
STANÇA AUGUSTA SEABRA ASA-

MOR c convidam a acompanhorem os restos
mqrtacs, que sairão .inianlu,, ás 9 horas, da
rua S. Pedro n. 101, Nietlleroy.

narÜMB

Deu um tiro na testa tío
outro

Por uma rixa antiga brigaram esta noite
o carvociro Antônio Teixeira, residente á
rua Coronel Pedro Alves, com José Má-
chado, morador á mesma rua n. 201 e em-
pregado em uma cocheira dc carros. Em
meio da contenda, Teixeira sacou de um
revólver ferindo na testa José e evaclin-
do-se em seguida.

O ferido foi para a Santa Casa, onde
se acha em tratamento, ao contrario do
que se noticiou: que José Alachado havia
morrido.

Na policia do 8o districto está aberto
inquérito.
* ' i *s*9tm *

TaUoillJo NüiirtilU UA SILVEIRA
ItüA DA ALFÂNDEGA 33.— telephone 61U

» **j*fa*m-*
Bfel» B(\5ifi"»i' 't l»'«.:<kíí ÍAl! Tratamento dolfl-. Jütijjjai AilI.tlilCS i-.ji-jércuiose
pelo Hneumollioras — Rua S, José 100. ás Ü
horas. *******

üm caso duvidoso
OsiiSe foy o ptsrctsspé 1

O Isidoro não estava muito christão...
Desde que sairá dc sua casa, á avenida Rio
Branco n. 117, tinha andado muito. Na
Lapa, diz elle, encontrou um marinheiro
voluntario_ (reservista naval). Lúcio Escobar,
residente á rua do mesmo nomu ri. 50. Ti-
yerani uma questão e brigaram. Isidoro' As-
quenagi foi á policia dizer que Lúcio lhe
dera rim ponla-pé no estômago.

Uma testemunha disse, porém, que o pon-
ta-pé fora abaixo das costas, e ontra que
nem vira o pontapé !

Isidoro não explicara bem porque, na oc-
casião ela luta, não sabia si estava de frente
ou dc costas para o adversário". Dahi a du-
vida.

A policia ú que não sabe como íoi, nem
onde foi o pontapé.

TrílSre F-M Dc ViDA
¦» •¦..

íenioü matar sua velha
companheira e matar-se
Ha cerca de trinta annos, Joaquim Cândido

dc. Azevedo c .Maria Rosaria de Azevedo se
conheceram em Portugal, pátria de ambos,
onde casaram c tiveram os primeiros filhos.
Como cm geral acontece aos nossos irmãos
dc além mar, sonharam com um futuro mais
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ü cirurgião dentistacon!ilciitiin Costa

onihuiiiicíi quemudou o seu consultório da Av. Itio Branco, 181, parurua dos Ourives, 27. lei. il.817 Norte.-*•-******
Dr. ESeSasüEtra \9sai\sevde

Docente da Faculdade e da Academia de Me-
dicinu. Cuidados especiaes á pelle. Tratamento
da lepra, syphilis o moléstias vencreas.

Consultório: — Av. Gomes Freire, Ü9, das
2 ás 4. Telephone: 1202. Central.

Casa em Santa Thereza
Precisa-se de uma casa mobilada, poi'

jtes a quatro mezes, em Santa Thereza,
com quatro quartos e dependências, pro-
xima aos bondes. Carta ao Sn. Macedo,
Altandcga, 52, loja.

* »>**}*** *

Por causa da peste bi/bonica
em Liverpool

A's primeiras, lioras de hoje entrou eni
nosso porto o cruzador auxiliar dc guer-
ra inglez, em serviço mercante, «Drimu.

O medico da Saude do Porto que o vi-
sitou consicicrou-o com carta suja, prolii-
bindo a sua atracação.

Dizia-se que o «urina» trazia a bordo
passageiros de terceira ciasse atacados dc
sarampo e varíola'.

Entretanto, segundo informações oíticiaes,
colhidas na Inspeetoria dc Saude do Por-
to, o «Drin.i» não atracou por trazer a
procedência de Liverpool, onde têm oceor-
rido casos de peste bubônica.-«ws»-

Amanhã, pe.sMs au gjraiin
CiiíiL-.ascFíSiLiufâ

C2TA Casa •isseinhléa, <-.' iauismte de Drimei-
ré ordem, tem !>ai-inme.nic o mais variadn''.mciiu" c os mèihqrcs vinhos. Ilua ila Ass.'.ui.
lilca, 70. Proprietário, Uttoinai Moller-

O infeliz casal
rísonlio, o. qual, segundo suas theorias, sô no
Brasil conseguiriam realisar. Dezenas de pa-
tri cios seus já o haviam conseguido, por que
uão o conseguiriam' elles ?

Transferidos para cá, iniciaram a luta, A
familiu aiigmeutou; residiram cm logares di-
versos c diversas foram as pecupações dc am-
bos. Os tempos se passaram e n vieln, no
envez de lhes sorrir, entrou a ser-lhes rim pu-
voroso pesadcllo. Uma enferíuidade cruel ba-
lera á poria do lar e ellc, Joaquim, o chefe
da casa, 1'ôra u sua victima predileeta. Victi-
ma de uma arteriousclcrosc, Joaquim ficou
impossibilitado ele trabalhar. Certo ele que
não escaparia ú moléstia, impressionou-se dc
tal fôrma quo entrou a soffrer das faculda-
eles riicnlacs. Era seu desejo unico exterminar
a esposa e filhos pára depois morrer. Já por
diversas vezes tentara, cm vão, executar esse
plano diabólico.

Hoje, cerca elas 10 horas, Joaquim, aprovei-
laudo 11 ausência do seu genro, o cabo da Bri-
gada Policial Joaquim Tavares, com quem
reside á travessa 12 de Dezembro 11. 2-1, ar-
mou-se dc umn lima velha e investiu contra
a esposa, ferindo-a 110 rosto e braços. Aos
gritos da victima acudiram pessoas da visi-
nliança, mas que já não chegaram a tempo
de impedir que o louco se ferisse 110 abdômen,
procurando perfurai-o; com intuitos ele mor-
rer. Ambos foram soecorridos pela Assisten-
cia, não sendo grave o estado de nenhum
delles.

Joaquim foi recolhido ao pavilhão dc obscr-
vações da Policia Central, para depois ser
recolhido ao hospício. Na delegacia do 15°
districlo policial foi aberto inquérito, sendo
c,ue a única testemunha dc vista é uma filha
dc. Joaquim, mas que sc acha gravemente en-
termo, é a esposa do cabo Tavares. As outras
filhas do casal aciiavam-se em umn fabrica
próxima onde trabalham á guiza do conforto
que o pae não lhes pode elar.
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Limpador! c polido;' iinivursal

DescarrilSamento
Central

na

Um guarda-freios gravemente
ferido

Um accidente ocedrrido no kilometro 56
da Central do Brasil, entre as estações dc
Queimados e Belém, motivou hoje o atra-
so^de todos os trens procedentes do in-
terior e vice-versa.

Um trem carregado de minério (C 2S) que
descia pela madrugada para a Marítima,
ao chegar áquelle kilometro teve um car-
ro descarrilado, embaraçando complctamen-
te a linha até ás 9 horas, em que foi of-
ferecida passagem franca aos trens. Nesse
descarrilamento ficou gravemente ferido o
guarda-freios chapa 2S0, de nome Leopol-
dino Augusto, que foi transportado para
a estação Central no expresso paulista.

Medicado pela Assistencia, íoi depois re-
colhido á sua residência.

O deposito de São Diogo forneceu os soe-
corros precisos para o encarrilamenio do
carro e o desembaraço completo da linha.

No local estiveram' os Drs. Assis Ribci-
ro, chefe de tracção, Mario Bello, enge-
nheiro residente, Ismael Silva, chefe elo mo-
vimento. O trem de luxo paulista chegou á
Central ás 10 e 25, o nocturno ás 10 e
45, o mineiro ás 11 e 15, e o S 4, pro-
cedeníe da Barra, ás 11 e 38.

Os trens para o interior partiram tam-
bem com atraso dc duas horas, mais ou
menos.
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E todas as noites

EXTRAORDINÁRIO SUCCESSO— NO-
CABAKET KESTAU8ANT

DO
CLUB TENENTES DO DIABO

Avenida Rio Branco, 179
0 mais elegaate por cxcellencia desta capital

o omle secxliiliem os melhores programma» por
iirtistá» ile valor incontestável, sob a direcção do
cttbiireijer AíiDItlí' DUMANÜllt.

^ 
Conforto c luxo em um meio chie ondo

so aprecia a arte o o liello
VEItA. I.YS .. Mutável dansarina clássica
Ailetto Gerriiy Çliáiitè.uso à diction
Élèctfa ... . Cantora chilena
Apiichiriette.. Hstrellu mundial

B 
Hesita Cantora mexicana,
flui' .le Cuba. Cnntorn hcspanhola

LOLA SALGADO Cantora lyrica.
Orchestra de primeira

ordem

f

V
Novas estréas

na próxima semana
chegadas de

Buenos Aires
i« 8m
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LIGA CATHOLICA
JESUS, IftâRiA, JOSÉ*

No Santuário do Immaculado Coração
de Maria, no Meyer, terá logar amanhã,
ás 19 horas, a reunião mensal, precedida
dc sermão pelo rcveiendp con.ego Scve-
liano de Rezende c benção tio Santis-
simo.

A terrível vingança de
dous "moços bonitos"
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Os dous indivíduos acima. Cândido dc Vas-
concellos e Waldemar Vicente dc Lima, têm
neste momento uma triste celebridade. Para
sc vingarem de uma incretriz da rua Joa-
quim Silva n. 10, cerca dc 23 horas de hon-
tem, entraram elles a telephonar para varias"garages", pedindo um automóvel para a re-
ferida casa. Em pouco tempo a rua Joa-
quim Silva encheu-se dc automóveis, cm nu-
mero dc 4G, cujos "cliauffcurs" faziam um
zum-zum dos diabos. Já a pacata rua cs-
tava nessa tremenda polvorosa quando, paraser completo o infernal concerto, chegou
também, tilintahdo, um auto da Assistencia,
e, ainda não se tinha apurado a pilhéria.
quando sobre toda essa dansa caiu ainda, es-
fLziante e gritante, uma "viuva alegre". Dc-
pois, em sumiria, com a ajuda da própriamerelriz Guiomar, a tal da rua Joaquim Sil-
va n. 10, apurou a policia que era tudo
uma vingança dos dous sujeitos cujos retra-
tos illustram esta nota. A policia do 13",
para cori-igil-os, mettmi-os no xadrez.

• "1T1* '
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No entreposto de a. Diogo

O trem chegou coni 15 minutos de atraio.
Vendidos : 514 1J4 r., 87 p., IS c. c 33 v.
Os preços foram os seguintes : rezes, de

S700 a !p80ü; porcos, a 1Ç200; carneiros, a 2?,
e vilellos, dc $!)00 a 1«000.'

NOTA — Nos ovinos vieram iiiçliijtlos (1 ca.,
pri nos.

No matadouro da Penha
Abatidas hoje : 19 rezes.*******
Doença» do «aparelho tiiaes*

(Ivo e do svstenia nervoso.-
iíalos X. —* Ün. Renaío de Souza
liODes; rua S. losé. ^9, de ns 4.

Mil A Pm de arroz impalpãvel, perfume delicioso.miiaH Ailhcre mais ilu que qualquer outro. 2$50ü
Nas perfumaria» e ii RUA UUUCUAYANA. N üü.
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0 expediente no consu-
lado americano

Communica-nos o Consulado Geral Ame-
ricano nesta capital:

«O Ministério das Relações Exteriores dos
Estados Unidos acaba de expedir fnstru-
cções a este Consulado Geral communicancio
o seu desejo de que todos os estabeie-
cimentos consulares do paiz mantenham ho-
ras de expediente de maneira a pèrmittir
que o publico sempre lá encontre solicita e
prompta attenção nas lioras rcgulares dc
actividade commercial.

Para ir ao encontro dos desejos do mi-
nisterio, o Sr. cônsul gerai americano acaba
dc communicar ao publico desta cidade que a
partir desta data o Consulado estará aberto
das nove horas da manhã cm vez de dez
horas^ como anteriormente, até ás cinco ho-
ras ua tarde 110. inverno e quatro horas no
verão.

O Sr. consu! gera! espera que esta pro-videncia resulte cm grandes vantagens, não
só para os «touristes» c visitantes, como
também para as numerosas casas brasileiras
exportadoras na questão da apresentação desuas tactuias para certificação».

ürs.Leal J uniur e Leal INeto
lispcçittlistas "in tliiencii-. dos olílu», ouvnlu--..•iri? c uargaala. Cri»»ui;tíi'(ÍB l As 6 — Afsembléa n. DÜ» ~ — - -

OS SUBMARINOS BRASILEIROS
Interessante, patriótico,dè actualidade

HOJE
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l'MIUmo tvtt
MISSAS

Ilesam-se amanhã :
D. Julia Fiúza Guimarães", ás 9 112, nu cjfrí;

ja de S. Francisco de Paula; D. Alice Varcllá
Siamcs dc Castro, ás 10, na mesma; Firiíiiiio
Treuffar, ás !) 1|2, na egreja dc N. S. do Par-
to; Ilildcbrando Jannes, ás !) 1|2, no matriz
de Santa Rita"; D. Eriima .Marques .1- Plnhiijj
As V, na matriz de SanfAnna; Procopio Josu
Leite, ás 0, na mesma; D. Luiza Maria ae
Souza, ás 9, na matriz do Engenho Novo; ma-
jor Turiano Soares Louzada, ás 9 1|2, iiii nw-
triz de S. José; Domingos Gonçalves', às 9, na
mesma; Frederico Giannini, ás 10, na matrií
de Santo Antônio dos Pobres ; c'.iSenliciro
Arthur Orosimbo Xavier de Azevedo, ás 8,
na matriz dc S. Francisco Xavier; D. Elvira
dc Castro c Silva, ás 9 1|2, ria egreja do Car-
mo; senliorita Noeinia Maria Mendes I.opes,
ás 9, ria egreja de N. S. da Conceição, no
Canipiriho; Domingos lixposto', ás o, na egrçr
ja .de S. João, á rua Bclla de S. João; Janua-
rio José Damasio, ás 9, na matriz de S. João
llaptista da Lagoa; Joaquim Rodrigues, ás &,
ná matriz de N. S. de La Sallete, em Ca*
tumby.

ENTERROS
— Serão inhuinados amanhã, no ecniilerio

dc S. Francisco Xavier : João de Lima, saia-
do o feretro ás 9 horas, da travessa Caruaru
11. 13, c D. Maria da Gloria de Faria, saindo
o ataude ás 8 1|2 horas, da rua Gonçalves
Dias 11. 55.
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A IHobiliadora

RfiOtfESS A PRESTAÇÕES
M. Gomes de Andrade

» ***** —-¦""

Oleo jiara lamparina — AKOA1ATUU
Ultima iiuvidadc umeneana!
M.lis lirilho, mais tlinariiu, mais barato!
Enioiilra-soá venda cm todos os nrmazenj,

Ucposilarios geraes: Co lã Pereira Maia A C
liüABU KOSAKIOS. 05
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Na SEGUNDA FEIRA, no M-ai-stii* á nova oreaçio úm fiTgurante Vonuo «lava

HELENA HAKOWSKA
1 0 publico justificará as pala-

vias com ciue a apresentou
um cinema da Avenida quando
exaltou A BELLA SKREIA
1)15 OLHOS VERDES numa

das suas interpretações~~ 
AO

CINE PALAIS
caberá a
publico

SEGUNDA-FEIRA
'oria de pôr sob os olhos ilo

íi mesma c encantadora
artista, encarnando

grande

«IRIA
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Empolgante cine-drama extraindo do
romance polaco de Ivan Sobieff
EVA INIMIGA

Cinco actos - AMBKOSIO-FILM —
Serie Extra

-|flr Quinta-feira, Q:
Quanto pôde o coração de uma mulher!...

. s~**s-\*-s.s~+.y*.s-*t. -*-v>*N.y

Um film de um poder'de emoção raras vezes attingido

\tmmmmmmmmm_mmmmmmmm'_
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Corridas

Ir corridas de domingo
"•We/t "galiar-se a directoria do .locUcy-.Çlul)

dn programma «iue brganisbu pura a sua
corrida de domingo próximo, cm que será
disputado o Clássico Prado Fluminense.
Composto de oilo parcos, perfeitamente fei-
tos em liaiidiciips sensatos, o profirnmnia at-
traliira, de certo, ao celho prado de S. l-ran-
cisco Xavier, todos quantos se dedicam ao

-#

nosso turf.

&
Coiiforine

Football
INTERESTADUAL

America irá a Taubaté
informações que 

"tivemos, o
S C. dc Taubaté acaba dc dirigir um of-
ficio ao America F. Club, desta capital,
convidando-0 para um match amistoso, que
se rcalisará no próximo domingo, na cidade
paulista do nome daquelle club. Adeantam
essas informações que o America acccitara
esse convite, levando em companhia do seu
1" team grande numero de sócios e amigos
do pavilhão vermelho.

Sabemos ninda qüe cm Taubaté esta seu-
do preparada festiva recepção aos footballers
cariocas. O Taubaté resolveu convidar o
America por ter o Paulistano, o primeiro
convidado para jogar no domingo próximo,
se recusado a jogar qualquer match a-nis-
toso fora da capital do seu Estado nnjes
du terminação do campeonato da Associação.

EM Ml XAS
"Renascença x Ubacnso

Na cidade de Ubá renlisou-sc domingo ul-
tínio um match de football entre a 1" éqtii-
pe do Hcnasceiiça F. Club e a '2a do Ubáen-
se F. Club.

Cl jogn, que correu munindo, dadas ns de-
cisões do Sr. juiz. '.iue agiu imparcialmente
c com o maior correclismd, teve por ven-
cedor o 2o team do IJbáènsc, que derrotou
o seu competidor pelo score dc 1 a 0.

As equipes estavam assim constituídas :
Renascença: Lincoln; Lisboa e Baptista,;

.lulio, Arllmr e Nico I.aurio; Z& Gomes, Sea-
lira, Carlos, Maneco e Saninlio.

Ubiiciisc: Gervásiò; Vasco e Joanico; Zé
Barbosa, I.asinho é I.auro; Giacóia, Adauto,
Luiz, Manhães e Caiaffa.

ü goal conquistado pelo 2" team do Ubáen-
se foi marcado por Adauto, dc um passe
de Luiz,

Cy-clismo
Club Motòcyclistà Nacional

Realisou-se, conforme fora noticiado,
fcxcursíjo intima do Club Motòcyclistà Nacio-
nàl, na qual tomaram parte muitos dos nos
sos mótocycllstas. Pelu commissão diHvIpra
foi escolhido o trecho plano dn estrada da
Gayéfli: que sc presta parn a reallsaçãò das
corridas, que serão effeeliiiidus no dia 12
do corrente, e das quaes fará parte o Cnm
peotinto Brasileiro do Kilomctro.

Após o almoço, servido na Barra da Tiju-
cn, o* excursionistas voltaram ú cidade, paa-
sando pela nova estrada que liga o Leblon
á fiaven, pnrn o que obtiveram prévio con-
sentimento do Sr. engenheiro Álvaro Nie-
meyer, eonstructdr daquella importante via.
Cumpre notar que pela referida estrada min-
ca luivia passado, cin todo o seu percurso,
veliiciilo de nenluimn espécie.

N\st:i r.rimern eii.iir-.to !o C. M. \. 'o-
mnnim parle dezeseis niolocyclistas, sendo
n partida feita da praça Onze dc Junho, cm
demanda dn floresta da Tijuco.

Seis orphãos úe pae
e màd

até hontem. ,Quantia recebida
Um niioiiymò ........
Mis Edvvard Oeorge Hime. . .
Lm memória de João José dc

Castro Pinto
Um constante leitor, cm memória

de seus parentes fallecidos. .
Walter
Eduardo e Dotalice. .....
Casa Americana

Total

O Sr. Alfredo dc
vae ficar, conforme

Souza Reis,
seu desejo,

235*000
5SO00

100*000

5S000

5*003
2*500
•1*000

10SÜ00

304*000

com quem
o pequeno

Álvaro, um dos orphãos, pede-nos distri-
buir pelos seus irmãos a parte que a c?se
orphão tocará nas dádivas quc nos tem
sido enviadas.
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bUAKINE
p3Pa llmmr metiies.

t)e quem é âèrara?
Na casa da rua Silveira Martins n. 48, resi-

dencia do Sr: .losé Maria da Costa, appareceu
unia arara, cujo dono pode ali procural-a,, das
11 ás 12 horas.

1 -to*» I

Os exames da Escola Normal
Rcalisani-sc amanhã o.s seguintes exames

da Escola Normal : trabalhos nianiiàes, ás 10
horas, liara ns 1", 2", ."I" e 7" turmas do 2"
anuo; economia domestica, ás 12 horas, paraas 4", fi* c ti» turmas do 2" anno.

¦ mm* ..ii.

Onde estão
meus filhos?

O sensacional drama psvcho-
lógico

DE L. WEBER

O aiiTòr da «Vot-datJe Nua»

llll
DciKiSitll

ERNESTO SOUZA
Dyspp.psiii. Más ili(,re-tiies In-
apjiòieiicin, onxai|iieca, 'nlpi-
— tiirOes Figntò liite-tinos

—Primuiru ile Março IV

loíisulfonio íviedice
responde u cartas assignadas con'

ia gr.
en

. ba-
duas appli-
banho, em

Um assistente — Não podemos publicai' a
"¦ua curta por longa e contraria aos moldes
desta seeção.

.TOSE' JUSTO.
_.—_ ¦> *mmm  

adame, mademoiseile
O maiíir encanto da mulher é nma bonita

ciilis; é um dever tratar de sua belleza e
conservação. Tendes pcllos no rosto 1 Sof-
freis de espinhas e outras impurezas da pel-
le ? Vinde ao Institui Physioplasliqtie, diri-
gidó por Mme. Graça, e com o tratamento

^cientifico ahi applicndo vos curarcis. Os
maravilhosos produetos dessa casa, uma vez
ifsndns, não podem mais ser substituídos por
'.neiiluius oulros.

Kxperimentne e fienreis admiradas dos re-
sultados obtidos.

INSTITUT PHYSIOPLASTIQUE
Kun Uruguayana n. 41 — Io andar

Peçam folhetos explicativos e catálogos dos
í/rnduetos.

(So se
niciaes.)

Ç. A. R. L. O. S. — Trala-sc provável-
mente de cpilepsia "bravais-jacUsoniana" —
devido á syphilis cerebral (talvez unia gomma
da zona rolandien). Tratainento especifico.

C: O. R. D"; Am. — Styrax, flor de
xofre, ãã '20 gr.; barro preparado,
nha, sabão preto, ãã 40 gr. Para
cações, iprecedidns e seguidas de
dias consecutivos.

T. J. — Exame.
C. O. S. — Idem. ,
C. U. R. A. (Juiz de Fora) — Não se deve

faligar; procurar dormir um pouco após as
refeições. Pela manhã applique pannos cm-
bebidos cm água fria sobre o ventre, isso du-
riuile meia hora, substituindo os que se tive-
rem aquecido pela demora. Para a tosse tome:
xarope de lnctucario, idem de tolu', idem de
morpliinn, ãã ÍJÜ gr.; Uma colher de 2 em 2
horas. As «lores do peito devem melhorar pelo
repouso e com algumas veutosas seccas.

L. U. A. 11. — "Sclf-controle".
P. Ai IV. I. S. — II s'agit, probnblement,

d'iin trouble de chaiigcmeiit de climat.
F. O. C. de A.' — 1", calomelanos, 33 gr.:

•liinolina, G7 gr.; vaselina, 10 gr.; 2o, até
uma hora depois da "operação".

¦II. — Cosaprina, 0,25, para uma cápsula.
N, 6. Tome tres por dia.

T. P. — Procure respirar com uma espon-
Kl (na visinliança da boca) vapores de brcazol
Hunla.

K. L. E. T. T. — Exame.
B. A. L. da S. — Tome ao deitar-se uni

comprimido de fucolaxina.
Mme. D. U. V. O. I. S. — Deve suspen-

del-o por unia semana em cada dez dias. Se-
• ria também ulil «pie- um medico verificasse a
posição do órgão principal.

F. A. Li É. N. A. — Não podemos dar
opinião sobre collegas e muilo menos quando
sé trata de collegas ípie são mestres e que
foram os nossos mestres. Temos uma verda-
deira veneração por ambos !

Fi T. Ü. It. — Não ha dc que.
D. li. S. A. N. I. M. A. D. O. — Muitis-

cimo obrigado I
L. U. Ni A. — Depende de fraqueza ou de

má posição uterina ou... de infecção.
.1. F. Ai Q. (S. João d*Iil-Rey) — E' caso

para exame. Ha suspeita de infecção seria,
embora não grave.

S. — Não ha de que.Enxofre precipitado, 5
; vaselina, 25 gr.Applique pela manhã :

etlier, q. s.; azeite doce,
água alcoolisadu,

üm dos maiores
da sociedade !

crimes
li

Da píatéa
AS PRIMEIRAS

"O Martyr ilo Calvário", no Itocrelo
Hontem u cninpiinliln <ln lloorolo fsubstitiilu

il riiuriiciula cimirdlii liriiiiiiliulii "O Cntiii-
rio", lielo «Iriiitiii surro "O Miirt.vr ilo Cal*
vario", l.ovnilo* pelo <levcr «le notlelnr uo pu-
bllci» «'¦ «ini* Iiiiuoh ver o velho «Iriuiui Ae
liilimiilii (iiirrldo; poriiue, eonvonliomoii, com
aquelle eiilor de limiteiii, assistir A ronrOHOn*
laçáii dc uniu liceu COino «i "Miirl.vr ilo Cal*
vario" «\ nu vontade, um dum murlfloln...

SI o Intuito ilu Ikiiiiiiiiciicii truiipi* niirloiiul
fui fazer um suecesso de lillhelcrlii, como é
provável, iilcunçnu-o, o que porviii nàu lm*
pediu que iirtisilciimcntc nàu lhe tivesse
acontecido o mesmo. O llccreio apanhou duas
c.xccllculc* casai.

NOTICIAS
O pioirrnmmu novo do Cine I iilaT.

1'romctto alcançai* suecesso o prograninia
(lo seguiulii-relra do Cine 1'al.ils. Helena Ma*
liowsltii, a flllgliranto nctrlr russa, apparecer»
mim licllu drama — "Amor du .MvDüalluu",
A novtt opereta da Vilale

Ií' hoje no Polaco n primeira representa*
çflo (lu opereta "Chiiinpiigiie-Clnb", de llené
Jcalllll. libreto de Roberto de Flers. O publi-
co carioca ainda nàu conhece essa producção
musical, «mi* a Vilale vae dur-nus, uo que nos
dizem, cum montagem ò distribuição caprl*
chiiiliis. Pina (iioiinu fura de Messiiliiictte,
lima "ilivclte" «lu Opera de 1'nrls. Halo lier-
tilll será o príncipe llnraUiri, "allaché" á
embaixada do Japílo na Cidade Luz. O.s de-
ninis papeis (lo Importância estão entregues ti
Cipramli, Alfredo dc Torre, Eduardo Tornar
e Mariii de Maria.
A quarta recita dc assignatura da Caramba

A companhia Scognamlgllo-Caramba dá ho-
Jc a 4" recila «le assigiinlura, com a niagnif'-
fca opereta do Pletrl, "Addio, giovlnezza". Os
principaes papeis cslão entregues a Maria
Ivanisi, Nelly (íar.v, Wfllter (irant e Enrico
Valle. Vão, pois, os "habitues" do llepubli-
ca ler hoje um novo o Interessante especta-
culo.
1'c.itival Carlos Leal

-Henllsn-so hoje no Carlos Gomes o festival
arlislico «le Carlos Leal. () cspcclacnlo será
completo e com uni programma verdadeira-
mente attrahénte, A revista portugueza "O
yi" será representada pela primeira vez nesta
temporada, grandemente melhorada, Os com-
padres "17" e "31" serão respectivamente in-
terpretndos pelos aclorcs Carlos Leal o João
.Silva. Os outros papéis cslão distribuídos
por toda a companhia. Oo programma ainda
consla uniu conferência de Carlos Leal, inti-
tulada "Casos e cousas" (o fado e a bohemia
em Portugal). Nessa parte entrarão vários
artistas, «iue dirão versos, cantarão fados e
canções portuguezes, etc, A festa de Carlos
Leal promelte, assim, grande suecesso,

Uma nova fita portugueza
As filas sobre Portugal na guerra lém cha-

mado .juslificndamcnte a atlenção do publi-
co carioca. Amanhã teremos oulro film offi-
ciai, cm sessão especial, no Cinema Avenida,
li' sobre a divisão naval portugueza. Essa
fita começará a ser cxhibida ao publico se-
glindi-fciru vindoura.

—Amanhã haverá ás IG horas, no Phenix,
o ultimo concerto da violinista Maria Fnís-
sinesi.

—Devem começar amanhã no Recreio os
ensaios ila opereta "A diiqueza do Hal Tuba-
riu", cujos principaes papeis serão assim
distribuídos: Octavio. Sallcs Ribeiro; Duque
de Pontarcy, Alexandre Azevedo; Spphia \Ve-
hér,yi Anlonio Seria; Frou-Frou, Crcmildà de
Oliveira; Edi, Adriana Noronha.

—A Caramba dar-nos-á amanhã a primeira
representação da opereta "La sigiiorina dei
cinematógrafo", de Lombardo.

—Faliina Miris dá hoje no Phenix, nas
duas sessões, programiniis novos.

—Espectaculòs para hoje: Palaee, "Chain-
pagnc-Club"; Republica. "Addio, giovinez-
za"; Phenix, Falinia Miris; Recreio, "O Mar-
tyr do Calvário"; Carlos Gomes, "O 31"; S•José, "A* redea solt-i".
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A suppressão dos filhos por
meios ilücirns 1!!

MODISTA
Çnnfeccinnnin-Re vçaliilus sobra os uliimos modelos

(le.Parií, llua Pedro American 0, casa 3.
«•»¦*»¦

SÈGUNDA-FÉiRA
NO

ODEON

«A
Kcccbemos o

bi-mensal,

L NETA»
primeiro
quc sevista

do Pirahy
Cheia dc boas chronicas,

etc, «A Lúnçta» mostra o
vontade de seus directores.
¦—¦ — **•»-<

numero
publica

desta re-
na Barra

photographias,
esforço e boa

arames de -.asiíjue, analysee
de urinas, etc.

Jn. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, di
Faculdade de Medicina - Laborato io de Ana
lysej e Pesquizas : HOSAIIIO lü8, esq. praçu.'ionçalves 

Dias. Tel. do Lab. N 1331

P
C.

1. D. 1. L. 1
O. P. A. N

gr.; naphlol, 2 gr
Mme. T. dc O.

orthoformio, 1. gr.
20 gr. Depois lavar eom
para tirar o orthoformio.

E. R. B. — Exame.
,1. L. (Toúrs) — Ha muita complicação

junta.
T. H. A. de O. — Só si nós dispuzessemos

de todo o jornal para este consultório';
K. A. R. L. — Applique com gaze esteri-

lisada : essência de Niaouli, 10 gr.; idcim de
verbena, idem de alfazema, ãã XXX gottas,
lanoliiia, vaselina, ãã '20 gr,; carbonato de
magnesia, talco, ãã q. s. para uma consisten
cia cremo sa.

Dr. NICOLAU CIANCIO.
NOTA — Tendo sido já está somana extra-

ordiiinrianiiiile grande o numero de cartas
recebidas e sendo limitado o espaço que A
NOITE nos concede, pedimos desculpas aos
nossos consulchtris si no próximo domingo
não tuidermos responder a todas.

Dr. NICOLAU CIANCIO.

Dormiu no trem, ca»u e ficou
gravemente contund da

Quando hontem á noite viajava dormindo
em um carro de segunda classe do trem
S. U. 113,i a nacionaldc côr preta Esperança
Rosa da Conceição, entre as estações de
Madureira e D. Clara, perdeu o equilíbrio,
calando cio banco ao assoalho do carro.

Rosa, que tem 30 annos de edade, é
solteira c residente á rua Dr. Ciara, re-
cebeu na queda contusões pelo corpo e fi-
coii com a cabeça partida em variòs lo-
gares., Soccorrida pela Assistência, reco-
lheu-se ;í Santa Casa.

A policia do 23o districto teve conhe*
cimento do faeto.

P.,onui ciados ® «sresos
Joaquim Rodrigues e Marcellino dc Olivei-

ra Braga; ambos processados pelo crime de
defloramento, tendo sido pronunciados, foram
hoje presos pela I.- I. C, c recolhidos á Casa
dc Detenção, onde se acham á disposição dos
respççtiyo:! juizes que os pronunciaram.

MÚk» PiãSA .'. MSaííTE

E não sc dii',11
porque h;i,

fantasia a concepção do
tíc faeto, jóias malstnador

de seus

autor deste commovente trabalho,
que influem positivamente nos

destinos
nos rela
temos bem em mente a lenda dos ar.neis herdados por PpanClSCO

dosé, du Áustria e (íuillhormo. cia Allemanlia
a se

donos. Para não citarmos outros exemplos, bastará quc
anncl dos BQE-2G ASj'c contemporancamente

SEGUNDA-FEIRA. POIS.
NO

PARISIENSE

i$-tiáiüraf
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Obra de São Carlos Borromeu
Amanhã, ás 20 horas, no salão do Circulo

Catholico, realisar-se-á a sessão soleiniie an-
nuai da Obra tle S. Carlos Borromeu, na
qual sobre a sua necessidade e utilidade
di.ssertará o Rçv. conego Dr. Benedíçtq Ala-
ri nho.

¦¦¦¦¦¦¦i ¦ ¦ »-^cEVtti** r ¦ ¦¦'¦¦¦'  ¦*¦

Casa rox
Iluu Marechal 1'loriano n. 42.

Ciilçiidos
li o in e n

'iiluiiiij e
auçis.

paru

»' Mundam

Os proprietários de vehi
culos organisam uma

associação de ciasse
Em complemento á nossa noticia de hon-

tem temos a acerescentar que a assembléa
resolveu nomear uma commissão composta
dos Srs. Manoel Alves e Silva, l.uiz de Souza
(iuedos, Joaquim Alves Corrêa & Ç., Splçrp
Domingos Salomé, Malheus Fonseca & C,
Viilladàres it C, Hime iu C., José Martins \.
Vicloi-ino, Domingos Nunes, .1. L. Cardoso,
Ilicardo & C. e Arthur Cardoso, para estu-
dar as bases da nova associação, convocando
outra assembléa da classe. .

'NXIVEIISAKIOS

Fazem nnnos ainanní :
Os Srs. Dr, Carlos Veiga, fíTnTcõ ITeW»

capital; coronel Avelino Chaves, eommen-
dador Manoel Pinto Ferreira. r*

Fazem annos hoje :
Os Srs. Dr. João liarbosa Rodrigues Sw»

nior, Di',. Castro Pinto, Dr. Vicente Saboia
Lima, Dr. João da Castii Pinto, conde de Ca-'
rapebus, Dr. Euclydes ile Andrade, coronel
Muller de Campos, Antônio Pinheiro Macha-
do, escrivão da -l0 Pretória Civel; D. Emi-
lia de Souza Aguiar, esposa do Sr. coronel
I". 1!. de Souza Aguiar; D. Maria Çarolinados Prazeres Cosia, mãe do capitão do lixer-
cito Leandro José da ("osta; o menino José,
primogênito do Sr. José Dias de Souza e'
Silva.

Faz annos hoje o Sr. Porsino Martins,
chefe das oflicinas do "Jornal do ConraiM*»!
cio".
ÜANQUETES

AMANHA
iV*«* O horas

reabre o conhecido estabelecimento
PETSTAli

Completo sortimento de todos
da «Moda»

téê

os artigos
-VltmmgmiMmviKmmtJrxaiirrvnjTtmu

De tudo... grande variedade pelos
nores preços.

AU PETIT Bfflíse, ouvido

me-

Amigos e admiradores
Lima offcrcçpni-lhe no
lím grande banquete.
/•7-..S7 AS

do Sr. Dr.
dia 1Ü do

Oliveira1,
corrente.

No Theatro Muiijcipal effectua-se
ás '2\ horas, o grande fcsti.val de
orgaiiisadp pela Associação da Mulher
sileira.
VIAJANTES

anianhtf,*
caridade,,

Bra-'

A bordo do "Ilapuhy" regressa amanhã pitrK
Alagoas o Sr. Dr, Fernandes Lima.

—De S. Paulo, onde se encontrava ht alguns
dias, a serviço de sua profissão, regressou,
lioje o Sr. Dr. Pedro Magalhães, clinico
nesta capita}.

— Chefiou hoje, a bordo do "Maranhão",
o Dr. 'Elias Martins, deputado federal.
MISSAS

Nii egreja de S. Domingos, de Nictliero^,
será resada amanhã, ás í) horas, a missa de
sétimo dia por alma do coronel Manoel Igna-
cio dos Reis.

—No altar-mór da egreja de S. Francisco
de Paula será resada amanhã, ás 9 1|2 lio-
ras, a missa de sétimo dia por alma do
D.. Julia Fiúza Guimarães, esposa do. pintor
José Fiúza Guimarães, professor da Escola
Normal.

-»«*>*-*•

(78) FOLHETIM

M
Emocionante romance da actua-
« lidade, de Gasron Leroux e

2a PARTE
A terrivel aventura

i+i
como um
principal-

Eslava disposta a tudo, para se ver livre
do tal Feiudl

Pediria ao superior do tal Feind
favor, que a mandasse fuzilar c
mente explicar-lhe-ia que não havía íi ml-
nima razão paru que deixassem á mercê de
uni indivíduo que mentia ás autoridades alie-
niãs affirmando que uma franceza conseii-
tia em casar-se com elle!...

Julieta erguera a cabeça... Um murmúrio
de vozes longínquas chegava-lhe aos ouvidos.

Subitamente, avistou, nu extremidade desse
bui-iteo que outr'ora fora a alcova e se trans-
forjnara em quarto de toilcttc, um raio de
luz

a luz gdq quarto
ahi, por entre os

, pé ante pé, penetrou
para o ponto dc onde
ütlrahia do fundo das

Era, evidentemente,
lado que chegava até
tersticio do tabique.

Julieta levantou-se c
na alcova, dirigindo-se
vinha a luz... que a
trevas.;'..

Quando chegou próximo .do tabique, cila
ouviu... e depois de ler espiado pela fresla
viu...

Viu, sentados cm redor dc uma mesa, dous
homens c* uma mulher.

Os dous hoineiis eram Feind c o tal "herr

director", que ha pouco viera buscar o ca-
pitão...

Ouanlo á mulher, Julieta não a distinguiu
muito bem a principio!

Essa mulher estava na penumbra, mcttida
numa poltrona. De vez em quando, fazia
um gesto negativo, ou affirmativo, dirigin-
do-se ao "herr direcior"...

Finalmente, na occasião em que foi pronun-
ciado o nome 'delia, Julieta, u mulher saiu
da penumbra e o seu rosto ficou em plena
luz.

Si Julieta não soltpu um grito, reconhe-
cendo a Sra. Hanezeau, foi porque a sur-
presa, o sobresalto, foram tão grandes para
a rapariga «jiie esta não leve forças para emit-
til-o... Sim, ficou-lhe na garganta...

A Sra. Hanezeau, a mãe de Gérard, cn-
tre aquelles dous offieiaes allemães, discutiu-
do quasi amigavelmente cousas... cousas quc
Julieta não comprehendeu a principio...

Não! Não! ella nada eompreliendia do que
diziam... Ou melhor ella já não ouvia, lista-
va tão occupildn em ver a Sra. Hiinezeiiu e a
procurar vcl-a, de novo quando voltava á pe-
iiumbra c a continuar a vel-a, quando vol-
lava á claridade, que Julieta parecia; niomen-
liiiieanieiite, ter renunciado á faculdade dc ou-
vir.'..,

Finalmente, quando teve completa certeza
de que era mesmo Monique que alli estava,
as palavras retomaram subitamente a sua im-
pòrtiincia... e que importância! O ouvido re-
cebeu também o seu quinhão!...

Depois de ter visto eis o que ella ouviu:
O official que Monique chamava Sr. Stic-

ber falava e dizia a Feind:
Tenho certeza, capitão,, de que a Sra.

Hanezeau se cnteiiderii (perfeitamente com-
sigo. Aliás, o senhor era um amigo da casa,
no tempo do Sr. Hanezeau... e não descubro
o que poderia separal-os acíualmente. Insis-
to nesse ponto porque, afim dc que nada fal-
te para a festa que preparamos, é necessa-
rio que haja perfeita boa vontade de parle
a parte!... Falei ha pouco a madame Ha-
uezeau, a respeito du sua noiva, meu caro
Feind, o "madame Hanezeau coiil'essou-mó que
não via o mínimo inconveniente a que Mlle.
Tourettc venha a ser Mme. Feind, ao con-
trario"!

Tanto melhor! fez ouvir a voz enfadada
dò capitão. Ii vem muito ft propósito I...
porque não estou absolutamente resolvido a
abandonar "Mlle. 

Julieta!
Ah! todos oi sinos bimbalhavam a bom

bimbalhar nos ouvidos de Julieta... Isso quasi
a impedia de ouvir... E mesmo quasi a im-
pedir de ver. Sim, tudo se turvava, .Tulietu
nem siquer viu o gcslo pelo qual Sticbci* de-
teve no.s lábios de Monique qualquer protes-
to inconveniente. EntrctaiilíÇj Julieta queria
ouvir ainda, ver mais ainda!'...

Uni milagre da sua energia fez com que
não perdesse totalmente os sentidos...

Herr director Slieber prosêguia:De reslo, o seu casamento com Mlle.
Tourctle é cousa que foi discutida nas "es-
pheras elevadas" e que é infinitamente mais
acertado do que seria o da sobrinha do ge-
neral Tourclle com o Sr. Gérard Hanezeau."..

Foi sempre essa a minha opinião, herr
director!... disse em tom zombeteiro o abo-
minavel Fcind, olhando para Monique, que
desviou o olhar.

—¦ A grande fortuna; lão honradamente ga-
nha «los Hanezeau, concluiu Slieber, pôde
lierinillir ao Sr. GéVárd, si não lhe acontecer
qualquer desgraça (pois que esse rapaz é mui-
to .imprudente). uma grande ambição. Não
hesito em empregar essa linguagem á vis!-

CbUB DOS ÜOHEMIOS
De ordem da directoria são convidados 6$

Srs. sócios a comparecer á sédc social, á rua
do Passeio n. 54, afim de receberem os seus,
cartões de ingresso, sem os quaes não terã<V
entrada nos seus salões.

Hio, novembro de 19111.

da Sra. Hanezeau, que é mais nossa amiga'
do que se poderia suppor, "mas «iue é for-
cada a dissimular para não despertar as sus-
peitas de Mlle. Tüuretle, ou mesmo as de,
seu filho, cujo patriotismo c. o amor são'
egtialmenlo intransigentes"!

lintretaiilo, Feind, emquanto Monique, ou*
vindo o «pie dizia Stieber e que llie produ-zira o effeito de uma bomba, desappareciu
no fundo da sua póltorna, entretanto Feind
respondia com unia ironia accentuada:Cáusam-mé estas palavras tanto mais
agradável surpresa, porquanto a altitude da
Sra. . Hanezeau hoje mesmo, nu agencia do
correio, isso não me podia fazer augurar... •

Ora! tudo isto é uma comedia, meu caro!
Iislqu falando, ou não, com um homem in-
leljifiònlii-? Acabemos com essa historia de ca-
saniento de que faz tanta «iiicslãol...Senhor director... exprimiu Feind... cs-
sa historia de casamento não será apenas hon-
rosa para mim, mas um verdadeiro trium-
pho para toda a "Dcutschland! A sobriiiha
de uni.-general francez"!...

Já sabemos! Já sabemos I interrompeu,
com uma impaciência, desta vez anal con-
lida, herr director, já não lhe disse que sehaviam oecupado desse caso nas espheras ele-
vudas? (O que Stieber não dizia a Feind é
que considerava que o seu interesse pessoalnao seria o de se prestar a esse casamento,!
que daria ao seu subordinado uma importaiu
cia excessiva *e atlrahiria sobre elle a atten-
ção já excitada do imperador. Náo fora sun
majestade, em pessoa, que pedira que Feind
tosse encarregado da vigilância militar, du-
ranle o seu estádio cm Vezouze?)- Sim, todos nós temos, creio-o, interesse
em que isso se vealise, apoiou ao terminar
o i- |.il'o Feind. Emfim, é esse o sonho da
minha vida, é a mira de todos os meus tra-
baihos, os pessoaes e os qiie dedico á minha
querida pai ria.

•¦.ii bem vi, ha pouco, ao abrir a porta,zombeteiro Stieber, quê poucodisse em tom
faltou paru que alcançasse a felicidade.— Mlle. Tiiurelle está então ahi? indagou
Munique com voz fria e indifferente, uma'
voz que veiu gelar o coração da pobre Ju-'
lieta, já semi-morta, pelo que acabava dc ou-
vir por enlre o tabitm.»

{Çpjitinúa.i
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A NOITE — Sexta-feira; 3 tle Novembro'de i{)í6

Meias para homens
Grande so ri I monto o verdadeiro reclamo em
cores ..«•.» ......•*... e orofasa 18, Hücioo

iiSiísoo, l$7oo. 2dl5oo. 2S8uo e »8ooo o par
134. RUA OUVIDOR. 134

AOS SRS. FUNCCIONARIOS PÚBLICOS, ClVI8 E MILITARES: A

CASA E STRELLA
Communtca que euià vendendo roupne. bi-oncns de primeire quoiiüado por pre-

ços bam t_Hi v oe

Camisas Portuguezas
com punhos, osortimento mal*, cHfi.G moderno,

para o mom. no-loe ms molho.' h <ju ilicludus
a 88,1 8, 118, 128 o 1-8 >üü

134, RUA OUVIDO,? 134
_— ————, I

«W* CASA NIPPON *fíj
IO MM GONÇALVES OIAS J_vU
Tf *es ^sfè*^ ^ I
^* _»^_S _S__n^_nlgL |\

(^**mmínl

Poderono dinretlco 0 «insolvente (io Ácido Unco
oec»ç.is c» rins * t/a ..x/M. corr.i.

Cr3r/T£.(VÍ£r/i,,ÍTff,BHÍ!(VW4TISn1í».AHT/lfifi"
O. NO 1CH» | CRANb. CHIMIl'1

insiro

ESPECIALIDADE E M
Leques e objectos para

presentes
Participa ã VV. EEs. que
jú chegou o precioso

OLEO DE CA M ELI A para o
cabello, assim como graridée
variado sortimento de LEQUES
c outros artigos de sua espe-

cialidade

Bronzes, moveis de bambu,
cortinas e transparentes, por-
céllanas, xarào, brinquedos e
todos us produetos da indus-

tria japonezaA. de íâouzj Carvalho
Telep. C. 5511 -RIO

Umn unicii • pplirtição du
FiUUOI; (PO') basta pnra
fazer dcMiipnreccr INS-
tantam:ami:mi;i'. i»on
i.OMPI.LIO ludo .; qual-
qi.i-r suor l.-ti-io do cm [.o
(pe-, ...villas, cie A'ven-

da na perfumaria A NOIVA,' rua Rodrigo Silva ... 30, e em todas as
<Jroj*a. ia« o perfumadas.—úirxii _$imio, pelo Correio *-'S500

IÉ0 má
A MEDICINA VEGETAL

YUO/ TY
(Gono-blc-QüO-cida)

Cura a gonorrhéa recente ou ehronieã, por muis an-
tiyu que seja. — Do lodo inolteasivo uo

eslomnuo c Intestinos
EXCLUSIWUVIJ^NT^E^EGETAL

fíua úa Assemblúa 02 llnn Buenos Aires 2!l'i
llun (in Qiiitniulii õ7 — lluu Buenos Aires 133

-CAMPESTRE-
QURBUES, 37

TEb. 3.666 NüKTE
Amanhã ao almoço :

Tripas á moda do Porto.
Cabrito com arroz de forno.
Cangiquinha com leite de

coco.
Ae) jantar :

Perna de vitella com pirão.
Colossal arroz em canoa.
Frango á brasileira.
Todos os dias o «menu»

é variado.
Preços do costume

ALTA NOVIDADE
KM

Folhinhas e Biocks
para -19-17

Papelaria Queirós.
QUITANDA N- 60

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião donlis-

to pela Faculdade de Medicina du Itio
.lc Janeiro, com longa pratico. Trabá-
lho- garantidos Consuiuis diariiimcnte
Consultório, ,-ua da Quitnnila n. 'is

Pó de arroz 0
Medicinal, adherente e per-

túmàdo. Lata 2$ooo.
Perfumaria rlando Bangsl

RESTAURANTE: RECREIO
Grande casa de pètisquoirns oiule 5c

en uniram fcmpre as melhores petis
queiras desta capital. Tem um grande
carramaneliâò ao ur livre.

43, Rua Luiz Gama, 40
(Antiga Espirito Santo)

ESTÔMAGO, FIWDOE INTESTINOS
Dierestões difficeis, azia, gastrites,

òhterites, prisão de ventre, máo iiali-
to, dôr o.pcso no estômago, vômitos,
dores de cabeça, euram-e com o
Elixir cupeplico ilo prof. Dr. Beniciò
de Abreu, A' venda nus boa- ptiai-
macias e drogarias do Itio e dos Es-
fados. — Deposito — 10, Ilua 1" dc
Março, 10. - llio.

Curso de taia
Agenor Rios, primeiro

prêmio do Instituto Nacional
de Musica, professor de flauta
e solfejo. •
RUA DA CARIOCA, 48

¦

Cinco contos
de réis!

em dinheiro para comprar
um terreno bem locali-
saelo e ne.lie edificar um

predio do valor de
Dez contos de réis!

é o que cada um pôde
conseguir inscrevendo-se
desde^já naS^rie Ideal

da Companhia

. PERSEVERANÇA INTERNACIONAL ^Avenida Itio Drancii n. 171—.
HIO DE JA.NK1H0

em-se

Companhia do Loterias Naolonaci
do 8r.nl

Exlr.iccücs iniblicis sul) a fiscull-
suçãu do governo federal, ns '.' I|2 c
uos siiLh.nlos ás II horas! ii rua

Visconde tle llaliòraliy u. ii

Amanha Amanhã
A's 3 horas da tarde

;oo — i)

Por 85000, cm décimos

Os pedidos de blllitcs do liilc-
i-lpr (levem ser acompanhados do
ninis liUII rei < para o porte do Cor;
.-cio e dirigidos nos niientcs geraes
Naznrclli & C, rua do Ouvidor
o. 91, eaixii ii. 817. Tclefi. LUS-
VEL e un casíi V. Guimarães, liu-
snrio, 71, estitilnu do beco das Can-
cellus, caixa do GorreiÓ n. 1.-73

¦__>-_______-
UAO ENTRARÁS

DINHEIRO

1 
Empresta-se sobre jóias,
roupas, fazendas, metaes,
pianos, inoveis e tu io

que represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TEI.KPIIONK 1.972 NOItTE -

'Aherlo dns 7 horas tln
manhã ús 7 <lu noite)

J. l.i__R-\L&C.

TelFs Bier
A cerveja preterida pelas Se-
nhoras (leve e saudaveU.

Inlroduzida no Brasil desde
1865. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1689
com MEDALHA DE OURO.

Rua SliacUueo S2
antiga Cerveiaria Logos
ÍELEPHONE 2361

GARAGE ELITE
Automóveis de 10 IIP para pas-

sei..s, excursõe!, ele.
Telephone 476 Su!

9*

Í.QTUDP3S2
i

niial.]i:cr quantitludc uo jóias velhas
•om ou sem [iciiias, de «|t..ii«|U(.r valor e

¦ a.ilolas iiu uiMiinlc do Soicüirii»; |)íij,m-sc
liem, na rua (ionçálves Uias n. i!7.

Joalheria Valantm
Telcpliiuie 9U4 1'onlial

IIII3
jóias n preços Dnratissjmos :

rua Gonçalves Dias 37
un

Joalheríi
fclcpiione k. i"di — Central

i!e:rtini

A FIDALGA ¦
Hestaurànt onde.-o reúnem as molho

ics familias. Iligorosa escolha leila ti ia-
riiirhciilò, .em carnes, caças c le^mnes •
Vinho-, importação tle marcas exclusivas
da casa. Preços inodisõs.

HUA S J0SE', 81 - Telep 4.513 C

PENHORriS
Leilão de penhores

Em 10 tle novembro do I01G
A. M0TTA & IHMÃ0 5, beceo do Rosário; 5
das cautelas vencidas podendo sei refor-
mudas ou resgáinèlás alé .. hora Uo leilão.

COFRES
Vende-se quatro usados de

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

Faz-se qualquer postiço dc
irte com caucilos cuido
.'enteado no salão 85OÜO
.ll.ini.'iirej— Trata-

mento iJa-unliiis 3$0li0
Massagens vibialo-

iíüC appliiaçào 2SOO0
riritura cm cabeça "U$Õ'UU
l.ijrdgcns de cabeça

a  2S00O
Perfumariris finas pelos me-

Iborcs preços¦a'ão òxcliisivniunntc paia
enhoras Cn>ii A NOIVA,: (j
na Rodrigo Silva 36, antiga.

Ourives, entre Assemb éa e
iíoio de Sctiiinbró. Teieplione

l.c-.J7, Cdiitrnl

Bélm _8_B____ ^__3S8_S______ a
A SAUDEI Febre): Eis aqtii o que te faz |inevitavelmente fugir, maldita, o QUINI UM LA-

BARRAQUE.

PETISOUEIRAS A1 PORTUGUEZA
lili.il dá caía ilarroen» Tei. •>'>',1 Xorlo,

105, run do Rosrtrio, 105
(ENTRE QUirANOA E AVENIDA)

CASA MA!lll/, l.'i.'i.li. IStVi nuile
tSl.l.LA 1)0 HOSPÍCIO tSi

(.'ii.it'* .1.. i.i.i .!.i i:..ii.c|.','iui
^ AM.VNHA t0 M.Min..'

Salada tlc bncnlhiiò á pòveí*
rn, cozido especial, mocotií ;í
portugueza, luarrcco com ar-
ro„ dc forno.

AU JAN'1'Alt:
Sopa ú juliana, borrachos

com pirão dc batatas, vitella
assada com arroz do forno,
peixadas«.- Iiacalhoadns.

T...|os m iliai ostr.-f Irciros, nvxil!iui'«
i* iii..i..

Variedade em legumes pau-
listas.

Vinhos superiores. Cliopp
tia ll.inscatica.

Sli.noel Fernandes Barrocas

CLUB PARíSIÈNSÊ
-.Jttn--iimi 1 «ui.-r.'.'»JW.J..-.-v. .-.-.i ..

f?(H'il'.lll4l* l.lifrill.lli.li*.. i|i> .iildi.i-)— r.ll|i|.ul.| (.11 IÍ'I. ';
Aiiti.ii»ii.l.i 11 Imitiiiinar «'in l«.l.i 1. luià) poliu Uu.,-
P.ili i,l>» 11», *.J i- US — (luiue.Miiiuim da l.ulc.ia ilo

K-i.ili. ilo 1'uninA
Filial :ltl(> IM! JANEIRO, rua d..

Quitanda, 107—sobrado
SEDE iPORTO ALEGRE

A-t'HfÍ.1"» (.ri-H.'"» i m ni.|i'» ui Lfliului «í 1 lt<j .:,,
Agencia» lucaes em ledas a* luealnluile» au Hslado S

Dttiii|ueirv». li.uiio Pcluteiiio e I>a.'.co do Conimcrcio do Coito Alegro
Capital rcaltia.li JlOicOiflSOOO
rúii.li) (lu iNcrvn  .Ii27:ílíítSl!iOPremiu* .lliliibuliloi ai.'. :f..,0 ifi-u 'OÍ:5üOí5Ò.)t)
Pró lumliiai inaiii.iiiii.iu» ai.. ::u 1. líili; lí.S:,1..*.
PreslninUlní lor ca loi nlú .'IU|C/HI ii ",S . n
Picíiunii liu efleetivo» em Sle),0/I9l0 Tá'.»*'.
Proso, :•<> mexes—Jóia, so$ooo—Mensalidade Rs, toSonu

0 llín .Io Quinilim l.iiliiirriipie
n.i iIum' dum cnliVo de li ur, ilcimls
do ca 1.1 K.reiçâu, é quanto luistii
paia restabelecer, ileulr.) dc pouco
tempoj as lorça* dns ilneiilcs, pnr
mai- c(,*..lniliis quo sejam, e parn
caiar scgummeiifc, sem nbaln, a-
lllolcsllas ilo liuigniiiez o liam-inia
us iiiiiis auligas .; mais i_-ti.-l.io- n
qualquer iniiio rciiicdiu. As maus
tenazes lebres dcsiipiiareceui rapi-
ilainciilo toniiindo-sc esto iieruico
i.ictlie-amcnlui

Pnr istn, ao |ic--oas fracas, dc-
bilitiiilns pelas molc-lias, pelo tra-

«s_mt_a«s_i_____^^

lialli.) ou pcln» excessos; os adultos
fiitiga.lò- pelo mui rápido cresci»
mento; .1- meninas que custam u se
forinnr a a *¦ dcjuiivulvcr; ns s«- B
nliorns nnrulasi os Vclliíu cnliãquc- fc
ri.lns pela ei.nlo : ns aiieiiiicns ilevcm H
liunnr.vliiliú ile Qiiiniuni Ijilinrraque. í]
li' paiii.'iii,.iin..iiii. rccuiiimeínladu ri
p.ir.i os i-onviilc-ce.ltcs Ai !..i--e u fl
Quiiiiuni Lal.ar.-i.quo em to.ia- plmr-lliaeiiis e drugiirias,

Depüsilo : — (J.i.-a Frcrc, rua Jacob
11. 10, cm Paris,

' 3 . MAJEST1C C
j BÇharutos linissimos leitos a»

Iinâo 
com superiores tabacos

de Java, Havana c Baliii.
Deposito: Rua Rodrigo Silva

11. 42 — iJ andar

\dyfdjl • wv XJWI^WWi
_aaIS__3S=a•;5B¦J¦,,'

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SHDE EtM LISBOA - * 

FUNDADO OI 1S64
Capsta. 8S.OOJ contas fos*i'S

Saques á visla ,>. Descontos, co
ea prazo sobre .'K%^ *Êékv~ brancas c-todas
todos os paizes. < Ç^^^33_^«vÍÔ as operações ban

, carias.Depósitos á or-*.^>n/>^ .
dem e a prazo á: zfflUgm&i,
taxas mais vanta
iosas do merca-
do.

Empréstimo*1
caucionados.

IBSÍ-."
^Vv__tis^/^5^]'*>

Âflimcia na Cidade ÍSo.y.i - PRAÇA II DE JUNHO

1Filial no Rio u
de Janeiro, RUA |
DA QUITANDA--ALFA X DF G A-

jmii'n.^m—wj.jb».—

Cabellos brancos
Usnc liiiiliantina «Triiimpliot parancas

lunlinl-l.5. ii.i-i:ii üillUD. Vci|.|C-S0 UM:-Cgilinlcs pciliii;iiui,i>: Ü.1ZÜ1", Niiii..'-
i.ii-ii Postal, üiinnfn Griuule, Cirio, llcr-
iriunny e Gniumlu « (i. e cm Nictlicrby
drogarias li.u-.eHos, Mixlac Lupcs.

Mcnsiiliiicnti'
I prêmio d" Us ... . r,-000S')0_
r prêmio oo lli  ** 0U(*S(><iU
I premia <!<• I;, . l-.OOUSOOil
4 prcin.os de Its W)a$, -J.iriiiSou •

ia pieiniosiio lu." Oa ';0iio.*. »30
. 8üpreini0J ..-11;. 10, S. lf*;uü.iSüUUg|—

ilWprcinios  ¦Jl.liUüSOOJ ú premios ....
Au* prcslon)i<tns coiilcmplnilo» e.im premi..3 dc Ri

é facilita u .1 ile-istenc.:., quando não lli.s com ler rc.
Ia» ...10 )orlcailos diiiiinto ¦ |.iu-.. iln contrato sc l,i
cntrailns iiccre<culas de uu... b iiiflcaçào do lu ',', som

ACEtNTGS—Acroitam-so, .le.-.li- que nproscnlcm boas 1
i-SSR-t______K9S__ll

Anmial n cxli-aordin.iria
inenlc no dia dc

Natal
1 prêmio da [ti
I prêmio de Us
1 premio ilo Us

2Ú.00 $.}.'..'
iiiiOOOs K)
10:000$. iU

 ."O-.O 0J kj > I
3005000 c lOOSOuo

W..J- .s Aos pro-lanii— í
ar.i ,1 devolução de suai |Die o vnlor das mesma-, ?

......... G
S2fJEE_?l..'.

Beíieza do rosto e cabello

f«) liiü

N2o pode haver verdadeira bcllcza sem tnr.a
bonita pelie0- preparados sclehliflcós dc Muie Pinto; anpMva.lo* pela junta do liyeieue,

rom iittcslmlos Jo ilivcrs.s molicos o numerosos c.leitc*, são oi 'muis cítieazcs
para o tratamento tl-js cabellos, d.t |wlle, d..s ru;;a-, laida-, cravos e cpinlia»du rosto.

TINTURA DALILA
Para a lOliuiicão rápida e inalterável do cabello

Todos estes pioparados vendem-so edilo-se prospectos explicativos nas ca-asscguinlcs:
lüíilui ltnsto«& Oimn.-fíin do« Ourives, -10; Garrara Grande - Uiuni.vana

ÇO: üi-ii 1.111,1.- Diin.t.ii-. in:í; Cumi-iiiii Gonies.—Travessa S Fran.-isco*. "'
«I Drugánu Ha-i.K —Sele de Setembro,09: Gonçalves Dias,

9õ—Allcnile-scn pciliiio- |m.o leleplione 1,830.
50. -Avenida Hio Ura:.

"rjjgsfjc. 1'nlta dn nppVtitc, çagor-y
gilan.C.tos j: ii'; i>jiiuriu»,i:i- g

l.it.smo, iiuciiiiii, iuipüicncia,
Cumin-su i-oii> .. u<.> ilo'UPO._,:=-==r= ,!

g.-—-
de rilr.is.Mlll

li--, llrng i.i.i llospírió, tf.
§ Granado, 1° de Marçu, II.
i Hi mloro Abreu, Noluntarios
l Pátria, Al*».
3^ «ra

da

Í'Ò sanque Víchitio é a causn laisnte de
ií I tüdcis us moiBSii .»'• -»- (BOUiíD.KU)

Depuraè o vosso sangue usando a

ITAYUP1«A SILVA ARAÚJO!

Não precisa dé reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO CliltAL

Rua Thcophilo ülioni n. 34
Teicphíi.ue .Norte 3."j

u IjIcop excitiáiviinente vegaial
í^r__s________* i*4+..A, ¦&XJ*

CAFÉ' SANTA RITA

DEBILIDADE, NEURASTKENIA
CONSUIVIPCÂO, CHLOROSE
CONVALESCENÇA

pr^ Deschi
l=.enf!cg!©bín0

;í>

ESCOLA DE CORTE
Mme. Telles Ribeiro ensina

com perfeição a cortar sob
medida e com os mappas, em
25 lições.

Pratica por tempo indeter-
minado.

Moldes experimentados eali-
nhàvados.

Acceitam-se fazendas para
vestidos meio confeccionados.
Aulas de chapéos. Av. Rio,
Branco i3", 40 andar,Odeon a
direita do elevador.

iodos os Médicos Droclamam que este Ferro
vital do Sangue cura sempre. Reslitue saúde, força,
belleza a todos. Muito superior á carne crua, aos
ferruginosos, etc.

VINHO, KAROPS
Exijam-se as palavras DEsCHIENS, PARIS (Franco).

___Ma__wt_ü___aoiaia ;¦¦ ,-i.u.i..i*^u»a_ií*.'_uii*>_.i ____.

I> 1 *s® aili|uii'iiln 011 lieredilaria em Iodas as
iniinilc.-.liiçüeò. Itlictiiiiatisínu, Kcze-
nia-, Uhieriis, Tumores, Üoics nui-cu-
lares c o-seas, Dores de rabeca 110-
dumas, et-, e ludas doença-•rcsul-
iiinlcs de impurezas do sangue,
ciiriun-so inliiilivciiuentc com oLnico que com um só Irasco faz desupphíeccr (|Uiil(|iier manilcslaçãu. Uma |colher e.nús as roleiçúes. liu. Iodas a- pliaimatias.

A SNOTRE=DAME DE PARIS

llundn \"e. n. M. têOj.nóhõ-i-ipiiNo.ríe/
e rua M.ue liai liuiiauo, zl. Tèienlioiie
1.2.18 Norte.

Í3___í"___3

MO VE1S A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

Professora de corte
Habilita a cortar por escala geométricae pinlir... ipiai.pier modelo, iue;usive liiii-

leur, em pütl us lições
Também curta iinndcs sob medida c

nudem ser em laz-ielas, nlinliavados c
provados uu meio çonloçcioniidos,

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Rua Urugimyana 1-10 r andar
TEL 3.573 N0IITB 

'

(ti \<fi\

A Mnln Chineza, á rua do Lavradio
n. Cl, .'• a casa que mais l>ariito y-cmle,
vi-lo o iriiin.le sortiméntn que tem; chama
a iittciiçiíu dos scnliuies viajuiiU-s,

ANTAIICTICA
Recebem-se pedidos

e eiicoiunieiidas des
tas aíamadas cervejas
no Deposito á rua Ria-
chuelo n.92, (Emprc-
sa de Águas Gazosas);
entregas ao do miei-
lio Teieplione 3.S1 €.

Canos Alannesmann
Vendem-se em S Juse do 1 a'çadn, Is-

lido d Kspirito Santo, puni H) fíihirn'—
tro-, tubo» Mannc-nmnn de ferro lamii d
e àlentisadu con: o diiniietro inlerm. ue
0m. -20.

üs pretendentes podem dirigir-se ao
presidente da respectiva Gamará Muui-
cip I

Chapéos (ie sol e bengalas
0 mais variado sorínnento encontra''
?e na CASA I1AIUI0SA; praça Tira-
deiiles 11. U, junto á Camisuria Pro-
grosso,

K. B. — Nesta casa cobrem-so
1'l.apíos e fazem-se concertos com
rapidez o perlciçãõ!

LOTERIA
ni:

S?3R_ _» ia

üarantida pelo ijovenio
estado

Terçá-teira, 7 do corrente

I

Po r 2$70Ó

ida

*andes sal_&os ein tolas as
secçõss a presos sesn prrece-dentes,
OJicâaa de c©sffi_?a e taiileu?

poup aa_nes

flOTELAVEHIDA
ü maior e mais importante do
Brasil. Ücciipaudo 1. melhor si-

tuação da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electnèos
Freqüência animal de 2U.0ÜÜ clien-
is. Diária completa, a partir de

lOSUUO.
End. Teleg. -- AVENIDA

ílll) 1)1' IANKIHO

j (Em fôrma'de pó)-Cura'•» catiriga, suores fétidos das
axillas, suores dos pés, etc.

Caixa: 2$)00.—Depositários:
Thcodoro Abreu, Voluntários,
245. —Bragança Cid. — Hos-
picio, 9.

-ff

Vlme. Alexandre
Massagem, manicure epedicure
Rua S. José ri'. 122, sob.

Teleph. 3.419 Central

Papeis pintados
Casa Brandão

E! a única casa que nesta
época pôde vender modernos pa-
peis pintados desde 400 réis a
peça; á rua da Assembléa, 87,
(próximo á Avenida).

Bilhete- á venda em todas
as cas-s lotéricas.

»*áo fc^lWaTaml"
Com os preparados para 1

pelleí U.-eiíi só a 1'EROI.IXA ESSÍaL-
IE. unico que adquiro e conserva 8

a (iclleza ila cut.s. AppmVadii pelo a
I.iislittlto tle llelleza ile Paris e pre- 1
iniado jiéln Exposição de liiiano. Pre- s
ço 3S000. I
Encontra-se â venda em todas ns S

i'i;rliiiiii.ri:.s aqui e em S. Paulo. 1

Grana Bar eRotisseriõ
Progresse

'14, Largo de S. Francisco de Paula, 44
TELEPHONE 3.S1-Í-X0RTE

. O mais confjrtavel saião. Cozinha
primorosa.
Segunda feira, inauguração do fogão
Muilelo typo noile americano, anseio,
limpeza c rapidez 0 piimeito nu gênero.

Menu
Amanhã a- almoço':

iMavounaise de badejo, pap»..á minhota, cassolet á paris'-ense,
Ao jantar:

Leitão recheado á portugue-za, cabrito assado á moda de
Braga, rávioli á napolitana,
outras iguarias.

Deliciosa çàrráfeirà

Cabaret Restaurant do

CLUBMOZART
A elegante bonbonnière da rua Chile, 31

Hoje, ás 9 horas, colossal suecesso.
Artistas sub a diiécção do popul-r e a
upplaudi.lo caharetier GIÜSTIK.O MINER-
Vlíil, cômico, uo gênero, o mais querido
da elite carioca.

Programma:
M. CLARETTE, cantora Iviica,
LA HELH UL1AXA, eãrella italiana
LA TKOYANA, cantora hespanh .a.
GLORIA TELLES, bailarina e can-

tora hespanhola.
IDA FL0lílM"L, cantora internacional
G. o M. MÍ.NERYINI.
VISCONDE ArjLLLAItü, ventriloquo.
Vaiiado .'orpo do baile.

ARTE, MUSICA, FLORES

Orchestra de Iziganos, sob a dirençãn
tio professor brasileiro ERNESTO NERY.

Sabbado, 4, grandiosa soite»*

Todos ao Mourt.

FAL.iC_ T&_iVí'ft_
CVCL0 T1IEATRAL BRASILEIRO

"8

Grande companhia italiana de opc-
rotas EnORE VITALE

H()JE___:_^HÜJE
A's S 3/J du nuile

Primeira lepresentação da novis-
sinia operela cm tres aclos c quatio
quadros

J I^R PB 1

Libreto de P. G FLERS, musica
de RENE' JEANNIN. Luxuosa e des- {
lumbrante inuntágeni.

Caprichosa, niise-en-scène ido Cav,
t.tloie Vitale

Bilhete? á vendi na Avenida Rio
Branco n. 138. Telephone C ò7.'l, tasa
Lopes Fernandes <i C. Preços do ces-
turno.

Amanhã

THEATRO RECREIO
Compunhia ALEXANDRE AZEVEDO -

» Tournée s Cremilila d'0liveira
HQ.1E —HO.IP

Duas sessões—A's 7 3/i e 9 3/1
A" peça sacra, do EDUARDO GARRIDOoirninau)

0 MARTVR DO CALVÁRIO vae á scena
C"in o mesmo deslumbramento com que
loi apresentado no Tlieutro da Natureza.

Deslumbrante . hiise-cn-scèné i òbse-
uiiisanionte leila por João BarDosa. Pre-

«os do costume.
Amanhã, as ;

DO CALVÁRIO.
:/4 e 9 3/4—0 MARTVR

Domingo, n matinêe - ás 3 horas—Be-
neficio du Caixa Beneficente Dr. 1'ani..
da Luz. do 8' di.-tncto. A cumcilia—
LINDA rL'N't:Ci'.lN'.l!!\ e brilhante mter-
médio.

Em ensaios,
de lleiin Briet
u'0 íveira.

a notável peça—S1M0KE,
x. Proúigóiiistái Cieimlda

CLUB DíiS BGHE ;s_S
HOJE HOJE

Todas as noites

Cabaret
Sempre nuvi lades!

Scinprq variedades!
LACRASADE

cabarelière

{Orchestra de Zingaros g
Regência do maestro 0. Andreozzi

RESTACftANT DE I- ORDIIM
COZINHA INTERNACIONAL

MUSICA
FLORES ALEGRIA

A partir de li
do oriente, só
íerá peiinitlido u
iniriesso cem a

apresentação d., respectivo coiivhe.
Lindo òrbsráthrii- de vuriétés

Aviso=

Theatro Carlos Gomes 
"j

Coiiipaiilnailo Éden- Tbcatro; de Li:
boa-Emnreja Teixeira Marques—
G> rencia dc A. GúrjãiiHO«TE HOJE

ESPECTaCü'1.0 COMPLETO
A s 8 l/ü ua imite

Festa arli.-tica de CARLOS LEAL
Primeira representação^ nesta

tem poi aua, da populurissima revista
ae Luiz ü'Aquino, Peieira Coelho e
Albcrio ISarlioSii, musica dn Thoinuz
Del-Negro e Alves CoelhoO 31

O nmcl de «17» por CARLOS LEAL.
0 papel ile n3lii por JuÃO SILVA.

CASOS E COISAS". (O Tado o a
B hérnia ein Ptirlügiil)— Conferência
peloaclor CARLOS LEAL, cnm a col-
iaburaçào dos princii _es artulas da
• omjanhia Fados, Monólogos e Cun-
ções.

Pela iniica vez, os celebres quadros
Íúso-Íirti>ileiros i o A voita do 17o—
o O 31 im linisil i.

THEATRO REPUBLICA
Emprczii OLIVEIRA á C.

Grande companhia italiana dc operetas
CARAAIBA-SGOGNAMIGblO

Director nrlislieó,Ctív, ENRICO VALLE,
Director musical, maestro GIUST1.

HOJE - A*s 3 su - HOJE
Quarta recita de assignatura—^Primeira

representação da opereta. do maestro

ÜDDIO oiovinezza
Distribuição : Dorina, MARIA IVANTSI

»lari..,\VALTER GHANT : Leone.E, VAI I E •
Eleiiii, N. liARV; Kmma, M. Zanaruli;
Ieresa, A. Baratelli i.arlo, G. Mu^-iAntônio, G. P.ider-ai; Rosa, A. Consulto.Pela sua montagem, deslumbrante «mi-
se-en-scène ¦ o raiignili.-o desempenho
AUDIO GlOVINEZZA será mais um grandeexilo da companhia.

Domingo, gittniliõsã « malinéc »', lii-Ihele- á veii.la dns |u ás 0 hora» no• Jornn) du lirasil . e depois Du tlicatru.

iiGejSía-.iseaii-o S. „csé
Empresa Pasclioal Sogretò

Con.panlu.i micional. ruiidiúiti em I de
Milho de 1911 — Direcção scenica do
actoi Eduardo Vieira-Mueslio director
da orclieslra, Jo^é Nunes.

HOJE HOJF
3 de novembro dc 1910

Tres sessões—Vs 7, S3/4 c lu 1/3
A revista põrluguczá

Brilhante desempenho pela companhia
acionai.

A maior victoria do theatro popular
Os e-ne-laculoç começam pela exlubi-

;tto de liims cincniatogi-apiucos.
Ainnnha-A'"hEDEA SOLTA. Era ea-;aios—Da (IV 0 PB'

fiílÉliil-
(EXfERXATO)

Organisàçüo de uma sociedade ie pro-fessoic> o iiistvuctores da Escola Militar e
offi'iaer elo Exercito. Aulas lurirriiinari-
do desilo 9 ilo cone te. mensalidades rn-
zoii-ci-. Rua Archias Cordeiro n. ÜCG,
Meyer o ludos o-' Santos.
8B«-B-»__l_!,JI___a_

CASIN0 TÊ_ÃTRÕR__NÍX"

Sexta-feira, o—1^ e -2-> sessões, ás"P
e 9 " i

Prcgranima — 1- pa. te :
1 . _ Ouverlura, pela orchestra — i',

t,Cosinn'?moiiulogo. 3 . Amor dc Pa»-
t.uc Figlia il'oro,

^^%S___S_ ©»í_._B>Íi_3
A rainha do transformisuio

•\- , a comedia—OS APUROS DE 1.1-
SETTE, M traiisforniaçôe em iu miuuto«

-1 parlo—1 , Ottverture. i , EMurailo,
r.otu gnindes novidaues. 3". l.ran Via.
Tran-furmiiçõos avista. Sempre FÁTIMA
MIRIS.

Sabbado, 4 de novembro—A's i hon-*
d» tiuilc, aiti-liea «matinóe blanche »
tlidiraila i'^ Kxinas. imnilias.

t nico i'nni'1'it.i da eminente violinista
I.Mli.l.v FRASS1NUS1 (irmã de FÁTIMA
Mll.iSi.

Brevemcnti*, estr-a aa comoanltia Adc-
liua-Auru Ac-rancbea.


