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ppiiiade de faizès na Grécia
0 grjniie patriota arrasta, mao grado o rei, o seu

paiz para o campo dos Alliados

Paris, outubro, 191(1.

Parece (|ue o scnlimenlo do patriotismo í-
mais vigoroso c ninis clnrividente entro os
1,'l'e'güS dns illias o os (ln Ásia Menor tln que
entre os dn (irecia projirinniciilc diln.

, Ila, nnrn; justificar esse pliciioinciio, vlt-
rias razões: primeiramente a população des-
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O Sr. Vcr.iz CIOS

ilhil
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mais pnrn e muilo mais authénli-
i. dn Circcin continental, |)ois yuan-

ilo se licrnm ns invasões suecessivas da pe-
jiiiisuln balltaiiicn i':i elos sluvos no VI século

ic ;. ihjs turcos no XV) essn população se
açlioii mais ao abrigo elas misturas ejuc alie-

,1-ariiin :i velha raça helciiiea;
D.-pois, ,os .•ioiTrimcnlo.s contínuos u que os

insulares íornin Mibmcttidos exttllHrain o pn-lriolisnío desses gregos «ine tiiilinin jieriniine-
«-ido subdilos ottomnnos, no passo «juc, em
1Ü'21. a tlrecin conlineiiiíil havia sido liber-
fada do dominio turco pela Inglaterra, pelaFrança e pela Kussia. Vestidos e ce.nlii.ua-
mente humilhados no seu sentimento inicio-
nal, ns patriotas dns illins sonharam com
.una (irecia independente c forte, capaz eleus libertar por seu turno. Crcln, pnrliculni--
onciile, aspirava com ardor pela nova em
seria reunida ú mãe-pntria.

. Após :i .guerra greco-iurcn, de 1S97, cjue lão
niai acabou para a's armas gregas, os creten-
ses, que Unham nproveilaclo u ci rou instância'para sacudir o jugo turco, não quizernm por

(preço jilguni voltar ao antigo estado de cou-
sas. Como,., porém, .não era possível elesmcm-
bi-ar a Turquia vjcloriosa, n diplomacia elas
potências prolecloras tln Grécia encontrou a
solução seguinte,, ijue í verdiideirainente um

que

•r.OP-

(Especial para A NOITE)
modelo tle ironia: CrcLi voltava a ser ilha
turca, 'pagaria impostos A sua metrópole ot-
loinana, porém teria • como jínvenmdor um
prineipo grego e u sun guarnição seria for-
iiccidn pelas potências protectorns dn Orcei,i.

Como ludibrio a um paiz victorioso não
se pode dbsejiir escândalo inuior,

Estabelecido esse principio, o patriotismo
dos crelenses alnilii mais iirdcnlc sc tornou
o um dellt-s — Vcnizelos -- assumiu aberta-
incute a chefia do movimento revolucionário,
Nem um instante os cretenses perderam 'le
visiu o seu flin: «lia a «liu multiplicaram us
stiii.s manifestações e, fiiiaiuiei.it', aprovclltiu-
do o ensejo das eleições gregas, chegaram
no extremo de elegei- li.n.bcui deputados c
de ciuillir a pretenção «le «juc esses rcjM-cscn-
liinlcs — subdilos turcos tlc obrigação —de-
viam tomar assento... no Parlamento de
Athenas!

•» •
O escândalo era exagerado. As potências

protectorns, mâo grado a sua parcialidade,
não o podiam tloccnlcincule endossar. Toda-
via, fecharam os olhos A provocação, nn tli.i
cm que Venizílos. ndoptudo pessoalmente
pelos gregos tia terra firme,; sc tornou pri-
meiro ministro do rei da (Irecia!

O estadista ennéetisc, homem ele acção c de
rara energia, não somente encarnou, desde
então, o sonho «Li unidade e tln grandeza na-
cion.ies dos seus compatriotas, como lambem,
a pá ri Ir desse instante, emprclieíndeu n obra
colossal du sua realisação. buscando, a todo
custo, a libertação elos gregos nindn sob o ju*
go ollomnnn, islo é, os gregos das outras
ilhas e os da costa dn Asiu Menor,

Em 1911, iipriveitiindo a necasino dn gucr-
ra jlalo-turca, Vcnizelos archilccloii ii colli-
gnçãii bplltaiiiea, cujo resuilndo, como se- sn-
lie', foi o esiiiiigiiinento dos I arcos", ein 1912.

A obra eslava começada: mais tle tlous mi-
lhòo;j de gregos orani libertados; Crcln d ns
duas grandes iliuis de Milylehc c Chio lor-
liavam-se gregas, assim como toda o costa ela
Miicctloniii, com o grnnde porto (le Snlonicu,
com Knvalii, Drama e Seres.

• t .
13, para terminar, essa obra ele unidade no-

cional, par:. libe'\l:ir :is ultimas provincins"irrcdentòs" que Vcnizelos reclama, desde o
começo tln grnnde guerra, a intervenção do
sen jiiiiz ao lado dns jxilenéius (jue favoreci'-
raín, nlé agora, a rectMistituição dn Gi-cri.i
contra o oppressor hcreditnrio: o lurco, i:
cojiti-a o rival otliadb: o búlgaro.

A miserável traição «iuc entregou n Mace-
tlonia grega a esle acabou por íicorilnr tlolò-
ros.-iihcnle o lialriolisinu põ~p'itlnr que, tvnbii-
lhado por umii jiòliticn licfnstãj não eónípré-
liendia bem de j.ue lado estava o seu rcil
interesse.

Neíii nm instante o grnnde Vcnizelos dei-
sou tlc invocar as aspirações muis profundas
e mais nobres elo sentimento nacional.

K' por isto que o manifesto lançado dc
Cnnéii terá n força de arrastar todos'os ver-
datlciros gregos, queira, ou não queira o seu
desgraçado monnrchii. .Iú milhares de voliin-
tiiriós parlem jiarn :i Macedonia; afim tle li-
berlnr Dra ino, Seres c Knvnla.

Amanliã talvez assistamos no estranho es-
peclnculo de ver uma nação inteira tomar as
armas para expulsar o invasor, contra n von-
tnde tio seu rei, que, no contrario, lhe abre
as portas tio i>niz.

Nno será csíie o phcnoineno menos curioso
da Grande Guerra.

Dunelrio fie Toledo.

SUCCESSAO PARAENSE

'regiias â luta
—*,-

O Sr. GastelSo Branco
írantjuiíio.,.

esta

A desistência do Sr. Enéas
própria reeleição vciu trazer
nos arruines ela politicagem,

Srs. l-lo.v
sabido, o

federal,

agora os nomes do
i i (tosado, Como é s
biiggerido pela bancada

Ma ri i n s á sua
alguma calma

que arvoram
Simões e Sil-
primeiro foi

no passo queo segundo nppareeè como sendo aquelle n ser
siíffrngado pclu convenção du Partido Repu-
l.lieauo elo Pará.

Na exjicclaliva do uiíiri divergência enlre n
iiaiicadn e u convenção procnraviimos colhei'
informações «liuindo nos npp'aç.eceii o Sr.
deputado Cnslcllo Branco, que se resguarda-
va ela chuva á poria dn Associação dos Em-
pregados no Cóminercio.

—Não ercia que possa surgir alguma di-
vergenein enlre n btii.cneln e a convenção;
liaverá plena harmonia de vislns, embora não
lhe possa garanti) si ;i bnncaelii seni uiiaiii-
mb na (icceitnçüò desle ou daqnclle candidato-

li' verclude qne a bancada apoiitoti o nome
dp Sr. Eloy Simões; esle, porém, eslá des-
vhulo cm virtude dc suas propfias declara-(,'ões e cu mesmo recebi um Iclcgrainmn dn-i|iK-lle iiiuigo rije dizendo que não ncceilnva
u indicação! Nestas condições, ao que pare-ei-, será indicado o nome do Sr. Silva Ilosn-do. liste candidato, epie é presidente da com-
missão municipal do Partido Republicano doPará, conln com gemes sympathias, é lio-
inein de muita honestidade, cultura e acção;havendo, quer como senador estadual; cargo
que .-linda oeeupa, quer como intendente quefoi de Belém, revelado provas de capacidade
e aiiior no seu listado.

Como vê — concluiu S. Ex. — tudo eslúagora _calmo, c- posso lhe dizer que preferi-lia não houvessem surgido os contratempos
conlicculos ú reeleição do Sr. linéas, afim de
nue não tivéssemos n registar esse começouc agitação pólitica!—Agora, Sr. deputado
uma infoi-nineãosinliíi?..

-Qiiai?
*—Para onde :*i'á o Sr. Énéus?- -Ora, eu enlão vou In saber dessas cou-^¦as? Muito nie admira que o amigo tenha ncoragem de me lazer uma jicrguntri que 

'
!'iii-:i combinações muilo iintéeipiidas, etrarias á moralidade dos partidos...

poderia nos dar

nn-
cnn-
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A co rri,m em oração de uma
data histórica argentina
BUENOS AIRES. 4 (A. A.) - As es-

tolas desta capital já iniciaram os prepara-tivos para com me nio rar, com grandes testas,
o centenário da passagem da Cordilheira dos
Andes pelo exercito libertador, òrganisado
ípelo general 

"San Martin. Essas festas te-
L'2o logar a 20 de Janeiro elo anno nroxinio.

Uma subvenção de vinte
contos á Escola Normal de

Sylvestre Ferraz
iBAEPENDY, 4 (Serviço especial'"da A

NOITE) — A Câmara Municipal, visando
o engraficleciincnto tocaf, votou hoje a verba
cie 20:0008000, para subvencionar,; a Es-
cola Normal, equiparada; que virá üe Syl-
vestre Ferraz para esta cidatlc no próximo
anno. O direelor daquclíe instituto de cn-
sino, coronel Guedes Fernandes, aqui che-
gará, dentro ele pouco tempo, afim de ia-
zer as necessárias insiálíações.

¦ .<e>» ¦

Um gastroíiosno de
expediente

O mcthôdo de. reduzir, pelo aquecimento,
o consumo de um restaurant, sem lhe dinii-
nuir a receita, uào c privativo dos hoteleiros
das martiens de vias férreas.

.1 duas leijuas ile... (de nma das nos-
sas estações de aijuüs), ha um pequeno po-
noiulo, com uma Santa Apjparecida e varias
curiosidades naiúraes, que costumam atira-
hir a passeio os aquulicos.

Vae-se lá cm um trolg, que comporta oito
ou dez pessoas.

O boteeiro, de combinação com o hotelei-
ro local, faz saber aos excursionistas que.
lêijí necessidade de partir, de volta, exacta-
mente tis sele horas da tarde. A firula onde
se acha a santa, o arco natural de pedra e.
os oulros atlractivps nuluraes do local estão
um pouco espalhtuhs. Além disso o bolcei-
ro dispõe as cousas de modo a chegar ao
hotel dez minutos antes da hora fatal da
partida, o que sei perniille aos exc.ursion.is-
ias ingerir uma sopa apressada (e quente,
está claro) e uma ou duas gurfadas do pra-
lo subseqüente'.

O Solão Bechimol foi a uma dessas c.ccur-
soes e, na hora da saida, deixou-se [icur
trunquillamcnte na mesa, a deiiãrar o que
havia. O trolg partiu, entre os cpmmc/i/ít-
rios galhofeiros dos turistas sobre a gula
do companheiro.

Achando-se só, o Solão requercu a repe-
lição de um prato. O hoteleiro, desorienta-
do com a voracidade do freguez, foi buscar
o pedido. Ao chegar <í mesa notou a falta
do pilliteiró e de. uns talheres de praia. In-
terrogudo, o Solão .declarou qne linha rislo
uni dos excursionistas metter aquelles obje-
cios no bolsa, á hora da partida.

O hoteleiro, que era stibdelcijado, despachou
uin empregado, a galope, atrás do trolg...
c o Salão continuou a devorar.

Alcançada meia légua adeante, a comitiva
voltou, com muita conlrariedade do baleeiro
e protestos dos excursionistas. Apenas parou
á poria, o Solão. limpando os beiços, tomou
seu logar no trolg c disse ao hoteleira :

Seus talheres estão ali, dentro do ar-
inario I

E, liollando-se para o baleeiro :
íí'oc«, cocheiro, une já está vm pouco

tarde'.,.
R.

Mato-Orósso í- nm dos Estados da nòssn
ilezunlilii IJnlno que- se «li. mais freqüente-
mente no luxn do ter "enzos" — c. o que é
pelor, enzos, graves o sangrentos.

Desta vez,' Im, dc um Indo, o governador,dn oiilro a assembléa lollsliiílvn, fiopréxcn»
In-so-com esses personajens a mesma peça«ine já se tem rcprczcnln(lo numas hlpotezcs,
(-¦ni forinii «Ií- comedia nu Inrçii em nutras
de drama c trnjedln. .Mns, no fundo, :. bis-
toria {• sempre 11 mesma.

Iln. em ejuazl todos os Estados, oligarquias
perfeitamonle montada-;. O mui não é nem
desses Estudos, nem dos políticos que deles
tumiirnm e-ontn. O defeito é do rejimen pre»zldejiclnl que, si, nn União, dá ns rezultn»
dos que nós conhecemos, nos Estados, só
porte ser ou ifrotescú ou opressivo.

Como" quer qúo seja, :. verdade é «pie ns
maquinas, estaduais eslfio mohtndiis de Inl
modo que, pnrn chegar nn poslo de gover-niiilbi', o enndidoto lem tlc pnssrir por nns
certos ritos de ndczflo e- submissão nus do»
nos dn iiolitici. no inomento das lilcícôes.

A esses ritos ,st. submeteu o Sr. Caeluiio
tle Allmiiueninc, tjühllda (|iiiz ser governador
(le Mnto-Griixso, Deu Iodas ns ({iirantiãs do
fidelidade, iiiuslrou-se 11111 parlldarlo tão de-
dicntlo ci.mo os outros.

Decorrido, pori-in; nlgiini lempo, pnreceu-lhe melhor pnssnr de iiibordii.íido n tliele.
Ir.-iinilo i. con fiança dos que u haviam
clc.jido.

O aluai govern.-.doi- dc Mnlo-õrossò não é
novo na polilien nacional, onde figura des-
dc .1 Constiliilhle. l?oi sempre um tipo ii|>;-.-
gado, medíocre; nulo. Passou por aquela
assembléa e pelas que se- lhe seguiram; ei-
presidi e soluriio; sem ter (Indo .1 minima
prova dc inteligência^ dc hitlvcz, de qualquerelas qualidades que põem um lioiiiem jioll-tico em tlestnnuc.

Nessas condições, jinile-sc ler como nbsolu-
taniente cerlo que- o ninis que ele fnrá si
lograr um trluirifo 110 seu Eslndo, será o
substituir n oligarquia até agora dominante
por milra, que ele rundurá. E qual será amelhor ?_ Provavelmente iimbas serão pcib-res... Não se- vé mes.11'0 porque tomar par-tido por esln 011 jior aquela. O que se vémenos ainda é porque esperai- qualquer enu-zi. ele um politiqueiro como os outros leu-do apenas por si o vicio nrijinul de querertirmar-.se graças a unia traição.

Quando estai linhas foi-eni publicadas iáo Siiprciiio Tribunal lera decidido 1, "liabeas-
corpiis" pedido pelo Sr. Caetano de Albn-
querque, quò se «it.er garantir, cniitrn n des-iili.ieáo do seu cargo. De fnlo. a nsscniblén
lójisltilivn do seu Eslndo quer processa-loc conrtcnh-Io.

O que houver o Supremo Tribunal decidi-
(lo '— os leitores poderão, ele cerlo, ver em
outro lugar desln folha.

Seja o que fõr. ninguém ignora que o rc-
.limei, prezidciiciill é uma variedade maldisfarçada tio rejinieii absoluto. A única cou-zn tine se jiode fazer n um prezideute é
processa-lo. Nn ITuião, esse processo é in-
Iciranicnle impossivel; porque não hn poderalgum acim.i ¦'¦. do prezideute (ln Kepubiiea.
() prczider • Rcpublici; fnrá sempre 0
qtto quiz.' ,.„,„ -.cr por isso iucÓniodatlo.
Nos Eslili!' ;HEp 

' ¦: vezes, é possível — não
porque os V- 

' .-lcs estaduais sejam mais
i'1'iiniuozos. l')i:I3 r orqite uci.na deles ba o
poder dil União'; li como hestn ns ntlvei-RO-
rio.s dos prezidenles esladunis podem aeiinr
um apoio, isso lhes permite, ás vezes, ele-
znloja-los com o auxilio das nssòihbléas cs-
tn d pais.

Si o Supremo Tribunal tiver intervindo nn
política de Malo-Grosso, descobrindo uin pre-texlo quãlqticr pnra impedir n ussemblén de
decretar a responsabilidade do governador,
lera cortado o unico recurso do rejimen jirc-zidencial contra os desmandos do chefe do
poder executivo nos Estados.

Chegar-sc-á a esta situnção sem saida :gnrantia á Assembléa pnra que continue
n reunir-se t. lejislar, embora o prezideutenão- fuça o menor cazo dns suas delibe-
rações ;garantia ao prezirtenle para que pi-irjcc-da co)no quizer, cointaiito que não dissolva
.1 Assembléa.

E nliaz para que dissolvê-la si, pratica-mente, ele lhe dissolve os atos, não os exe-
culnndo '!

Ü rejimen prezitleiicinl, tanto 11.1 União
como nos Estados, será sempre esta be-
lcza...

De todo o barulho feito cm torno de Mato-
Grosso só, portanto, duns soluções podem
sair: ou se deixa de pé a oligarquia exis-
tente ou se permite n fundação ele outra'.
Esta segunda hipoleze é apenas mais grave
que n primeira, porque se suprime, nos Es-
tados o unico recurso que ha contra os pre-
zidcnlcs.

«FlPÕES» DA AVENIDA

t\SSJtlNATUIU3
Tor onno. ,.,,..,., ,.,-« i!i!?ii':T
Tor «umeslrc.....  HfOüO'

KUMI--i((l AVUr.HO lOl) KltiTS
«SB_5BSSl

0 relator do orçamento do Exterior justifica
desassombradamente a sua attitude

I '&' *£*
1 
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O Sr. Arlinda I.eone

Medeiros e. Albuquerque

O Sr. Arllndo I.eone, deputado pela Biililn,
trin sido alvejado iielos amigos o Intercala»
dns do Itnmnruly- peln sun conilucln como re»
Inlor do orçnmenlo dò Exterior, no qunl pro»
j-.oz sérios cortes, varias reducçOcs, cm sum-
inn, cconomlns de verdade.

Damos, 1. seguir, o dlnlogo que o dcpu Indo
bnhinno e-nlubolou co... .1... tle nossos eompii-
r.lieirus sobre- a sua nllltudc, no f|iinl S. Ex.

põe alguns pingos nos
¦ i, nccrcscoiitiiiidó que
ainda pingnrá outros,,.

Quü razões lia •-•
inlerrognmol-o — para
ia Kiispcilnr quo V. Ex.
lenha animo preveni»
do contra os funccio»
unrios da nossa (lipio-
macia '.' A razão (In
¦cm-razáo, si assim
me posso exprimir V

Quando ncceitcl o
encargo de relutar o
projecto do orçamento
do Exterior, já mo ha-
i-lit resolvido no sncri-
ficii) tie ouvir, com pn-
.•ienciii, a grila «Io deilf
peilo, qiie gel a o in-
turesse conln. rindo,
Recebendo ns emendes
e as inforinnçõcs offi-
claCs, sobre ns qunes,
umas e outras, eu le-
ria de emiltir meu jui-
zo. para submettél-ò

no volo da douta commissão dc finanças,
agi neste caso como o magistrado (pie quer
fnzer'justiça e não se prcoecupa com a indi-
vidiinlidnde du* pnrles, que ello apenas coube-
ee por suns denomiiinçSeS processune.-.. As-
sim, en nno sabia, nno procurei antes, nem
mesmo agora quero saber, n que determina-
tios indivíduos nprovòilnram ou prejudicar
ram ns medidas que alvilrei, 110 intuito uni-
ei. dc servir leal e honestamente ao meu ]i.iiz,
dizendo com altivez e independência o que
realmente penso com lisura o sinceridade.

-•- Mas, nffirmn-se que \'. Ex. sc tornofi
implacável contrn os addidos sem vencinien-
los c os clinmnelos "pimpões i\i\ Avenida".

4-Víimos por parles, lim relação nos addi-
dos sem vencimentos, não iiuiovei, não
ereei disposição qite fosse desconhecida no
meio de nossn diplomacia. Propiiz, npcnns, o
i-citnbclcciincnto da snlnlnr pròhibíçãò con-
tida .10 (lee. 11. 011, ele IKIIi), que ora se im-
põe como medida de promptn e Imiiiediíitã
efficaeiit e'oiili',-i os abusos cominellidos nas
nomeações de additfos grnluilos. O Eslndo não
jirccisn, não quer serviços gratuitos. Tal gru-
l.líeliide eusla muilo curo. Demais, não ó ra-
zoiivei nem decente que sc |.ngíic 6 «ine se
jjiictuoii dc publico, c em nome dn lei, ejt.e
seria gratuito. Ora, si aos jovens que se eles-
Unam n futuros representantes ela pátria no
estrangeiro, em vez dc unia educação de in-
trr.nsigeiife civismo, incutiiido-Ihcs e aprimo-
rnnelfa-llies, com esci-uiuiloso carinho, os sen-
lii,)ienlos tle Jitir.estjdatlu....e iiidependencia de
cnraelér, se 'pcr;ííittt'r 'eT^énsnio nus praticas
iiifringeiiles du lei c nos netos ele requintada
hypòerisia, como o ele receberem dinheiro pa-
ra remuneração ' de serviços dc gratuidade
imperativa, não os leremos jamais senhores
<l:i autoridade moial, de (pie se faz misler, pa-1
ru poderem defender, com honra c brio, n 1
fé dos nossos tratados, o valor das nossas
convenções inlcvnncionaes, o nome, n gran-
elezn, os interesses, n soberania dn tiniria.

Bem sei que ns diplomatas não se iinpro-
visam, mus também não sc fazem pela cor-
rupçfio c pela pratica do «lesescrupulo.

Em relnção nos "jjimpõcs da Avenida", in-
lioccnte phrnse de que me servi pnrn nlludir
a vários "secrelt-.rios", sem outra funeção
(juc n tlc receberem* todos os mezes, e isso
ha mais tlc. quatro nnnos, pingues gorgelns do
Thesouro Nacional, devo começar assignalari-
dó que illustrc ófficinl de Mni-inhn, com as-
sento na bancada fluminense dn Cnmnra, cs-
Iranlinu 11 nsperezn dn minha linguagem, aliás
quando, sem declinar nomes, nem fazer nl-
lusões pessóacs, nnalysci e coiidemnei, á vis-
tn ele provns irrècusnvcis, netos- evidciitemeii-
te reprovados. S. Ex. constituiu-se, então, of-
ficiosnmcnte meu advogado, e para pedir á
Câmara que. me relevasse :. nspereza du ex-
pressão, foi realmente áspero: nomeou jielos
seus nppellidòs os que elle saiie serem os"pimpões da Avenida", cxpontlo-os á curió-
sitiado publica,

.lá que S. Ex„ com um desembaraço singu-
lar, citou nomes, qucj eu, não obstante minha
asperczii, niiidn conservaria em silencio,
não ha mais razão pnra o meu natural coris-

te

ns
EL
Não subi;, que S. Iix. ineiecin esse
«le "plmpfio da Avenidn": alé hoje

Irnnglmehto dc nomenr ns quo encontrei em
flagruiiti- culpa, contrn o Tiiosnuró, tanto
mnls quanto sou obrigado a jusflflcnr as cen»
siiras «pie fiz o que S. Ex. cainbntcn com uni
dcsnhrlmcnlo (jue só nfio mo deixou resaibos
por'estes dous moiivós: r*. ler S. Iix. me do»
e-lnrado que não tivera intenção «le moleslar-
mi-, nem está no seu fcilio o uos seus inibi-
tos o uso ou emprego dc qualquer termo ou
jiliriise offenslvii; '.Io, ler sido conlraprodit-
cento o combate de- S.'Iix. De faclo, esse com-
bale realçou a justiça dos meus conceitos c
nggrnvou n siliiação moral dos culpados. Uns-
Ia cllnr, servindo-ine npcnns «tas iniciaes, es-

lopiio do discurso dc S, Iix.
Vejo que OS "|)im|)ões d;\ Avenidn" são
seguintes: sccrctnrlo guiiil Dr. ,l. C, tle S;
illustrc membro dn Academia tle Letras,

cpltlicto
tenho li-

«In o Dr. S. M. nu eohtn de um dos homens
ninis notáveis do nosso meio. cavalheiro de
uma rep.ilnção '.uci.il acima dc lodo e qunl-
quer qualificativo pejorativo; Vejo que elle
ú classificado com umn scniccriinouiu que me
ispniila, realmente. O Dr. il, C. de S. II., co-
mo "pimpíio da Avenida"! Alé hoje cu o ti-
nha como nm tios mais rcspcllnvcis mem-
bros do nosso ...cio social,"

Ora, «le minha jinrte não houve nclo dc
sciiicerimonin; aô contrario, procedi tão ce-
rimoiiiosi.n.e-iilc <|!ie não declinei nomes.
Semeerimoiiia houve tl;t jiarle do illustrc
deputado, «jue os apontou, com os seus no-
mes c eognomes, profissão e títulos, ao juizodu opinião; b scmcèriinonia já tinha huvielo
por piirte ('.-.'lies, no embolso mensal dc quan-tinsn.i sou.nius, .1 jiretcxto dc serviços que,cm consciência, híio tle reconhecer c coiifes-
sin- que- não têm preslndo.

Eu não lançaria uma proposição do cerln
gravidade sem estar escudado em provas ir-
rotorqiiiycis. Affirmci que os ditos "secreta-
rios" lém uni "trabalho unico o de caracter
|)crmniiéiile, que consisto na esfoln mensal
de 11:2001000 e que- já fora maior de 
4:11(111.^111111". !•:- ijmn verdade incontestável,
como se vé ela seguinle exposição,

lim 1DIL' reuniu-se nesta capital à Commis-
são Internacional de .luriscónsultos America-
nos, erendi. pelo artigo 1" ela Convenção dc'S., «l«- agoslo ele 11)00, com o fim dc prenarnr11111 Código de Direito Internacional Privado
f oulro tio Direito Internacional Publico, queregulassem as relações enlre o.s j.oizes ila
America, inslallada 110 Palnclo Monroe abi
funecionou «le _() dc junho a 19 ele julho, ec-
librando dez sessões, inclusive as de aberlu-
rn e cnccrrmnento. Afinal, está com missão
deliberou dividir-se cm seis siib-conimissõcs.
(|iie pcrinulnriiim entre si os seus respectivos
tnibllllio.s, dos quaes ns governos ainericanòs
tomariam conhecimento, piirn (pie cm junhodc 11*1! pudesse de novo reunir-se n Com-missão Internacional. Mns, como não foi pos-siycl çoncljiir-sc om lempo o trabalho do ai-
gtimus «Ias sub-coinniissões, a reunião daGon.niissão Internacional fora Irausferidi pü-ra 19l5-,"iy eomo-Titrula -iTr/sse mino perduras55o mesmo motivo iiiípcdietile, leve logar oadiamento "silie dio", indefinido, da proje-e-tnela reunião. Das sub-commissões, 11 segiin-dn, com sede 110 Brasil, reuniu-se logo .i 29de julho de 1012, 110 1'alncio Monroe, sob .1
presidência elo eminente senador Epitociò.Esle illustrc juriseoiisulio pátrio, imniedia-taniente, apresentou 11111 projecto completosobre ns matérias tle cujo estudo e codifica-
çao eslava incumbida a commissão sob suapresidência. Recebendo esse projecto o il-lustre Sr. ministro do Exterior inniidou im-
prinnl-o e o remetteü a lodns ns sub-commis-soes c governos americanos. Pois bem desseserviço, que qualquer áihanuensc do hílhiste-no se descmiieuiinria com brilho c sem eies-
pesa, fora incumbida n íiunca assás celebradasecretaria geral, que tem figurado com exer-cicic- effectivo para receber permaiientcmen-lc, todos os mezes, desde quatro annos pas-satlos e ímr.i iodo o sempre, contos-e contosue reis, que já orçam por varias dezenas eultrapassam de centena c irão a milhares, sia nutoridadc_do honrado Sr. presidente daitepublica nao intervier, jiara mandar dis-solver esse ajuntamento contra o ThesouroSi nesta época de nperturns financeiras opoder publico sente-se ria dolorosa contin-gencia de Iribuliir, pode-se dizer, a misériado povo, seria "ensus bclli» tolerar que umaparte dns rendas publicas, arrancadas? na sirigeneralidade;-- entre os sacrifícios e ós vexi-mes elo contribuinte, continue a ser crimino-snincnte desviada para rechear a bolsaViidiagem elegante... da

Museu da guerra

/« utilidade imprevista de um relógio: salvar a vida a seu dono e. marcar a horahora em que elle... nâo morreu! JSsse relógio a/nit/o era propriedade de um «poilii»
que se batia contra os allèmães no Somme. E cm um dos mais encarniçados
combates que lá se feriram teria cite deixado a vida si não fosse a «couraça»
providencial do seu relógio. A gravura acima, que nos fai gentilmente cedida peloòi; Labouriait, da casa Gondolo,mostra: â esquerda, abala encravada no reto-

gio; ci direita, o estado em que ficou o mesmo

Os frutos da politicagein
Um promotor publico aggrlrle
um medico em plena Gamara

Municipal
CACHOEIRA, Bahia, 3 (Serviço especial

da A NOITE) — Hoje, no Paço Municipal
desta cidade, ús 15 horas, o Dr. Ubaldino
de Assis Filho, promotor publico desta co-
marca, aggrediu inòpinadanieiite o Dr. In-
nocencio de Almeida Boaventura, medico,
clinico e político. Varias pessoas presentesintervieram, evitando assim lastimáveis con-
seqüências. Esse facto foi condeinnadissimo
pela população cachocirana, em cujo seio
o Dr. Innocencio é muito estimado.

O jury noTfto Grande
UM FACÍNORA condemnado

A PENA MÁXIMA
D. PEDRITO, 4 (Serviço especial ela A

NOI TE) — Instailou-se, hontem, o 1 ribunal
do Jury, entrando cm julgamento o facino-
ra Antônio Vega, vulgo «Fraca», aceusado
do assassinato do casal Flaubiano Miranda
e Theo.dora Miranda, neste município. Vega,
que é também autor confesso do assassi-
nato tio preto Severiane Rodrigues, sepa-
rando.-lhe a cabeça elo corpo, foi conde-
ninado unanimemente a 30 annôi.

Na actual sessão do Jury serão também
julgados os réos Anizio Machado c Na-
zazieno Bastos, indicados assassinos do Dr.
Mario Eppi.nghaus", engenheiro encarregado
da construcção da estrada de ferro desta
cidade.

0 que o Sr. Abdon Milanez
pretende fazer no I.N.

de Musica

se na scguudà-1'ei-

coiiipanhciro<

O Sr. minislro do Interior recebeu Tiontemcm seu gabinete o Sr. maestro Abdon Milanezo novo director do Instituto Nacional do Mu-sicn, que foi agradecer a sun nomeação cnpresentnr-se a S. Ex., tendo ficado assenta-(lo que a sua posse sc*i'òali:
ra, ás 11 horas:

Mais tarele, um nosso companheiro" tevecccasino de ouvir, cm rápida palestra, o Sr.Abdon Milanez. Tornava-se apportunò inda-gnr ele S. S. qual o seu progratnma, quaes asíeleíis que levn pura o Instituto.
O Sr. Abdon Milanez, com a franqueza queo pnraclcrisn, foi nos dizendo logo :

i~'"~:m-"10 1,l:lIi C0US!* nenhuma;"De nada sa-b.n. Nao solicitei a intervenção tle amieos Aminha escolha foi pnra mim uma surpresatanto assim que quando surgiram as primei-ras noticias, declarei immediatamcnte á im-
prensa qne nada poderia adeaiitui-, porquantonuo hnvin sido convidado. I.iniitnva-me n leros boatos que os jornaes divulgavam. Sendonssim pqssp falar á vontade. Não tenho com-
promissos. Entro pnra o Instituto comiiilc-tnmenle cego, apenas com o desejo ardentetie cumprir o meu dever, correspondendo áconliança que cm mim eleposiia o governo domeu -piiiz. Nno levo programma nem idéasVou,-vlazer .justiça, cumprir 0 regulamento,
tralialhar pela ]>az interna do Instituto, em be-i.ej.c.o dos seus alumnos e ela musica, elesen-volvendo, n mediria do jiossivcl, a inslrticção
irtisficn da mocidnde, preparandofuro, pura o progresso «1

SIlliiiÉiííri fe tttt
*mBaaosam*mm** aaa*y»***mm*v***Mm****à

¦¦¦ii 1 ii 111 n-iiiii 1111 ii 1—_ii

A importância tía recon-
qui,çta ao forte de

Vaux
PAUIS, 4 (A NOITE) — Ou jornae* de lio-

jo publlcr.m longas InforniaçOos Ua occupn*
çiio, pelas iroiuis do general Nivolle, do forte
de \ iiux.

Jíflo ó verdadeira 11 informação «Io que «.»
nlle.11f.es tlvessom evacuado aquella fortalc»
zn sem serem notadas pelou francezes, Ha
sels «Uns que- a artilharia franceza «le todos
«is calibres vinha «le^i-e-inndo sobre ns posi»«fies alternas toneladas «lt- ferro por minuto.
Destlo domingo que o fogo nllomüo vinha
amortecendo o destlo qunrta-folru «le manhã
que os nllemães somente respondiam fraca»
menti.-. De tarde, oi francezes perceberam
pc li iminente ;i «liiernção «Ia retirada geraltios nllemães, ucguldn da explosão de enor-
mes minas, O Inimigo, com effcilo, como
mais tarde st- verificou, tinha minado as pro»xlmldadcs do forte- com o fim «lc anniquilar
<)« primeiros batalhões francezes que avan-
cassem. A infantaria franceza, entrotuntu,
não avançou sinão no dia seguinte, quando as
minas já tinham explodido.

Destli! quinta-feira, an i.rimeirns horas da
manhã, que as tropas francezus-so encontram
BCnhoras d«, forte «le Vaux o «Io grande por-
ção «lt» terreno que o clrcumdu.

Os allèmães tiveram naquclla região, segun-
do He pôde verificar, enormes baixa». Entr»
os escombros foram eiu-oninulos muitos ca-
deveres já abandonados lia dias pelo ini.
migo.

Os jornaes salieniam não só a imporlancia
moral dessa conquista, como também a im-
porlanria militar, A coluna cm que está in».
luljado o forte ó uma dns mais altas da re-
ffluo. Agora, com essa conquista, a cintura
«Io Tortos «Io rainpn entrincheirado de Ver.dun está completamente restabelecida e oai.llcmiii'4 eslão boje, depois do-oito dias «le
cpntra-offensiva franceza, nas mesmas poai»
ções em que cstavãni no «lia seguinte ao doinicio «Ia batalha «le Verdun.

A offensiva allemã conlra Verdun durou,
ct.tr<!tnnlo, selo mezes e os allèmães porde^ram demite dnquella fortaleza, conforma
confessam o* seus próprios críticos mais daíiOO.OOO homens. *
Morreu o conquistador do forta

de Douaurrjont , : ; ;
PAUIS, .1 (Ilavas) — O general Ancelin,

quo dirigiu o assalto contra o Corte de Doaau-mont 110 dia 21 de outubro findo, acaba dafallecer cm conseqüência dos ferimentos auarecebeu em combate.
¦ -mm*Influencias opposiâs
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ironia dos nomes
Quando cila nasceu, rechonchudinba, osolhos verdes muito vivos, a aldeia em pesocorreu a casinha.
—E então?
—Felicíssima 1

lado"'1 
'IC SCl ° n°me' dÍSS0 ° Padrinll0< ao

E ficou. Cresceu a Felicíssima. Menina já,«lia, coitada, numa queda, quebrou umum

o seu tu!;i nossa vae

Pcliíica portugueza
rt reunião do Congresso

LISBOA, 4

das

(Havas) — Nos centros po-icos desta capital corre o boato de quereunião elo Congresso, convocado paradia S do corrente, tem por fim tratar
eleições administrativas, adiadas

governo, e fixar nova data para arealisação.
pelo
sua

A desgraçada Fclicissinut
br^ço. Moça, nn aldeia, ns oulras casavam é|
cila ficava a esperar o promettido. Appareceu
um- A Felicíssima ainda duvidava.—Então viies mesmo receber-lhe? pergun-tara cila á moda da terra.

Casou. Pouco ilcmpo depois era viuva. Os
pães morreram-lhe. Só llic restava dos pa-rentes um primo.

Infeliz foi correndo a vida dc Felicíssima
o cila, já a envelhecer,.., veiu para o Brasil.
O primo cá estava; era o unico amigo. Pois
morreu o primo logo á chegada de Felicis-
siniii!

Não desanimou. Trabalhando aqui e ali foi
juntando dinheiro.

—Ao menos tenho com que resguardar a
velhice.

Andava o pró dc meia ahi pelos 500S00O.
O Avelino, um jmtricio, soube e pensou em
seduzir a velha. Foram juntos morar na Glo-
riu. Uni bello din, o Avelino, de carregador
tlc esquina, surgiu com um carrinho, «iesses
que as creanças chamam "burro sem rabo",
li era com o dinheiro ela Felicíssima. O Ave-
li no foi preso pela policia. A velha Felicis-sima perdoou-o.—•Não me fnrús outra, juras?—Juro.

—Foram morar á rua do Cattete
Os lOi'000 do aluguel quem deu foi .1sima.

Aiile-honlem, dia dc Finados, ella lembrou-sntio primo, quo lá estava ha annos, no cemitério«.le S. João Baptista.—Morrem pela data elas febres, diz a Fe-lieissnna, querendo dizer que hn muito tem-
po. Chorou muilo na
voltou trisio.

11. 117.
Felicis-

— lu nno comes?
chegada.

—Nem posso.—Pois eu vou sair
Quando passou a

que cila notou queo Avelino "
deixara!

Foi ao

campa do parente e

perguntou o Avelino A

dor dn Felicíssima fot
ile- o cobertor elu camatinha mudado! Nem uma camisa

Gu districto. Contou toda a sua

perebJo. Malvado. No fim

perguntou o com-

vida,
—Desta

da minha
—Como

missa rio,
."~Ai!. ?. nic" ,;c'''-. senhor doutorSlma. Felicíssima e de Souza.

A velhinha »oz-s* a choro-

en nao
vida...

to chamas?

•••**¦

Felicis-
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Ecos e novidades
Eme promotor, ou counu quo o valha, nue

hontem deu um parecer, ou cqusn quo o valha,
«obro o Ueiiomliiudu processo tio "SoBrn",

perdeu « melhor das occaílooi... do nao
funeolonar. A suu tlrodii para cortw o
nomo do Sr. Dr. Paulo do l-roiitln do rol
?bis culpado* i um verdadeiro assombro do
falta de sonso Jurídico ou, mosmo, do senso
communi. Dlx esso ninHlstrndo ou cousa quo
C valha :

"Deixo do offoreccr denuncia contra
• l)r. Paulo do Frontin, por estar evl-
dente do» uutos a sua não participação
nu crime. Os materiaos. em quoilílo lo-
rum requlslladBR (fls.) por um outro
departamento da iiilinln|slruçflu pu il ca
r, mios O preenchi mento de formullda-
des legues, era o fornecimento entregue
«os dàllbnciadÒS Oscar Pires o Oscar
Costa, que o» desviaram do ecu destluo.

Será possível quo esse bacharel Ignore quo
» mordomo do palácio do Outteto é apenas
um funecionario du confiança pessoal do
«residente, e quo esse cargo não faz parto
do apparelho administrativo dó pai/.'.' Como
tt que esso candidato a JuU vem dizer
quc um empregado particular do prcsldcnló
pôde requisitar material de unia repartição
publica O quo o material que lhe fui entre-
fitio o foi "preenchendo todas as formalidades
legaes"'.' SI o próprio Dr. Paulo de Frontin
confessou quo, entregando o material rcqul-
sltado on mordomo, "ntlcndia apenas a uma
praxe", como é que esse procurador da ile-
publica, nínls realista que 0 rei, vem aflir-
mar agora, em um documento publico, epie
•ssn entrega fora feita com todas as "for-

nialidades legaes" ? I
Pobre Justiça brasileira I
Não nos movo nesso caso — seria quasi

desnecessário dizer — qualquer hostilidade
pessoal contra o Sn Dr. Paulo de Frontin.
Nem temos nenhum motivo para essa bus-
tilldade, o nem serianieis capazes do fazer
desse jornal vchiculo do sentimentos pes-
sones. Mas, tontas vezes temos clamado con-
tra o relaxamento da moral administrativa,
tantos têm sido os nossos protestos contra
u Impunidade dc que Rosam os poderosos,
tontas vezes temos attriliuido a essa impti-
«Idade a maior responsabilidade sobre essa
jltuação de miséria financeira c de abastar-
(lamento dc caracter a que o Brasil chegou,
iqiio não poderíamos deixar de acompanhar
com interesse o primeiro caso opparccido,
licslcs últimos annos, dc uma autoridade po-
lidai apanhar nas malhas de um inquérito
iim grande nome, o nome dc uni poderoso.
Ksse noinc foi o Dr. Paulo dc Frontin, que,
ou fiado no seu prestigio c na sua iiiflucn->
cia, ou devido a uma qualidade do seu tem-
poramenlo, veiu u publico confessar franca-
mente quo coniincttera realmente aquillo ele
que o relatório policial o aceusara, allegundo
«penas em sua defesa que nltcndcrá "a uma
praxe então e ainda existente na Central".

Ora, mais grave que o próprio crime 6, tnl-
,tcz, csia opinião do um ex-alto funeciona-
jrio do Estado, dc um homem por cujas
jnãos têm passado centenas de milhares de
contos do Thcsouro Nacional, confessar que
uma praxe criminosa e illcgal justifica uma
infracçáo clara c insopliismavel do Código
Penal l E depois, ao receber uma manifes-
tação estrondosa de solidariedade da filin
flor da engenharia nacional, o Sr. Dr. Fron-
tin foi além... No seu discurso de agra-
decimento a essa manifestação, disse o il-
lustre engenheiro :

"Na pratica da administração nem sem-
pre as leis podem ser respeitadas.;."

E o cx-director da Central poderia acere-
scentar: "na pratica da administração e na
pratica da Justiça"... Une o diga esse pro-
motor ou procurador, esse futuro membro
üa magistratura nacional, avançando que os
pedidos de material do "Sogra" ao ür. Fron-
tin só foram satisfeitos depois dc preenchi-
das todas as formalidades legaes, quando o
próprio ür. Frontin confessou, em doeumen-
to publico, que obedecera apenas a nina
praxo c depois cm discurso publico quo "na
administração nem sempre as lei • podem ser
respeitadas"!...

Pode-se ter esperança na regeneração mo-
ral de um paz onde a Jusliça soffre syiia-
lephas tão revoltantes '!

Uma boa nolicia para os amigos e admira-
/dores do Sr. Dr. Souza Dantas. 0 joven
chanccller interino da Itepublica dos Estados
Unidos do Brasil, quasi completamente resta-
beiecido das conseqüências do lamentável aç-
cidente de que foi vietima há dias, nas escaf-
das do Itamaraty, já hontem esteve no thca-
tro Carlos Gomes, onde assistiu á concorrielis-
slma festh artística do director da companhia
quo ali trabalha. O Sr. ür. Souza üantas ap-
plaudiu com cnlbusiasmo quasi todos os riu-
meros do programma, tendo apenas corntlo
um pouco e se escondido a um canto do ca-
marote quando uni dos artistas recitou uni
liequeuo monólogo... á Cambronne, confor-
«ie o classificou o próprio beneficiado...

0 joven chanccller tinha no seu camarote
mais dous companheiros — o Sr. senador
Fernando Mondes e um joven diplomata, filho
do Sr. deputado Leão Velloso. Não tivemos
tempo de reparar si esses cavalheiros foram
solidários com o chanccller, coraudo também
quando o engraçado actor recitou o monolo-
jo... ii Cambronne.

Politica do Districto Federal.
Escreve-nos o Sr. senador Alcindo Gua-

nabara :"Sr. director da A NOITE — Posto que
fosse — e seja — minha firme resolução não
divertir á galeria, a propósito do incidente
oceorrido na vida do Partido Republicano
Autonomista, soii forçado a contestar for-
malmente o que A NOITE, em sua edição de
hontem, me attribuc. O que disse ao seu re-
presentante, que me fez a fineza de procurar-
me, como a todos quc me têm falado nesse
assumpto e ao próprio Sr. senador Irineu
Machado, foi justamente o contrario do que
ali se lê: isto é, foi ejue lia um logar vago
na direcção do partido e que esse logar ê o
que nté agora tão mal oeeupado tem sido
por mim.

Como sempre, collega e amigo obrigado —
Alcindo Guanabara."

O Sr. presidente da
Republica vietima

de um embuste?
••—

Novas noticias da guerra

Para o verão
Camisas, camisetas, ceroulas, pyjamas, col-

larinlios, etc, recebeu grande sortimento a
CÀMISARIA ESPECIAL — Ouvidor 108.

Homenagem do Ae. C. B.
ao presidente do

Amazonas
O presidente eleito do Estado do Ama-

zonas, ür. Pedro de Alcântara Bacellar, rc-
cebeu hoje uma commissão do Ae. C. B., que
o loi convidar para assistir amanhã, no
acrodromo dos AtTonsos, ás provas dc avia-
ção que serão realisadas, ás 8 horas, em
sua homenagem.

Uma contestação do alnti-
rante José O. de Oarvalho

"Prosado Sr. redactor da A NOITE —
Como presidente du comniissão tcehnlca do
Cluh do Engenharia, encarregada dos estu-
dos e experiências dos combustíveis nado-
íiac.i, não posso deixar do ofíurcccr formal
contestação uo "Illustre profissional" que,
levelaiiiln tão profundos conhecimentos no
urtlgo sub o pomposo, Impressionante e per-
verso titulo quu u estu também servo do cpl-
grophc, preferiu, entretanto, euvolver-so no
escuro manto do nnoiiyinato.

Seja clle qual for, não tenho receio de
declinar a es mi Illustre rcdiicção quo vletl»
ma elo embuste não foi o Exmo. Sr. iUl>
sldeiitc da Itepublica e sim o Illustre recla-
clor d.t A NOITE, cértumciito ommiilhado cm
sua Iim lé pelo reproücutanlo tle alguma
firma Importadora de óleo ou ctivViio cs-
trangelros.' 

A commissão do Club dc Engenharia, a
qual mo coube a lionrn do presidir — per-
iiiitta-me o Sr. redactor a modéstia — tem
sido iiiftiligtivel nas Investigações u quc, sem
auxilio dc espécie alguma, se entregou para
o c;tudo c aprove!lamento dos combustíveis
iiaeionacs.

Nunca recusou a sua visita ¦ todas as mi-
nas ou jazidas, ipier do carvão, quer dc turra,
e de Iodas fez, em laboratórios cspcclocs,
analyses das amostras trazidas, dando cm
seguida appiícacilo pratica aos coinhusti-
veis examinados.

E' de lamentar. Sr. redactor, quo esse
"profissional Intelllgculc" proferisse tanta
heresia em tão poucas linlias, começando
por estranhar a ausência dc manometros
nos depositeis que serviram ú prova expe-
riminlnl.

Mas que lioiror I Onde a necessidade de
mnitoiiiel;o3 em taes depósitos, que mais não
são ilo qüe simples panellas ou tachos des-
tímidos ii cozida do asphalto pelo fogo di-
rodo, e quo de industria se querem agora
arvorar • cm caldeiras geradoras de vapor ?
Para que inaiiomctros, si não sc pretendia
conhecer pressão de cousa alguma, mas sim
a temperatura, isto é, o gráo de calor ul-
tingido pela chaminn da turfa ?

Rem se vê, pois, quc o emprego do pyro-
metro obedeceu ao intuito du maior práci-
são ou rigor, pois, no caso, um simples íher-
niometro seria sufficicntc.

Não é de estranhar o desconhecimento que
o anouymo informante parece ter desse de-
ltçaiib c inoderuissiino apparelho, qua só
de pouco tempo posstte o nosso Obscrvoto-
rio Astronômico, c epie, ná experiência, con-.
dtizida por um distinclò profissional daquelle
estabelccinietilo, aceusou uma temperatura
dc 8(10" C.

Outro ponto, que não posso deixar em ri-
lcncio, c que muito mal recoinnicnda os vas-
tos conhecimentos do "illustre profissional";
é aquelle cm que ctiz ter sido empregada
lenha cm grande quantidade na fornalha do
carvão.

Como queria o illuslrc doutor que se Ini-
ciasse o fogo naquclla fornalha sem o cm-
prego de lenha e estoptt embebida cm kero-
zene '! Pretendia, acaso, que, colloeado o car-
vão na fornalha, sc desse a combustão só-
mente pela chamnia de um phosphoro 1
Ignora, porventura, o "illustre informante,
tão prcoecupado com o estudo de combus-
tiveis, desde o seu inicio", que o próprio
óleo combustível só se inflamitía depois de
produzida unia chaninia pelo emprego de um
dos nuxjliarcs referidos ?

Não ei possível. Elle bem o sabe, mas a
maldade e a falta de patriotismo falam
mais alto.

São interesses feridos, Sr. redactor; pois,
si, effcctivamenlc, o que tem feito a com-
missão elo Club de Engenharia não passa de
um embuste, por que motivo esse "illustre
profissional" se utilisa do anonymato para
atirar poeira aos olhos dos leigos, fe não
se dispõe a combater no grêmio scientifico
os actos da comniissão que tenho a honra
de presidir? Esta visava apenas estabelecer
o valor commercial da turfa, e dahi a prova
comparativa. Por isso não fez applicar o
pyromctro na fornalha do carvão, cujas ca-
Ioritís já são conhecidas, como o são as da
lenha.

Muito longe iria, Sr. retlaclor, si quizesse
responder a todos os demais tópicos desse
artigo. Fico, porém, á disposição da tal sum-
midade cm matéria de combustíveis para
qualquer demonstração que julgue necessa-
ria, não só no Club dc Engenharia como na
Usina de Asphalto, onde a qualquer dia e
hora, cruc designar, poderá vir assistir á
queima da turfa.

Lamento profundamente que essa illustre
redacção não tivesse attendido ao convite,
que lhe fiz, para mandar uma pessoa com-
peleule c de sua confiança assistir honlcm a
uma experiência especialmente projectada.

Receba, Sr. redactor, com estas linhas, o
meu desejo de o tirar do embuste armado
pelo "illustre profissional", na anciã de pro-
guoslicar a fallencia da turfa, quando o que
realmente nos cabe deplorar ó á bancarrota
dos seus conhecimentos techuicos e o sos-
sobro da sua fina argúcia. — José Carlos de
Carvalho, contra-almirante, membro do con-
sclho director do Cluh de Engenharia."

Os cinco mil contos da loteria
de Hespanha aos assignantes

da "Revista da Semana"
UMA PERGUNTA E UMA

RESPOSTA
'W— Como hei de habilitar-me ao lin-

tio numero da grande loteria de Hes-
panha, destinado aos assignantes da «Re-
vista da Semana», que a empresa da bella
illustráçãò adquiriu por intermédio do
Banco Ultramarino e que está depositado
no Crédit Lyonnais, de Madrid?

Assignando a « Revista da Se-
mana».

E como será distribuído ó prêmio
que pertencer ao bilhete?

E' comprar o numero da «Revista da
Semana»,' que lá vem ttido muito bem.
explicado.

0 regresso da <r. F. Schmdt
O Sr. coronel Felippe Schmidt, gover-

nador dc Santa Catharina, regressa amanhã
para aquelle Estado.

O seu embarque rcalisa-se ás 11 horas,
no Arsenal dc Marinha,

A SITUAÇÃO NA ALLEMANHA

Um discurso do von Stoln

NOVA VOHK, 4 (A NOITE) — Radloíra-
pbaiii do Berlim i"O novo ministro du Guerra dn Prússia, ge-
ncral von Stelu, fiillou quarta-feira, pila pri-
mcira vez, perante o llelchstag, Vou Stcln du-
tendeu a abertura do novo credito do 12.0110

•mm— »
ELIXIR DE NOGUEIRA — Para moléstias

da pelle

irijihiios do marcos pura as despesas da guerra
o disso:"O kulser ordenou-me que viesse aqui dl*
lectiiinenlc dos campos da liutulliu do Suinine,
onde aprendi muita cousu quu será do grande
Importância pura n nossa pátria, ufim de vos
dizer que são necessários novos fundos para
fazer face As despesas militares. Us nossos
Inimigos, especialmente ns inglczes, lutam au-
üiliadus pelo mundo Inteiro. Os seus rceur-
sos o os seus meios de combato são cada vez
mais poderosos; mas ainda su esforçam para
alcançar mais rapidamente os seus propósitos.
Todas us cartas dos officiacs e soldado» in-
glozct quc chegaram tis nossas mãos terminam
manifestando a Idcn do quc todos os subdltos
do Império hrilaniilco devem supportni' os
soffriuienlns quu a iiiu;ão exige. Devemos,
tíimhein nós, pensar cm obter os meios dc su-
pcr.ir os nossos inimigos. Rogo-vos, porlunto,
quu concedais 'o vosso apoio u esta obra Jm-
portanto quu lemos necessidade do realisar,
para bem tia nossa palria".

, ii i,i.t3»i.«a«ci ij^ -

A SITUAÇÃO NA GRÉCIA

A altitude do Sr. Venizclos

PAUIS, •! (A NOITE) — Tòlograplm o cor-
respondento do "Matln" cm Allienu»:

"O. Sr. Venizclos concorda com as rcsolti.
çíien tomadas pelos governos allicdos na con-
íirenciti du Boulogne-sur-Mcr, cciiundo o rc-
conhecimento formal do governo nacionalis-
ta grego, r.ob a condição de quc a "Entcntu"
lhe preste o mal» positivo apoio material c
político.— O nacionalismo — declarou o Sr. Vcnl-
zelos — não combate a inonnrrhla, como ns
jornacs dc Dcrlim c a soldo.da Allemanha têm
dito. O nacionalismo vi*u apenas «alvar »
Grccia e o povo grego do domínio turco-bul-
caro.
As tergiversações do rei ¦

NOVA YOIÍIi, 4 (A NOITE) — Tclegrapha
o correspondente da "Ausociatcd Press" «nt
Athenas, cm data dc hontem dc manhã :"As tropas realistas evacuaram Kalcrini «
reforçaram-se a oito liilomctros ao sul. em
conseqüência (ic estarem ameaçadas de um
ataque pelos nitcionaliiitaK. quc são cm nume-
ro muito superior e estão armados de mctrallia-
deras.

Asjcgura-se quc os nlliudos cascaram a per-
missão quc tinham dado no governo grego
para mandar pela estrada do ferro dc Larissa
reforços de tropas c de material bclllco para
as tropas realistas da Macedonià. Diz-se tam-
bem quc, em vista disso, o rei Constantino
resolveu não evacuar a Thcssalia."

—gl <mU— ij»i

NA FRENTE OCCIDENTAL

A ITÁLIA NA GUERRA

Actos do ministro da
Guerra

O ministro da Guerra assignóu hoje, os
seguintes actos:

Xutorisando o commandante da 4a região
militar a reduzir a um subalterno e vinte
praças o destacamento cio Exercito na ca-
pitai do Estado de Espirito Santo.

Approvando o programma das nia-
terias do curso pratico cie veterinária do
Exercito;

Pondo á 'disposição cio presidente do
Estado de S. Paulo, para serviços de etige-
nharia, o segundo tenente Waldemiro Pe-
reira da Cunha.

Dispensando do logar dc adjunto
interino da aula cie trancez do curso geral
do Collegio Militar de Barbacena o

Íirimeiro 
tenente medico Dr. João Gama-'

lei Perissc,.

No sector francez

..PAUIS, 4 (Havas) — Communicado offi-
ciai dc hontem ú noite :"A nossa artilharia tem estado bastante
activa nos sectores dc Lihons c Chilly. uo sul
do Somme.

A oeste de Lancliurt executámos um ataque
dc Surpresa contra as trincheiras ullcmãu.

Aviação — Sela aeròplanos inimigos ala-
caram, uo norte de 1'cronne, um acropiano
francez, que tinha abatido um apparelho ap
lenião. Momentos depois chegou, porém, uma
esquadrilha franceza, que derrubou entro ap-
parclho inimigo e puz os outros cin fuga.

A oeste dcMulhouse abatemos tombem .um
acropiano allcmão."

PARISj '1 (H.ivas) — Communicado offi-
Ciai relativo tis operações eiii Verdun:"Na margem direita do Mosa a noite pas-
sou-se em relativa calma.

Devido á violência do nosso bombardeio,
que se prolongou por mnitos dias, o inimigo
evacuou hontem de tarde o forte de Vaux
sem esperar o ataque das nossas tropas tle
infantaria, cuja pressão se tornava cada vez
mais estreita. Foram ouvidas no forte de
Vaux violentíssimas explosões,

A infantaria franceza; que ja tinha avan-
çado atei perto do forte, oecupou á noite es-
ta importantíssima obra sem ter perdido uni
homem. A cintura dos fortes interiores de
Verdun está agora inteiramente restabeleci-
da e firmemente mantida pelas nossas tropas.

Depois da tomada do forte a nossa iiifan-
taria continuou a avançar até aos limites da
aldeia de Vaux, alargando os seus ganhos ao
norte desta localidade e tomando uma emi-
uencia dc onde sc domina a aldeia.

O inimigo não nos dirigiu durante a noite
nenhum contra-ataque.

No resto da, linha de frente houve a acti-
vidade dc artilharia do costume."
O marechal Hermes na frente in-

gleza
PAUIS. 4 (Havas) — O marechal Hermes

acaba de regressai- da linha de frente ingleza,
onde foi cordialmente recebido pelo general
Douglas Haig.
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A RIMANIA NA GUERRA '

Ao longo da frente
EUCAREST, 4 (Havas) ~ Communicado

official do estado-maior:"Frentes de norte e noroeste — Occupámos
os montes do Sariul e Teturumio e progredi-
mos cm Tablebulzi, para além da fronteira.

No valle de Prahova violentos ataques ini-
migos.

Conservamos todas as posições conquista-
das a leste de Aluta. A batalha continua vio-
lenta.

Frente de oeste — As nossas tropas con-
tinuam a perseguir o inimigo, que deixou em
nosso poder mais quatro canhões e muito
material de guerra."

Ao longo da frenlo

ROMA. 4 (A NOITE) — Informa o ultimo
communicado «lo generalUilmo Cadorna t

"ItepellImuR durante' a noite Iodos oi con-
tra-ntiiqiirs do» austríacos no planalto do
L'ar«e» e limpámos do forcas InlmlRis m» tor.
tliiHliutm poslçüti defensivos n leite de Vctikl
« Krluach o ainda w monte P«clnca. Todas as
trincheiras • cavernas tm qut o Inimigo aln-
dn resistia foram tomadas pelas nossas tro-
pa*. Oa austríacos bombardearam forlemen-
te as nossas posições nas altura» das cotas
.110 « 2Ü9. cerca de «eterenta» metro» a oeste
«lo caminho do Oppacelila»ella a Castanovls-
/ii o também o resto da frente lente de Co-
ilzia, desde Hudllnny ao mar.

Durante o dia - «Io corrente fizemos 3.4UK
prisioneiros, incluindo llii officiacs « entre
estes um commamlanle du brigada • o do um
regimento. Tomâmo» também dou» canhõc»
do montunlia, numerosas metralhadoras, ar-
ma» e munições.

Derrubámos um Taubc, cujo piloto morreu
e aprisionámos o official observador."

Outras noticias aqui recebidas do quartol
gcncr.it dizem quo no» primeiros dln» du no»-
oa offenslvn no Carso os austríacos tiveram
15.12.1 homen» morto», além do* ferido» «•
liriilnncirei1. Tres batalhões «lo regimento 21
de infantaria austríaca foram completamente
aanlqullado». Off idosamente, cm Vierinii,
diz-se quc ns perda» do» austríaco» desde 29
do outubro a 2 de novembro nüo fui'am além
dc 25.030 homens, entretanto, nt> prlslonci-
io* flzomos cerca de 10.000 homens.

NOVA YOKK, 4 (A NOITE) — O ultimo
communicado austríaco diz, rcfcrlndo-se ás
operações na frente italiana:"Batalha-se cucurniçadamcntc na frente
italiana, beto brlgadan italiana» avançaram c
atacaram em mussa es nossas peu.ie.-0es. Oa-
nliaram, cm certos pontos, algum terreno
mais além do,) postos avançados austríacos.
Mas os Italianos tiveram dc retroceder cm
alguns pontos. Os ilaliar.u» upoderaram-ae
entretanto dc Itnssvlca, A» forcas inimigas
quo nos atacaram eram pelo menos oito «11-
visões."
Novos suecessos dos italianos

A morte desastrosa do
barão de Santa Cruz

IlüM.V, 1 (Iiavas)—O ICstado-.1I.iIor Italiano
nnnuticin novo» '>ucccssus victoriosos das trupu.s
italiana» nu orlu scptcntrional do planalto do
Carso.

Dcpniii dc u.r.a luta encarniçada, as tropas
italiana» tomaram um importante monte, cou-
utituldo pelas cotas tllü e 229, sctcccntus me-
tios a oeste do Casiagncvizza. fazendo 3.41)3
prisioneiros, dou quaes 110 »ão officiacs.

Entre estes comprolicndcin-so dou» com-
mandantes, um dc brigada c outro dc regi-
mento.
Outras noticias

LONDRES, 4 (A. A.) — .Segundo noticias
dc Moina, os italianos estão bombardeando
toda tt zona marítimo a noroeste de Tricste,
causando dam nos ás obras dc defesa dos aus-
friacos, que procuram salvar a sua artilharia
de posição, dircclaineiite alvejada c domina-
da pela artilharia italiana.

LONDUUS, 4 (A. A.) — Sabe-se aqui que
tres aviadores austríacos bombardearam Viés-
ti, na Itália meridional, ignorando-se ainda
quaes os resultados das bombas atiradas.
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Uma homenagem da Câmara
Municipal da darra do Pirahy

O corpo do barão de Santa Cruz, vlctlm.v
do hontem por uni irem especial da Central
do Urosll, no momento em que uiiuvc.i.i/a
a linha férrea na cstneao du Mendes, che*
rou hoje á Central ás 0,40, em carro rcn.tr-
vado, no trem S 4.

O corpo veiu acompanhado por alguns
membro* da familia e uiiiírus do nu to,
tendo Mihi transportado mima ambulância
da Assistência, Ioro á sua chegada, paru
a rua Ikiijamiii Constant, 101, residência
de seu filho, coronel Sou/a e Silva, íupí.'-
intendente da Limpesn Publica.

A'« lú c meia horas rcalisoii-se o sai-
mento fúnebre, com destino ao cemitério
dc S. Fraucisco Xavier.

BARRA IX) PIRAHv! 4 (Serviço especial
da A NOITE) — A Câmara Municipal desta
cidade não fimccionou hoje cm siRiial de
pezar pela morte horrível dc seu c\-prcsi-
dento, barão dc Santa Cruz, no desastre
hontem, na estação de Mendes, O Dr. No-
vacs Barbosa, presidente da Câmara, acom-
banhou o corpo, que seguiu para o Rio, c
fez depositar uma rica coroa cm nome do
município.

Dr. Pitiicnia tlc Mello- -SS
o. 0, ús 'A horas. — lloiiel. AlToniÓ remia n. AV.
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Falleceu esn Minas o
coronel Ribeiro Joa-

Nn cidade dó Leopoldina, Minas, falleceu
hoje pela madrugada o coronel .losé Ribeiro
Junqueira, O finado era casado e deisa
seis filhos: Drs. llibeiro Junqueira. Gabriel,
Sebastião, Antônio u Custodio llibeiro Jun-
queira, e I). Antônio Agusta, casada com o
Ur. Aulor.io de Andrade Ribeiro.

A morto do coronel Ribeiro Junqueira foi
muito sentida ua cidade dc Leopoldina, onde
foi sepultado, ú tarde.

Drs. moura tirasil c oabriel de Andrade.
Oculistas. Largo da Carioca S, sobrado.
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Onde está a mãe deláNaninha" ?
ecNaniníia» é o appcllido de uma interes-

tante menina, de sete aunos, encontrada per-
dida esta tarde por um rondante do >•
districto policial. Levada para aquella dc-
legaciái a menor só soube dizer quc viera
dc fora com sua mãe, Flora Ue tal, para
casa dc uma sua tia dc nome Izabcí c per-
dera-sc na cidade.

» -^M- «

A independência da Arábia
LONDHKS, 4 (A NOITE) — Noticias offi-

ciaes aqui recebidas do Cairo annunciam que
o Cheriffe ele Meca proclamou, a 1 do cor-
rente, n independência da Arábia do domiuio
da Turquia,
O caso do Gominchcn

Farinha Flor \
Manteiga pura naflaj Biscoitos Leal Santos
Ovos frescos )
— ¦ mm— i

Banquete ao maestro Nepo-
rauceno

Amigos e admiradores do maestro A. Ne-
pomueeno resolveram offcrccer-Ihe um ban-
quetc, que sc rcalisará na próxima semana,
provavelmente no dia 8. Para esse fim cn-
contra-se na casa Arthur Napoleão uma
lista de subscripção. No banquete tomarão
parte senhoras.

liLIXIK Ub NOlilHilHA - Cura syphilis—mmm»-
O centenário do defensor

de Arica
LIMA, 4 (A. A.) - O dia de hoje é

feriado, sendo comrnímòrado com diversas
testas e cerimonias o centenário do nas-
cimento do coronel Balocnesf. o heróico
deiíyisar de Arica.

O «DEUTSCHLAND»

Declarações do capitão Koenig
NOVA YORK, 4 (A NOITE) — O capitão

Koenig, conimnndante do "Deutschland", cn-
trevistado pela "Tribuna", disse que a opi-
ntão geral na Allemanha era a de que os sub-
marinòs mercantes conseguirão ihulilisàr com-
pletainento o bloqueio das esquadras allia-
das.

_ Brevemente, accrescenlou o commandante
Koenig, construiremos submarinos tão rápida-
mente como aqui, nos Estados Unidos, se con-
strochi automóveis c caixas registadoras",
O scepticismo da imprensa allemã

NOVA YORK, 4 (A NOITE)-0 eoircspon-
dente de jornaes norte-americanos em Berlim,
von Wiegand, radiographa dizendo que o di-
rector da Companhia de Navegação Uecanica,
proprietária do "Deutschland", lhe declarou
na quarta-feira de tarde que não havia rece-
bido noticias desse submarino, quc julgava
perdido. Von Wiegand disse-lhe, então, ler
tido noticias da chegada do "Deutschland" a
New Lontlon. Rcspondcrani-lhe que essa in-
formação não podia ser verdadeira.

Os jornaes de Berlim, de hontem, parece que
inspirados neste mesmo pessimismo, publi-
cando. o radiogrnmma de Nova York, annuii-
ciando a chegada do "Deutschland", mostram-
se sceplicos e dizem que esse despacho não
deve scr verdadeiro.
A conflagração estendeu-se...

LONDRES, 4 (A. A.) ~ Sabe-se aqui, por
noticias de Nova York, que um marinheiro
do submarino allemão "Deutschland" bri-

gon cm um café tle Nova-I.ondrcs com uin
empregado desse estabelecimento, dc nacio-
ualidude franceza, offendcndo-o c ferindo-o.

¦HAYA» 4 <Hayas>—• O ministro állenião
nesta capital entregou ao governo hollnudcz
uma nota cm que- a Allemanha pede deseul-
pa do incidente oceorrido no dia 2'J de outu-
bro ultimo com uni clirigivcl que atravessou
a fronteira, violando desta forma a neutrali-
dade da Hollanda.

O governo íillenião declara há referida no-
ta que láhiehitr. profundamente o facto.
O concurso da «lha Mauricia

LONDRES, 4 (Havas) — Telegrapham dc
Porto Luiz, na ilha Mauricia:"O Conselho Legislativo* conjuntamente
com os plantadores dc assucar, resolveu of-
recer ao governo inglcz uin milhão de rupias
para pagar trinta aeròplanos de combate o
custear as despesas de construcção de uni
dirigivcl."
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A OFFENSIVA DOS ALLIADOS
NOS BALKANS

tjuurcis apreciar bom e puro café? jüõ o rAPAtíAiü
«C9I»_<-

As patifarias da Brigada
Policial julgadas no

Supremo
l'ol, urinai. Julgudo pelo Supremo, na u-v;.,

du hoje. o recortai iiiturpoMu polo iiiocurutleir
criminal du Itepublica, Dr, Silva Costa, tlu
sentença «Io Juiz da il* Vara Federal quu con.
firmou n decisão do seu substituto íiuih ...
liunclaiidii o capitão Axcrctlo Cmitinlm, uu
Innãe» Joaquim de Azeredo Coutluho e Danlul
Nsiiiãei, que liavlam sido opontados cm um
liiquei-llii administrativo a que su pròcodíu
no lliinada Policial, como responsáveis por
uma liou parto dns celebres piiliriiilus ali vc
iiricuilns.

/Is nccusacucs rcfcrltiin que o cnpilVi A»,
redu Coutluho, como oncarroRudo da^seceilo
do alfaiataria daquelbi corpuraçãu, miiiicoin-
iituniido com os «leiiiuis dcnuneinilos, dosvla.
ra das referidas officinas du alfaiataria um-.
ciidorlus no valor do alguns contos de ráls,
ai quaes foram remettidus paru uma alfaia.
turhi particular.

A decisão recorrida bnscavti-se cm <iue «
prova colhida nos uutos não atitorisava a pro.
niinciii do nenhum dos aeciisodos, tendo o ca-
pilão Coutinhn a sua fú do officio com qn
mesmas pcnalidiules que u do ufficlul que
presidiu o iilqucrlto,

Relatado bojo o feito pelo Sr. miiiislro IV.
ílro Miblelll, pediu ò necusado, capitão Aze.
rido Couliiiho, n palavra.

Houve alguma besitação om lhe ser conec.
didii a palavra. Disse, porém, o necusado ejue
desejaria somente ler um officio do miiiislro
do Interior, sobre o nssunipln, publicado nu"Diário Official" c não constante dns auto;.

Concedida, então, ti palavra só para tal fim
n capitão Azeredo Coutiiiho. fardado c oste-u-
tniidn ao peito uma medalha militar, subiu
ti tribuno e leu o officio qua o ministro cn.
viaro ú Câmara sobre as patifarias da Briga-
«Ia, no qual declarava quaes os officiaes apon.
tados como responsáveis. O nome dcllc, ora-
dor, llão fora incluído naquelle officio.

Terminando, requercu o necusado que o nf-
fido a cuja leitura procedera fosse junto aos
mitos.

1'sou então da' palavra o procurador gcr..l
da Republica, quc, fazendo o histórico do caso,
produziu vehcmeiitc aceusação contra totlos o»
ticcusados, mormente «pianto no capitão Cou-
Unho, pedindo, ao terminar, que o Supremo
reformasse n decisão recorrida, porque os au.
los so ncliiini repletos de robusta prova aut.v
risandò a pronuncia de todos os aceusados.

E requercu então que o Supremo julgasse
esse recurso em sessão secreta.

De conformidade com esse requerimento, os
ministros deliberaram o feito cm sessão se-
crela.

*m— i

Incidente entre um dele-
gado e um commissario

de policia
Entre o Sr. Dr. Parreiras Horta, delegado

do 11° districto, c o commissario Gonçalves
Leite, daquelle districto, suspenso em consc.
quencia dc um officio do seu delegado, liou-
ve, no Centro Paulista, um attrito, trocando
ambos palavras, quasi assumindo o caracter de
iim pugiluto, porque o commissario Leite in-
tcrpcllnsse o Dr. Parreiras sobre a supposta
perseguição sobre elle exercida. O delegado
communicou o facto uo chefe de policia, não
tendo, porém, o facto as proporções quc cir-
tularaiu lios jornaes da manhã.

m— ¦

A queima do carvão nacio-
naí em pó, na Central

E' quasi cerlo que a Central do Brasil, cm
janeiro próximo inicie a queima do carvão
nacional cm pó, em suas locomotivas. Os
apparclhos para a pulvcrisação do carvão iá
foram adquiridos e devem aqui chegar até
dezembro, época em quc virão tainbcm as
locomotivas adapladas a esse processo de
combustível.

Aquelles apparclhos serão installados na
Barra do Pirahy, onde a Central tem um dos
seus mais importantes depósitos de locolno-
tivas, e, em terreno muito próximo será ie-
vantadó o edifício necessário para abrigar a
installação, As plantas do prédio já estão
concluídas, devendo, dentro de poucos dias,
ter começo as respectivas obras. Os apparc-
Ihos iiara a pulvcrisação do carvão vão ser
movidos por força electrica, estando a Estra-
da, neste momento, em negociações com uma
empresa de eleclricidadc existente naquclla
cidade, com a qual a Central já tem um con-
trato para illumtnação dos seus próprios, na
Barra,

A montagem dos apparclhos pulvcrlsado-
res vae scr dirigida pelo engenheiro Dr. As-
sis Ribeiro.

¦ mm— ¦

~ A questão do pão em Portugal

^'iK« I /-..ma....-." Cigarros populares, elo
ÔâO LONGO -««"^.HwNe.vo.jmrt,

biiiieicá. L0PUS SA' & COMI».
¦iUU róis, com valioso.-

© preparo m sola em
Noticias officiaes

PARIS, 4 (Havas) — Lommunicado sobre
as operações no Oriente:"Os inglczes continuam a obter suecessos
na região do Struma, tendo tomado de assai-
to a aldeia de Alitsa.

No resto da linha dc frcnlo canhoneio in-
termittente sem ataques de infantaria.
Os búlgaros repellidos *

LONDRES, 4 (A. A.~- Os búlgaros foram
repellidos cm Gliuiistos, deixando com os
inglczes alguns prisioneiros,

—— ¦¦¦¦¦¦mj lmt%tbfjt-. 0) in ¦¦¦¦—¦

8 A Saúde da Mulher |
GUR.A. TODOS OS M

I INCOMMODOS DE SENHORAS j
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Um impostti proíeceionsta
JUIZ DE FORA, 4 (Serviço especial da

A NOITE) — A Câmara Municipal, lançou
um torte imposto sobre a venda a presta-
ções de moveis fabricados ahi, com o in-
tuito de proteger as fabricas daqui.

¦ mu— «
ELIXIR DE NOGUEIRA — Orande Dcpurativo

do Sangue

Usn espwfalMo
E agora está embrulhado

com a policia
Fortunato da Silva está, ás voltas com a

policia, porque ha tempos, foi a Itabora-
hy, no Estado do Rio, e convenceu Brau-
lio Luiz Coutinbo c Vii-golina, sua mulher,
de lhe entregarem uma menor de 12 annos,
filha do casal, de nome Btílbina, para que
elle a trouxesse para aqui e a empregasse.

De volta, Fortunato empregou a menor
na casa do Sr. * Priamo Alves, á rua da
Acre, n. 3ü, mas, nunca mais os paes dc
Balbina tiveram noticias delia e desespera-
dos procuraram hontem á noite a policia,
quc conseguiu descobrir Fortunato.

A menor foi apprehendida, sabendo então
a policia quc o espertalhão recebia os orde-
nados dc Balbina, intittilando-se seu tutor.
Fortunato está preso.
¦¦¦¦"¦' » *<^3» ' ¦

Bom café, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — üisidasiío com
as iníiiacoesr

No cortume da Companhia
Riacho Fundo

CURVELLO, 4 (Scfrviço especial da A
NOITE) — Está cm'Gustavo Silveira o Dr.
Jusçcliiiú Rarbosa, ciue veiu assistir ú reti-
rada da primeira partida dc sola prepara-
da no corlíune ali installado pela Companhia
Riacho Fundo, dc cjue são directores o mes-
mo Dr. Juscelino. e coronel Machado Bar-
bosa. O produeto è de òptirhti qualidade e
a prodücção da fabrica é, mensalmente, dc
vinte toneladas, podendo scr elevada ao do-
bro. A Companhia Riacho Fundo está ini-
ciando também a criação de gado de raça
Devon e Norniando, tendo recebido vários rc-
produetores para cruzamento com o gado
creoulo.

» mu—, i

C3OL,LYS?!Ocuia0s iní lammasSe* d»
MOURA BRASIL Rua ürÍXma, 87
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0 Senado fez unia sessão
de dez minutos hoje

A's 13 horas c 30 minutos soaram as cam-
painhas do Senado. O Sr. Urbano Santos as.
sumiu a presidência e declarou aberta a ses
são. Lida a acta da sessão anterior e appro-
vada, passou-se aei expediente, epie constou
de vários parecerei da commissão de fiiiáiir
ças c um officio da Associação Commercial
do Recife, pedindo ao Senado quc não taxas-
se o álcool superior a 30 grúos.

Não houve oradores.
Foi discutida a matéria nova constante da

ordem do dia c, não havendo numero paraVotações, ás 13 horas e 40 minutos foi sua-
pensa a sessão.

LISBOA, 4 (A. A.) - Está conhecida
uma das resoluções a que chegou o Con-
gresso Econômico Nacional, relativamente ao
pão.

O congresso vae reclamar do govwno,
um typo único de pão, dando alguns jornaes
razão á medida reclamada, como. de mte-
resse nacional.
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Dr. Francisco Êiras ) GffiNT£

docente ila Facilidade—2 ás o hora.») oij V1 ú OS
A Uiuica ela manhã — ás 10 ''oi.ia—continua, comosempre, uecessivcl tt i|ittili]uei' eloontc que deseje eliuii-

nuiçao ele preços. Uua S, Jusú n. 01.

Um contrabando de
seda e casimira

O guarda da Alfândega Espcridião Lima, dc
serviço no cies do porto, a bordo do vapor
inglcz "Rembrandt", notou hoje, á tarde, queum indivíduo procurava illudir a vigilância;
afim dc passar com uni grande embrulho, quetinha o seguinte dístico : "R. Nineplia".
Entrando cm explicações o guarda da Alfaií-
degri foi aggredido pelo tal indivíduo, que,aproveitando a confusão do momento, pòz-sòcm fuga. Dentro do tal embrulho foram en.
coiitrndos seis peças dc seda e tres cortes decasimira ele diversos padrões.

A Alfândega lavrou o auto de apprehensão.

O Estado de Minas e os im-
postos que cobra soore

seu caíé
Ha alguns dias a firma Lage & Irmãos re-

quercu e obteve do juiz federal da 1* Varai
por intermédio de seu advogado Dr. Ferreira
Vianna, um mandado de manutenção de pos-
sc pura 7.õii3 saccas de café, quc possuía em
deposito na estação Marítima, c de onde não
as podia retirar visto como a Recebetloria
Fiscal de Minas uo Rio dc Janeiro a isto *c
oppuubu, sob a allegação de que a firma im-
portadora deveria pagar conjuntamente ns
dous impostos, o de importação c o de ex-
portação, logo no acto da retirada da merca-
doria da referida estação. Argumentava a rt-
querente que .a lei mandava que ao ser a
mercadoria retirada deveria ser pago o iui-
posto dc importação aquella recebedoria e,
mais tarde, verificado que a mesma ia ser
embarcada para o estrangeiro, então, proce-
deria a referida recebedoria á cobrança do
imposto de exportação, para o estrangeiro,
cm sobre-taxa ouro, creada pelo Convênio dc
Taubaté, constituindo assim o processo de
cobrança conjunta desses dous impostos uma
illcgalidade.

Concedendo o juiz, por esses fundamentos,
a manutenção de posse, o Estado de Minas
aggravou para o Supremo Tribunal Federal
para o fim de poder cobrar os taes impostos
conjuntamente. A firma aggravada, contra-
minutando, sustentou que havia ficado esta-
beiecido não só cm um accordão do Supremo,
como pela acquiesccncia do Estado de Minas
Geraes, que a sobre-taxa ouro só era cobrarei
no 'momento 

do embarque do café para o es-
trangeiro, e, assim, exigindo o tributo antes
do momento de embarque, evidente era a ex-
lorsão, havendo o Estado de Minas perturba-
do a sua posse mansa e pacifica impedindo
a entrega dò café e o seu transito para seus
armazéns, E o Supremo, na sessão de hoje,
não conheceu do aggravo do E. dc Minas, por
entender tião ser clle cabivel na espécie.

¦ 'mm— 
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O saneamento dos sertões
JUIZ DE FORA, 4 (Serviço especial da

A NOITE) — A Sociedade de Medicina c
Cirurgia de Juiz de Fora vae oecupar-sc
na próxima sessão do problema de sauca-
mento dos sertões.

 ¦ ¦isKSÜ» i

Casa Viuva Henry
(Fundada ha 5o annos)

Bebidas finas tle todas as qualielaeln» sú se encos*
traiu á rua da Assembléa u. 121, (próximo ao lurgo
da Carioca).

« mm— —

Club dos Funcctanarios
Públicos Civis

Sobre o assumpto de uma conuhunicação
quc nos fez honteju a directoria do Club cios
Funecionarios Públicos Civis, o Sr. Dr. An-
tonio Máximo Nogueira Penido mandou-nos
hoje uma carta, cuja publicação somos força-
dos a adiar.

¦ mu— ¦

Nomeação e exoneração na
Agricultura

Por actos de hoje o Sr. ministro da Agrl-
cultura nomeou o escrevente addido de In-
spectoria Agrícola Cândido Luiz Estcvcs,
para exercer o cargo tffectivo de secreta-
rio da Fazenda Modelo, dc Criação da ilha
do Marajó c exonerou, por abandono
dc emprego* o escrevente addido Pio Jar-
dim.



$

•SKm
O01TE»Sabbado, pe NòTembTóTdò ifríG

* ÍI __ V'1'l r . tt
''$

UIIIWO.S TBLCGI^AMMAS
DOS (QRREi>Pqf,DCMTES.

NO INTEKIOR 6 MO
r-xTCHIO» & SERVIÇOICANA HORA

um**,

LTIMf\5IMfORMAÇOE5
RAPIftASt MINUCIOSAS
OBTODftAtlePORTAGEM

DA WA NOITE"

0 memorial em eslndo no
bcio das associações

commcrciaes
I n« iii.tii-!>o hoje. As 15 horas, no edifício
V ||o|gn, a coiilinlssito da Associação Com-
incrclnl «• dn Centro d» Comiriorolò «• In-
ilutlrla. Compareceram os Srs. Dr. Pereira
ilin.i l)r. ,i"ãn dc Aqui uo, Francisco l.onl,
Yielurlno Munira, lliuuherto Tiihordn, <ia-
Pm, íloincs, Cornello Jardim ò Narciso Ura»

)-*oi lido o scftulnlo memorial, ussigna-
Jopor numerosas firmas desla prnçn e cm-
Iriirio ú reforma do contrato du Telênho»
"'••Não temos n menor duvida «manto ao
¦ferio das "Conclusões" npprovndns pelos
Hluslrcs nrofi* ¦ ionaes do Club do .-.ngeiiha-
ria. Mns ilu.*. em consequencln, sc deva
Uiolnr o projcclo dc reforma do contrato da
Llitlit, nüo concordamos

d club tratou dn questão cm these: no
Conselho Municipal ú quo incumbe csludnl-n
cuidadosamente, soli o ponto «le vlstn eco-
im.iiiu. Ií ns observações já formuladas
ivlii Dr. Osório dc Almeida merecem n me-
jlini- altcuçâo. V.' verdade «pie os defensores
du l.ight já acolmiirnm do suspeito u esse
iminente engenheiro.

Khsc*. advogados, desinteressados c ninan-
(cs da patrin, vcrberani os ataques aos lio-
nicns públicos e «s criticas acerbas ás in-
¦.lilitiçües. listamos «ir pleno nccôrdo, mns
( d, estranhar que essas mesmas entidades,
ii,,. defesa dc interesse determinado, não va-
cllleiu çm aiacar e offcndcr a toda uma nu-
iiHTu.i classe, que, no exercício ile uni di-
mito, reclama ein bem de legítimos lute-
rfsscs.

Os homens dc negócios só desejam a prós-
jcriilado dns empresas como a * Ighf, que
jâo lnmhcm casas de negocio e «pie muilo
| n "1 ii em no progresso geral do paiz,

Não lia necessidade, pois, dc atirar pedra-
dns, c rim dc esclarecer a opinião com da»
dos' positivos e demonstrações nrithmcticns
que possam justificar uma novação inespern-
da di* contrato, cujos ônus recaem sobre o
publico,

.\ Light não esclareceu o ponlo de .vista
mais Interessante. Não dispondo «le dac-os
offieincs, nos é difficil fazcl-o, mas não sue-
cederá o mesmo com os dignos intendentes

nlcipaes, que; de certo, já terão requisi-
tado da Light todos os balanços o demons-
Irações necessários. Como unia simples len-
laliva, visando apenas provocar estudo me-
jlior fundamentado, apresentamos os argu-
neiilos arithmcticòs «pie seguem.

I.xcluiiidn os tclcplínnçs públicos c os do
serviço da Light, achamos pela nlliina lisln
dc assignnnici. esla distribuição de appa-
tcllios :

Nnrlc e Central  «.017
Villa  2.:t-lii
Sul  1.787

Os primeiros, muito mais numerosos, são
os tpie servem ao grande commercio central,
(--.'lipliirios, agciieins, etc, e pela tabeliã vi-
gente, no cambio dc 12 d., segundo o calculo
da Light, pagam 'JlOí!. Na classe Villa es-
tím ns apparelhos ao preço de Í2629, havendo
cm muilo menor quantidade* os «pie pagam
Il.iiiS e poucos ,i 4\Ui. Tomaremos para preço
ÍCnil a média

2G2 •!- 350
 = 30G

o
¦n ,1S2$ãÒ0, ao cambio dc .12 d. Dos da
classe Sul concorrem muitos coin íâfií!?',' ou-
tros em maior numero a 'iíiOí? c em menor
quantidade a '110-?, Indo de accordo com a
relação publicada pelos defensores da Light.
Tomaremos, pois, a média

202 -1- 350 + 410
_ 310.5708

3
ou -125ÇS70 ao cambio dc 12 d.

línlão, pela tarifa aclual e ao cambio de
l-' ti., a Light arrecada de seus assignantes:
«.-107 X 210.?, '-'..'MG x 382S5U0 e 
1,7117 X 4255870 — 3.117:2-1-1.?Ü90.

Vejamos qual será a receita pela nova ta-
liclhi proposta, conservando o mesmo nume-
in de assignantes. Consideraremos todos os
apparelhos das classes Norte c Central como
jiiTteoccnlcs a estabelecimentos commer-
ciaes, cscriplorios, etc, e chi compensação
todos os das classe Villa c Sul como ser-
vindo ás casas de residência. Admittindo
para nquellas duas primeiras classes o nume-
ro normal dc dez chamadas cm 300 dins
tilcls do anno. c tomando o mesmo cambio
Vigente de 12 d., teremos: 0.U47 X 3575500 +•'¦ 2.340 -:- 1.737 X 2.'>0.. = 3.510:802$500.
Donde resultará a differença dc 
,'l.51li:802.«500 — 3.117:244SG00 = 390:5571.810
a favor da Light, aiiinialinciile.

Nossos cálculos são baseados cm eslimn-Ovas, uue nos parecem razoáveis. Si, porém,não correspondem aos fados, eslá no inte-1'tssoda Light rcctifical-os, offereccndo áapreciação publica os elementos exactos de'íue dispõe c cm justificnliva de sua pre-leação. JYide o Conselho Municipal não serunia corporação de technicos, como nllcganm dns defensores da Empresa Telephonica,luas .-.sa "ássembléa política" tem a eom-
.'tdenria necessária pifra' o eslndo da que-sliiu, ipie, na hyppthese, é essencialmenteeconômico. 1'arcee-ios que a reforma de ta-rifa é pecuiiiarianièhlc favorável á receitada Light e nem a isso nos opporinmós sius circttmstanci.as exigissem essa providen-na liara o amparo dos capitães invertidosem serviço de lão grande utilidade publica.
y cjite não se eompreliende é que, além des-se favor, mesmo quando aconselhado pc!aequidade, ainda a empresa pretenda a pro-r"2;i.ãn do_ contrato por mais <!() annos, semcumpeii.ações de qualquer espécie. Nem aomenos figura no projcclo uma cláusula dcrevisão de tarifa. A Light nllcga que nos
.'i annos decorridos, o contrato cm vigorle-riiou-se nnacliroiiico e qiic é preciso refor-lmil-o cm seu beneficio; Mas, requer novo

Proso, que passará a ser de 50 annos, c o1'Onsclho .Municipal deve prever a possibl-lidado de ser preciso, dentro de tão dlllt-
jscl.o.tempo, reformar as novas condições cm
fieiieficio do iíitcreiise pnhlico. Nem mesmo" niijiosto de Iransmissão de propriedade'luer a empresa pagar para assumir a enti-«Me 'jurídica 

que lhe cabe.• 'ii" temos animosidade coulra a EmpresaJeleplionica, mas entendemos (pie a refor-'na d,, contrato, cm projecto, ora cm debateno Conselho Municipal, não está bem cscla-renda c não ntteiicle ao interesse publico.J 
caso n..o é de urgência c será melhor es-ltiual-o eom calma, para que a solução seja"'fina dc todos."

A commissão estudou o memorial acima c,
Jím assim, outras contribuições enviadas por™miiici*ciaiitos, para o csclarcciincnlo daquestão, e nssenlou ns bases da representa-Mo que será enviada na próxima segunda-'"ra ap Conselho Municipal. ?
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DOS IA GUERRA
Pároco qua os italianostomaram Dulno

NOVA YORK, 4 (A NOITE) - Um le-
lc(!iiimin;i urgente de Roma nnniincln a to»
iniidíi, pulo» ii-illunos, ile Dnino, sobre o
golío de Trieste. , ""

A correspondência nüemil apprc*
hcndldn
NOVA VüUK, 1 (A NOITE) — Informam de

licrllm:"DcmIc dcxoinhro de 11)15 qne os navios an*
glo-franccücs confiscaram ii.Hin malas do cor-
reipondeiicln postal allemã ilestlimilus nos
UstiiiloH Unidos, sendo li.üllf) a hnrdo de va-
pores holhinile/es, 4.035 « bordo dó vapores
diiiaiiiarqu.v.cs e as rcslailtos li bordo «lc va-
poros noriii'gue;:i*s. Fornui laiiibein confisca-
das 5.72H malas poslhcs nllcmfls destinadas
a 1'orliigal. Il,Hespanha e A America do Sul,
dns qnnes a maior parte Ja a hnrdo dc vn-
poros linlliindc/cs.

Dos Eslndos Unidos, dc 1'orlugal, da lies»
punha, da America do Sul o das índias vinham
parn a Allemanha III.821) malas postacs, que
furam cgualmciito confiscadas pelos alliados.
Os receios do coinniandante

Koenig
NOVA YOIUÍ, 4 (A NOITE) — O conimnn-

daiite Koenig, «lo "Deutschland", interrogado
sobre a dala dn sua partido de regresso A Al-
Icinitnlia, declarou que ainda não u tinha li-
Xtldo,

O capitão Koenig disse eslar certo dc que
03 navios alliados procurarão por Iodas as
maneiras aprisionar ou afundar o seu sub-
innrlno. Espera, porém, ainda desta vez re-
gressur ã Allemanha.
A pirataria allemã

I.ONDItKS, 4 (A NOITE) — Os submarinos
allemães, além dc. alguns navios c chillupos
frnncó-inglczcs, incttcrani a piquo mais dous
navios lloiltcgliczcs c uni grego, o "NiU", cujo»
passageiros c tripolaulcs parecem ter mar-
rido.
A importância da tomada do for-

te dc Vaux
PARIS, 4 (Havao) — O forle de Vaux, «o-

mudo pelos allemães co dia 7 do junho do
corrente anno, voltou lioiiiim para as múu_i
«los francezes.

Sobre u evacuação deste forte lelegraplia
o correspondente da Associated Prcus em
liei lim:"Os nlleniãcg julgaram que o.s sacrifícios
necessário» para a conservação do forte de
Vaux não estavam cm proporção ao valor
«íue llic attrihuom no conjunto dos seus pia-
nos estratégicos, agora que na francezes rc-
tomaram Douaumont. O terreno das cercanias
dc Vaux lornou-se, por isso, dc difficil defe-
Fa ronlra os atnques provenientes de sul e
ncsle. O forte da Vaux foi, por conseguinte,
abandonado, c aa linhas allemãs transferidas
pura posições menos expostas' uo fogo da ar-
tildaria franceza."

O nllo commando ailemão reconhece, assim,
a importância precedentemente por cllc ne-
Kad.i á nossa viciaria dc -1 de outubro c ú
ocet-poção do ferio de Douaumont. Debalde,
porém, elle tentará diminuir a importância
da nova victoria alcançada pela valentia das
nossas tropas e pelo poder do nosso material
dc guerra. O publico ailemão lembra-se «I03
cur.tiro:. dc Iri 11 mpi;o entoados nos dias !) c
10 dc junho ultimo o dos artigo., cnthusias-
ticos da Imprensa, notadamente da "Gazeta
de Fruncfort", qae escrevia na oceasião: "A
nossa conquista está sob máo firme; nin
guem no!-a arrebatará. Os vencedores do
Vaux, deante de Verdun, acabam «le executar
alguma cousa de sobrcliumano." E, lembran*
do-se de tudo isto, não será enganado.

Os telegrammas do quartel-general ailemão
aos Jornaes americanos fazem desde já pre
ver qne o inimigo, para desculpar o revez,
vae allegar que o forte não tinha mais nc-
nhum valor militar. Sobro este ponto ainda ú
fácil encontrar o inimigo em contradicçSo
comsigo mesmo.

Uma nota inseria em jornaes allemães do
dia 10 de junho demonstrou cffcclivamente
que a importância extrema do forte de Vaux,
considerado a pedra angular da frente nord-
este elo Verdun, provinha da própria posição
em si e não das obras dc defesa que porven-
tura ali houvesse. A configuração do terro-
no e a distribuição dos caminhos nfio muda*
rum de então para cá.

O inimigo, porém, não poderá contestar
que os dous pilarc,. da frente nordeste de
Verdun — Douaumont e Vaux — se encon-
tram novamente cm poder dos francezes, es-
lundo assim reconstituída a cintura de for-
tes no unico sector que elle tinha ctlingido.
—T* ' * -g-g-dUS-" €¦;"—¦' ************

Uni grande sinistro
marítimo

D&US NAVIOS A PBOüi
'•ü.\'l)p,i_s, 4 (llavas) — O paquete "Co

stniara'. abalroou durante a noile passad** '^o .),, Oreciiore, na Irlanda, com o v*?T 'l',(.!ríí»vír". indo ambos a pique.A bordo dos dou» vapores iam cerca de .1
_B_>HS'a'' <'i!S 1u"cl s^ ha nolieia de ter esc
J*"1" ume. As revtanteji «o qut parece- mo

O "Lomba" e o "Jaguarão" vão
entrar para o dique

Os rebocadores de alio mar "Lomba" c".laguarão", chegados hoje do sul, vão, 11a
próxima semana, entrar para o dique, afim
dj soffrerem conccrlos dc. (pie carecem.
******** a '¦^tr* *¦¦ ¦

0 Supremo homologou
uma sentença esfran-
geira sobre divorcio

Ao Siipremo Tribunal Federal foi nffccla
uma quesião. sobro homologação aqui 110
lirasil. de uma sentença de divorcio, proferida
pelo juiz de direito da Ca Vara Cível dc Lis-
boa, n requerimento de. D. Anua de Mattos
Vieira Canet, casada com o Sr. Adolpho Ga-
net, natural dc França, sob o regimen da loi
franceza. Vindo parn o Brasil, requeren D.
Anua dc Mattos an Supremo Tribunal Federal
homologação dessa sentença estrangeira. Co-
mo o divorcio fora decretado de accordo com
lei estrangeira; qub o permitte cm absoluto,
dissolvendo o vinculo conjugai, causou o jnl-
giimenlo dessa homologação algum barulho
110 Supremo Tribunal, visto como a nossa lei,
a dc 11. 221, .não o permitte em taes termos,
mas lão súmcnle íi separação de corpos, sem
atilorisar o pleno desquité conjugai. O rela-
tor, Sr. ministro Oliveira Ribeiro, negava n
homologação; por entender redundar tal jnl-
gomeulo em uni ntteutado á nossa lei de ca-
r.amenlo. O Sr. niinislro Guimarães Natal,
usando da palavra, declarou que concedia a
homologação "in tolnm", para todos os cf.
feitos, achando que o divorcio deve permiltir
a mais ampla liberdade aos cônjuges desqui-
lados. O Sr. ministro Pedro Lessa não in'.
díigava si a requerente era 011 não brasileira.
A quesião já tem sido longamente debatida.
Concede a homologação cm parte, para os
efefitos patrimóhines tão somente. Fala o
Sr. ministro Viveiros de Castro. S. Kx. pro-fere um longo voto, abordando a questão cm
todos os seus aspectos. A mulher casada com
estrangeiro segue a lei do marido,-não per-
dendo a sua nacionalidade. Fica-lhe, porém,
n obrigação de seguir a condição jurídica cio
marido. Affecta o assumpto á ordem publica
o faz sentir o absurdo da deliberação que
manda homologar a sentença cm parte, para
os cffeitòs do patrimônio, partilha dc bens,
cíc.j deixando de o fazer quanlo á individua-
lidade da mulher brasileira que, emquanlo o
marido estrangeiro, pelas leis do seu paiz, se
acha plenamente desquilado do matrimônio,
continua, sem ser casada, sujeita a esse regi-
me 11.

Afinal, recolhidos os votos, foi a sentença
homologada liara ns effeilos putrininiiiaes,
contra os votos dos ministros Viveiros, Murti-
nho e Oliveira Ribeiro, (pie o negavam, e con-
Ira os dos Sr. Natal c Coelho e Campos, que
a concediam "in totum".
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0 director de iiisíruccão visita escolas»
Em companhia do 'Dr. Baptista Pereira,

inspector escolar, visüou hoje oito escolas
do C° districto o direclor dc Instrucção

4 Publica Miuiicioai.

Ss pi lis (e
aiiiã 1 [nm

Como aquella cidade
fluminense se prepa-
ra para ae solentni-

dedee
O Sr', presidente dn llcpulilicn partirá, As

_!'.! horas de hoje, para Campos, onde vae as-
sistlr, cm compnnliln «Io Sr. presidente do Rs»
tado «Io llio, n varias Inaugurações de melhn-
riiniontos, introduzidos naquella cidade Ilu-
íiilnciise, como se poderá ver dos telogrummns
e do que já leinns noticiado.

O PROGRAMMA DEFINITIVO DOS
FESTEJOS

CAMPOS, 4 (Do enviado especial da A NOI-
TF) — Iv.tií organisado definitivamente o
prngrnmmii dns festejos : Km seguida 110 de»>
embarque, ás 7 1 - horas, visita á usina Santa
Cruz; na sua volto, o vapor fluvial passará
próximo dn cidade, com destino á usina São
João, onde 11 comitiva almoçará: regresso '.
cidade o Inaugurações da avenida Ueira-ltio,
dos bondes ú usina da Força e Luz c ao Turf
Club; inauguração da praça Nllo Fejanlui,
onde será lambem Inaugurada a escola an 111
livre c a segunda exposição regional; banqiu-
Io no L.vecu, offerecido pelo presidente do
listado; baile offerecido pcln Prefeitura-.

Os discursos officiaes são : do prefeito, Dr
I.uiz Sobral, 110 desembarque dos Srs. presi
dentes da Republica c do Estado c, no bati-
quclc, do Ur. Nilo 1'cçanhii ao Dr. Wcuccs»
lim Draz.

ALGUMAS ÔJIKAS A INAUGURAR
AINDA ESTÃO ATRASADAS

CAMPOS, -I (Do enviado especial da A NOI.
TE) — A chuva prejudicou os festejos. Ulti-
itintn.se os preparativos para as diversas innii-
gtirações, sendo dc estranhar estejam ainda
algumas obras cm atraso.

O governo do Eslado tomou umas tantas
dezenas dc aposentos nos hotéis desta cidade
para hospedar os visitantes officiaes, sendo
mesmo o Lyeeu transformado para essa hos
pcdngein,

Visitei n exposição regional. Parle impor-
t.inle dos festejos, essa exposição está divi-
dida cm tres secções: a Ia, de fabricação de
papel de seda, de côr, em bobinas para jor.
uai e papelão, produeto do bagaço de cnniiu;
a 2a, <ie agricultura, com cxccllcntes instnlla
ções nrtificiacs, e a "t". Industrial, do plantio
do algodão Texas, cultivado aqui e considera-
do o melhor do mundo, ua opinião do enge
nheirn Day.

O prefeito disse-me ter sido muilo modifi-
cado o programma das festas, ainda em orga-
nisnção.

UM "MATCH" DE FOOTBALL
CAMPOS," 4 (I)o enviado especial da A

NOITE) — O "scratch" fluminense, jogará
amanhã com o "scratch'* cainpisla, havendo
grande nncicdnde pela disputa desse jogo.

¦ ****** 1

As conferências com o
Sr. presidente da

Republica
Cònfcrenciaram á tarde com o Sr. presi-

dcnle da Republica,'03 Srs. senadores lier-
nardo Monteiro e Bucno de Paiva, Dr. Ho-
inero Baptista, presidente do Banco do Bra-
sil. e Dr. Azevedo Sodré, prefeito.
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O MA*0 TEMPO PREJUDICOU OS
EXERCÍCIOS.

A chuva que por vezes caiu sobre os pon
tos onde acamparam as diversas forças do
Exercito, impediu hoje de alguma fôrma a
rcalisação de exercícios. Mesmo assim, po
rém, os commandantes das brigadas fizeram
executar algumas manobras, correspondendo
o? soldados á expectativa «los seus coniman
dantes. Desses exercidos merecem destaque
as manobras do serviço dc saude, reulisadas
na 5" brigada dc infantaria, em Gcricinó, e ús
quacs nssisliu o general Gabino Desonro, com
mandante desta reicião.

AGGRAVOU-SE O ESTADO DO VO-
LUNTARIO FALCÃO DE LACERDA

O voluntário de manobras Eurico de Bar-
ros Falcão dc Lacerda, mordido lia dias por
uma cobra, quando abria uma picada no local
cm que está acampado o sen batalhão, na itv
virnada dos Affónsos, teve o seu estado de
saude nggravod.o, permittindo o ministro da
Guerra na sua ida para n casa de sua família
onde. ficará eni tratamento.

Honteni mesmo esse voluntário foi levado
para a sua residência.

OUTRO VOLUNTÁRIO BALVA AO
HOSPITAL

Um oulro voluntário do. manobras. Archi-
miriio liello Ferreira Capellani, também do
i.° regimento de infantaria, foi obrigado a
abandonar o acampamento;-: baixando ao Hos
pitai Central do Exercito, por haver sido ac-
commetlidp de uma syncopc, grave, quando
hontem lhe era extraindo um dente.

No campo dos Affónsos são esperadas ama-
nhã muitas visitas de. familias de voluntários
Para esse fim estão sendo levantados cara-
mnhchõcs, que. possam servir para as re-
cepções. Ha no acampamento uma grande
alegria. Para segunda-feira está sendo preparada umalcsta significativa, depois dos exer
cicios do din. E' ella offerecida pelos volun
tarios cariocas aos soldados do 55° e 5(1°, seus
companheiros dc acampamento, c consistirá
cm "matches" dc. "football", cm canções bra-
sileirns acompanhadas do "pinho" e thed-
trinho "João Minhoca", dirigido pelo cabo
Albinovo poeta do acampamento dos Affon-
sos. Vae ser a noln humorística, de maior
vulto e repercussão, 110 acampamento dos Aí-
fonsos.

üs clubs da Avenida já recebe-
ram a ordem de mudança

Expira o praso 110 dia .'10 dc novembro fltien-
lc. E mudarão suas sedes até cslu dala os"clubs chies": Cérclc Federal, Congresso' dos
Lords, Club dos Alliados, Cercle des Armées,
Mozart, City Club e Tenentes do Diabo.

Foi essa a ordem do delegado Albuquerque
Mello, do 5" districto, cumprindo o officio do
chefe de policia, dando 30 dias dc praso parasc mudarem os clubs da avenida Hio Branco e
adjacências. Na reunião que fez o pessoal hoje
á tarde concordaram todos... E os dos outros
dislriclos V
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O DIA MONETÁRIO
O c.imbio abriu um pouco mais firme,

sacando pela manhã os bancos ás taxas dc
12 1/3 e 12 5/32 d., e pouco depois, ato
ao fechamento firmaram-se as taxas de
12 5/32 c 12 3/16 d. Os esterlinos foram
negociados a 208*1011 e as letras do The-
somo uu* » cio de rebate.

HO CONSELHO

As negociatas em
ebulição

Us telephone* e a Ferro
C. Cariooa

A sessão do Conselho Municipal correu hoje
bastante agitada. Km torno do projcclo Vil, «íue
prorogn e modillca o contrato da Companhia
1'crro Ciiriil Carioca, travou-lo violenta dis-
ciissfln a troca do apartes outro os intendentes
Alberico dá Moraes u Mendes Tavares.

Antes, porém, de entrar cm discussão esse
projecto, ua hora dn expediente, o Intendente
Dr. Osório dc Almeida Justificou mu requeri-
monto do informações rolaiIvas no serviço te»
iopltoiíleo, que foi npprovndo'. O Sr. Dr. Oco-
rio declarou então no apresentar esse roque-
rinieiilo, não ser inimigo du l.lghl, defendeu»
do-se dn pecha que lhe nrrogaram do sus»
peilo.

O requerimento <* o seguinte:"Roqueiro que por Intermédio da mesa sc»
jani, com urgência, solicitadas «lo Sr. prefet-
to do Districlo Federal as seguintes informa-
ções relativas no serviço telephonico:

]*¦) Dc que constavam ns installações — eill-
fidos, postes, Unhas, apparelhos, necessorios,
etc. — que, anteriormente ao contrato de
1.') do novembro de 181)7, substituído pelo de
17 do janeiro do 180ÍI, nclitalmentc em vigor,
eram lllillsadas na exploração do serviço te»
lcpbnnico do Districto Federal ?'1') Tacs Installações pertenceram, nn pri-
niólra das épocas acima referidas, á Mutilei»
pnlidade; qual o valor em que eram ctinipu-
i;nla:; e 11 quem foram transferidas ?

.T',1 ijiuil a data do mez e anuo cm que fo»
ruiu pagas ã Prefeitura as quotas o que se rc-
fere n cláusula vigésima «ln con Ira-lo dc 17 do
janeiro dc 1!'!)!), bem como as respectivas im-
purlnncias, nos annos do 11112, 1U13, 11)14
o 1015 '.'

.|") Quacs os meios empregados pela Pre-
feitura para verificação do laes quotas, atten-
dendo 11 «pie representam cllus a do dez por
cento da renda liquida '."'

Depois dc sc ter procedido ás eleições liara
as conimissOes permanentes, cujos membros
foram reeleitos, entrou em discussão o pro-
joclo 70.

Conibaleu-o desabrldimíenlc a Inlendcnlc
Alberico doMornes. Esse projcclo elaborado
pelas commissões do justiça e obras não po-
dia ser appwvado pelo Conselho.

Não se justifica, disso o orador, o que pre-
tendem as commissões fazer, concedendo a
prorogação do contrato «la Ferro Carril Ca-
rioca dentro de unia concessão. O Conselho
não pôde allcndcr a favores dessa natureza,
prorognndo contratos com praso limitado, não
pôde ainda ntlcnder no primeiro tpic lhe ha-
lo á porta, fazendo injustificáveis imposições.
• Ataca o projecto soh todos or, pontos de
vista, analysn os sens "considernnda" e per-
gunln ao Sr. Azarem Fnrlado quando começa
o termina o praso desse contrato.

O Sr. Aziircm silencia c a nm aparte do
iulcndcnle Oliveira Alcântara, em quo diz não
interessar a questão do praso, o Sr. Alberico
grita:A commissão não sabe o praso do contra-
to c ó estrnhhnvcl isso!!

Que fique exarado nos nnnaes dessa casa
que n sessão ficara suspensa por meia hora,
para que a commissão fizesse a conta do pra-
sn! K que fique gravado nesses mesmos nnnaes
qne o intendente Oliveira Alcântara declarou
nada interessar n questão do praso!!!

O intendente Mendes Tavares nparlea, po-
rém, o orador com vehemencia e a estes apar-
tes o intendente Alberico de Moraes responde
110 mesmo diapasão, apresentando ao Conse-
lho uni rcqucrimenlo mandando voltar ás
cnmmissões o projcclo em discussão, parn que
as mesmas estudem a parlo relativa ao trafe-
go c fala sobre o contraio da mesma compa-
nhia, de 1808.

O Sr. Mendes Tavares, "leader" da maio-
ria, impugnou o requerimento, pelo que o Sr.
Alberico entendo que é o regimen da rolha
cm pleno vigor. O Sr. Mendes Tavares, po-
rém, ha de se arrepender, diz o Sr. Alberico.
Si íi nm desafio ou uma ameaça, S. Ex. sabe
que não temo e nem recuo. Sou uni homem
dócil-'; 110 momento, porém, que sc trato de
uma ameaça, sou um indomável. E nssim ter-
minou o Sr. Alberico.

O requerimento do Sr. Alberico fo! rejeí-
lado. Kslc apresenta uni outro, mandando
que o projcclo fosse á commissão de orçamen-
to, pnra que .1 mesma falasse sobre a rever-
são.

O Sr. Mendes Tavares combate o pedido.
Acha que nesse requerimento ha nina cen-

snrn ás commissões, que já se manifestaram
sobre, o projcclo e que no caso de ser elle ap-
provado devem cilas, incoiitincnli, renunciar.

Volta á tribuna o Sr. Alberico- e explica
a intenção do seu pedido. Não vê cm que os
membros das cnmmissõc". se possam iiiclin-
drar. O que quer ó que fique clara a clausu-
la da reversão.

O Sr. Alcântara pede a palavra para dc-
clarar que o Sr. Alberico é leigo em direito,
porque si o não fosse não requereria tal cou-
sa, que está implícita no projecto.

O Sr. Alberico diz que é competente para
discutir direito, medicina e engenharia.

Enlão eslá dc má fé, diz o Sr. Alcântara.
O Sr. Alberico diz que o diploma ocademi-

cn não confere competência e que, ás vezes, é
obtido "ás pressas e ligeiramente".;.

O Sr. Alcântara protesta. Formou-se pela
academia de São Paulo o ali quem estuda
sabe...

Ü Sr. Alberico concorda que o Sr. Alcanta-
ra sabe. O Sr. Alcântara agradece, e o Sr.
Mendes Tavares npplaudc ambos.

Resolvida a preliminar de que. o Sr. Al-
cantara sabe, esto sc senta e se dá por satis-
feilo...

O Sr. Tavares diz que votará pelo requeri-
menlo do Sr. Alberico para que o projecto vá
á commissão de orçamento, por deferencia ao
Si. Alberico. Esle agradece e pede que a com-
missão seja ouvida.

Posto a votos, o requerimento i approvado
e, cm seguida, levantada a sessão.
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Um guarda-civii recebe uma
medalha de distineção

O "Sr. ministro do Inlcrlor concedeu meda-
lha de distineção de 1* classe 110 guarda-civil
Ângelo Pedro da Silva, que, eom risco da pro-
pria vida, salvou Antônio de Souza, prestes a
morrer soterrado, nn manhã de 31 de dezem-
bro de 1915, por oceasião do accidcntc na la-
deira do Barroso 11. 371.

¦I «Bajosa i~

Nomeação na Justiça
O Si*. ministro do Interior exonerou, a pe-dido, José da Costa Gadelha do logar de vo-

gal do Conselho Municipal de Senna Madu-
rcira, no Alto Puru's.

0 Sr. Calogeras enfer-
mou

O Sr. niinislro da Fazenda, por ler voltado
enfermo do campo dos Affónsos, onde tora
assistir ás manobras militares, não compare-
ecu hoje ao seu gabinete.

Fm sua residência, S. Ex. despachou o cx-
pediente do din com seu secretario particular,
Sr. Valle de Almeida.

Não tendo melhorado, o Sr. ministro não
ponde por isso acompanhar até Campos o Sr.
presidente da Republica, tendo designado o
Dr. Francisco dc Sá Filho para representai-.o
no embarque do Sr. presidente.

Na partida, hoje á noite, do Sr. Dr. Affon-
so Camargo, c amanhã, do Dr. Felippe Scli-
inidt, S. ISx'. será representado por seu offi-
ciai de gabinete, Dr. Manoel de Carvalho.

O scout "Baliia" foi visitado
Os Srs. almirante -niinislro dn Marinha c

chefe do Estado Maior da Armada estiveram
hoje 110 dique Guanabara, cm demorada vi-
sita ao "scoul" "Bahia", que ali está cm
i-nnccrtos»

Os orçamentos no
Sonado

>.
O Sr. JoAo Lyra descobre

vários «gatos» uo da
Marinha

E' preciso amparar o
carvão nacional

A reunião do hoje da commissão dc finai!-
ças «Io Senado ròvdslill-so de importância.

Preslillu-u 11 Sr. Vlclorluo Monteiro, cstiin»
do presentes os Srs. Alfredo Ellis, Jofld l.yr.i,
üuciio «lo Paiva, .loão I.uiz Alves, Erico Coc-
lho o Francisco Sá,

Dada a pnlnvra ao Sr. .loão l.yra, S, Ex.
proseguiu ua exposição «Io muis Impressões
referentes no orçamento da despesn da Ma»
1'lnha, do qual ó relator, salientando as fu»
soes de verbas, as economias quo so fizeram,
ele,, ele,

.Segundo o Sr. .Toão l.yra disse, ha inodific.:-
ções a so fazerem íinquclle orçamento, modi-
ficações quo irá apresentando aos poucos,
Por hoje S. Ex, deixou os seus collegas sur»
presos eom umas pequenas cousa» que dej»
cobriu no orçamento.

Leu em primeiro logar « seguinte emenda
substitutiva ao art. UU:"Será supprlmldo, quando vagar, o cargo
de consultor jurídico do Almirantndo, e as
funeções quo lhe competem ' passarão a ser
exercidas pelo auditor para isso designado
pelo ministro."

Foi unaiiimcmcnlo approv.ida pela com»
missão.

Emenda n. 21:"Serão stipprlinidos, á proporção que fo»
rem vagando, os cargos do auxiliarei, «le nu-
dltorcs, devendo os funecionarios (pio os
exercem ser preferidos pnrn ó preenchimentodo qualquer voga do auditor, desdo quo se-
jam approvudos em concurso."

Stippr)ma-se o art. _!5.
Além dessas, oulras emendas S. Kx. pro-

porá, mi,; dependentes da lei dtt fix.n;ão do
força nnv.il, «Ia organisação do qu:«dro espe-
ciai creado pela eliminação «Ias ivstricções
aos officiaes nmnistiados c lambem', da rii-.-
cussão do orçnmenlp da Guerra, cujos «lis-
positivos em niuilos pontos devem tslhi* eni
harmonia com -> orçamento da Murjnha.

O Sr. lírico Coelho tomou a palavra depoi:.
do Sr. João l.yra e salientou a importância
que tem parn o paiz o aproveitamento do
carvão nacipiinl. S. Ex. acha que o Congresso
devia dólar o governo dos meios necessários
para desenvolver essa industria.

Para isso apresentava ao orçamento da Mu-rinha a seguinte emenda:"O governo contratará, pelo praso de tresnnnos o mediante concorrência publica, eomns empresas quo exploram as jazidas de car-vao dc pedra nacional, o fornecimento dessecombustível em eslndo bruto, para ser ntill-sado nos serviços deste ministurio e onde ascondições technicas o permittirem.Terão preferencia para os contratos ns cm-
presas que sc compromctlerem, olTcu-ccndo
garantias sufficleutes, .1 estabelecer, 110 prasode um anno, installações parn lavagem e bri-
quettugem «lc carvão nacional, lr.it.indo nomínimo, cem toneladas do carvão bruto' pordia.

I.ogo que houver proilucção de carvão lava-do c briquettado com efficiencia calorifica
para os serviços da marinha dç guerra, o go-verno contratará, mediante concorrência pu»bhca, com ns empresas que refinarem o car-vão nacional, o fornecimento de briquettes c>
poderá fazcl-o pelo mesmo praso de tres nn-nos, consignando-se nos orçamentos vindou-ros .1 verba respectiva para o fornecimento
feito nos respectivos exercícios financeiros "

Essa emenda foi entregue no Sr. João Ly-r.i, que sc incumbiu de estudar o assumptodetalhadamente e apresentar um relatório arespeito. Preliminarmente toda .1 commissãoesteve dc accordo com .1 idéa do Sr. EricDCoelho.
Foram troc.1d.1s idéas geraes sobre o or-çnmentos, ficando assente que o Sr. João Luizapresentará o seu relatório sobre o orçamen-to da Viação segunda-feira próxima,Segundo nos disse o senador espirito-san-tense, poucas modificações terá S. Fx. de fi-zer. O ponlo quo lhe merece maior attençãoo o referente ú illumimição e esgotos do Di.-triclo Federal.

Volta-se a falar no
arrendamento da

Central
Vae appàrecer uma emen-

da no Senado
Sempre que as commlssGcs ilo finanças «.•

Senado o da ('.amara tio rciiucni para tratar
dos orçninenlos, os liilcretiuulos afflucni ás
casas do Congresso e plelleain as Medidas
que não poilciu 11I1I.T cm leis llllllll.l!). CIlO-
veni us ciuciidiis dc liiihii os lados, 1.' o «pie
já islã iicoutccriiiln rc Senado.

O Sr. Lopes Gonçalves declarou hoje que,
além dc. qtialro emendas quo já apresentou,
vno stihineltcr ii cnuslderação da counnlssiio
oulras ipie. a s-.n ver, niinauí o governo dé
111,'!,k parn piij.otrnliip a rceella,

Dentre eslas julga S, ICx. princlpiics a quemanda reverter 110 governo federal o im-
liosto sobro transmissão de propriedade, qunnctUllllllOIlto ií arrecadado pela Prefeitura, «
a que nttlorisa o governo a arrendar rcjiar.
lições, com,, as estradas do ferro Contrai,
Oésto do Minas, ltapura a Corumbá, ele, etc.

O Sr. Miguel de Carvalho não apresentou
ainda qualquer emenda. S. Kx. não perde-as reuniões da coinnilssão dc -finanças o i
quem mais pede esclarecimentos, faz cal-
ctilos, toma notas, o tanto que já tom medi»
do Sr. Victorino Monteiro, Montem esle já'lhe deu uma resposta cm tom áspero o hoje
o Sr. Miguel, querendo pedir-lhe um cscla-
reclmcnto, o fez por Intermédio do Sr. João
I.yrn.

O Sr. Victorino disse-lhe cnlão :— V. Ex. podo dirigir-se a mim. Eu •
considero como senador e ato como veiie»
r.-ii.ilo...

II. 1 niuilos senadores quo estão com umasérie dc emendas engalilliailas, mas os ro»laloi-cs estão dispostos a seguir a opinião
do presidente du Senado, respeitando o re»
gitiicnlo.

«H» ¦ " »~
Os alumnos do I. N. de Musica
vão homenagear o seu ex-

director
O Sr. niinislro dn Interior foi hoje prn»curado, cm seu gabinete, pelo Sr. maestro

Fcrlin de Vasconccllos, director interino do
Instituto Nacional de Musica, que levou ao
conhecimento de S. Ex. haver uma coinmis-são dc alumnos daquclle instituto de cnsi-
110 pedido licença a S. S. para fazer 11111»
manifestação de sympathia c estima no Sr.
professor Alberto Xcpoimiceno, nllegando
não ter a manifestação nm caracter de acinte
an governo. O Dr. Carlos Maxiiniliano de-
claroii ao Sr. Fertin de Vasconccllos que, i
vista da explicação dada pelos alumnos, não
haveria inconveniente eni sc permiltir a ma-
uifestação por parte dos nluninos ao seu
professor. "-.rr 1

O Sr. Affonso Camargo
despediü-se do Sr.

Wencesláo
O Dr. Affonso Camargo, presidenie doParaná, esteve á tarde no Cattctc, despe-dindo-se do Sr. presidente cia Republica,

por ter dc seguir hoje, ás 21 e meia horas
para aquelle Estado.
'" I *******—m

São mil e tantos por noite os
cjue procuram o albergue

No albergue nocturno do cáes do porto per-noitaram durante o mez passado 32.710 pes-soas, sendo: homens, 30.429; mulheres, 2.290:maiores, .10.024; menores, 2.095; solteiros•Í/..1.J9; casados, 2.989; viúvos; 2.391; saben-d» ler e escrever, 20.701; nnolphabetos, 12.018;brancos, 12 880; de cor. 19.839; nácionaes19..119; portuguezes, 4.090; hespanhoes, 1.791inglezes, 987; italianos, 2.798; francezes, 918
nusWacos, 02íÍ. 
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O CAFE
O mercado de café sbíiii um pouco maiscalmo, ao preço de 9S400, c, depois, me-lhorou para 08500, por arroba, para o typosete. Esse motivo ú devido á nova e pro-nunciada alta na. Bolsa dc Nova York, onde,

honlem, o café fechou em alta de 12 a15 pontos e, hoje, abriu com mais, 10 a1-1 pontos. Pela manhã, as vendas restrin-
.íiiam-se a 1.695 saccas e,' no correr tio
dia, desenvolveram-se, alcançando mais 4.675
saccas.

Vae ser louvada a embaixada
que foi á Argentina

Em ordem do dia do chefe do EslacTo
Maior dá Armada vão ser elogiados, cm
nome do Sr. presidente da Republica, os Srs.
almirante Frontin e os demais officiaes de
Marinha que compuzeram n embaixada quaesteve rcceiitcmenle na Republica Argentina.

Mais um desembargador
do Piauhy pedehabeas-

corpus ao Supremo
Mais iim desembargador do Eslado c!n

Piauhy, o Dr, Augusto Ewerlon c Silva, ba-
teu i'is porlas, do Supremo Tribunal Federal,
pedindo' "habeas-corpus" para o fim dc não
ser alijado do Tribunal de Justiça daquclle
Estado,.;como o queriam fazer seus collegas,
sob a íallcgação de rpic sua nomeação pnr.io cargo; não fora legal. E' o terceiro desem-
bargador do Piauhy quo solicita idêntica mo-
dida.

E o Sitjpremo, á feição do julgado quanloaos dons .outros collegas, epie anteriormente
pediram ?,'habeas-corpus', concedeu .10 pa-ciente de !.'iojc a medida constitucional reqtic-
rida, para' o fim do não poder ser cllc "de-
mittido" isunimariamenle daquclle tribunal.

0 credito da» Faculdade
de Medicina da Bahia

Somente hoje- foi definitivamente resol-
vicio na commissão cie finanças do Senado
o já.celebre credito de 3'57':00OSO00 para
pagamento de despesas nutorisadas pefa an-
tiga directoria cia Facilidade de Medicina
da Bahia.

Esse projecto foi* combatido fortemente
pelo Sr. Erico Coelho. Já foi até votada
pelo Senado cm segunda discussão. Devido
a uma emenda apresentada pelo Sr. Irineu
Machado, voltou de novo á commissão dc
finanças.

Hoje foi unanimemente assignada uma
emenda substitutiva do Sr. Victorino Alon-
teiro, dc accordo com o Sr. Erico.

Essa emenda determina a abertura do cre-
dito, mas ficando a Faculdade na obrigação
de restitttir essa quantia á União, com'as
sobras das taxas e mais rendas que ella
tenha, uma «vez coberta a despesa annual.

—***** ¦

O Sr. coronel Felippe Sehmidt, governadorde Santa CáthariUii, embarcará para esse Ks-
tado amanhã, ãs 11 horas, ü Dr. Wencesláo
lira;: determinou (pie o Dr. Hélio l.obo, se-
crel.irio dn presidência da Republica, ò vá
buscar no bolei em que S. Ex. so acha lio::-
podado, aeompanbnudo-o até ao Arsenal de
.Marinha. O coronel Sehmidt tomará ali lo-.:!:*
na lancha "Olg.i", trhnsportando-sc nclla i>a-ra bordo do '¦_iaUn__a."l que o levará a lio-
rianopolis.

CQJVlMUMCAúOS
Standard Oil

Li nos jorsiaes «pie o M. M. juiz da .r>* VS-
ra Criminal,!, funccionnndo no impedimento
do da Ia Varal, Criminal, reconhecera c accen-
tuat-ii a respoàis.ibilidade de meu cliente e
amigo tabellião» Iluascar Guimarães no prn-cesso cm que. líoram pronunciadas diversas
pessoas por tetotntiva de cstellionalo contra
a Standard Oil. '

Mas não é possível que o referido juiz re-
conhecesse o nccenluasse a responsabilidade
de quem não foi 'yiarle no processo, contra
quem o feito criminal não correu seus trami-
tes, de (piem não \ foi ouvido nem conver.»
cido na acção' penai

O que ha 1*. o segèvintc. a denuncia contra
o tabellião IIuíniMi- Guimarães foi rejeitada
por despacho do juiz» da 2» Vara Criminal,
no mesmo proecisso ;ÍV_ sua responsabilidade
não pode ser reconhecida em processo movi»
do contra outras pessoais.

E' o quo me cumpria.'dizer a beneficio da
verdade.

O resto, nos autos, si for preciso' e tiverensejo. -
Rio, 4 de novembro do 191G. '<.

O advogado Targinò EiLeírAii

Si V. Ex. for visitar os depósitos de rendado moveis
RED-ST.Wi

to:: oceasião de verificar como Bão j-raciososc práticos o» seusi estylos, como é perfeito oseu acabamento e como são boas as condições
de pagamento e preço.
GONÇALVES DIAS. 71 ÜRUGÜAYANA. 82

Os nossos mobiliários
São, incontestavelmente,
os mais elegantes, solido*
e confortáveis.

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

OUVIDOS, 93-95.

Dr. Eduardo cie Magalhães- sl'',r-
DOKNÇASIU Ml.l.i: K JIIXOSAS. CI.ÍMC.A. MÈDlô.lt,hllAI„ ..spccinlidtirte: estômago, pulmiio a doençasnorvosns. Çiinsullns dns II linras em dcanleá ruaSÓteile Soteinliro 11. 30. A/s 10 dn liianhã—consultas, appli-etiçõCi nc ilRADIüM» e üii a preços reduzidos.

E' BOM SEMPRE
Ver a exposição dos belios
moueis Le RüoSsiliei* á RUA
CMSLE K. 3!, SapeSes e es«ei
n-as impermeáveis, preçosnfsccos e condições facití-
mas cie pagamento.
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Os professores primários
vão ganhar menos

As escolas rui-aus terão novo
reflulamonto

O prefeito, impressionado com o que ga-
iiliaiu os professores primários, pediu hoje
ao Conselho Municipal aiitorisacâo |iara di-
ininuir-llics o ordenado. Assim, o Sr. A/c-
vedo Sodré, üi/. que cm cidade alguma tio
inundo o professor primaria recebe venci-
mentos tão elevados como no Kio de Ja-
nciro. Para educar 51 mit creanças gasta
a municipalidade 13 ini! contos por anno,
accicncciita o pre leito, (ptc, aproveitando a
opporttuiidiule, propõe, ainda, a simplifica-
ção dos quadros dos professores mutuei-
paes em tres categorias: adjuntos estagia-
rios, prolcssorcs c direcíorcs de cseoías,
Os piolcssorcs sor-flò escolhidos enlre os
estagiários, por merecimento revelado cm
concurso de ' 

provas publicas.
O Sr. Azevedo Sodré quer, também que

as escolas ruraes sejam providas por pro-
tessòres contractados. As que funccioiiarcm
em pleno campo deverão ter uma orgãnisa-
ção diversa da* que é adoptada para as cs-
tolas urbanas, sendo que o ensino deverá
obedecer a um programma especial.

Diz o prclcito que ú um absurdo uma
prolcssora rural ganhar 55OS000, aíóra ns
despesas que faz a Prefeitura com o alu-
gtiei ilo prédio para a escola, etc.

Solicita, finalmente, o governador da ei-
dade providencias para desenvolver o ensino
primário cm nossa capital

•ooa*

Um automóvel quasi mata
um homem

Vs 13 horas o automóvel n. •J.OM, conduzi-
do pelo "chiiufféur" Loòncio Tavares, atro-
pelou um senhor, deeeiitemenfo trajado, na
rua Uritgunynnn, entre Ouvidor e bete tle i>e-
'timbro. „ ,

O atropelado foi levado sem fala para a As-
•.islciieiii, onde recebeu os curativos necessa-

As victimas
trabalho

do

Uma íóvnn operaria com 0 ura-
ço c]i*..i*] arrancado

lira pobro d casal. E não lho custava n ollíi
•ijudar o marido, trabalhando tnmbcni. VI-
vinni fcllzcn, Hoje, quando Amõllti miíii dii
casinha, A rua IJcjln dc S. .loão MO. seiilia
uma cousa a aiiérltir-lho o coração. Mas fui
para ii fabrica, u rua S. Luiz Durão lli. Qniii-
dn, ii tarde, elln Ia dclr.ar o trabalho, n uri-
elilna, 1-1x11 uma ongreiiniieni, negou-lhe u
braço, «iiiii-.! 0 arrancaiid.i. A Assistência a
eúceoiTcti, niiipiitniidn o braço, e rem..vendo-
n para a Símia Cli&oí Amélia de Souza emita
20 iíhiihs.
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Ladrões e desordeiros
Jrk h jpi e*> D. í -**•**¦ K sa-, «****•• ?r**r"*.
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Otie!xou-se á Iiispcclorln dc Segurança Pu-
blic.i o Sr. Flciirlch KJBeiVer, caixa da casa
Üi-iurteill iü; .('.., firma estabelecida á rua ilé
S. Pedro n. I), de ter sido furtado em 1:1)00*;,
que dcsctiidndnmsntc deixara sobre o balcão
daquclla casa.

A Inspcclqrlrt dc Segurança Publica prendeu
o ladrão Arlinir Schwabcriaiiil e José •loaquir.l
I.opes Itibciro, qde ha dias roubaram cerca
dc 3:0Q0Q em roupas dc uso do Sr. Domiu-
•íos Sabota, residente á rua Moiuin Uárreló
ii. 1<5.

Parle do roubo foi npprehcndiila:

Umn estatística dos processos
du vudin«cm leitos pela

policia
O Dr. Armando Vida!, .'I" d ele mulo nii-.llliu\

rcinctleii esta tnrdi' nn chefe di< policiu u io*
(¦iiliili. estatística sobro ns procoásüs do va-
lilnflem ii:ii|iii'llii ilclcjiacla:

1" Prelorln Criminal, -1 processos, trea n!t-
Eòlvlçflos, um oni niuliimeiiloi 8", lll pròeôsson,umn Qbiiiloiiliinçfio, Ires itbsolvlcOos, trea om
r.i.daiiicnliij II*, fiü processos, (iczoiolo cou*
domnavÕcs, lrv;*e nbsolvlçòca, vinte cin, iiiidn-
ineiilo; i\ ü processos, duas vmidcniunçÃesi
Ires absolvições, tres cm iindameiito; 5', lã
procossos, dozonovo coiidomnnvocs. sete ali-•iolvlciícs, doroRcte em iiiidaiiientu, doitii afiiin-
çiidos; ii*. .'17 processos, seis enndcnihnçCon, ul-
lu uliMilvIçôes, vinie v dous cm andamento o
tiih afiançado;

O tuliil dc procossos enviado:-, subiu a 1.11.
CSC*—»-

O estado ni iòr da Armada
deteniiliia ji.oyUlciicias sobre

os serviços na ilotiiha de
«destròyc s.>

O Sr. alniiranlc Gnriiler, chefe do listado
Maior dii Armada, lomou ns xejtülnlos prò-
vldcncins, quanto ao rerviçu nos navios da
flolilba dc "dèslròyérs":

(jue os o-fflelncs dos "dcslroyers" que ti-
verem objectos dn Fazenda Nacional sob sua
responsabilidade só poderão retirar-se dc
bordo depois dp siibsllluidoj no serviço;

• que fica, d'ora em dcante, extineto o ser-
viço de quartos lias 'macliinas dos mesmos
navios, quando .vingadas, por desnecessários;

(jue só r.erâo embarcados nos "dcslroycrs",
piira os serviços das mnchlnas, officiaes «tue
devam ser futuramente füslonndos, e, final-
menti',

que a partir dc vinlc e qualro horas dc-
pois de apagai' os fogos ale vinlc e quaíió
horas antes de novamente accciuler, o se;--
viço ile quarto será feito por um nó official,
que escreverá no livro de. quarto ilo convés,
devendo cada divisão constar de dous offi-
ciaes, sendo um de convés c outro ib ma-
ibinas.

Foram presos esla lardc ns desordeiros "Ca-
beca dc Uagré" c ''líulldog'', 

qiinndo no Mer-
cado Novo discutiam acaloradamente.

Antes que fossem a vias de lado a policia
compareceu.

-»r*r-7**',''».A'*'J.'l'.».,.'*'-^'-"*M^

A directoria da Estatística
Comniercial e os "mãos

costumes dos Srs.cônsules"
A directoria da 1'slalií.iiri Comniercial, cm

officio urgente no Sr. inspector da Alfau-
dega, pediu õtie este providenciasse no sen-
tido dc que lego que os Srs. hjudntllcs de
gitnhla-iniJr icccbalil manifestos consiilnfco
uu iciiictlnm áquella rcpartlçilb.

Tumiiia o SCU Òfflcio o Sr. Alfredo lio-
dia, director dn Estatística, com o seguinte
interessante período:(.— lista directoria já providenciou pcr.iu-
te os cônsules que pretendam tomar esse
• iniiii coMtinir , rccomiiicnilaiiilo-llics (pie se
PÍrvam do Correio, como unico meio de
rcntcssoB dc facltiras.»

-*-»>.
Um fiscal i!» imposto (!c consumo

iiitinnJ.) a repor um dinheiro que
recebeu índeyidainehte

O Sr. ministro da Fazenda officio!! ao
í*r. inspector da Alfândega, no sentido dc
que este providencie para que o fiscal do
imposto cie consumo Alarico José" Coelho
Cintra enlre para os cofres do Tlicsotiro
com a Importância dc 3005000, que roce-
ln.ii indevidamente na multa que loi ãp-
plicada á Companliia Nova fabrica de Tc-
ciclos de Santo Aicixo.

-J—>-OC">-«-

O tír. Azevedo Sodré nfto ioi
ao Engenho dc Deu tro

A' tarde enleve no gabinete do prefoito
diria commissão dc moradores no tiv.;eiiíio
c!e Dentro, que, como foi noticiado, solici-
lou ba dias a visita dc S. Ex. aquclle siib-
uibio. Não podendo ir, o secretário do prc-
feito foi rcpresçnláj-o na festa que lhe pio-
moviam e' receber um memorial cm que
os moradores daquclla zona suburbana pc-
dem melhoramentos locaes.

Apprehenderam-lhe a licença
do automóvel e perderam-na

depois
Fnl apresentada, hoje A tarde"' A 1* dele-

Ancin auxiliar, uma queixa que vae, por cer-
tu, ser devidamente nllciiilidii. n propósitodu umn liTcKiiliirldnde bccorrlda nu deleija-
cin do ri" districto policial.

() eíiii!iiilssari(» que cítovo de dia áquella
dcle;;acla iinlc-lionteni preudcii (. autiiiiu,
por uma liifracçlló rciiulamentnr, um "cbauf-
feur", iipprclicudendò, no entanlo, a licença
do iiutoiiiovcl. O seu proprietário foi recln-
mar e, iilém do nflo ser ntleiidiilo nlé hoje,
teve iiKora u triste noticia de que n licença
do automóvel, Indevidamente iipprclicndida,
sc havia extraviado un policia.

O automóvel ú dc. propriedade da Garoao
DIctricli.

O Dr. Leon Houssouliércs, Io deleffndo au-
Sllinr, inaiiilnti que ..c proccdesi.c, a propo-silo, uma syndlciincla.

-. -*ns*.....

Mais uma escola
profissional

O p-efeito enviou hoje ao Conselho Mu-iiiçipal uma mensagem cm que solicita au-
torisaççflo para ciúrar cm accordo com o
governo federal c crear a Escola Profissio-
nal dc Artes e Officios, estabelecimento cm
que serão preparados professores c mestres
para as escolas profissionaes c cursos dcaperfeiçoamento.

Nessa mensagem o Sr. Sodrc pede ainda
aittorisacão para fazer permuta de tiíh prc-dio da Prefeitura por oulro pertencente ;í
União, mais amplo, dc muilo maior valor c
mais adequado á installação dessa escola.

Podemos desde já dizer que o novo esta-
bclccimcnto de instrucção profissional será
iustaliado no actual próprio federal da ma
Canabarro, cm S. Christovão, a Escola de
Agricultura e Medicina Veterinária.

!P-t-**-**a*B"t-f-«aBg

Uma visita do Sr. Affonso
Camargo

Recebemos ií tarde, em nossa rcdacçUít
a visita do Sr. Ur. Affonso Camargo, tine
hoje á noite parte para S. Paulo, ue onde
apóíi a iitaiip-iiraçáo dn ponte sobre o Pa'
rnnnnancmá, seguirá a reassumir o ifovcrnodo ustndt) do Paraná.

O Sr, Dr. Cninargò trouxe-nos ne«a vi.
sita i.s suns despedidas c teve i;n,ti< p:,|,|,vias dc agradecimento a A NUITE, pcliáítitiídc deste jornal ua questão do accordo
felizmente levado a bom termo. '

•*M*t«-

T.íiO NAVAb BífASIbJ5íKO
Comn.unlenni-iins*
"Acha-se nberln na direciona deste Tir.>, ni»Almlraiitndo, a iuscripçfio para o concurso ittrailuavào de cabos.
Os cniiilldiitos deverão satisfazer as c*íIrcii.

elas do progrnmma, quo lhes será Indlciulinclo 1° tenente Arthur Fernandes do Coutoin:'.trtictor do Tiro. "
Os exames terão lo-jar no dia 0, ás 20 libras,

no Arsenal dc Marinha.
Para ocllvnr o preparo deste Tiro para a pa.rada dc 1 fi de novembro, os exercícios no Ar«sinal de Marinha serão diários, das 20 As :ihoras".

A pesca oela dynamite na
ilha Grande

O Sr. ministro do Interior roconiniondo«
providencias ao Sr. director geral de Saúda
Publica, no sentido de ser averiguado o i;uj
oceorro lia ilha Grande, relativo ao f:n:io
que chegou ao conhecimento dc S. Ex,,
dc que no liuarcto daquclla ilha sc fãü a
pesca, por meio da dynamite, o que í prolii-
liido por lei, o apurada a rosponsabilidnda
dos culpados, e, bem nsslm, si se acham
còmpròincflldos nestes delidos empregados
da Saude Publica.

O Sr. director Keral dc Saude Publica esta
procedendo a unia rigorosa syiidlcnncia so-
bre o.facto, aguardando o resultado, que scrj
levado á seiencia do Sr. ministro.

CÜíVíMUNiCAJU**
LGTEi-HA F£ÍS£Ki4L

Res
Feder

um
ul,

o d
pia

prc
n.

mios
;ioo,

•1'Jli.S....
Ü 71)07....
-170Õ'.)....
lil.1878....

4788....
ÍS3582...-.

7(12!)....
!)U7II....
!)()•! i....

,10810....
18148..-..

25200
25.ÕÍ0

Deram
Antigo .
Moder.io
Rio ....
Saliento

da loteria da Capital
extrahida hoje :

 100:0005000
 10:0008000••*¦•" 5Í0Ü0S00Ü

2:0O0SOO0

2:0003000""""""¦" 
. 2I000SO0Ü" ' 

.. 1:00()SOO0""" 
..... I;000í000¦•••••-•• 

•kOOOSOOO•••••"  
_ _; i soooçooo

1:00OSOO0
;;;;;;;;;;;;;  1 :o'jo.?ooo"Prêmios 

de 500SDOO
í"6178 :M.r'í»7 14220 42798
80972 13188 80919 12512

hoje
9(',1 Leão
.*i;!7 Coelho
0-Í9 Gallo

Cavallo

O Liopes,
E* ninem ilá a torliuiii mais rápida na* l.otcrms o otle-

jeceiniiiuies viiiitiiiieii? «o piililico.
Cnsa matriz, rua Ouvidor 151 - r Mines Ouvuloi

181: (luitundii, VJ; Primeiro Je Marcu, 58; L. Eslueio ile
'Sá, SfJ; r.eueral Câmara, 808. - S. 1'uulu: rua guinzc
«le r.ovcinliio, 50.  .

José ^íalheus jMaia
F. S. He^o llarros c a Fraterni-

dade Acreana, em suffrngio á. alma
ilo indifosb DH. JOSli' MATHEUS
MAIA, mandam resar segunda-feira,
li do corrente, ás !) horas, na egreja

 matriz do Meyer, a missa de sétimo
dia do lalleciniento do mesmo e convidam
para assistirem a esse acto dc religião os
irmãos, amigos c parentes Uo fallccido. An-
tecipnm sinceros ugrndeeimentos:

Bi!'.

Maria íviazareth do Rosário
(1° ANNIVIiRSARIO)

Sua familia faz celebrar missa por
sua alma, scgündá-feira, 6 do cor-
rente, ás 9 horas, na egreja de Santo
Antônio dos Pobres-

"¦¦ i im •

orpliãos de
e mãe

Quantia publicada hontem ...... 3ÍÍ4SOO0
M. 

*-S. 2Q<?000

1J. D. (em memória de seu pae ftou-
reiiço Delgado) 6g000

Luiz Nunes dos Santos D&000
J. K. G. B.S000
lime. V. Carneiro BÇOO0

Total 4048000

Ás pessoas que se têm offcrecido para to-
mar conta das pobres creanciiilias que a mor-
te simultânea cio pae e da mãe orphanou, po-
dem dirigir-se á rui Floriano n. 80, esta.ção
de D. Clara, onde cilas se acham.

*-*K>f-*-

Amanhã ao almoço, rabada á bahiana
•*2i*A Casa Assembléa. rc.-iaurante Ue primei

ra ordem, tem diariamente o mais variada
"menu" e os melnores vinhos. Kua da Assem-
bléa. 79. Proprietário Ottomar Moller.
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Limpador c polidor univorsal

ESVI TQD$ k% PkRTl
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Boa oceasião para quem
precise installar casas

S3T Um casal qnc se retira para a Europa
vende, por preço módico, toda a mobilia c
Utensílios em perfeito estado do sobrado
confortável c nsseado que oecupa no cen-
tro desta cidade, podendo ser feita a trans-
ferciicia do aluguel, de 200.-?, do mesmo.
Carta a J. Nogueira. Caixa Postal .201.

Drs.Leal Júnior e Leal JNeto
Especialistas "m doenças dos olhos, ouvido-
nariz e garganta. Consultas de 1 és 6 —A»
sembléa n. CÜ« •-•-—-- —

Os poriaros
roa mie). crero

Bárbaros; A visinhançn rin-os já com máos
olhos e não larilou muito a r,i:c os rumores dn
revolta chegassem aos ouvidos dh policia.

— 1-rciiiIem-n'a lior dias inteiros num quar-
to, depoir. dc espancar a pequenita a laninn-
co. Dáo-lhe pelo robio, pólos braços, por toda
a parle, enchendo-a dc chagas. Ii' uma cou.a
pavorosa e, para maior manyrio, lhe põem pi-
monlâ nas feridas.

E essas comas pavorosas.' dizia o denun-
ciente á policia. O casal ile bárbaro:"! morava
cm uin dos mnilos barracões da rua liarão ila
Gamboa, oiuíe era martj-risndn a pobrcsinlia,
uma menina de sele annos, qucllie fora dada
para criar.

Nair, como r.c chama a menor, orpiiã de mãe.
foi entregue por seu pàè, HTbscj Iloníftfgos dn
Silva, aos euidailcs do seu patrício Antônio
Fernandes, pòrlugúcí:, Irabnlliador, rciidciilè
naquelia casa com uma companheira, a preta
Mccinila Uclfina Nunes. Mais tarde morreu
também José Domingos e Nair ficou sem mais
ninguém por si. Data dessa época oiieu mar-
lyi-io. Ultimamente, porém, como a creança,
mais crescida, fosse oecupada nus serviços" ilo-
mestiços c não pudesse satisfazer as e:tigen-

MHnMMHBGíMBinnaHKiaaaaMifl

A pi cia Oel/ina e a infeliz Nair
cias dos seus carrascos, das obrigações que lhe
davam, os castigos infligidos áugmelitavam.
1'ussaram a espancal-a a tamanco ca preta
Delfina sujeilavji-a a um infinidade de bar-
baridades

A policia esla noite deu cerco no barracão e
apprehendeu a menor, deteiulo os semi algo-
zes. O estado ile Nair é o mais lastimável pos-
sivel. A infeliz creança está dc uma fraqueza
extrema, faminta, tem o roslochcio de cechy-
moses recentes, os lábios grandemente in-
flaniniacios, apresentando por todo o corpo o.s
Sígháps mais evidentes dos barbaras niarty-
rios que lhe infligiam. Foram necessários,
para nmenisar os seus sof f ri mentos, os soe-
coitos da Assistência,

A preta üclfi.na, sujeita a um interrogatório
habilidoso,, confessou que espancava a menor,
porque Nair não queria trabalhar, npplican-
do-llic ás vezes, como havia feito naquelia noi-
te, pimenta mi boccii, porque a pobrcsinlia,
pretextou a tcrrivel iiiiillierj cra nialcrcada c
dizia nomes feios.

Nair foi hoje 'intitulada a corpo de delicio,
devendo ser cm seguida internada num lisy-
lo, c Delfina está sendo convenientemente pro-
cessada.

fei*aáaÉ-aBBBMBsi
Dr. ienes cie ivienczes
Üllriicn cm gemi —*V'sp. iiiolcotins das senhoras

e partos. Cuiis. II. Cariuca n. ií, Ü iis 5.—Telonli."JUO0.—Ilesid., Av. Meai ilo Sá, 71 -felcp.UU
«Jhamaüos a qualquer nora,

tEEfflS&WBBSSBa Wi&MSimêéU

Raios X c= Electncidade medica
Kxame*. photographias e tratamentos pelos
raios X. Ãpplicações de elcclricidade nas

iólcstias emgcral. Dr. J. de Toledo
DodswòíUi, 108, avciida Central

Tel. 2.Ü2U central.

Dj ERNESTO SOUZA

— -CIlliüSüTADO-
1'roiii'liitcs, liouipii-
dão, Asllniiii, e lu-
lerculüse piilinuiiiir.

Primeiro de Marco II

PARA o LSI OM A GO 11' IN-
FALLIVLL. UM CA LIA AS KL-
1-LICULS.. *

». ^*3*3*t>3>u»—#. ¦*¦'¦¦ rrr
1'uilerO-IO linlillciiiito ilo

tlFílílSL ™nSa<i> «•egiilmlui' -Jus luiie-
i;òl's u.rgiiiiiciis : coração,

rins, estiimiigo, iiilnstinos, Inupieza dos uigãos •jenitiits
c 'ie grande ucçíiu ilitirclicn.

Únicos ilcpòsitnrios — ClÍAIlüTAniA PARA'
liiu — üuu do Ouvidor, lív'

vi»i aMÈéiei ie acua á eitíaie'fe Matai.
10 liiu ur&fiu6 do He
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ff3" Cfiiem conhece ns difficuldai.es trazi-
das pela falta dc água em todo o norle do
Brasil, poderá avaliar a importância das
Bombas Centrífugas adquiridas recentemen-
te pela Empresa Tracção, Força c Luz de
Natal, para completar o seu serviço dc abas-
teeimento de água áquella capital, onde a
população continua a reclamar do governo os
melhoramentos necessários ao actual abaste-
cimento.

A empresa cm referencia, que já conta com
outros apparclhamcntos c diversos poços lú-
bularcs de utilidade para os seus fins, po-
dera aclualmciite, com o auxilio das bom-
bns adquiridas, elevar e impulsionar a quan-
lidadc dc água necessária ao abastecimento
completo de toda a população natalensc.

As bombas adquiridas c que tivemos a op-
porlunidaric de ver á rua da Quitanda n. 12Í1,
onde a fabrica fornecedora lircole Marelli
& G., Rlilaho, tem estabelecido o seu escri-
ptorio e sala de exposição, são duas maehi-
nas de capacidade considerável e que, como
nos disse o director da filial, podem elevar
e impulsionar 4.7U0 litros dágua por minu-
to, o que corresponde a (5.768.01)0 litros em
24 horas dc trabalho effoctivo, a 122 e UO
metros respectivamente.

O Dr. San Juan, engenheiro notável e um
dos directores da empresa, tendo visitado a
casa Ercole Marelli & O., teve oceasião de
dizer que a cidade de Natal, com esses me-
Jlioramentos, ficará a coberto das difficul-
dados qtte utó então sc apresentavam neste

particular, para o bem estar dc. sua popu-
lação.

Outros engenheiros que têm visitado a re-
ferida exposição se tem manifestado coin
agrado a respeito desses machinismos, o
que tem despertado grande interesse na cias-
se, sendo tle notar o grande numero de cn-
genheiros visitantes nestes últimos dias.

O governo do Rio Grande do Norte, tam-
bem interessado ncite caso, já se tem ma-
nifestado com satisfação nobre este melho-
rameiilo, lendo visitado a casa Ercole Marelli
& C. os Srs. senadores Dr. Eloy dc Souza c
Dr. João Lyra Tavares, e os Srs. deputados
Drs. José Augusto, Alberto Maranhão e Af-
fonso Barata. Dadas as difficuldades actuaes
para a remessa de maehinas da Europa, este
faeto torna-se ainda mais importante, pois
que mostra que, apezar dc Iodos os emba-
raços creados pelo actual momento, a casa
Ercole Marelli & C, de Milauo, conseguiu
fazer este fornecimento.

São melhoramentos desta natureza que os
governos dos Estados dc Ceará, Parabyba e
Piauhy deviam juntar á efficacia de sua
administração, tornando as capitães desses
Estados mais accessiyeis aos visitantes e
mais agradáveis á vida das suas populações,
até então não beneficiadas desse modo.

A casa Ercole Marelli & C. embarcará as
referidas bombas pelo vapor a sair no dia
10 próximo, devendo encerrar a exposição a
6 do corrente.

—9-

Desgostosa da vida, a nacional Arminda
da Cesta Braga, preta, casada, de 22 annos
e residente no morro da Favclia, no logar
chamado largo da Batalha, atirou-se hoje
de um barranco do morro da Providencia
ao solo, morrendo quasi que instantânea-
mente. A policia do S° districto -partiu para
o local, onde soube que 

'Arminda da Costa
alimentava o intuito de sc suicidar desde
que toi abandonada por seu marido, Rey-
naldo da Costa Braga, empregado da Es-
Irada de Feiro Centrai do Brasil.

Fará averiguações Kcynaldo toi' detido,
sendo horas ciepoís posto em liberdade, pois,
a poiicia apurara também que Arminda vinha
ha tempos soíirendo das faculdades meu-
taes, tendo sido já por duas vezes interna-
da no Hospício Nacional.

O cadáver da inteliz foi removido para
o necrotério da policia.

b@±W££emt& desleal
Tem a presente o fim dc prevenir ao com-

mercio que acabamos de ser incumbidos pe-
Ias '•'arbcnfabriken vorm. Ericdr. Baycr &
C, estabelecidas cm- Leyeidiusscii (Allemã-
liha), de agir eom todo o rigor contra os qui;
pretendem obler por meios illicitos uma
freguezia para seus productos, valendo-se ilo
bom nome e da boa fuma da marca "ASP1-
KINA", que se acha registada n/ "Bureau"
Internacional de Berne e na Junta Commer-
ciai do Hio de Janeiro.

li como não seja permitlido a nenhum in-
dividuo ou firma comniercial usar a marca
"ASPIRINA" na sua propaganda ou cm
qualquer prqdüctò, usaremos dos medos le-
giies contra os que não so conformarem com
o presente aviso.

Dr. Gama Cerqueira,
Advogado (São Paulo).

Herbcrt Mosc3,
Advogado (BiO dc Janeiro).

IlililiMill!
No Matadouro de Santa Cruz

Abalidos hoje: 710 rezes, 1)47 porviis, 31
carneiros e 42 vitellos,

No entreposto de S. Diogo

O trem chegou ás 15 horas e 10 minutos.
Vendidos: (M 1|4 r., 317 1|2 p,, 28 c. e 1)3

vitellos.
Os preços foram os seguintes: rezes, de

$700 a §800; porcas, de li? 150 a 1$2Ü0; car-
nciros, a 2lji000; vitellos, de ÍJ900 a líJOOO.

NOTA — Nos ovinos vieram incluídos ü'caprinos de Augusto M, da Motta.

»feiieii»i.jtegr|

lillliü il»
MISSAS

Rcsam-sc depois dc amanhã:
Dr. Romualdo Pagam, «s 0 1|2, lia egreja

de São Francisco de Paula; em suffragio das
almas dos irmãos da 1. dc N. S. dos Nave-
gantes da Marinha Nacional, ás 10, na Can-
delaria; Júlio Teixeira dc Magalhães, ás 9, na
capclla de N. S. do Bomsueeesso de Inhaúma.

 Na egreja dc São Niciiláo, á rua da
Alfândega i)õ'j, será resada amanhã; ás 9 ho-
ras, uma missa por alma de Michel Ibrahim
1'arah.

ENTERROS

—Será inhumada amanhã, no cemitério dc
S. João Baptista, n iniiocente Enedina, filln
de André Ferreira, saindo o pequeno esqui-
fe da rua Dr. Corrêa tóutra iv, íiV

Chegou o "Minas
Geraes"

O que nos contaram
a bordo

O paquete "Minas Geraes", que os boatos
davam como torpedeado pelo submarino"U. 53'', entrou hoje no nosso porto, depois
de uma viagem perfeitamente normal. A
bordo procurámos ouvir uni tripolantc, que,
depois dc obler dc nós a promessa dc não
declinarmos o seu nome, pelo receio que tem
dc ser prejudicado, disse-nos que, de facto,
reinou grande temor por parte da tripolação
do "Minas" de cue esse navio fosse nfmi-
dado pelo submarino. Coincidindo a partidado paquete com o adiamento da data da
saida dos Estados Unidos dc vários navios
que estavam nesse porlo, o pânico cresceu c
augmeutou.

A espionagem allemã, nos Estados Uni-
dos -- disse o nosso informante — é perfei-ta, e os navios que estavam naquellc portolevavam grande quantidade de munição para
os alliados.

Accrescentou o nosso informante que é cor-
rente nos Estados Unidos ter a Allemanha
enviado vários super-submurinos mercantes
aquelle paiz, e que nos meios allemãcs se
via, por esse fado, grande contentamento.

Depois que tivemos as informações, pro-
curámos o eonimandanle Reis Júnior, do
Lloyd Brasileiro. Com afabilidade, o eom-
mandante Reis Júnior, que é um lypo perfei-
to de "lobo do mar", contou-nos que dei-
xou o porto de Nova York ali de outubro,
isto é. depois que os jornaes, sempre cheios
dc informações do "U. 53", diziam "ter elle
voltado á sua casa"...

Isto, porem — disse-nos o commandan-
te —, não obedeceu a nenhuma precaução so-
bre o submarino allemão, pois este estava
operando a 200 milhas L. dc Nova York, c
eu tinha que sair rumo no sul, c sim a ac-
cumulo de carga, e accrcsce a circnmstan-
cia de ter a certeza de que o "U. 53" não
metteria um navio brasileiro ao fundo, pois
os allemãcs não 'ím motivos para isso.

Em seguida disse S. S. que, si a sua via-
gem obedeceu a certas procauyões, é isto
motivado pelos cyclones que varrem a costa
da America do Norte e só em taes casos
é que muda de rumo. Pára mostrar o que
é o cyclonc diz o commandante qnc o "Mi-
nas", cm viagem para Nova York, deixou
Saint Thomas, debaixo de bom tempo c 48 ho-
ras após a cidade era destruída.,pelo eyclone.
Refere-se depois ao eavalheirismo dos navios
alliados do Atlântico, que nunca, o incom-
modaram.

Falou, por ultimo, o commandante Reis
Júnior, mostrando quanto é interessante o
povo americano, e cita que, agora, a pro-
paganda das eleições A presidência, viu va-
rios cortejos carnavalescos de propaganda
aos candidatos. S. S. diz que chegou u pensar
que eslava assistinio um carnaval no Ilio.

A i passar cm Porlo Rico o commandante
Reis Júnior viu telegrammas de Nova York
dizendo que 37 navios retidos em portos ame-
ricanos haviam saulo já, livres dc qualquer
precaução. ¦ "T*|— -

Com os c.üos não s@
43* A casa Óptica Moderna, vantájosamen-

te conhecida pelo publico ha longos annos,
é quem pode melhor executar ns. receitas dc
óculos e pince-nez preseriptas pelos Srs. me-
dicos oculistas.

Possue officina própria, montada com os
mais modernos apparelhos, fabrica vidrosespeciaes e da melhor qualidade, com a ma-
xima exactidão, qualquer seja a combina-
çao das lentes, por mnis complexa e deli-
cada que seja.

. Preços ao alcance dc todas ns classes so-emes, sem prejuízo algum para as indica-
çoes médicas.

O vidro, que ê o mais importante, é de
primeira qualidade; a armação, que c cousasecundaria, é que modifica o preço.São o melhor testemunho do que affirma
a Óptica Moderna os seguintes Srs. médicosoculistas, que a honram ininterruptamente
com a sua confiança, enviando-lhe os Seusclientes :

No Rio de Janeiro, Dr. Abreu Fialho, pro-lessor da clinica ophthalmologica da Facul-dade de Medicina; Dr, Octavio do Rego Lo-
pes, professor substituto da mesma cadeira1;
Drs. Leal Junior, Amelio Tavares, Meira deiasconccllos e Mario Góes, assistentes ; DrsGuedes de Mello, Paula Fonseca, Editbcrto
Campos, Gasláo Guimarães, fírilo CunhaJoaquim Vidal Leal Neto, Adolpho Itamires
Gomes Tarlé, Luiz Leite Lopes, Maurillo Maldesto. Em Guaratinguctá, Dr. Antônio GamaRodrigues; em Recife, Dr. Isaac Salazar- emPoços de Caldas. Or. Orozimbo Corrêa Nelto-em Petropolis, Dr. Milanez Machado.

Podem as receitas aviadas em nossa casaser verificadas pelos Exmos. Srs. oculistasantes do doente usal-as.
Arlhur Jacintho Rodrigues

Rua Sele d,- Setembro 47.
Rio de Janeiro.

üm bruto!
Espancando a mulher, talvez

matasse o filho
Não era a primeira vez que o bruto niov

trava a sua perversidade. Por qualquer mo-
tivo, o mais insignificante, espancava a sua
companheira, que ia soffrcndo calada, per-doando sempre, esperando que algum dia

f 
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Luiz Magalhães, o aceusaao
elle se modificasse. Moravam á rua do
Aqucducto n. 14, ein Santa Thercza. Maria
de Lourdcs ficou grávida. Nem assim LuizMagalhães respeitou-a mais.

Por qualquer cousa era a mesma fera ússempre. A' noite passada, Lourdes sentiu-se,
mal. A Assistene';i foi soccorrel-a e, ao seumedico, que encontrou o feto a morrer, dis-
se _ ella que o amante a espancara, attri-
buindo o seu estado á aggrcssão. O caso
foi ao conhecimento do commissario Osório,ao 13- districto, que prendeu Magalhães.

1 ela manhã Lourdes peorou, havendo ne-
cessidadc de uma intervenção para extrahir
o feto, que se achava morto. Assim reco-nheceu outro medico da Assistência, que foi
chamado, removendo-a para a Santa Casaionde ella está, cm citado grave.Magalhães continua preso, tendo sido iu.
staurado inquérito.
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«•Ji^Exito incontestável s*j*>
e absoluto '"*

— NO-
Cabaret Restaurant

DO

Oi leis lo ü§
Av. Rio Bran co, 179

A partir das 9 horas ás 4
Bm

jM O mais cleganle por exccllenciii desla Sk
Sf capilul e onde se exhibem os melhores 

""Jí

(•k iiroguitiunns por artistas de valor iiicon- Ap
^*j|v testuvel, sub a direcção ilo incgunlnvcl^ -íarmcaliiiieticr ANDHE'" DÜJtVKOllt. é*

ogriuiima que innior aduiiraçíio tem""'
causado nesta capilul

VERA I.YS NõUveí diinsaiina clássica
AllüíTTE UliliMY. Cliuiikuse à iliction
Electra .:. . Cantora chilena
Apiicliinctte.. Estrclla mundial
licliii.onle.... Ciiiitoiu liespanhola
llosita Cuntora mexicana
flor ile Culin. Cuntora licspunhdla

L01.1TA SALGADO Cantora lyrico.
Orchestra de primeira

ordem

Novas estréas
na próxima semana

chegadas de
Buenos Aires

45 ¦*>.ral**  ^h
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Dr. EtlgrarAbranles1^^^
pelo Pneumolhorax — Rua S. José 106, 4s %
horas,
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Da platéa
AS PRIMEIRAS

"Addlo, ilevlneiia", no Republica
A chuva de lioutem foi, mal» do que outra

qualquer, a cama da pouca concorrência no
Republica, Pouca concorrência d mn moilo

dc dlcor; porque a ai»litencla que fei n pia-
tfri de entflo, no theatro «Ju avenida Uomui
Freire, era a buntante pura quasi encher nl-
líiunai dns outras casa» de espeutuculus ca-
rloeni.i. HntrvtHnlo, exisliuni motivo* Ue su-
ira pnra qui1 o Itcpulillen, hontem, se enches-
sc ii transbordar, »• sobre «is «Icin.iis este: o
inevitável confronto da ctllcuo da linilii ope-
nln "Aildlu, glòvlnozin", dn Vitale. com
«quella que iu uilerccer a.» nii»so publico a
Scuiniaml|tllo-Cn':iniba, Ií sem mais. dlguino»
que esta companhia deu áquelle» que fórum
«... casarAo dn uveniilu (lume* Freire umn tnl-
li representação du bello trabalho dc Stcinul.
O lllnvtistii "iPupres" us eoiiii'di»Ki'nph»s
l.rilli.ilil.-s Ciinnsslu c Oxiltn, «' (lluseiipe l'lc-
tri, u musii-istu. "Addlo, tiiovlnezxa , cm.ro-
nada, vestida, mnrendu, ensaiada, com pro-
prleilnde a limpeza, proficiência e capriche,
foi aluda desempenhada cum brilho pelos .ar-
lislas incumhhluH «Ic fazerem «Ic Dorina, lilc-
na, .Marl.i, Cai-lo e l.eoiie, respectivamentu ns
Sras. Maria Ivnuisi c N. (iar.v c os Sr».
(IiiiiiI, MussI e Vfclle, O.s coros foram gnlhnr-
do» c a orchestra executou cuidadosamente o
(loilcadü "spnrlito" de Pietri.
*riiani|i!iiíiic-l.'luli", no Palace

A reclame coplosn, que obteve, deu A pri-
jneira rcpresentiiçAo du opércln "('.luimpagu,.--
Club", htvnlciu no Palace, um publico nume-
roso, quo enfrentou aquella chuva miúda c
irrltanto que desde manhã envidava o cn-
rln.-a, extenuado com o abrusador dia du ve»-
peru, n ficar em casa. Valeram aos ousados
quo fórum ao conhecido theatro da rua do
Passeio satisfazer n curiosidade de assistir n
uma opereta nova os sacrifícios? Parece-nos,

<e os comnichtarios dos Intbrvnllos como n cs-
casse/, dos npplnusos nos (ovam a esle rcsul-
tado, que não, "Cliniiipngne-Club", nflo fosse
um ostlcumcnto dc uma peça que possuiu um
neto, talvez bom, è uma opereta bem pouco
interessante, .Nnn • parece uma produeção
fraiiecza, que, .'¦ mister desde logo dizer-se,
niín lem a cojluboruçãu du brilhaníe escriptor
Roberto dc l-'le;-s, como, o mesmo aconteceu
i, muita gente, pi usávamos. A partitura í> ba-
nal, como o libreto. Assim, restava n defesa
do espectaculo de bonlem apenas aos esfor-
ços da troupe Vitale, que, por cumulo dè
pouca sorte, estiva muito pouco senhora da
peça. E si as indecisões dos artistas, de Ci-
pçandi e dc Torre, por exemplo, não o de-
ministrassem, a elevação da voz do ponto
dar-nos-ln essa Impressão, "Champagnc-
Club", porém, teve interessantes c novas
marcações, que deram um pouco dc vida ú rc-
prcsentnção. Maria de Maria c Herlini fize-
r.im com muita propriedade c graça dous ly-
jios japonezes. Pina C.ionilri deu a col labora:
vão dn sua figura sjuipaíliica ao arranjo da"Mossallneftõ". 

.Cipraridi não sc portou dc
nu.do a obter os applausos que o publico lhe
lem sempre com justiça proporcionado. O Sr.
de Tornar foi uni correctõ Duque de Sagun.
Resta demonstrarmos a nossa boa impressão
sobre o.s trabalhos, aliás cm pequenos papeis,

«le Margarida Ciprandi, Angelina Hubile ê
Ciordano, que fez um bom tvpo caricata.

NOTICIAS
4 primeira dc hoje no Republica

Em recita extraordinária n companhia Ca-
.Minha dá hoje uma única representação d-i

icpereta em tres actos, dc Lombardo, "La si-
gnorina dei ciiieniatogrnfo", cuja distribui-
eãu é esla: Mizzi, Stcfi Csillag; Lydia, Nelly
C.ary; Conde Carlos, Walter Grant; Tjpa, En-
rico Valle; 1'rinceza Anastácia. Adclia liara-
telli; Maurício Bpnillnbiiissc, Guido Mussi;
Mnrquez dc Roubaix, Guilherme Cnrtclli, etc,
No 2" aclo será cxhibido um film interes-
snntc;

A festa de Carlos Leal
Com um espectaculo completo e um pro-

granimn nttrahcnte e variado, Carlos Leal
realisou hontem no Carlos Gomes a sua fes-
ta urtislica. Justamente ú bom de começar o
espectaculo chovia éoplõsnriiente. Não obstan-
te o theatro apanhou umn colossnl enchente.
Representada a revista "O 31" o beneficiado
realisou a sua conferência qne tanto pode ter
sido humorística como patriótica, ou classi-
ficada até de auto-biogruphiu. O netor fn-
lava e collegas seus illuslravam a conferência;
tendo Tina Coelho merecido c recebido os
mais cnthusiasticos applausos quando cantou
o fado da Maria Victoria. Depois foi repre-
sentado o quadro especial da revisto "O 'II
no Brasil", que constituiu o "dou" da festa.
Henrique Alves e Tina Coelho estiveram ma-
fOiificos no "Caboclo do Norte" e "Mulata".
Carlos Leal foi alvo dc significativa manifes-
tiiçãu por parte de seus amigos e admiradorc":
quis em sua honra distribuíram no theatro
unia poiyanthéa.—A companhia do Éden Theatro de Lisboa
representará hoje em sessões n revista queaqui tem feito grande suecesso, "O 31",—A companhia Alexandre Azevedo repre-
sentará ainda lioje e amanhã á noite o dra-
mn sacro "0 M.irlyr do Calvário".-—F,' muito provável que n companhia Ivri-
ca italiana Hotoli & Uilioro, ora a estrearem
Gurityba, volte á esta capital, contratada pc-ia empresa J. Loureiro, A verificar-se isso osespectaculos se darão no Republicn, nos mes-mos preços dos espectaculos que ali rcalisou
ha pouco Fátima Miris,

—Mais um excellcnte numero o de hoje doTlieutro & Sport", que temos em mãos.—Espectaculos pura hoje: Palace "CÍiam-
pagne-Chib"; Plienix, Fátima Miris; Recreio,"O Martyr elo Calvário"; S. José, "A' redeasolta"; Carlos Gomes, "O 31"; Republica,La signonna dei cineniotògrafo".

1*AÜNIEÍT
Reabriu no dia 1, á travessa
do Rosário n. 7, a secção de

SALDOS
ie todas as secções, com pre-

ço excepcional
Travessa do Rosário 7

-—— ' ¦ *****»———~—"Synopse de Mineralogia"
, Com esse titulo o Dr. Henrique de Arau-
]o acaba de publicar um bello resumo de
mineralogia, claro, methodico, — próprio
para os estudantes da Escola Normal e dos
collegios de preparatórios.

A NOITE agradece o exemplar que oautor lhe offereceu.
 ***** i

Dr. Meira tle Vasconcellos— Kfííi
Das 2 ás & li2 Tel. C. 2260

¦ ***** *
A. ***• 

¦ •inauguração de uma
ponte sobre o Paraná-

panema
CURITYBA, 4 (A. A.) - Segue lioje

para o norte do Estado a comitiva param-ense que vae assistir á inauguração da pon-<c sobre o rio Paranapanema, ligando este
tstado ao de S. Paulo. A comitiva compõe-
sc dos Srs. Dr. João Aloreira Garcez, dirc-
ctor da repartição dc Obras c Viação do
Estado ; desembargador Vieira Cavalcan-
ji, coronel Romário Martins, coronel Phi-
linto Braga c tenente Júlio Xavier.

Exames de sangue, analyse
de ursnas, etc.

Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, u
Faculdade de Medicina — Laborato. io de Ana
fries e Pesqulzas : ROSÁRIO 168, esq. orne
Gonçalves Dias. Tel. dn Lnh. N 1334.

Oorrldas
Ae de amanha no Jockey-Club

lndlcavõei da A NOITK para •» corrida* do
ninnnhíl, no Jockey-Club s

Trliiniplio — UriiKimtá
H*|miiiidiir — Mfljeitlo
llcllu* — Antgon
ICutllette — Trlumplio
tiiildo Snano -* Mogy-Guassu'
lintllAII ri IIY015A
liAHI*.VNri4.0'i - S.M.PICON
Athm — l.agnnl

AZARES: lecberg, Slcllla. Voltnlrc, f.nntfiis-
íu'. Lord (iannlng, GUAYAMU», ARAUCANI.V
e ínslunl»,

O programma do Jockey-Club
Pnra o excellcnte programma du» corridas

tle amnnlnl, no Jockey-Club, que publicamos
em outro logar, chuinamos a attcnviio do*
nossos leitores. F.' um progranuna a altura
dos melhores da presente temporada,

Football
OS MATCHE8 DE AMANHA

1* DIVISÃO
rinmcntjo x Baniu'

No campo do primeiro verlflcor-sc-á este
encontro, nctunndn como juizes nos primei-
ros tcnmi Osny Wcncr c nos segundos \V.
Tenguc.

Esses clubs estão colloeridos com a dlffe-
rciiçii «le um ponlo na lubelln (Ion pviinelros
tcams. Ambos bastante fprtes, se empenha-
rão, sem duvida, numa bclla c emocionante
peleja.

No prlínclro encontro entre elles, este nll-
no. venceu õ lLiüjjii'» seiulu o jogo no campo
deste.-

S. Christovão x Andarnhy
K' este sem duvida o mnis Interessante

nialch da tarde de amanhã. Hasta dizer que
nelle talvez se decidirá a quem cabe a dispu-
In da eliminatória, como campeão du '2* di-
visito. Por isso mesmo ninhos os nhlngonls-
tas sc esforçarão pela victoria.

O tcam alvi-negro, ao que nos informam,
passou por uma grande reforma, tendente a
inclhòrnl-o.

Os juiücs serão, nos primeiros tcams, Af-
fonso dc Castro, c nos segundos, Mario Polo.

2' DIVISÃO
n.iiiucirão x Villa IhuIic!

O local (leste encontro será o campo do
America e «is juizes os. Srs. Henrique Santos
c M, Gomes dc Paiva.

Os tcams d» Villa lsalicl vão jogar bastante
desfalcados cm virtude da ausência dc mui-
tos dos seus pinycrs, aclualmcnlc voluntários
dc manobras.

Isso tornará n luta entre esses antagonis-
tas ainda mais interessante, pois que ns for-
çns se equilibrarão.

Cunnabarn x Carioca
No campo do Fluminense rcalisnr-sc-á cs-

se oulro encontro dn ü-1 divisão,
O Guuiyiliaro entregará os pontos do 2"

tcam, só disputando com .. primeiro,
V tenm do Villa Isabel F. C.

O captnin deste tcãín pede u compareci-
mento amanhã, ás 8 horas, no campo do .lar-
dim Zoológico, dos seguintes jogadores :

J. Maria
Fróes — Luciano

Brasil — M. Estcvcs — Anlonico
Falcão —Pcrrcnoud—Guará—Ferro—Waldemar

Reservas : os jogadores do tcam X.
3» DIVISÃO

Pare Roy.il x Uiver
. No campo do Andaraliy haverá este encon-

tro cm disputa do campeonato desta divisão.
Nesta divisão será um dos bons matclics, pois
que ambos esses «lisputantes são bem cqui-
librados cm forças.

Vasco da Gama x S. C. Brasil
No campo do Botafogo encontrar-sc-âo cs-

ses dous elubs. São esses os doüg extremos
da tabeliã, sendo que o S. C, Brasil acha-se
ria- frente. Por isso pouca importância pro-
mettc este jogo.

CAMPEONATO INFANTIL
Flamengo x Fluminense

W o mais interessante ninlcb deste campeo-
nato o que sc rcalisará entre os clubs acima,
amanhã, ás 8 1|2, no campo da rua Paysan-
du', attendendo-se ú constituição c forças das
equipes. Por nosso intermédio o captain do
Flamengo pede o comparecimciito em campo
dos . seguintes jogadores: Neves, Matie, João,
Anuíra!, Waldeinar, Condor, Américo Dino,
Dourado, Flores, Seabhi, Pedrinlio, .loca, Ju-
rinrienlin, Pagé, .layme, Fred, Mamede, Zezé,
Chérmont, Dulau, Américo, l.acombc, Accacio,
Guilherme, Souza c Rosn.

Palmeiras x America
Outro interessante iniitch deste cnmpcoiin-

to será o acima, que se rcalisará, também
pela manhã, no campo ela rua Campos Sallcs.

CAMPEONATO DOS TERCEIROS TEAMS
Palmeiras x Carioca

Para amanhã a tabeliã deste campeonato
marca apenas o encontro acima, que se rca-
lisará no campo do'S. Christovão ns 9 horas,

Noticiário
"Theatro & Sport"

Mais nm numero, o 106, dessa interessante
revista nos chegou á mão, cheio dc boas no-
ticias e descripções sobre o theatro e os
sports em geral , além de boa reportagem
photographica

JOSÉ' JUSTO
t ****** *

=Duranteo mez de novembro^
Teremos em EXPOSIÇÃO nas nossas vitrines, no

interior do AIÍMAZEM e na secçãp de ROUPAS FEITAS,-
grandes SALDOS de camisas, ecroulns, pyjiimiis, rõii-
pinlius de creançás, roupas para homens, cullürlnlios
c clmpeos, mercuilorius tuihis de PRIMEIRA QÜALI-
UDADE (pie venderemos por preços Imrntissinios.

Au Carnaval áe Venise
RUA OUVIDOR, 136

—>.- ir 1 1 ***** 1' ií

QUEM PERDEU ?
O Sr. Mendonça Filho encontrou na ave-

nida Rio Branco um molho de chaves, que
trouxe a esla redacção, onde pódc ser pro-
curado por quem o perdeu.

. , 1» ****** 1

Casa Fox-
flua Marechal Florinno n. 42.

Calçados para
li o in c n s-, sc-
nlioras e cie-
ancas.

Um delegado absolvido do
crime de responsabilidade

MARIANNA, 4 (Serviço especial da A NOI-
TE) — O juiz de direito desta comarca ab-
solveu o canilão Jeremias Ubaldo Martins Pai-
va, delegado dc policia de Piranga, da acção
que lhe moveu o capitão José Custodio Pinto,
por crime dc responsabilidade. O advogado
do autor anuellou da sentença.

¦ ****** ¦ '"

LUARINE
para limpar metaes.

1——,—» ***** *

«COISAS DO CEO»
A Secção Chopin, á rua Sete de Setein-

bro, offcreceu-nos hoje a ultima produeção
musical que editou — «Coisas do Céov,
ductto, musica c versos de Eustorgio Wan-
derley.

SEGUNDA-FEIRA
Ml——— l!

Historia rie umn itta fatidioa |:m IÊ Mâ 
' 

li w

^—" "¦ * ""*•"* 1 ||
I| PÁí«fSNU0 PísRA A MjRTE

j E mio sc difia flantasni a concepção ilo autor deste conmioveiitc trabalho,
porque ha, de facto, jóias nialsinaditü que influem positivamente nos
destinos de seus doiios. Para não ciuimos outros exemplo1, bastará que
nos refiramos ao celebre annel dos SSÔfíC? AS5 c contchiporaríeanientc
temos bem em mente a lenda dos aniieis herdados por FiMOCiSCO.

•íosíí. dü Aus(riii) n íi líShop.i}.!, tia AElomanha

SEGUNDA-FEIRA, POiS,
NO cuxrawuttfr^

PARISIENSE
7S

Uma greve no porto de
Assumpção

ASSUMPÇAO, 4 (A. A.) — A parede dos
trabalhadores do porto augmenta, achah-
do-se totalmente suspenso o movimento cm
todos os serviços do mesmo porto.******
Depois de amanhã

SEGUNDA FEIRA
Üm romance de fortes emoções c de as-

sumpto palpitanteIrt^
Grande drama extrahido do romance psv-
chologico de LUIS WÉBER, o lelíz e

inspiuido autor da yeB*íâacâe Nua

Onde esía» tmÚA fiíhfis?-Um
romance, aliás bem feito c bem uielido.
com um enredo que vae despertar emo-
cão—Seu thema ha muito que prcoecupa
a sociedade—Pôde a mUíliwevüíar
a r*'!.aíern»d;»df'? Luis Wcber, neste
romance de scénas admiráveis, mostra-
nos a soce.lade que recorre ás FAISEU-
SES D'AKüES e medicos especialistas,
commettcndo um crime que, quasi sem-
pre, vem redundar sobre ella própria.
Apezar do assumpto, este film é dc mo-
ralidade absoluta quanto á decência e

quanto ao thema

-NO-"ODEON"

¦^()WWliVV\M^W*^^VW<iNWV\AiV^A«VW^

Associarão Marítima dos Poveiros
Hcalisa-se amãnliã, na sí-de dessa associa

cão, a assembléa geral para prestação de cou
Ias do primeiro trimestre do anuo social.

«Mc»
piirrifíi /i 11 -. uín.»-, uiiviün-ífllllfelí?"

A mofiedo esuvador Manoe.
Tavares

¦ Continuando cm diligencia para desco-
brir o assassino do estivador Manoel T,i-
vares o commissario Câmara, do ilo dis-
tricto policial, prendeu esta noite, Thco-
philò Palma, vüígò <Iiahiaiiiiiho», conhecido
desordeiro da Saude e sobre o qual recaem
serias suspeitas.

» '«sea». 1

-******-
Fallecimento no Ceará

FORTALEZA, d (A. A.) - Falleceu o
capitão reformado da Policia Sr. Arthur
Sabò)'a dc Alencar.
¦¦1" ¦¦—¦¦ ,¦,!¦ , i.,i ,> i<ja^i*«iM ¦ ¦ „ i«

ÍKíWlllao fiiOÉ/VÜü J'l SjLVElSA
KlIA l)A M-PANOIÍOA Vi lelcnhhhc «1

üotíiíçaà do .aparelho íUhos
livo e do svsíoma nervoso.
*aios X. — üp. Kenafo de Souzr,

uopes; rua S. losé 39,. de 2 ás 4 -
"A Hs<:ola Primaria"

Magnífico o ultimo numero dessa revista
pedagógica); que traz artigos firmados por
cscriptprcs como Afranio Peixoto, Miguel
Calmou, Escragholle Doria, ele, é todos so-
bre questões pedagógicas de muita actttali-
dade.

A parte material não foi também descura-
da, pois o aspecto da «A Escola Primaria.),
é o mais agradável possível: simples e stig-
gestivo.

¦*¦*&»¦»

Ds's. lü. ^0^àm e A. iVIoses
(do Instituto de Manguinhos)

Exames de sanguo, escarro, urina, vaccinas,
etc. RUA DO noSAUIO N. IU, próximo á
Avenida, lei. 4480 N.

«A JUSTIÇA»
Completa 

' 
amanhã quinze annos de exis-

teneia "A Justiça"( órfão da colônia syria,
ú rjühl vem prestando, desde o primeiro nu-
mero, os mais apreciáveis serviços.

Fundado e dirigido pelo Sr. Chccri Jorge
Anlun, esse jornai tem alcançado no seio da
colônia um merecido suecesso.

Aós cumprimentos epie o collega receberá
amanhã juntamos antecipadamente os nos-
sos.

"ANoite Mundana
\sxin:nsAHios

liuy llarlxci» — Pana nmnnhil u ilatn nata-
licia do Illustre hcnniliir Sr. consolliolro Kuy
li.iibn-ii, o eminente braillefro »• Mme. Ilu.v
liurlmsn rccib.iá.» A nultc, 110 kcii pnlnevte dc
S, demente, ns pessoas de nuns relaçOei. A
S. Ivx, antecipamos ns nossas fcllcltiicáos.

Punem nnnos nmnnhn:
Oi Sr*. Pnulo dc Oliveira 1'iissos, 1* tonou-

te d» lixeivlt» Pollnpo Xuvler de Itnrros, ea-
pilii.» .loão Niiiick Itnmnlho.

•— 1'nzcm nnnos hojot ,
(U Srs, Polaglo florifou Carneiro, coronel

Avelino dinvcs, u menina IIi-iih'u, lilhn do Sr.
,\dniit'l.. l'i.'it-., iifKn.-lniitc nestn praçni Mlle.
Osenrliia. tilhu d.i Sr. Mnh.imed Sumi Adi»;
Mlle. Diuorah, tilhu du .-apil.io llcnriiiuc
•lord 1I.1.

•- l-'nx niuins hoje o tenente Prriiiolacò í.o-
ncs, fuiicelniinrl.) dos Tclcgi-nphns cm UniTii
Mansa,

— 1'nssn hoje 1» nnnlversarlo d.» Dr. Carlos
Novaes pilho. clrurRlão patrício. Inurondo va*
rins vczi". pelus ncailcinlas du liliropn, (I l)v.
Cnrlos Novaes Pilho e mui itxniil, senhora rc-
ceheiiim por caso niotivo muitos cúmnriincn-
Ias, iiào tendo havido recepção nu palarcle do
rasa! porque n luinllia guarda ainda lulo pela
luorle do progcultur do Dr. Carlos Novitcs
l-illio.
LiSAMEXiOS

O Dr. Ilenrlnuò Campos dc Oliveira, fun-
i-rlcn.-iiio .lo Ministério dn P.-ucn.lu. em São
Pnulo, controlou cnsnniéiilo com Mlle. Vara
(ül Vlelrn Machado, ftlhn <l<> coronel Carlos
Vieira .Machado, inspeelor de Pazeiida do The-
souro Nnelonnl.
NASCIMENTOS

Cyi-au.i ê o noine de um nienlno .pie veiu
Clicher de alegria-, o lar do Sr. Tlto 1'orlocar-
rero, iihnrinncculleo dn Col o 11 In Correccional
de D.ms llios, c de Mia Exílio, esposa D. Ili-
nhli de Ntcmcycr Porlocnrrero. l) casal tem
recebido inullns fclicltnçãcs.
CONEJillENClAS

Na sédc da Confederação Kspirila do llrasil, á
ripi Mnrquez.de Pombal 11. 11, no domingo,
scpniida-feira, 0, lerça, 7 e quarto, », ás 1.1 ho-
ras. c un segunda, li. e lerça. 7(, ás 1!) horas,
renlisum-ise ás 1.296' a 1.301' confcreneln
discussão cnni tribuna livre para os adversa
nos. Será designado para responder no ndver
snriò um, dos membros da cominissán eôllfra
lernisailbra. Dr. Dnlniisò P. Gomes, Dr. Mar-
eellino de Drlto, Dr. .losé llicardó de Albuquci'-
IplC, Dr. Cândido Mendes, marechal Pwcrtoii
QlundroS c profeSsrir Angell Tórtcrolli, que
desenvolverá o liicnin : "Propagar a moral
e a pllltrisOphia baseadas na sciencia espiri-
In—integral c progressiva, que não é uma re-
ligião".

A entrada c franca.
VIAJANTES

Seguiu hoje parn l.eopoldina o cirurgião-
denlisla Oinar Mcircllcs.
,t LMOCOS

7*7% PALA1S
A serie triumphal:

HOJE :

xfeA/
DIANA KA.vKtiNE

- EM _

Além da Vida e Aicin da Morte!
SEGUNDA-FEIRA:

HEIíENA MaKiJWíKA
— EM -

Amor de Messalina
QUINTA-FEIRA:

Os amigos do Sr. Valle Júnior, official «le
gabinete do diréclbr geral dos Correios, que
parle no próximo dia 5 para Hélio Horizonte,
onde vnc nssumii' o cargo de administrador
dos Correios de Minas, em conimissão; offc-
i-e-ecram-llie 11111 almoço no restaurante llio
Minho, no qual reinou a mais ampla alegria.
PELOS CI.VI1S

O spnrla Club dá boje em sua sede um bni-
le, em beneficio do pianista Albcrico de Souza.

— No Club dc São Christovão realisa-se
nmanhã, ás 11 borris, o concerto de caridade
organirado pelas alumnas de I). Cninilla Cou-
••eição. com o concurso do professor Fcrti.h
de Vnsconcellos.

-•?•»»-

Or Dantas de Queiroz".Su™,dá\™bis pcln
UIIKItCUliO-

pcln 1'iieiimi'-
tliorax o outros mctllòiins modernos ile tratamento. Con-
iilliisilas • ;is II ilu inanli.i. Una Uruguiivanii, ri 4:)

' — EM —

*******

De qualquer fôrma
AÍNDÃ^MATANDO

A amasia não o queria mais. Ellc, porém,
é que sc não conformava e havia cie tornar
ainda que ;í força á companhia delia. Ar-
mou-sede faca c 

"foi 
para a casa de com-

;r.odos á rua Campos da Paz, 51, disposto a
tudo.

A amasia, Ziilmira Maria Conceição, es-
condeu-se no quarto c elle, Agenor da
Silva, quiz arrombar a porta ns facadas.
AciiiJiu um policial que o prendeu, entrando
em luta com elle. A custo, por fim, íoi
conduzido á delegacia local, onde o" autua-
ram.

-*-****** *-
PE ASAUDEDOPOVO

0 balioi-atorio Municipal .le Analyses «eríin.i-o lem
.jiilgiilnlioíis pnrn o e-nnsumo os nroiluctos L1ÍAL SAN-
TOS: conservas, biscollos, cliocolntos e semólina plius-
pliíitniln

là-auiles labricas: Itio Grande do Sul e Itio dc Ja
neiro.

A exportação e Importação
da Argentina nos nove

últimos mezes
BUENOS AIRES, 4 (A. A.) - Segundo

os ciados estatísticos que acabam de ser
publicados, a exportação da Republica Ar-
genlina, nos nove primeiros mezes do cor-
rente anno, íoi dc 3fi7.776.lG4 pesos, ouro,
c a 'importação, de 163.574.181 pesos, ouro.
Comparados esses dados com os de 1912,
vcritica-se um augmento na exportação ile
2.067.60S e uma diminuição lia imporia-
ção de 14.749.702. Entraram 1:837.970 to-
neiadas dc cargas pelos vapores aqui che-
gados, ou sejam 9GS.502 toneladas menos
que as entradas em 1914 e 

'mais 
48.669,

que as entradas em 1915.

Quanto pode o coração
de uma mulher!

»—=«n» »
Aíumnos da Escola 15 de Novembro
diplomados pela Escola dc Agricultura

Pratica
Entre os alumnos do Curso de Agrictil-

tura Pratica, no Campo de Demonstração
de Deódoro, pertencente ao Ministério da
Agricultura, diplomados no ultimo exame
ali cffcctuado ha dias, figuram dous educan-
cios da Escola Premunitoria Quinze de No-
vembro, de nomes Manoel Lopes e Paulo
Henriqucs.

Esses dous rapazes, que entraram para
áquelle estabelecimento premunitorio ainda
pequenos c aiialphabctos c ali se educaram,
e instruíram' regularmente, tendo concluído
o respectivo curso supplementar, foram pelo
director daquclla escola, Sr. Franco Vaz,
matriculados no referido curso de agricul-
tura, onde viram agora os seus esforços
coroados com esse significativo diploma.

*******
Está pegando a moda...
Nos nllimos dias são vários os casos de pa-

gamentoii... a páo. li' a concorrência das co-
brancas idem. Hoje, Albino Dias da Silva foi
cobrar nina conta de Antônio Hodrigues Wal-
de, á rua Senhor de Mattosinlios 01. O deve-
dor aggrediu o cobrador, este reagiu c os dous
fieiiriirii feridos na luta, sendo presos peln
policia do 9o districto.

SECÇA0 INEDIT0RIAL

CASA CINTRA — Especial salada de frutas.
Frutas frescas, sorvetes, etc. CASA CINTRA
(antiga Castcllõcs). Av. Hío Branco 108.

Aos caloteiros
Miguel y Blas Záccaro, epie se negam a pa-

ffar-mc unia conta na importância de 400$, de
que são meus devedores c dc epie tenho elo-
rumentos firmados pelos mesmos senhores.
Tendo eu em serviço de sua easa perdido um
dedo da mão esquerda, não é justo o procedi-
mento destes senhores. Torno publico que st
não nie satisfizerem o pagamento dentro do
praso ele 5 dias, me. verei obrigado a levar no
conhecimento' do commercio desta praça cou-
sas epie serão muito prejudicines ao seu cora-
mereio.

lisperem um pouco!
Leopoldo Castro.

(79) FOLHETIM

A COLUNA NFERNAL
Emocionante romance da actua-
• Udade, de Gaston Leroux *

ae§—

2a PARTE
A terrível aventura

m
Sim, minha senhora, respondeu Feind

carregando o sobrVlho; mas, tanto quanto
possível, será preciso não dizel-o... e si só
tivesse dependido de mim, eu teria preferi-
do...Om, meu caro Feind, já lhe disse que
pôde ter toda a confiança na Sra. Hanczeau.
Ella mc dizia ha pouco que estava tão inter-
ossada ninternalmentc em ver os seus nego-
cios tomarem esse seguiinento, ejuc não se
consolaria si Mlle. Tourctte conseguisse es-
capar-lhe, " e que si, por acaso, ella isso con-
seguisse, tudo faria para cntregar-lh'a!... A
Sra. Hanczeau ê capaz dc muita cousa, pnrn
que seu filho não pense mais ein Mlle. Tou-
íette"!
Desta vez, Monique, esquecendo o papel que

Stieber obrigava-a a representar, exagerando
as precauções que deviam desviai- delle
as suspeitas de Feind, quando este_ tivesse a
communicação da evasão da sua noiva, Moni-
que, furiosa, transtornada por uma tão terri-
vel mentira, ergueu-se, saiu da penumbra e...
para cila de novo voltou, ao ouvir essas pala-
vras de Stieber:

Que tem, madame Hanczeau? Não estou
eu apenas repetindo as suas palavras?... A
menos'que u senhora mc tenha mentido, pro
seguiu Stieber viraudo-sc para Feind, o que

¦ihiiito me surprelienderia, pois que os nos-
sos interesses estão muito intimamente li-
gados aos delia...

Houve um silencio... Ah! Monique já não
tinha vontade dc protestnr...E por isso, a menos que madame Ha-
riezeau tenha mentido, pódc dormir trnnquil-
lo, meu caro Feind, ou, antes, abra os olhos
mais do que nunen, "paru oceupar-se exelu-
sivamenle do que diz respeito ao serviço!"

Então a voz de Slieber mudara... Já não
ern ò amigo que dá conselbos, era o chefe
que- dava ordens...

.lá lhe falei no serviço excepcional que
o aguarda cm Vezouze I Será preciso eombi-
nal-o cm Iodos os seus detalhes materiacs,
com n senhora Hanczeau... O capitão, ama-
nhã mesmo, deverá ficar alojado .no castel-
lü. Onde vae aceommodal-o, minlia senhora?
Tanto quanto possível seria melhor instai-
líll-0 num aposento que elle deverá oecupar
durante a estadia do imperador... e do qual
lhe seja permittido tudo vigiar... porque
dou-lhe o posto de chefe dos meus vigilantes
militares; terei lambem vigias civis, mas dos
qnaes a senhora não terá que se oecupar e
que serão alojados na aldèa... Vejamos on-
de o hospedará a senhora?

Mas onde o entender, respondeu Moni-

que. O senhor sabe melhor do que, eu o que
lhe convém.

I.cmbrei-nic do escriplorio do senhor Ha-
nezcuu, no rez-do-chão... Isso não a incom-
moda?

Absolutamente I
Ah! Nesse coso, fiea assim combinado!

Agorrjj diga-me minha senhora, cu havia
mandado despachar para Vezouze um caixo-
te contendo bustos do imperador. Iísse cai-
xote teria chegado no seu destino?

Creio que sim respondeu Moniqiie com
voz nbafada.':— 

Como crô que sim! Esses bustos ainda
não teriam sido distribuídos em todos os apo-
sentos?!E' eomo o retrato de sua majestade,
pintado por Knniosley; o imperador disse-me
que lh'o dava de presente... e dei ordem
para que o retrato fosse coUocado no quarto
que deve oecupar o imperador em Vezouze. '..
Teriam os nossos empregados cuidado dc tudo
isso em regra? Ainda não tive tempo de ir a.
Xezoiize... Conto, pois, com a senhora c com
o herr capitão para cuidar de todos esses
detalhes... Chegarei a Vezouze vinte e qua-
tro horas antes da chegada do imperador; é
preciso que não haja a miiiima falha.

Conte commigo, retrucou Feind. Estou
ás ordens 1

Sua majestade deve ser recebido com
todo o agrado e affabilidade desejáveis!

Ali I isto cabe á dona da easa! respondeu
então Feind, fixando Monique.

% Esta Icvanlara-se.
Si nada mais lem a communicnr-me, dis-

sc ella a Stieber, vou retirar-me, senhor.
Sim, pódc regressar a Vezouze! E re-

cbmmcndo-lhe que não sc afaste do castello
antes da chegada de sua majestade... será
preferível assim!

Monique, que de novo agusulhara-se com o
seu manto, já- havia dado alguns passos em
direcção á poria...Si eu mandasse alguém acompanhar a
senhora Hanczeau? propoz Feind.

Stieber, porém, não concordou. E fcí si-
gnal n Monique que se podia retirar.

liem deve comprehcnder, iricu caro. que
não lemos o minimo interesse cm compro-
meller essa crentura encantadora... Ella
apresenlou-se aqui incógnita... Que se reti-
re da mesma fôrma. E' absolutamente inútil f

que sc saiba que a 'senhora llanezenu aqui
veiu esta noite combinar os últimos detalhes
da recepção de sua majestade o rei da Prus-
siíi, ho velho castello de. Vezouze! Os Vczou-
ze nunca nol-ò perdoariam!... Ah! a propo-
sito, é preciso que' venha commigo.

Para onde? interrogou cm sobresalto
Feind, que julgava que Slieber ia finalmente
dcixal-o tranquillo e que só pensava em vol-
tar para junto de. Julieta, paru com quem já
lastimava se ter mostrado tão bruliil, porque,
afinal de contas, elle não renunciava á idéa
de fazei- delia a sua legitima esposa! O seu
orgulho a isso se empenhara! E um grande
interesse coinpellia-o a eonti-ahir essas nupeias;
todos já se referiam a esse casamento! Mes-
mo "cm alta:: esphcras" já se haviam oecupa-
ilo do assumpto!... Julieta, deshoimida por
Fcind, já nfio servia á ambição de Fcind!
Fazer dessa formosa rapariga sua amante,
crit a peor das hypotheses, algo de muito hn-
uni, que Fcihd podia offerecer-sc, durante
essa guerra de pilhagem, cm todas as cs-
quinas de rua...

Para onde vou leval-o? repeliu Stieber
sorrindo nmuvelmente (o que lhe suecedia
raramente c que era horrível ver). Bem sei
que preferiria ficar aqui, meu caro capitão,
e comprclicndo-o perfeitamente, mas o coro-
nel reclamo a siiu presença. Encarregou-me
ile leval-o. Ob! o meu auto ficará á sua dis-
posição c, dentro de alguns minutos, poderáestar dc volta.

E Stieber ergueu-se muito teso e muito friíu
mente repeliu:

Cousas dc serviço, capitão!,A's ordens, '.'herr director"!
Feind voltara a ser uni autômato. Ao re-

tirar-se, deitou, ás fiirtodcllas. rim olhar parari porta que o separava de Julieta, porta cujo
fèiTolhp tivera o cuidado de correr inteiro-
mente, c preparou-se o acompanhar o chefe
do serviço de espionagem de campanha —

XIV
DRAMA NAS TREVAS

.Tulicia já nada via nem ouvia... Afasta-
rr.-se do tabique nn mesma oecaslfio em qiKí
Monique se retirara do quarto viifnho.

(Confímia.),



• ' ~ .-.-.r ¦¦:?: fl

\

A NOITE—Sabbndo. 4 de Novembro de 1916 BKB

JOCKBYCLÜB
trofjmiiuna offlclnl da 18" corrido, n ronliuar-Be em B do

novembro do 1010
tirando 1'roniio •Praclo Fluminense»

Clássico «Crladoros»
"i 3 « •?."• — r pareô — D8. JO,*"!:'
CALS10N — l.fluo metro» — Vre-
mio : liOOOí «- Aulmten de 3 nn-
mm c nuiU nem victorln em gran
dc prcmlo nu cliisilco

Klloi
I.onl Cniinliifl  •;,'
tíiiiilo Spano '
Mogy (iiia-.'.u"  »i
1'flrniiA 

!à'i 12 «• 45' -• f pareô - Eli-
FELIPPB CALbAS — 1 I5t) ms
Iro, _ Prêmio: 1:3005 -- Ani.
iiiiiii nm-loiin* * sem victoria em
•truiuic 11'íiniii ou clmileú

Kllos

D.vnnin.lle ...
(iragniilii ...
Ilucrla'Triumplio II
Dicladiira .,,
KiIrii; .,,,,

A' 1 «> 20' — 2" parco — DR, PAU*
L.V MACHADO — 1.450 metros
— Prcmlo : 1x500$ — Anlmnei
«cm victorln neste anno cm pa-
reu «l«* prcmlo Superior a ruiu
HO0OÇ00O,

Kllos

II
llllss ....
Mnjeslle .
(iiicriviro
Uspnnmlor ...
Sieilia 
I.ady Pcrlclcs
Miss l')oreiice «11

A's 2.00* — .'!'• parco — KAPUAEI.
DE BARROS — 1.600 metros —
1'romlo : 1:500$ — Anlmacs aom
mais de uma victoria neste annu

Kilos

íl
10

Ilclios 
Voltaire U ....
My Hoart
llevisor 
Aragon 111 
Patrono 
Buenos Aires II
Alida 
Velhinha 
Miss Linda

50
•18

1".'
il
A'n 1,0.1'"• - li' piiren — CLÁSSICO

CRIADORES — l.ooo molroí —
Pr.mio: 1:0011*" —¦ AnlmnoH na-
cionaca ilo .'l mino» nem victorln
cm aruudo premiu uu cingtHeo

Kllo»
(iiiayiiinu'  M

'2 hinii.i'  ;,:i
II Abul  

"'•'
•I Artillielr  08
íi Porto Alegre  

'>!

It lliirriih!  tU
" llyovava  f»)

Hyffín ¦"•'
Fléelia 111 r>l

t» Ilibo I>'
III Xilah 61
11 llclvetia II  10
12 llorlciisia  4!'
l!I Fiignlh.i  4!'
A'h 4 e Ifl' — 7" paroo — GRANDE

PRÊMIO PRADO FLUMINENSE
— 1.720 metroí—¦Premi» 0:000$
~ Anlmaoü europeus «le 2 annos
c platino» e naclonaes dc .'1

Kllos

SEDL1TZ CHARLES 0 biIi «IU» • birilt U-guti, luitlit. fifpurall»
contra rlISlO de!£MI«,IIU. COMtlrtB. «IMBItt.*
CuQir o tmeo imiitlltt d nono CNARltl CHAUTlAUO
U.Unri»m-ütwm\tfmt-9Mti »»¦ «f»<i- nm»

i^a&tf^&P*"»^ *-*•*•*-• "**"*^'á

¦lü
40
•!.'.

,'s 20 o 10' — 4' parco — BARÃO
DE PIRACICABA — 1.000 me
tros — Prêmio: 1:300$ —• Ani-
mães nacionaes

Kiloü

Cíiugu-ssu' ..
Cascalho ..
Saninrltaiio
listilelè ....
(iragoatã ..
Triumplio II

.10
AV,
4G

Salpicou " Liberal" Mont Kougc 
Dnrdnncllos 
Aruncaiiia 

I Piriiiie 
5 Torito 
li Frenético '.' Pooh Pooli •" Pior do Ciunpo
i! Santa Itosu ,
ü Cnslilla  45
A'a 5 e 20' — 8- parco — BARÃO

DA VISTA ALEGRE — 1.000 me-
tros — Prêmio: 1:500$ — Ani-
mães do I c •> annos sem victoria
cm grande premiu ou clássico

Kilos
Atlas  .Y,
Lnggnrd  52

il I"inineng( •.  5(1
Insignla  •'">

Rio dc
e 1010.

Janeiro, 1 de novembro

A DIRECTORIA DE CORRIDAS

raaBBBaaffl
DIGESTIVO INFANTIL

(V «ASE I>E PAPAINA)
Poderoso eiípcptico, digestivo t* regulaiisatloi" das

funeções gastro-intestinaes dns creanças

Peçnm prospectos á
= PHARMACIA SILVA ARAÚJO =

Rua Primeiro de Marco n.-1-1

fl i ii n

AUTOMÓVEIS FORD
Grande reducção nos preços!!!

De accordo com a nova tabeliã para 1917 filiada pela
fabrica, estes afaraados automóveis, quc tôm alcançado
110 Brasil o "record" nas vendas, serão vendidos a

partir de 4 do corrente a preços sensivelmente
reduzidos

Double Phaetons.
Voiturettes. . • •

3:7oo$ooo
3:5oo$ooo

IMWtl!ulslfll
Companhia da Letarlai Naolonaie

ilo Draill

Èxlrncçaos publica*!, sob n flicnll*
¦nçllo Jo govcrni) ledoral, ns '2 l|3 e
tios nabbados n« .1 bocus; u run

Visconde de Itiiburaliy «• 'lü

Depois do amanhã
337- 25.:

ESCOLA NORMAL
O Curmi NOPfhu! rtfl PréDiP toi-los, o dc maior

c o dc niiis notável corpo ». . '.*—• !;t.», <>.^\
. iuin.ui.i «cnédaUê, inicin nciusiunçnw o l>». •';j J b«-

PECIAL PAfí-1 A E. N0í«IVIAl., n rttíiwhun-Jcs re-
duzidissimas c a cargo tlc distincra directora e completamente
Independente do curso de rapazes. — Urugwtayana 30,
I» au .-ar. — Informações dè i.| á'< ¦**)•

•t***
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MNQBlãd SOBH1 10U.S
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CAUTELAS DO MONTE DE * SOCCORRO
CONDIÇÕES liSl-IiClAES

45-47, RUA I.UIZ DE GAMÕÉS; 45-47
Casa (K3SITH1ER fiHiríatín em E*3B7

lliímv & Armantlo

Para mais inffopinaçõea na

Por 1SÚ0O, cm meios

Tcrça-leira, 3 do corrente

345-12-

Avenida Rio Branco, 170
(Predio do Eivceu de Aries e Offlclos)

IIa!&a-titf3£ffNta^Bta0fl
rr-t

As calmbras d-astamago
São um incnininodo bem penoso.

Hasta uma impressão ile frio, uma
emoção, uma difficil digestão para
piovoeal-as. Sonlc-sc logo eomo si
tivesse barras no estorna RO, fica-se
eom olheiras, a tez macilicnla e ás
vezes iia eonlracções tão fortes cjue
lodo n cbrpó fica abalado. Muitas
vezes ba diarrliéa imniediata c cx-
cessivn. que abate completamente.
Aeonselbiimos de tomar, então, ai-
munas Pérolas dc Ethcr de Cler-
taii.

Com effeito, basta tomar 2 a <1
Pérolas d'Èlber dc Ciertnn para
fazer cessar instantaneamente as
mais terríveis eaimliras do estorna-
Ro e para reslituir u vida em caso
dc desmaios ou dc syneopes. ICllas
acalman rapidamcnlu os ataques de
nervos e as eólicas do fifiado. Por
isso, ii Academia de Medicina (lc
Paris leve a peito npprovar o pro-
cesso dc preparação deste medica-
menlo, o (|iie c de subido valor para
recommendnl-o á confiança dos
doentes. A* venda cm todas as
pbnriuncias.

1'. S. — Parn evitar toda confu-
são, ba.ia cuidado em cxisiir «pie o
envolüero lenha o endereço do la-
boratorio: Maison L. FREttlÜ, 19,
me .lacob, Paris.

vsaMtmamsmitttsttVÊMBBon

Aviso acs Se-s> pães dos» -í-EisnàEsos

Na qualidade dc proprietária do Externato Maurell, com-
munico aos senhores pães dos alumnos que deixou a direeção
deste estabelecimento de ensino o Dr. Oswaldo Boaventura,
continuando entretanto as aulas a Funecionar com a mesma
regularidade c o mesmo corpo docente.

A proprietária
Anal.a fWaurefl da Silva

Prieümòsine...
Cura radical das Iusícs mais icb . •
ilcs, liroiicliile?, çatalirros, astliina.
c no mÊMiid toairo tônico paia o
"ítoinaso c lljja.io pelos seus cum-

ooslos ve.setne-i
V venda na drogaria Haslòs & Ga-
liricl, .Selfi de Setembro 09, nus Imãs
pliariiiacias c no deposito {-oral
Ciuios Cruz '.¦ C. — Itua Sete de Se-

temliro 81

Tubos de num armalo
pnra canalisncãr de a^uus

VELTjON, JIOUKLLI & OOJIP
Praia do Caju n. OS. — Telep. Villa 100.

rubrica de vij-as oras de cimento ar-
muilo, vergas, lageotas para ilivisües,
mais leves e econômicas dc que qual-
(jacr oulro artigo similar.

Vigas-madrcs massiças c postes para
cercas.

Conserve suas roupas
LIMPAS

BENZINA TíTUS
Sem rival para tirar as manchas
dos Vestido}, tapetes, sedas, luvas,
etc. Vciule-se em todas as pliar-
ma:ias 1$000 o vidro.

BETEILLE & COMP.
Agonies

Caixa do Correio 1907

PETISQUEIRAS A' PORTUGUEZA
Filial da casa liarrocas. Tel; 807**... Norle.

105, rua do Rosário, 105
(ENTF.E QUITANDA E AVENIDA)

CASA MAritlZ Telenli. ISõS Norle
t8i, RUA DO HOSPÍCIO l8l

(canto da rua da Conceição)
AMANHÃ AO ALMOÇO:

Sarapatcl dc Leilão.
Sarrabulho á-portugueza.
1'assãrinlius com arroz na ca;oila

AO JANTAR:
Creme dc couve-flor.
Leilão assado á brasileira.

• Peixadas e liacalhoadas.
Sardinhas nas bnuas.
Todos os «lias ostras frescas, mexi-

lhões e caça .
Legumes paulistas variados..
Vinhos superiores. Chopp

dn Hanseática.
F.slas casas estão abertas aos domingos

e feria ios.
Manoel Fernandes Barrocas

Líquidos e comestíveis li nos.

GrandBareRotisserie
Progresse

<!<l, Largo de S. Francisco de Paula, 44
TELEPHONE 3.8M-N0RTB

dosé Miiiíiueiz Dominques
O iniii-i confjrtavel salão. Cozinha

primorosa.
Segunda feira, inauguração do fogão

Modelo typo norte americano, novidade
limpeza é rapidez, o primeiro no gênero.
Aliianliã li" almoço:

Menu dc grande suecesso...
Ao jantar:

Sopa cremo doaspargòs,
Pcríi á brasileira.
Capão á viennense.
Yol-aux-vcnls i pirisiense.
Outras iguaria5.
Mimosa garraleira.

A CULTURA PHYSIC4
Prof. Enéas Cnmpcllo

(Jucrcis ser
fortes c sa-
diusV
«.lucreis pos-

sulr u vosso
busto desen-
volvido o cor-
ilgir os vos-
sos defeitos
pli.v-.iios V

Malrlculac-
vo? nas aulas
ilu Centro de
Cultura Phy-
sica, á rua
liarão dc La-
ilaiii), 88; ou
esiTvei pe—
«lindo os ii n—
parelhos de
Cviiiiiaslica

de |iiarlo,i|iic
custam 10$ e

12§fl00, com pesos ile 1 ou'2 Mos.
A lll i'.ncoutrari!iv lambem labcllas para

gymnastica siiecaa Orjírcgras para exerci-
cios, com pequenos pesos, a 2S e to o-
oí ineii.is para a vossa cultura phy
oica. Itòinettçni-sò nniii o interior uu-
ilianle vale po«lid Não csi|iieçac- d.i
conservação (In vó.-s.a siuide, deixiinito de
escrever inimeiliiiliinienle, pedindo us pio-
spcclós uu iiilorniaçõüs eirciiinstiuieiada

Não s« (icccitii iiiiporliiiicia cm selliis
O Centro' dispõe lamboin dc gabhie-

te para massagens. Attcude a chámil-
dos a domicilio. Te. <i.!.V2.
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LOTERIA
Ü15

S. PAULO
Uarantida pelo governo

estado
do

Terça-leira, corrente7 tio

kooofii
Por 2?700

Bilhetes á venda
as casjs lotericas.

em todas

rtjRxitil^Ei

Por 1S400 em meios

Os jicilidos de bilhetes dn inte-
rior devem ser acompaiiliadOH (lo
niais 000 rei"! para u porte do Cor-
roio c dirigidos aos agentes geraes
Nazarcth & C, rua tio Ouvidor
n. OI, caixa n. 817. Teleg. LUS*
VEL e na casa F. Guimarães, Ho-
sario, 71, esquina du beco das Can-
cellns, caixa do Corrfiri n. 1,273

nlilnila ini Iodai m

1'iiicü QUO com nm

nilipilrliln i*u lu
ii
ii
I ..
«niinis et', n ludtii doença' roíul
iiuilos do linpurans du innguu
curiiin-so laruilivoiiiioiito cinii «

¦ií Irasco faz «loiujiparàccr qualijiio

il.ltiii i.Iit OU liorcuiiniia cin inn.n j l
i:uiili'-lii'.'»3. l!liiiuii.il"iii", l!c*0* 'flíir^^lltjw
iu., I livra*, Tiim.ircs, liarei miijcii- HH-10'1 Uff t
nos a oiscoi, Dorví do caliaçu no- ' [íSíiUií li f8!J

inanileitaião. L'.i
lhor após ai rololçOo». lím ludn» a* phnrniaciai.
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A INOTRE-DAIVÍE DE PARIS

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

Grandes sqü-í-os em toâas as
eccí;õ3s a p-sços som p?@G*s~
GiicLia de cosin?a e faiU-sn?

Canos Mannesmann
Yenilcni-si* em S José do Calçailo, Ls-

lado di Espirito Santo, pnra 1ü kilúnio-
lios, luhos .Manne-inaiin dç ferro laminado
e alcHiisililu com o diâmetro interno de
0m,t2."i.

(Is pretendentes pndem dirigir-so ao
presidente da respectiva Camãra Muui-
lipul

Knafê 4
-flDELANGRENIERft
^S CONTRAI .of
W& TOSSE, 0EFIUX0, $1
m&& BROHCHITE .-gA

Mmmmm,Ls^fiA ¦. • ^mmsSm.MmmWm-mtieres. pav^^»***m

- iiriun
i-ices.

Anemia, c pailiilcz oa-

Agonies geraes:
Carlos Cruz & Comp. — Rua 7
de Setembro n. 81. — Km ficnl*

... n,.pm-. ript.-riv

Comppa-se
qualquer quantidade de jóias velhas

com ou sem pedras;-do qualquer valor c
caulcliisdo (iMoalc dc Soceorro»; paga-se
bem, na rua Cionçalvòs Uias n. H7.

Joalheria Valentm
Telephone 9W Central

A Syphilis vencida por pouco di-'
nlieiio pelu novo proüucto

Irunccz

iHAINCEOL
So iição cslavel, cslcrilisanlo o
iiijectavcl dc Neosálvursaii, expe-

•riiniMilaiia eqilfsiiíicésso nos lios-
pilaes tí. Louis, Bcaujon o outros

dc Paris c Ducuos Aiics

PENHOR KS
Leilão de penhores

Km 10 dc novembro de 1016
A. MOITA 4 IltMÀO 5, beceo do Itosario, 0
das cautelas vencidas podendo sei refor-
mudas ou resgatadas até n liora do leilão.

Belleza do rosto e cabello
Não pode haver verdadeira belleza sem uma

honita pulie
O-i preparados Ecionliflcos tlc Mino Piul*», appriivailos pela junta dn liygione,

com atlcslinlos .le divors.s mcilicos o numerosos clientes, são os mais clfuazcs
para o tratamento dos cabellos, da pelle, das rugas, sanlus, • cravos e espinha*
do rosto.

TINTURA DALILA
Para a coloração rápida c inallcriivcl do calicllo

Todos esles preparodos veiulèm-so o dão-se pruspectos explicativos nas casas
seguintes:

i.oelliii hnstos & Coinp.—'Hlin do? Ourives, ^0; Cirrafa Grande - l'iiignaviin.i,
Ofi; Ca-a Cirio.— Òuvidur, \H'.\; Camisaria fiòiiies.— Travessa S fraiuisco, 1Í0;
Drogaria Dilslos —Sele ile Setembro, 0Í); üoiiçiilvcs Dias, 50.—Avenida .llio llranco
Dõ Allendc-sea pedidos pcio teleplione l.íi:!ij.

ALTA NOVIDADE
Ji51

Unhas brilhantes
' 

Com o uso constante do Unlioliuo, as
nnhãs adquirem uni lindo brilho e cx-
ccllente cor rosada, que não dosapparece.
ainda mesmo depois de lavar as mãos
diversas vozes. Um vidro, 1$íiOO. Uo-
liieltc-sc pelo Correio por 2$000. Na
«A' Garrafa Grande», rua 1'ruguavana
n. 06.

LEILÃO K PENHORES
6 de novembro

Na antiga casa

E.Samuel lioffmann
i3 Travessa do Rosário 13

JÓIAS
Das cautelas vencidas, po*

dendo os Srs. mutuários Ptíf OP-
maP ou resgatar suas cautelas
até a hora de principiar o leilão

A cura das ulceras
Feridas chronicas, dar-

thros, empigens desappare-
cem iníallivelmente em pou-
cos dias com o uso da Po-
mada Maravilhosa (pomada
antiherpetica) de Th. de
Abreu. Milhares de curas.

Depósitos: Bragança Cid,
rua do Hospício 9, e phar-
macia Abreu, Voluntários
da Pátria n. 245.

¦0

MOV EIS
Aluga-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-
dade de moveis, podendo as-
sim nossos fièguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; á
rua Riachuelo n. 7, Casa Pro-
grosso.

Maos@illu.iam!
Com os preparados para 1

pelle. Usem só a 1'1'UOLINA ESM.W,-
TB, único quc adquire e conserva
a belleza da cútis. Approvado pelo
Instituto de llellezii de .Paris c prc-
miailo pela Exposição de Milano. l're-
ço 3$000.
Hncontra-se á venda cm todas as

perfiimarias aqui e cm S. Paulo.

Curso de flauta

Folhinhas e Blocks
para -19-17

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

CAFÉ' SANTA RITA

Rua do Acie n. 81. leeplione M01 Norte
o rua Marechal Flòrianò, 22. Telephone
1.218 Norte.

GARAGE ELITE
Automóveis dc '10 IIP para pas-

seios, excursões, etc.

Telephone 476 Sul

RESÍAUIUNTE RECREIO
Grande casa de petisqueiras onde se

cn'i ntram í.cmpre as melhores petis
queiras desta capital. Tem um grande
earramanchão uo ar livro.

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

DINHEIRO
Em presta-sc sobre jóias,
roupas, fazendas, metaes,
pianos, moveis e tudo

que represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
.TELEI>l|ONÍUÍÒ72NORTE

[Aberto dns 7 lwvas da
manhã ús 7 da noite)

J. LIBERAL & C.
| *5».i.'C--KRi1W|W^1

BENZOIN
Para

primeiro
Nacional

enor Bens,
prêmio do Instituto
de Musica, professor de flauta
e •solíeio.
RUA DA CARIOCA, 48

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Teleplione Norte 355

o einhellezainenlo do rosto e
das mãos; relresca

I a pelle irritada pela navalha
} Vidro 4Sooo. Polo Correio

fiSooo
Perfumaria Orlando Rangel

DENTISTA
A. Lopes 'lUbeiro{:cirurgião dentis-

ta pela Faculdade de Medicina do Hio
de Janeiro, com longa pratica. Traba-
lho-- garantidos.. Consultas diariamente
Consultório, .-ua da Quitanda ri. 48.

|W1 FABRICA de TECIDOS de ARAME
e ESTAMPARIA de ZINCO 53S

BANCDS.MEZA5 , CADEIRAS,VIVEIROS PARA PASSA-
ROS. ARAME PARA CERCAS E GALLINHEIRQS.

CARDÜ5U& FUMÜ- HOSPÍCIO 108-Rio

J u w -jJ!k-ÍLi

Vendem-se
jóias a preços baratissimos :

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone u.

na

Pi)4 Central

íV\me. Alexandre
Massagem, manicure e pedicure
Rua S. José n. 122, sob.

Teleph. 3,419 Central

-CAMPESTRE-
OURIVES, 37

TEb. 3.666 NUKTE
Ainanliãao almoço :

Mayonnaisc tle garoupa.
Língua Rio Grande.
Sarrabulho á portugueza.

Ao .janlar :
Frango ao molho pardo.
Leitão á brasileira.
Creme d'aspargos.
Todos os dias ostras cruasv

canja e papas..
Sardinhas nas brasas.

Preços do costume

^¦/vXiXX^d

'erdádeiras telhas
de asbesto

IOTCOT
MILIOALLARD&C.

Ourives U9-RÍ0

O fortificante rápido, de gos-
to agradável, resultado ideal
nos casos dc debilidade geral

F. H. BETEILLE
Representante para o Brasil

laixa do Correio, 1.907
Ri', de Janeiro

T A .

Malas
A Mala Cliiucza, á rua do tavrádio

n. 61, é a casa que mais barato vende,
visto o grande sortimento ipic tom; chama
a atlenção dos senliorcs viajantes.

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refrigerante, sem'álcool

I MAJESTIC
'Charutos finíssimos feitos a

Imão 
com superiores tabacos

de Java, Havana e Bahia.

IDeposito: 
Rua Rodrigo Silva

n. 42—Io andar

O maior e mais importante «li»
lirasil. Occupiinilo a mclbor si-

tuiiçâo da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electncos.
Frerjuenéia nnnunl de 'iU.Oüll clíen-

ás. Uiariu completa, a partir tia
lOSIKIO.

End. Teleg. -- AVENIDA
lill) Dl'' IANIÍIUO

THEATRO RECREIO
Còmpanliia ALEXANOIIB AZEVEDO -

a Tournec » Cremililá d'Olivciru
HQ.1£- -HOJE

Duas sessões—A's 7 .'t/-í e í) 'MA

A peca sacra, de EDUAI1Ü0 CAItRIDO

18 KLI.-J

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

Jesus, ALEXANDRE AZEVEDO.
Il MARTYllDO CALYaRK) vaca scena

com ò mesmo deslumbramento rom que
Ioi apresentado no '1'h'enlro ila Natureza.

Deslumbrante « mise-en-sceno » obsc-
quiosanioiilo leita por João Baruosa. Prc-
cos do cosluiiie.'

Amanhã, dfilningo — •( llalinèe » ás
-Iioiiis—Beneficio ila Caixa Escolai Dr.
Fábio ila Luz, do S' districto. A como-
dia—LINDA FÜNCCIÓNARli o lirlllianlí
internieilio.

A' noilo - A's 7 3/4 c 0 .'l/l — Ul-
Umas representações d O MAliTVH DO
CALVAIIIU.

Em ensaios, a notável peça—SIMONE,
de Hiíiiri lliicux. Protagonista, Cremilda
d'01iveira.

CABARET RESTAURANT DO

CLUB DOS PObITIGüS
RUA DO PASSEIO K. 78

O mais ciiic e elegante ilcst capital-
Bcnduz-vous da elite carioca.

CONFORTO, LUXO, ARTE, BELLLZA

Hoje—Grandioso e inegualavel suecesso
da a tròupe » de artistas-ob a direeção
do elegante raiiarcücr brasileiro (unico
no gênero) JÚLIO MORAES.

Theatro Carlos Gomes

LA BRAND, e.-trella italiana.
LA NI.NETTE, cantora Iranceza.
FERNANDA 1IRIAND, cantora á voz.
LA IBÉRIA, bailarina hespanhola.
LA FL0HY, cantora ilalo-lianccza.

Todos estes artistas são contratados pela
empresa A. PARISI & C.

Orchestra de Izigniios sob a direeção
do popular maestro PICKMANN.

Na semana próxima—Grandes esltéas
tle novoa artistas.

Companhia do Éden- Theatro de Lis-
liou Empresa Teixeira Marques—
Ci rencia de A. Górjüò

ríOtTE HOJE
Duas ¦cshõcs—A'- 7 3/4 e 93/4

da no ite

O nanei ilo «17» por CARLOS LBAL.
O papel de «318 por JOivO SILVA.
Formiilavel e estróndosissnrio exilo

A popu.larissíina revista em dous
netos c oilo quadros,do Luiz d'Aquino,
1'eieiia Coelho e Alberto liarbosa,
musica dc Tliomaz Üel-Négrò e Alves
Coelho

Toma parlo Ioda a companhia
Scenarios deslumbruntissinios

Duas eslontenritcs anotlieoses
VIVAM US ALLIADOS !-0 ESTO-

llll. FÜTUHO !

Amanhã, iniponeiile « inatinée d--
" O 31 o. Scginidíi-feira— - grandio-
sos espcctaculos '.' « O 31..

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & C.

Grande cornpáiibin italiana dc pperetas
CAKAMBA-SCOGNAMlGblO

Director artislicoj Cav. ENRICO VALLE,
Director musical, maestro G1UST1.

HOJE — A^rs""^*. - HOJE
Recita extraordinária— Primeira repre-

seutação da nova opereta cm tres actos,
do maestro LU Ml! A Kl) O (na sua verda-
deira edição)

LA SKINORINA DEb
CINEMATOGKAFO

Distriliuição : Mizzi, 1ÍTEFI CS1LLÀG ;
I.iiiia, NEI.LV GARY; Conte Cario, WAL-
TEU GRANT ; Tipa.E.NItlCO VALLE : Prin-
cippossa AniisTiicia, Adcle llaralelli ;
Maurizio Roíiillabaisse, Cuido Mussi;
Marchcse di Roubaix, C.uglio.iino Cas-
lelli; Titi, Pia Feracc ; Operador cine-
mal. grupbico, A. Gessagn. Interessantis-
simo lilin uo •-• aclo. « Mise-en-scéne u
de CARAMBA".

PAL^GE THLATRE
Grande companhia ilaliann de opc-

relas ETT0RE Y1TALB

CYCLO T11EATRAL BRASILEIRO

0 maior suecesso tbeutiul da uctua-
lidado

Í-Th 
9 mn 9'M w

Bilhetes ú (éiidu das 10 ás 0 hosas no
í Jornal do Brasil u e depois uo Uuuilfo

ii-üÉ
liu-oniparavcl desempenho de DER-

TINE, PINA GIOANA e CIPRANDI.
Scenarios c adereços completa-

menlo novrs para esta peça. Luxuosa
e dcsluinbrunte montagem*

Rebente da orchestra, E. M0GA-
VERO.

Amanhã, o inatinée » e « Foirée »
—CIIASIPAGNE-CLUU. Dous gradiosos
cspeeliiculos.

.Bilhetes ii venda na Avenida Rio
Branco n. 138. Telephone (' õ"3, (asa
Lopes Fernandes d: C. Preços do cos-
lume.

•Unema-Ttieatro S. Jcsó
Empresa Pascboal Scgreto

Companhia nacional,- Tundada em 1 do
pilho de llll 1 — Direeção scehica do
uclor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchestra, Josó Nunes.

HOJE: :HOJ£
i dc novembro de 1010

Vs 7, 8 3/4 o 10 1/2

O GRANDE ÊXITO

í im è
Os espoclaculos começam pela cxlnhi-

ção dc lilms cineiii.ilograpliicos.

Ea pnc;;«í—n> cj.' n

CLUB DOS BONECOS
HOJE HOJE

Todas as noites

Cabaret
'empre novidades!

, Sempre variedades !
LAURASADE

cabarelière

| Orchestra de Zingaros l
Regência do maestro G. Andreozzi

RESTAURANT DE !• 0RD2M
COZINHA INTERNACIONAL

MUSICA
FLORES ALEGRIA

A partir de lí
A V1CA- l'° '0llelltc. s"
l\ V JoU "" Será peimittido o

ingresso eom a
apresentação do respectivo eonvile.

Cabaret Restaurant do

CLUBMOZART
A elegante boiihoiinière da rua Chile, 31

Hoje, ás O horas, colossal suecesso
do inogiainiiiii do artistas sob a diíccçüo
ARISTOCRÁTICO cabaretier G1USTIN0
MINERVINL cômico moderno, o mais
fint*i itio da elite carioca.

Tres grandiosas estréas — LA BE1.1.A
SILIANAí eslruliu italiuiia—LA C.AIUIK-
I.ITA, dansarína es.ianhola — LIAN DO-
líYS, cantora 1'runcczu.

Programma:
M. CLARETTE, cniitora lyrica.
LA BELLA SILIANA, cstrella italiana
G. e M M1MÍIIVINI, no novo repertório.
LA TROYANA, cantora bespanh a.
LA CARMELITA, bailarina hespanhola.
LIAN D RY.S, cantora Iranceza.
RAUL, failisla portuguez.
Variado corpo de baile.

ARTE, MUSICA, FLORES

Orchestra de Izigunos, sob a direeção
do prolessòr brasileiro ERNESTO NERY.

CASIN0 THEATRO PHENIX
Uilinios cspeclaeulos de

V A T 1 M A M I R I S
A RAINHA DO TRANSFORMISMO

A's 8 c 9 3/1 dn noilo
Programma altrulicnte -liojc sabbado, i

GeLsha-Gran Via
El', |^I-^|lO!iii>Eli.cS.<Ç»l

Com uoviilades nbsoliitamenlc ineditasl

Amanhã— Domingo: ULTIMA
MÀTlNli'E

Goisha—Espelho Quebrado
Paris Concert

ScKUiida-leirü - M.ATINTE DOS HU-
M0RISTAS - Qüinta-reii-a, 9-rFcstival dc
FÁTIMA MIIIIS. com um progranuna
cheio ile novijliidès.

Pioxiiiiaiiienle : Estréa da eonipinhit.
porttiguczá AÜKLINA — íVLÍU «"""*"-


