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que se faz a propaganda da guerra cm
Portugal

Lisboa, 9 de outubro.
Qua ml o o "Doseado" aproou á barra de

Lisboa, após uma tortuosa viagem através do
Atlântico, toda feita cm zig-zagsj para se
ílcaulelar contra o ataque sevnpre possível elos
submarinos allemães, a 111'nhã rompia glo-riosn c criadora, inundando o mar do calor
suave tle um sol sem nuvens, em contraste
com os dias bruinosos e frios c com uni vento
dc tempestade, que nos perseguiram desde o
equador, e tornaram n viagem enfadonha, o
navio continuamente açoutailo por uma vaga
incoiiimoda, causticante.

li logo o orgulho britannieo se affinna. O
transatlântico, epie ate então navegara envol-
to nas trevas da noite ou procurando, dc dia,
oscoar-se i 11 apercebi d o feira da rola ordinária,
(iesfarte gastando dezesete dias em efféctuár
unia travessia que costuma fazer-se normal-
mente cm quatorze, appareceu nas costas de
Portugal com os primeiros -alvores do dia, o
pavilhão inglez a elrapejar á popa; o canhão de
bordo em bateria, gtiarneeido por artilheiros
unlformisados a rigor.

Foi a 17 dc outubro. O "steamer" deiiian-
dava o porto como si viesse do norte e não do
sul; ao seu encontro, mal clle despontou 110
horizonte, acorreu um bando iunumcravcl das
triidicionaes gaivotas do Te'.jo, quc envolviam
o barco numa nuvem dc azas brancas e baliam
o ar com grasnidos estridentes; e á medida
que o vapor mais se approximava da terra,
ianí-so destinguindo os recortes em crema-
Hiuii-a da serra de Cintra, o histórico castcllo
dos Mouros, e todo 11111 amontoado de casaria
branca, coroada de ardosia vermelha, a pai-/agem immcrsa em luz suavíssima e banha-
da de um sol outomniço, acariciador e amo-
vnvel. Navegávamos lentamente, por enire
barcos ele pescadores, que alegremente sau-
davam os viajantes que chegavam das terras
longínquas e amigas do Brasil.

Ao nosso encontro, ainda em pleno oceano,
veiu o aviso "Cinco de Outubro", o antigo
ynclit "D. Amélia", agora incorporado na
marinha de guerra portugueza e o mesmo que,om tempos idos, passeou através das costas de
Portugal c Hcspanha, a pretexto de seieiitifi-
cas explorações oceanographieas, a volumosa
majestade do pcnultimo rei brngantinoi E
foi precedido e guiado por esse barco dc guer-ra que o "Descado" atravessou a salvo o
campo ele minas da, defesa do porto, cortando
as quietas águas, que o Tejo despeja no Atlán-
tico, ao impulso de compassadas voltas ela
lielieé; zig-zagueando iiilermhiavelmerite an-
tes tle chegar a Cascaes e proporcionando por-tanto aos passageiros o mais delicioso c iuol-
vielavel passeio marítimo quc porventura se-
ria possível ambicionar.

Deante elos nossos olhos insaciáveis iam pas-sondo as margens c praias conhecidas elesele a
irfaiicia e, quasi religiosamente, tomados da
natural emoção do regresso á pátria bem
amada, ianios murmurando aos flctigmalieos
inglczes:

liis o Bugio, de que fala a tradição; aeo-
iú é a Torre tle Belém, que viu partir as nãos
e caravellas dos descobridores e conquistado-
res ela Índia; mais além, é Cascaes, Algés, Pe-
«troncos.-., li, finalmente, os Jeronymosl

Um silvo de locomotiva chegou até nós, en-fraquecido pela distancia; na linha de Cas-
enes corria a todo o vapor um trem; e muito
ao longe, nas terras altas, um regimento decavallaria fazia exercidos, tlistiiiguimlo-se va-
gamente os soldados que montavam e des-
montavam sem abrandar a galopada e salta-
vam, em saltos arrojados, 'obstáculos de se-
bes e precipícios.

Xo vapòrzito da Alfândega, que nos levou ao
posto ele Sanlos, procurámos informações, in-¦tcrryg.-iiitlo um interpreto de hotel:One se passou por cá, desde o principiodo mez ?Nada dc importante.•-- As tropas já partiram tCm subtil sorriso de vaga ironia afflorounos lábios elo interrogado e foi com elle queesta resposta veiu sublinhada:
. — Ainda não. Diz-se epie vão breve. Isto
i, o governo é que o diz. Mas, ha quem affir-íue o contrario. Emfim, ninguém-sabe nada,fio certo.

Mas estávamos finalmente em terra, depois«Ia obrigatória mas fácil e rápida passagempelo posto alfandegário de Santos, E logo,ae desembarcai' no Aterro, á procura do ele-Clrieio que havia de levar-nos ao Rocio, osnossos olhos nostálgicos todos sc extasiaram
perante a "silliouelte" gracil de uma costu-reirinha lisboeta, sallitanle o vaporosa, cor-rendo tleanle de nós, a saia curla mostrando
n bqtina alta, toda fremente na anciã dc apa-aliar o carro na paragem próxima,,,«» *

Compréhendemos muito bem que aos leito-res da A NOITE interessem especialmente osnssumplos referentes á guerra e que elles dc-sejariam ser informados do que em Portugal
ee pensa do conflicto, quaes os recursos com

que a nação conta para se defender dos seus
poderosos inimigos, e, em ullima nnalyse,
qual é o effcctivo niobilisndo do Exercito por-tugttcz e quando é qne o corpo expedieiomi-
rio parte para as linhas de frente, (iremos
que não nos -cria difficil satisfazer os leitores
si não houvesse unia cousa a que se cliaimi
censura postal, quc inexoravelmente cortaria
nesta correspondência qualquer informação
que, sobre o assumpto, nos arriscássemos a
dar, Temos de nos limitai-, pela força elas rir-
1'unislaiiL'iiis, a noticiar apenas o que a ceu-sura já periniltiu epie fosse publicado lios jor-naes diários de Lisboa, e, mesmo assim, não
é impossível epie parte delia seja suppriniida.

Uma cousa sc pôde affirmar, sem receio de
incorrer em exagero ou dc vir a soffrer uni
desmentido serio: a população de Lisboa —
pelo menos a ele Lisboa, única cuja opinião
pudemos aiisciiltar — encara com tranquilli-
dade e confiança a situação. Por isso é quea pliysionòiiiia habitual da cidade se não 1110-
e.lificou. Os theatros e cinemas funcciónnin"au granel eomplet"; o movimento das ruas
e praças da cidade não é menor nem mais ou
menos agilado que antes da guerra; e, o queéjnais importante e symptomatieo, os cida-
eiãos parece terem abandonado, pelo menos
temporariamente, aquella fibra de tumulto e
desordem que earacterisou — aura que nc-
gal-o ? -- os primeiros e agitados mezes quese seguiram ã revolução de 5 ele outubro de
1910. Quer isto dizer que toda a gente accei-
Ia comentliiisiasnío ns contingências da guer-ra ? Não, evidentemente. Ha ainda quem las-
lime que Portugal esleja envolvido no coíifli-
elo e entenda que melhor teria sido que k po-litiea internacional sc tivesse dado uma dirc-
cliva differcnte da que foi seguida; entretau-
to, póde-se assegurar que todos os portugue-zes encaram com confiança o problema e ac-
ecilíiram de animo sereno e forte a belige-
raneia que a Portugal foi imposta pela Alie-
manha.

Por isso Lisboa snpporla, sem sohresallos,
uma crise de subsislencias, que por vezes tem
asumido um caracter relativamente agudo:
ei grande a falta dc assuotfr e o pouco que haé excessivamente caro e de má qualidade; ai-
guiis jornaes affirmam que, de um nionicn-
lo para outro, pódc também vir a faltar a fa-
rinha, diz-se que mais por irregularidades dadistribuição que por outro motivo qualquer.A este propósito, o "Século", que é o jor-nal de maior circulação cm Portugal, fez ac-
cusações tle certa gravidade ao ministro do
Trabalho, o Sr. Antônio Maria da Silva, porcuja pasta correm os serviços ingratos das
subsislencias; o governo, porém, enviou á im-
prensa uma nota officiosa, na qual o assum-
Pto foi esclarecido c em que o ministro do
Trabalho varreu, vigorosa e eloqüentemente,
a sua testada. De resto, é preciso não esque-
eer epie a crise é mundial e que o diga o po-vo do llio de Janeiro, que lambem delia tem
sido vietima; é natural, porém, que a crise
mais intensamente se faça sentir na Europa,
por ser este continente o theatro principal da
guerra que a megalomania do kaiser desenea-
deou sobre o mundo inteiro.,

E' certo que o governo atravessa um perio-do de tempo diffii.il, talvez por vezes angus-
tioso, não porque lhe falte o apoio da opinião
republicana, mas porque os inimigos do rc-
gimeii não desarmaram e, pelo menos uma
parte do antigo partido moiiarchisla continua
a fazer uma opposição surda e tenaz, lançou-
do cm circulação o's mais absurdos e tendeu-
ciosos boatos. Parece, porém, quc o gabinc-te a que preside o chefe evõlucioiiista tem a
apoial-o as forças congregadas de todos os
partidos constilucioiiti.es, sem ! excepção mes-
mo do partido üiiionistn, que patrioticámentelhe dá força c prestigio cm tudo quanto diz
respeito ou sc relaciona com a defesa nacio-
nal — si bem que o mesmo agrupamento par-lidario tenha por vezes discordado da orienta-
ção impressa pelo governo á politica interna-
cional. Entretanto, convém não esquecer epie
o inimigo ela nação é poderoso e lança mão detodos os recursos para semear a discórdia en-tre os portuguezes. Não seria, portanto, paraadmirar que viesse a realisar-sc aquillo quealguns temem, isto é, que este governo não
pudesse conservar-se imnnilavel na, sua con-slitttição, e surgisse, de um momento para ooulro, a necessidade da organisação de umministério nacional, com representação de io-
dos os agrupamentos partidários. Seria, aliás,
a renovação dc uma tentativa, já esboçada em
outras crises de política i ia. Entretanto,vnc-se trabalhando aetivámcnte na òrganisa-
ção do Exercito, prosegiiiudo normalmente 09trabalhos de mobilisação. E que o esforço járealisado é grande e valioso, affirmam-11'0,
a • una você", todos os officiaes do Exercitoa quem lenho interrogado sobre o assumpto.• »*

Os trabalhos da preparação para a guerranão impedem o desenvolvimento progressivoda nação. Antes pelo contrario: nunca emPortugal se trabalhou tanto como agora, min-ca o paiz demonstrou maior força de vilalida-
de e resiSfcncia. Colhemos, ao acaso, dous
exemplos dos muitos que temos observado,
alguns dos eputes farão, aliás, o assumpto de
futuras chronicas. Eil-os:

Não hn pòrtuguez que ignore quc o proble-ma de irrigação do Alenilejo tem prcoccupadÓtedos os governos da Republica, e que, si as
águas fcrlilisatloras inundassem as ávidas
charnecas alèmtejaiias, surgiria da terra, ago-
ra improduetiva, uma riqueza enorme, fiean-
do o paiz liberto ela grande exportação dc ou-
ro necessário para a acquisição dd trigo exoti-
cò, destinado a cobrir niinualmcnlc o "dêfi-
cit" ccreiilifero. Pois parece que o problema
vao tendo já um começo de solução, com a
abertura de um grande canal que. principian-
do nas alturas da Azambuja vira até á con-
fluencin do Tejo e do Sorruia, a dezoito kilo-
metros de Villa Franca de Xlra. A abértnra
deste canal servirá para irrigar terras da
Companhia das Lczirias e, para a realisação
eía obra, que está orçada cm 100 contos, 1110c-
ela portiigucza, ou 1..200 contos brasileiros,
pouco mais ou menos, já se concluíram os es-
1 udos prévios, esporaudose para O inicio 4<j«

D ii to polacos
cerimonia da leitura da
jroclamaçáo imperial

em Varsovia

0 príncipe Leopoldo da Baviera será
o rei do novo reino

(A NOITE) — Kvilloftra-
cm data de hontem de

NOVA VOKK. 7
liluiiii «lo lierlim,
tarde:

"Noticia» nc|iil recebida), de Varsovia por-
mriie.risuni n grandiosa cerimonia o a4 gran*
des mnnifcKtaçõcH do Júbilo a quo deu inotl-
ro a leitura ela proclamação asslgnada peloii.i|i«-railor Guilherme o pelo Imperador Fran-
cisco José concedendo autonomia ú 1'oli.t.ia.

Os jornacs da manhã do hontem, domingo,
tinham iinnunclado o faclo e publicado o
convite das autoridades ao povo pura quc clle
sc reunisse na praça principal da cidade, afim
de ouvir a leilura du iiroclamaçiio imperial.

A multidão cri enorme. Os estudantes po-lanis- desfilaram, levando á frente bandeiras
polacas c foram collocar-se ú frente da mui-
tliliio. Depois desfilaram centenas de volun-
tariiw, que Hiilcriornienle tinham ido ao
quartel-general offcrcccr-se paru constitui-
rem o primeiro batalhão do Exercito polaco.A proclamução foi lida pelo general von
Bcssler. A multidão, terminada a leitura, le-
vanfou vivas ii Polônia, ao hulscr, a Francls-
co José, á Allemanha e A Austria-Hungria.

Falou depois o reitor du Universidade de
Varsovia, que cm nome dos polacos cnalte-
ceu o acto dos dous Imperadores c pediu quef«ic.so ue.meado immcdiatanicntc o regente do
novo reino.

As biindiiH do musica militares tocaram
nessa oceasião o hymno polaco.Organlsoii-se cm seguida um grande presti-to, presidido pelo arcebispo de Varsovia, quese apresentou com os hábitos cartlinnllclos.
No prestito tomaram parte os paelivi da cida-
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O príncipe Leopoldo da Bauiera, também
indicado para rei da Polônia, e o generalvon Bessler, actual governador allemão

da Polônia
dc, o Grande Rabino, muitos hebreus dtstin-
ctos, representantes da antiga nobreza pola-ca e as autoridades civis c militares.

Todos os jornaes allemães continuam a
commentar largamente a independência da
Polônia.

Os jornacs de Vicnna de hoje de manhã,
quo se dizem bem informados, annunciam
que, por um aceordo entre os governos da Al-
lcnutnha c da Auslrir-llungria, a coroa do
novo reino será offcrccid.i ao príncipe Leo-
poldo da Baviera, que actualmente exerce o
tommando em chefe doa exércitos austro-
allemães na frente leste."
Os Estados Unidos não reconhece-

de
da

não

rao o novo remo
LONDRES, 7 (A. A.) — Telegrammas

Nova York, aqui publicados pelos jornaesmanhã; dizem que a America do Norte 
reconhecerá a independência da Polônia, porconsideral-a um território capturado por um
exercito invasor a entender que a sua situa-
ção internacional só poderá ser determinada
em bases e de modo definitivo, depois quehouverem cessado de todo as hostilidades,
pelo Congresso da Paz, que resolverá as pen-deucias produzidas pela guerra entre os va-
rios povos belligerantes.

trabalhos, que o governo conceda á compar
nhia certos favores especiaes, que aliás não
trarão encargos para o Thesouro. Os terre-
nos por esla forma fertilisados serão especial-
mente próprios para a producção do arroz,
trigo, milho, beterraba, etc.

O outro exemplo de que falámos refere-se
especialmente ao desenvolvimento industrial
dc paiz.

_ E' conhecido o phenomeno que se fez sen-
tir uo Rio de Janeiro logo após a declaração
da guerra. A crise de transportes impediu aimportação de certos produetos ngrieolás e,com a insistente procura delles, vieram os pre-ços compensadores, accentuando-se o desen-
volvimenlo da lavoura nacional, favorecido
ainda pela emigração do trabalhador eitadi-
110 para os campos circumvi.siiihos ao Rio, for-
ívecendo os braços de quc a lavoura tanta ne-
cessidade tinha para o amanho das terras. Eassim mais umirvef se verificou a verdade do
provérbio francez: "á quelque chose malhem-
est bon"...

Pois em Portugal dá-se phenomeno identi-
co, mais accentuado, porém; nas industrias
que na lavoura: os artigos industriacs que até
antes da guerra eram importados começam
ügoro a ser fabricados 110 paiz e encontram
collocação por preços bastante rémünerailòrés".
Não se trata propriamente da creação de in-
duslrias novas, mas do desenvolvimento de
outras já existentes, como no caso presente,cm que uma sociedade industrial se abalançou
ao fabrico de passas <Ie uva e corintbas, em
concorrência eom produetos similares estran-
gciros. Pela perfeição de fabrico com que tal
industria se inicia, não é difficil nem arris-
cado prever uni triumpho absoluto para a au-
dáciosa iniciativa.

• * •
Que concluir dc todas estas impressões, lan-

çndas 110 papel um pouco ao acaso, sob a
pressão do tempo quc urge ? Uma cousa, aci-
ma de todas: «pie podemos, nós os portugue-
zes habitantes dc qualquer parte do mundo'
para onde o destino nos tenha arrojado, cn-
carar confiadameiite o futuro c não perder a
fé 110 presente. A hora que vae passando è,
sem duvida, grave para as pequenas naciona-
lidades. Mas ha, agora, em Portugal, quem
governe com mão firme, quem saiba o que
quer, porque o quer' c para que o quer; esta-
beleceu-se a uuião entre governados e go-
vernantes; e, si ó certo que a nação terá aiu-
da de soffrer, pode haver já n certeza dc «pie
desse soffrimeiito ê que surgirá o seu ertgran-
decihiento material e moral. Portugal hn dc
sair glorioso das provações que o esperam
11a bora tremenda da guerra que so ap-
próxima e que ha de marcar lia Historia a in-
dessoluvel harmonia das duas idéas que illu-
minam a nossa Fé, a nossa Esperança: Pa-
tria c Republica.

Adriano Vaaaoncelloa

Os meus Ilustres colegas da "Noticia" flzc-
ram limitem alguns reparos 110 que se esere-
ven aqui sobro o cazo dc Mato-Grosso.

Em primeiro lugar i bom dizer que eu não
tenho o mínimo interesso pelo desfecho «lesse
ca.o o a penitencia mo deixa absolutamente
frio. Aliaz todos sentem «pie não sc trata de
fiiiliir quem tem razão; o quo so discute atual-
mente não é a crliiilnnlidndo ou a Inocência
«In governador «Ie Mato-Grosso. Em termos
ilaros, n questão sc formula assim .-

-— Dcvc-sc ou não se eleve aproveitar a quês.tão, para dar o tombo no Sr. Azeredo ?
T111I0 o que se escreve a respeito elcsie enzo

é retórica para uzo do publico. Aquela é n
unlca real preocupação.

Ora, eu não vejo inconveniente algum em
quo o Sr. Azeredo seja derrotado. Nem in-
conveniente nem vantajeni, poripic a oligar-
quia que so implantará pela queda dn presti.
jio dai|iiclc senador não será, de certo, me-
lhe.r «pie a dele. A matéria prima governa-
mental em Mato-Grosso não deve scr mui >
variada... Ii, quando "A Noticia" acha ex-
tranho que eu aeuze de não ter valor um ca-
Viilbciro, quc vai fundar uma oligarquia, "A
Nolicia" faz, de cerlo, uni irônico c delicado
liumorismo, porque ela não ignora quc ns
mais sólidas oligarquias foram sempre fim-
dadas entre nós por Indivíduos de uma per-
feita e absoluta utilidade.

O que me parece, portanto, orljinal 110 cazo
de Mato-Grosso não é que haja uma oligar-
quia cm preparo, que quer dezalojar uma oli-
garquin em função. Isso é o cazo corrente,
habitual.

Contando, porém, a historia sem nomes pro-
prios, chcgii-<sc a isto.

Ha um Estado do Brazil, em que a Assem-
liléa Lcjlslatlvo aenza o prezidente de ter co-
metido vários crimes e «píer por isso proces-
sa-lo. Muilo provavelmente ele não cometeu
nem mais ncni menos elo que os outros go-
vci-nadorcs; mas cmfini. como ú iun "prin-
cipio constitucional" que seja n Assembléa
I.ejislativa quem processe o chefe do Poder
Executivo, aquela assembléa é que tem com-
peteucia para discutir o «|uc é c o que não é
crime. Esse ó mesmo, no rejimeii preziden-
ciai, o único recurso contra os desmandos tio
chefe de Estado.

Ora, neste momento, se alega que a lei que
regula o processo do prezidenle de que »c
trata é inconstitucional.

Si isso fica firínndo, que ocorrerá ?
Ocorrerá este cazo interessante : — haverá

uni Estado da União, no qual não existirá meio
algum de processar o respetivo chefe do Go-
verrio.

E* possível que, mesmo nessas circumstan-
cias, ele continue — ou comece — a ájir com
a mais absoluta correção. Não importa. O qüe
:ha A firmai é a questão de teze : o Supremo'íribunal terá declarado que, apezar de ser
um principio da Constituição Federal quc
basta o voto da maioria da Gamara (art. õ3
parágrafo iinico) para suspender o Preziden-
te da Republica, um Estado ha, cm que isso
não prevalece, a lei de responsabilidade do
Governador ó inconstitucional e ele pode, por-
tanto, fazer tudo o que lhe aprouver, porque
não ha siquer úm simulacro legal de proces-
so para destilui-lo I

_ Ad.iiiiliii«.lo que ele esteja agora inocentis-
simo — o que é tão possível como o contra-
fj.ô —. isi amanhã ele Praticar um crime, um
crime autentico, o Supremo Tribunal não pode
entrar no exame desse crime, porque não é de
sua competência. Tendo achado que a lei de
responsabilidade ó inconstitucional, que fi-
Cará 1 Nada I

Até hoje, só se conhece um recurso verda-
deiromente eficaz contra as oligarquias es-
táduais i 6 a revolução. O rejimen preziden-
ciai núo dá outro. Nem sc diga que os pro-
cessos de responsabilidade suo o bom reme-
diò, porque eles só funcionam, quando, como
no cazo atual, uma oligarquia se parle ao meio
o,ó necessário que uma das metades engula a
Outra. Ora, si mesmo este recurso, ainda em
cazos como o que se discute, deznparccer, res-
tora apenas, não já a revolução sem sangue:
mas aquele meio pavorozo e trajico, para o
qual não ha "habeas-corpus" que valha..,

vRenan, para exprimir, a insigiiificaiiciá de
certas couzas, pedia que imajinassemos como
elas valiam pouco, vistas da estrela Sirius,
Quanto a mini, eu não precizo fazer a viajem
oté Sirius, para que me seja tão indiferente o
triunfo do Sr. Caetano de Albuquerque como
o dò Sr. Azeredo.

Acho até magnífico que o rejimen prezi-
dericinl, na União como nos Estados, vá moi
trando cada vez mais a sua imprestabilidade.
Assim se apressará a sua inevitável reforma...
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A representação da Associação Commercial
e do Oenlro do Commercio e Industria

Medeiros e Albuquerque

Interrompemos hoje a serio de nossas cou-
sleleraçòcs, acerca da absurda pròrbgiiçáo «Io
contraio dns lelcplipncs, pura inserir a se-
guinte representação que sobre o assunipto
foi dirigida lio jo ao Conselho .Municipal pc-
Ia Associação Coiniiicrelal o Centro do Com-
mercio o Industria:

"Exílios. Srs, presidente c mais membros
do Conselho Municipal — A Associação Com-
mercial do Itio do Janeiro e o Centro de
Commercio e Industria, nltciidcudo á viva
solicitação de iiiiiumcras a conceituadas fir-
mas, pedem venta para, mui rcspellosaincn-
le, representar a essa illustre corporação se>
bre a funda surpresa epie causou a esla pra-
ça a inesperada apresentação 110 Conselho ele
uni projecto ele re fei nua dei contrato ela Em-
presa Teleplionie.i, sobro bases que encarece-
rão extraordinariamente, pnra as classes de
que estas instituições são órgãos, esse mes-
mo serviço. O commercio e a Industria da ca-
pitai da Republica lèm por cerlo epie, nt-
tendendo ao faclo dc nfio haver razão algu-
jiia quc determino urgência nn solução dessa
Importante questão, pois do contrato vigente
ainda restam \2 annos de praso, esse illustre
Conselho se dignará tomar a presente cni
justa consideração.

Em meio ilos agitado* debates que vão sen-
do travados, 110 calor elo unia confusa discus-
são, gida pela «[eficiência do tempo in-
dispensável a uma solução ponderada c cal-
ma, qualquer p.isso a esse respeito resultará,
necessariamente, precipitado, prejudicial a
grande maioria dos assignantes e á própriaMunicipalidade,

Não sc cuide, como tem sido publicado, epie
o Club de Engenharia haja traindo desse as-
sumpto tomando o caso concreto: essa dou-
Ia corporação lechnica tratou da questão cm
these, como o uecl.-irou francamente .1 sua
directoria pelo órgão autorisado dc seu pre-sidente, consoante já veiu esclarecido, numa"váiSa", pelo ''Jornal do Conimercio".

Ao Conselho, sim, é epie incumbe estudai-
a cuidadosamente sob o ponto de vista eco-
nomieo c ns observações já formuladas peloilltistrado Sr. Dr. Osório do Almeida mere-
cem a maior alteiiçáò. A empresa não está
pleiteando apenas uma radical transformação
110 regimen tarifário actual — pede mais,
além dessa transformação, «pie importa em
forte augniento lo preço para a grande maio-
ria de seus assignantes — maioria que está,
precisamente, estabelecida nas acluaes zonas
Norte e Central — uma prorogação de mono-
polio até 1070.

Frisando esses dous pontos, o Sr. Dr. Me-
dciro.s e Albuquerque adduziu, muito a pro-
posito, entre outros, os seguintes comirientn-
rios, do iiiilludivel procedência c quc pedi-mos licença para transcrever:"Estamos deante de um contrato que ainda
tem 12 annos de duração. Desde já, enlre-
tanto, ella (Lighl) deseja eslendel-o até qua-si o fim do século. Si, durante esse intervaj-
lo longtiissimo de tempo, progressos scicnti-
ficos ou industriacs transformarem a tele-
phonla c tornarem n sua exploração infinita-
mente mais barata do que hoje, n populaçãocontinuará presa ao contrato que se vae fa-
zer. O publico, por mais de uma geração, pa-
garâ o que agora se estipular. A Companhia
será a uiiica a lucrar com esses progressos."

Agora mesmo, n Republica Argentina —
quando ainda o Rio de Janeiro possuo linhas
telephonicas aéreas, o que representa um evi-
dente atraso deante da installáçãò subterra-
nen — inaugura duas poderosas estações ra-
dio-telcphoiiicasl

Parece a esta Associação Commercial, data
venia, não se justificar a pfèteíiçãò da Ligbt,
pleiteando com tamanha antecedência a re-
novayão do contrato e uma dilatação dc pra-so até 1970 nus condições sabidas. De lute-
resse publico muitíssimo maior, é, sem du-
vida, o serviço de luz e força c o respectivo

ept.<

contraio não foi reformado pelo governo fo*
eleral porque este, sabia e prudentemente, so.
guarda paia decidir a respeito com a uwloy
serenidade e segurança, tendo em vista o lu-'
(cresse publico; l'or epie razão, com >> eioutra-
lo elos lelepboiies, não procederá ila mesma
forma a Mtinlcípalidado, seguindo o pátrio-
tico exemplo dado, naqucllo caso, pelo go-
vcriio federal — exemplo lauto mais digno
de citação quanto c certo que, nesse caso, o
còiitráto está prestes a terminar, o que, co-
1110 ninguém ignora, eslá bem longe ele acuu-
tecer com o elos Iclcphoiics? -

As vantagens com que a empresa interes-
smla está acenando na propaganda quo vem
mantendo a favor de sua prcteiição são,
além do mais, apenas opparenlcs. Ivffccll-
vãmente. .1 grande maioria dos assignantes
paga, ncíualiiicnlo, no cambio ele 12, e por um
numero illlmitado tle chamadas, a anntiidailc
do 210ÇOUO, c passará a pagar pela labclla em
projeclo, o para um serviço reduzido 11 10 eh.v-
piadas por «lia util, a quantia de 3823500;
lisse formidável augniento, de 82 '•';; produ-/.irá 11111 excesso de receita «pie cobrirá todas
.'is rcilucçócs offerccidas d favor das zonas;
afastadas c ainda deixará um saldo impor-
lanle cm beneficio ela Ligbt. De sorte epie,
aprzar de scr feito á custa do maior grupodos contribuintes, -- constituído pelos eom-
merciantes, iuelastriacs, banqueiros engenhei-
ros, advogados, médicos, commissarlos, ele.— o abatimento concedido no outro grupo':ainda a empresa Iclcphoilicn se julga 110 «li-
relto do obter wintagcns em virtude desse
facto — e isto por mais dc meio século, sem
possibilidade dc revisão da labclla, do
não ogila a pretendida reforma.

Nem mesmo todos o., negocia 11 les das zo-t
nas afastadas se.ãu, como capciosníiicntc sa
procura insinuar, beneficiados por essa re-
forma — ccrló, como é, epie lambem ficara}
sujeitos á tarifa proporcional ò iliffciviicial,
pól-qiiniiló a taxa fixa reduzida aproveitai
unica c' exclusivamente ás casas dc residen-
cia, seja qual for a zona.

Julgamo-nos dispensados dc entrar aqui cni
quaesquer considerações refercnlcs á rever-»são dos bens d:i empresa e demais condi"
ções de interesso para a Municipalidade, por»
que esses pontos, certamente, não escaparãoao detido exame i.ue merecem da parte doConselho. Mas antes tle concluir si-.ja-nos li-cito ponderar que o commercio e a iiidus-tria, além de constituírem a maior clientelaelo serviço telephonico, são ainda os maiores
contribuintes do fisco municipal e federal—•
eircumstancia que é de toela a justiça sejalevada em consideração pelos poderes publi-cos, sempre que tratem de iniciativas impor-laudo, directa ou indirectnmente, ággravaéãode ônus.

Por todas essas razões, c levando ainda emconta o facto di anormalissinia siluação quevo_ mundo atravessa, quando a guerra euror
péa crea ao commercio c ás industrias tótla sorte de entraves, alterando profunda meute os valores, encarecendo extraordinaria-í
mente as despesas dessas classes, esperam .->'Associação Commercial do Itiíi ele Janeiro c.
o Centro do Commercio o Industria que oCoiiisclbo Municipal se dignará iitliar, para
quando se extinguir o praso do contrato
nctiiaL da empresa telephonica, a solução da
questão, mesmo porque, necessariamente, .1eoneuiTciicia publica, então abei-la, facilitará
á Municipalidade e a todos os demais inie-
ressados vantagens bem apreciáveis;

Scrvimo-nos do ensejo para reiterar a VV.EEx. a scgurain.à de nossa mais alia consi-dcriição e mui ejistineto apreço.
Attenciosas saudações.
Pela Associação Commercial do Rio ele Ja-neiro, ,T. G. Pereira Lima, presidenle: lltim-

berto Taborda, secretario. Pelo Centro «b>
Commercio e Industria do Rio ele Janeiro;
Domingos Pinho, presidente; Narciso llraga,
secretario."

'i"1
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Albam da grande guerra

Metta a viola no sacco!
tO Sr. Soelrò quer a redeiccüo elos vencimentos

do magistério primário, elnnüo como argumento
quo cm nenhum paiz do mundo se nagrflantò..;
E o Sr. Medeiros o A!liiii]ucriitio eliz-lho, cnlro
outras, esla clara vcrdtielo:

aO prufeilo do Paris, dc uma das maiores ei-
daeles do mundo, sanha 35,0110 trancos — o que
dà, ao cambio liormal do 000 róis por franco,
— 21i000S000. 0 Dr. Azevedo Sodró recebe
54.-000$000. Hn uniu corln diflerença,..d

_______________
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Tripolantes aprisionados de um «Zeppellin», conduzidos, cm Salonica, para <p
acampamento dos alliados

Que. tristeza, para um amador de «fax-
ras»!

As eleições presidenciaes
nos E. Unidos

=_i

Como está correndo o pleíío
NOVA YORK, 7 (Havas) — Realisam-se

hoje cm lodo o paiz as eleições presielenciaes.O pleito será dispiitadissiino c, pelos prepa-rativos feitos, ei ele crer que os resultados da
eleição só possam scr conhecidos muito tarde,
talvez além das 23 horas ou meia-noite;

Os dous candidatos,-Srs. Wilson e Hughes,
devem alcançar uma votação muito appròxi-
mada um do oulro, até aos últimos momcnlos
dil eleição.

A politica de Soledade

SOLEDADE, 7 (Serviço especial tia A
NOITE) — O coronel Joaquim Teixeira
Andrade, secretario do ilirectorio políticoadverso ao coronel Martinho Lido, desgos-
toso com a orientação ultimamente dada
a seu partido, adheriü novamente ao par-tido do coronel Lieio, a quem mandou com-
ir.unicar sua rc-soluçio»

Desastre na via-ferrea dç
Dourado, em S. Paulo

A mune de um machinísta
JAIIU', fi (Serviço especial da A NOITE)'— Coiiihoiando 11111 trem da companhia d»Dourado, pelo macliinista Alipio Henrique,

partiu desta citlatle 11111 especial de cargas.Km meio ú viagem, o mnchinista Alipio ou-viu 11111 ruido fora do comimim na machina.Desceu ao estribo, afim de verificar o cp\e>do anormal havia. No momento, porém, em
que estilava o corpo para melhor ver o quafazia semelhante ruido, suecedett bater coma cabeça num tronco elc arvoro existente ii
margem da linha, sendo cuspido longo ümorrendo instantaneamente. O seu ciuíâyci.
foi removido para esta cidade. Após o exaina
cadavorico, foi dado á sepultura, correndo o
enterro a expensas da listrada. A policiatomou conhecimento do facto.

O cornmandaníe da divisão
do Po<ío «

LISBOA, 7 (A. A.) — Assumiu o commafi-
do da divisão do Porto o general Zagal Ilharco.
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Umn lltfffo pnra quem niilxor nprondor.,..
,Nn reimlilo do honlcm dn cominlssno do n«

íiiincn-i d» Senado, o rolnlór dn VlaçUo. bpii i-
dor João l.ulx Alvos, chamou a ntlonçao doi

,seiiü còllc_ni pnrn a slliin:."i multo iittc.J.•muiIc - o mia*, multo mliltln — que residi.»
IS. notiial contraio da I.ight pnrn n illumlun
«An publica du Capltnl l-Vilcrnl, l'or esse con»
troto, doído que a Llfllil Inilnlln um.pos.o de
•illiiuiii. o.¦:"... cm «nmlquer ponto da clii.it*, OS.O
lioito nno pode ser retirado ou mudado. MU
sroloxiu oigiim. sob ponn do liuloiunlsncno
parn a enmpaiililo, Por essn clnu..uln sç ex*
pilou a oschlldlllosa e quasi iuimoral llliinii-
SilícKn da guintii da Doa Vista e de outros lo-
rurítlõuros puMIedii quo n I.ight consoçulu lia*
lilliii.-i.u- Instnllar, contando cnm a tramei i*
'mal boi vonlade de todos os seus II sen es...
iKsscs riscaos deixavam quo a empreso tosto
inlàlllimlo (iiianliis pnst.-s ipilzessç, fechavam
os olhos ou fnvoreclam a orgia do luz quo ella

.ia derramando pela cidade «-, quando sç ro.
cIiiii.í.víi contra esn orgia, elles respondiam.)
«'Agora í- lorde, A I.ight uno hn de querei' ro»
tirar os pnsles, porque oslo garantida i>.*io

i contraio..." ...
O resultado desse escândalo, dessa, humor t»

liditilv. foi o lllumlunçllo publica do Itio tio
1 Janeiro ficar oo governo fede .1 por )nnls lc

uuatn.rimtim conto» mcnuies o st-m >;uu 18
Encontrem meios pnrn se reduzir essa despesa

-. porquo a l.lghl o... illdn pelo contraiu !
Ii nindn Im mais; vnrias tentativas tm Bldo
fellns para quo n empresa canadense consumi' «o menos nn mudança do alguns postos, do II»
luiniiiiitào, do um pnra outro ponto mais nc-
cossarlo, c quasi sempre n I.ight sc oppoo, nl-
Icgan.lii li obrigação conlnitunl.,.

Si houvesse argumentos capuzes dc nux.u
O opinião, ou antes, dc mudnr o volo dn maio*
riu do Conselho nesse cnso dn bnndiillic.ru dos
tolcphoncs, esse serln «le prime'-" ordem. ()¦•
intendentes teriam nhi o mnis eloqüente exc .1-
j.lo do perigo quo hn cm dar gnrnnlins fixns u
Light, durante um longo praso. ImnBlnc-iu?,
por exemplo; n liypotbeso já levantada, deu.i
qui ii alguns nnnos appareccr uma dwcpber-
tn novn que revolucione o telephone c liara-
tcle exlrnordiiinrinmcnto o seu preço, comi
aliás tem neonleeido c vno ncoiitccendo co**i
l0,l„s _ n,„s todas — as grniiucs o*, -obertns
c Invenções tios últimos tempos V Aiguem
iricredilnrá que a I.ight, garantida por um con
trato, se resolva n abdicar dos lucros fnbnlo-
sos que lho garanti) esse contraio ?

Muis iniin vez appèjlamos poro o br, pre-
sldcnle d.i Ilepubllcn, pedindo cncnroçldiuaen-
te a S. l'x. que estude essa questão 0 livre o
itio de Janeiro tln calamidade de entregar n
Light. nlé nuas! o fim do século, o monopólio
tlc um serviço publico como o do tcleplipne.

Pelas colossncs despesas que a I.ight esln
fazendo liara nhoconhar à reforma, pode n Sr.
presidente ler uma idén dos lucros que ei.11
espera obter. 13 o Sr. Dr. Wencesláo lt- -. 1
a nossa única liibon de salvação.

•
Ainda não se sobe si o Sr. pre...:1c:.le dn

ltopublicn eslá disiioslo-n levantar sobre a
candidatura Silva Rosado 00 governo do .'ar.t
a excominuiihfio que lançara sobre .1 mnllo.¦grada candidatura do Sr. Iíníus, protcclor elo
cniididnla Hosndo. Como o pretexto publico e
ãppnrcntc parti o "velo" do Cattete á condi-
tintura Enéits foi n nhtipathio presidcricinl ás
reeleições; pnrece á primeira visln que o Sr.
Dr. YVoiiccsláo não lem mnis motivos j:.ira
hostilisur 11 candidatura Itosnt! Mus, tcr::>
sido rcnlincnte aquelle o motivo por que o
tetro não viu com bons olhos c estava me;-
mo dispo Io a guerrear 11 todo transe o can-'didaliirr, ICncas ? Pode ser... 1; £• lambe.11
muito possível que o não seja. O Sr. Dl'.¦\Veiiec:;láo não assumiria uma atlitutle tão
decisivii c radical contra o principio tlus rc-
eleiçôc:. |.nm oj)j)ortunnmentc ter dc recuar
jio Rio Grande dn Sul, onde se snbc que o Sr.
Borges tle Medeiros, npointló nn Constituição
(estadual, não abandonará o fióvei ., emquaii-
to Deus lhe der vida c saúde... Ou tintes, vi.ln
só, pòrejuÈ, quanto á saude, S. líx. não aclia
fcondiçftti muilo necessária liara um . rçsidcn
te do Kio Grnnde, visto como elle tem a fa-
culdiide c o direito de deixar durante nnnos n.i
fcaileira presidencial um substituto da sua
conliüiiçi pessoal c cousa muito pnrcc::!a co n
um "testa de ferro".

Ora, como o Sr. presidente não estaria dis-
posto a abrir luta com a situação dominante
310 Rio Grande, onde não hn substituto pnra
O Sr. Borges, deve ler havido oulro motivo
real pnra a impugnação da canel' ' ' ra liné.i-,
C esse motivo os entendidos ncredilam q-.ic
seja n péssima -administração desse g yerni-'dor, 

que, enlre outras proezas, fez um "fun-
ding" á revelia dos credores externos do Rs-
Indo. Esses credores bufaram e protest.1r.1m
fjihllò no governo federal, qii" turalmcnle,
ficou sériamelile imjircssionado, visto ciirno 1
estrangeiro não se pode separar o credito elo
rara do credito do Brasil.

E como esses credores c o governo federal
poderiam ter confiança nn continuação tle umn
administração que se mostrou tão incoriscien-
te do primeiro dever dc um governo, que ó
pagar n que deve, ou, cm ultima hyiiotliose
entrei' cm accordo com aqucllc a quen. deve ?
Kão leia sido esse o verdadeiro motivo por
que o governo federal "velou" ostensivamente
a reeleição do Sr. Enéas ? E si foi esse o mo-
tivo desse "velo", não incorrerá na mesmn'siispeiçãó um candidato que só o ó—pelo me-
nos pelo que se diz — porque é compadre c
jvmigo intimo do Sr. Enéas ? Um govei-:> in
tpirado pelo Sr. Iiné.is |)ode inspirar confian-
ça nos credores do Pará e ao governo federal,
que é, afinal dc contas, quem tem ele -e hüv-.r
Com esses credores ?

.— -=-

O fim das grandes
manobras

Como será desenvolvido
o ...ema final

Iiilclarnin-se J10J0 os exercido* com que
so oncorrarilo as nrni.dcs innnolirns do Exor*
cito, As forco, foram divididas cm dous par-
tidos — «:»/, do commando do general Tllo
IJicobnr e constituído pelo !tu regimento dc
liifiuiturln, f.,">" c f.il" lmlnllif.es do caçadores,'f grupo do obuzelros, 1« compnnliln do mclrn-
lliniluras, umn bateria, 90' grupo de monta.
uha, uma compnnliln de snpndores mine iros,
uniu companhia ,!ó pontonclros, 11 m polplijo
do lelegrnplilstiisenmliulmicln.c vermelho do
commuml» do Rcncral l.lno Ramos e çm>-sliiuido |)clos 1" c '_• regimentos do Infnn-
Inrln, 1" regimento dc cavallaria, B* comjia-
nbia dc motralhndoraB, um grupo do 1" rc
glinento de nrlllhiirln. um pelotão do tcle-
gr.'i|.l)isiiis e iimbiihincla.

A slluaçáu gorai dns tropas o a seguinte:
forças do partido vermelho desembarcaram
em Sopotibn l)(».ic poltí mndrugndn; pntru-
Ihns dc cavallaria foram nsslgnaladas 110
linha fazenda de Rungii-Retiro-Ocricliio.
Ferio destacamento foi descoberto em San-
tissinin. 0 grosso das tro|>.is (siipposto)
está ainda cffccluaiidt. o desembarque, pro-
leglilo pela esquadra vermelha fundeada cm
Sopotibn. As troi>ns do partido azul occupnm
.1 linha Doodóro-NIcolo-líscóla dc Aviação,
O grosso dossas troiuis (snjiposloí está con-
centrado nu Cnpllnl Federal. A esquadra
azul está refugindo ua bnhin Guanabara.?p
trafego dns linhas férreas i inteiramente -n-
icrrbmpldo, , , , , ,

JSonn du manobra, pelo lado sul: cslratlns
llangú o Santa Cruz; pelo Indo norte, inhas
das serras Mnrnplcíi c Gericinó, linha ne
bondes de Geri ino, Olaria c deste ponto n
Deodóro, Presume-se. por essa dlsposieno,
que 0 pnrtido vermelho lem por objeclivó
oe-cu|)ar a Villa Militnr, cabendo a sim dc-
fesn 1.0 jiíi.lido azul.

Pela inunliã começou n ser esse tl.e.nn
desenvolvido, pondo-so os dous partidos,
distanciados um do nutro 25 Itiloinetros, cm
movimento. A's 10 horas o 20" grupo estava
110 marco 0 da Estrado Real de Sanla Cruz
c o !l" grii|.o de obüzciros nns proximidades
de Debdoro. Mnis inrde. em Santíssimo lia-
via sido assigúalada :. pnssagcm dc forçns
vermelhas. , ,

Toiln n mniihã dc hoje foi, no Cnmpo dos
Àffòhsos; cnlinn. consagrada ao repouso. As
12 horas, n um loque dc clarim, foi «latiu
ordem pnrn .1 tleumoiilagc.n dns barracos. F.,
ein pouco lempo, o ncnniiiamenlo dcsappa-
recia... Servi li-se o rancho á hora regimen-
tal o ns 17 horas ns forças do partido azul
puzeram-se cm marcha, no encontro do im-
nilgo.

(Jiiundo c onde se elnra o contado enlre os
tlous partidos? lv o que ninguém pode nl-
firmar. Ê' quasi certo que issti aconteça no
correr dil madrugada, no trecho entre llangu
e Realengo, que ficará sendo, assim, o thca-
tro tln grande combate. Logo que sc verifi-

o contado, será dado signnl dc — íiis-
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sessão do
Senado
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que

(1 qne lia dc melhor, onconlrn-so na:
A Ls* CapãSa.e — Ouvidor, 161
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PORTUGAL EA GUERRA
rA quesüio do pão

LISBOA, 7 (Ilavas) — O Congresso de
Economia Nacional conserva-se cm sessão
permanente atei que o governo se pronuncie
sobre ei projecto elaborado pelo Congrcs-
so a respeito do pão.
ÜOs navios ex-allemãcs

LISBOA, 7 (Havas) — Foram entregues
ao governo, afim de seguirem para a Ingla-
terra, vários navios ex-allemães que esta-
Vara sendo explorados por particulares,

Syphiils cm
NOGUKIRA.

geral — Cura
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Algumas informações so-
bre a linha de tiro da

Saude Publica
! rA Directoria Geral de Saude Publica játem lambem a sua linha dc tiro.

Organisada por uma commissão, compôs»'ta dos Srs. Dr. Álvaro Zamilli, actual secre-
tario daquclla repartição, c dos funeciona-
rios Augusto Duarte dc Moraes e Oscar'dc Souza Guimarães, na qualidade dc pre-Sideníe., secretario c procurador, rcspéctiya-
mente, a nova linha de tiro já conta cerca
tíc 100 sócios c tem a sua sede numa das
dependências da Saude Publica, cujos fun-
tcionarios pagarão 18000 de mensalidade e2-íOOO dc jóia, para os que vencem 100SOOÒ;
2i|0t)0 e 3íOÜO para os que vencem de
!1013 a 200S, e 3S000 e 5S00O (mensalidadetó jóia) para os que vencem ordenados su-
penores a 2008000.

Ainda este mcz reuiiir-se-Üo em assem-wk-a geral todos os, sócios para discutiremO unitorme c interesses da linha de tiro,
.qne tem tido grande acccitacão em todasas classes que compõem o funccionaiismo'tia Directoria Oeral de Saude Publica

pender hostil Idades c conservar posições •—
agunrdondo-sc n chegada do Sr. presidente
tln Republica, que assistirá no desenjaee da
lula,

O Slt. WENCESLÁO E O MINIS-
TEMO VÃO AO CAMPO DE MANO»
BItAS

O Sr. presidente da Republica visitará
iiiuiiiihã o cnmpo de manobras das forças
do Exercito, cm Sanla Cruz, pura onde S. Ex.
seguirá tle. manhã, em especial da Central
do Brnsilí em companhia dos Srs. ministros
dc Eslndo, sun casa militar, etc.

O Sr. Dr. Wencesláo hraz, depois dc ns-
sistir aos exercicios, almoçará no camiio dc
manobras, regressando á cidade á tnrde.

A 5* BRIGADA DE INFANTARIA
DEIXA O SEU ACAMPAMENTO

Deixou hoje o acampamento dc Gericinó,,
descendo para lomnr jiosição nfim dc rcali-
snr o cxcrcicjo final dc dupla ncção, que i.c
rcalisnrá nmuiihi, a 5a brigada de infantaria
sob o commando elo general Lino Ramos, c
onde estão incorporados os voluntários pau-
listas c cítthariiicnses.

Esla brigada já passou em marcha forçada
por Santíssimo. Fará um descanso nas cer-
cnnins dessa estação, c nmniiiiã, cedo, movi-
mentur-sc-á afim dc atacar n fi" brigada de
infantaria que estará entrincheirada 110 cam-
po prcpnrntlo pelo Io batalhão dc engenharia,
em Dcodoro. , •

—O thema desse exercieio final, sobre o
qunl o commando du 5* região guarda o
maior sigillo, já foi entregue nos comman-
diiiites respectivos dos dous partidos: o ver-
mclli.o c o branco.

OS VOLUNTÁRIOS EUDORO DE
DAH1ÍOS E DINIZ CORDEIRO VAO
RESPONDER A INQUÉRITO MILI-
TAR

O ministro da Guerra resolveu, roconsidí-.
rnndo o seu nelo que excluiu das fileiras do
Exercito os volunlarios de manobras Eudoro
de Barros e Rodnljiho Diniz Cordeiro, abrir
uni rigoroso inquérito, afim tle ácrem apura-
da's as responsabilidades elo conflicto havido
nnle-lioiitcm nas proximidades do acampa-
mento da 6" brigada, na Invcruada dos Af-
fonsos,

O próprio general Caetano dc Faria, com
quem falámos a respeito dessa contra-orelem,
nos prestou as informações que se seguem:

Honlcm, o cabo conduetor dos dous volun-
Inrios trouxe-lhe, da parle do general Gabino
Desonro, um officio, no qual o inspector da
5* região, narrando n scena lamentável dc
pugiliilo, oceorrida nas immediações do neom-
pamento da 6a brigada, terminava por pedir
a exclusão dos voluiilnrios Eudoro e Rodol-
pho, vislo ter sido apurado serem elles os
protagonistas do conflicto.

Junto a esse officio vinha nm outro, do
mesmo teor, cm que o coronel Abilio de
Noronha, çommanddnte do 3o regimento de
infantaria, onde serviam incorporados os vo-
liintaiios, dava parle do occorritlo ao general
Gabino, pedindo-lhe a exclusão dos volunta-
rios cm questão do 9o batalhão, por inconi-
pativeis com o discijdinn do mesmo corpo.

Com n leitura desses dous officios tomou
então S, Ex. o nlvitrc dc, summarinmentc, co-
mo fez, desligar Os dous voluntários dos
compromissos assumidos pelo juramento á
bandeira, exeluiudo-os das fileiras.

Sabedor do acto ministerial que excluirá o
seu filho dns fileiras, o Dr, Eugênio de Bar-
ros, com a chegada deste cm casa, correspon-
deu-se com o general Faria, solicitando um
inquérito, pelo qual fossem apuradas respon-
sabilidades elo conflicto havido, mesmo quehouvesse necessidade de formação de conse-
lbos tle investigação e guerra, comtanto quea falia do seu filho fosse devidamente npu-
rada.

Demite disso, e por ser dc accordo com as
leis militares que regem o caso, o ministro
da Guerra manduca abrir, como dissemos, um
rigoroso inquérito, no qual so apurarão cul-
pabilidades do tnl conflicto e conseqüentes
aggressões soffridas pelos dous voluntários
o pelo próprio cabo Teixeira, que teve a ca-beça ferida.

Ambos os voluntários serão submeitidos aesse inquérito, cujo inicio sc dará logo de-
pois da conclusão das manobras.

Será instaurado no 8o regimento do infan-
taria e sob a presidência do commandante
deste regimento, coronel Abílio Noronha,

mo*> 1

A OUERRA CIVI1, NA GRÉCIA
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A slluação
LONDRES, 7 (A-NOITE) — Tclcgranim i<

4c Salonica p«r« • Alieneis Keuler » o "Ti-
mn" ditem que a sllu-t-ío na Thessalla • ma
Macedonia «o aturava d» momento para mn-
mento, em conseqüência q> luta entre nacli.
nallstas o realista*, 1,

A cidade de Katerlna, pnr accordo entre >*
governo* alliario*, foi oecupada por um bati»
Inflo francez, cum cujos aoldados a* tropux na*
clonalistHs fraternl-arnm immedlatamente. As
tropas nnrlonallxt»» foram, entretanto, cha
nindn» a Snlonlcn « a« reallfttn* foram, ao que
se dis, retiradas para ..ariana. . .

O* Incidentes entre reallstae e nacionatlsla-i
repetem-se com uma freqüência ainvacador.i
em litdow os pontos da Grécia, devido u ordeno
superloren trnnsmlttldas de AthenaH, sol* «
rrNponsaliiltdade dn rei Con«tantlno. Entre
outros, os jornaes de Salonica narram este la-
cldente: .,'

Dez officiaes do regimento de infantaria ac
Trlkaln resolveram adherir ao movimento na
clonallsln c tomando dou» automóveis puxe-
ram»HC a caminho de Salonica.

Ao puB*arein por I.arlssa tiveram ordem de
d.ttr.He, dada pelo commandante da kuhmií-
(80 Rrega daquclla cidade. Os officiaes resta*
tiram c continuaram na sua viagem. Immedla
tnmcnte «uitroí tres aulomoveU, com officiaes
e aoldadoH realistas se lançaram cm pcrscRui-
ção d°H dez officluM. que foram alcançado* nus
proximidades de Kozani. O» dez officiaes furam
recolhidos, como criminosos communs, ú pri
snn dc Knlabaitu.

Relatam também on jornnes dc Athenas q ií
foram presos outros dez officiaes grego» quan»
do se dirigiam para o Pireu, afim de ali em>
barcurein parn Salonica Extes dez fórum en
cerrados nu prisão de Syngros.

Em vista de terem sido lambem pTe^as, por
ordens directas emanados de AthenaH, ucgun-
«lo se constatou, numerosa» pes.;. :-.s cm vn-
rios pontos da (ireciu, incluindo a capital, só.-
mente porque manifestaram as suas Bynipa
tlilns pelos alliados t- cm vista «lus persegui-
ções que a» autoridade» realiza» fazem con-
trn a» família» «los chefes nacionalistas, os
ministros da lngliilerra c dn I-rança j.vaienfa»
rnm energicamente perante o governo grego.
O professor Lambròs, uo receber o protesto,
disse que o commi.nicnrin immcdiatnr-.oiitc so
r«.l e nos seus colle-g»» do gabinete.

Esperam-se novo* acontecimento-, de gran-
«le iniporlancia na Grécia. •
Adhcsõcs aos nacionalistas

PARIS, 7 (liava1*) — A Agencia HayÇa To-
cebeu nm telegramma de Athenas dizendo qu;
O -l.f regimento da guarnição grega dc Volo
reuniu-se ás tropas nacionalistas, com a res-
pectiva òfficinlldnde, afim dc cooperar com oi
alliados em Salonica para n reconquista dos
fortes entregues aos búlgaros, ,-
O general Roques em Salonica'

0 decreto de aceusado e
pronuncia do presidente de

Matto Grosso '
Sub n prcxIdeiH-ln do Sr. Pedro llnrgcs, foi

liberta 11 sessão do Sviinilu iV hora regime..-
tnl. Lida v npprorndu a nclu «In nchsAu «ii»
terlor, passou-se ao expediente. 1'iguruvi
ucslc a remessa de vários nutugruplios e mais
o seguinte tclcgrummn do presidente dn As»
kpiiiI.Iíii Legislativa do Estudo de Mnllo
(Jrossn:"Temos a honra de fi.inmuiilcar a V. Ex.
«pio 11 Asscmhlcn Legislativa dn Estado, p'.-ln
iiuiinlmldnde dos seus membros presentes a
sessão de hoje, cm 1111 moro do tiunlorze, des»
iiicompntllilllsados, votou c decretou a ac»
cusnçfln «• pronuncia dn Exmo. Sr. general
Ciiclunn Manoel 1'arla de AlbiKiucrqti'.', pre-
sldcnle do Estado, havendo a mesa romillU»
nlcado o faclo 110 ." vice-presidente, coronel
Manoel Virginlo Kscolastico, pnra 01 óffel-
tos legnes."

Tiiinbein fnzin parle do expediente uma
exposição do Centro Industria! do Coinuior-
cilo; nsslgnndn pelo 1" sccrclurlo. Julin Uc-
ncilicto Utloni, niiul.vsuniln o iiugiiii-nto de
impostos dc importação c reclaminiilo contra
essa aggrnvnçüo, c de um memorial dn Em»
presa de Aguns Gozosns, reclamando con-
trn o nugmenlo do Impostos lançados sobre
ciins, e muis pnrcccrcs dns coinhilssocs per-
inancntcs.

Não houve oradores, nem numero parn vo-
tiiçõcs. A sessão foi susiiensn ús 13.40.

*****

Os «pimpões da
Avenida»

i >

A aeiesa do Sr. Dr. Souza
Bandeira

Aluda a iiropnsllo dn nossa cnlrevl»la com
o Sr. deputado Arllndo Lcone, recebemos n
•-.'giiliih' cnrtu :

"Sr. rfdoolÕr dn A NOITE — No numero
dc Milibiulo piissi.d.i dn seu estimado jornal
vciu 1111111 entrevista dn Sr. deputado Arlin»
d.. Lcone, quo merece ser respondida. Ao piii>«
sar, rapldamentu, 11 vista pelo artigo, pen»
sei quo S. Kx. so limitava a reproduzir o
trecho do parecer cm que, em estylo tão
pltloroscn, quiinto imi.icvUlo un linguagem
officinl, linvln proposto A Câmara dos Dcpu-
tados a suppressão da sccretarln da Com.
missão Internacional de Jurlsconsultos, creu
dn pnrn ssllsfução do compromissos luler
iiiiclo.iacs, i- que S, Ex. chi.iiiii clcgiinlc
mente -"nm njunlaiucnto llllclto contra (
Tliusouro".

A esse trecho do relatório jú linvln rc
spoudldo com vantagem, na própria Clima
rn, o brllhuiile deputado Sr. Souza c Silva,
cm plirnses tpie muito me ponhoraram, Por
tnl motivo nno me onlmel 11 reler o Sr. Leo-
ne. cuja literatura, por mnls amena que
.cja, não chega n provocar o "bis".

Hoje, porém, chnmnrnm-nic a nltençflo
pnrn n entrevista, em que parece haver do
Sr. Lcone o propósito de ncceiiluar ns muis
Insinuações c, «laudo no seu relatório n pu-
blicidade mnls vnsln «lus columnns dn A

Habeas-corpus para
um contemplado com

fiança idônea
Diiiui> (le ter i.iifn prooosifulo pclu i.üllcln

o jiplfi jusliçn !íl vc/.cn, pnr crimes illversiiH,
Júlio fiiipliingii soffreu o -.'•" por vadlugeii.,

lUiiicllldu o procosso no juiz. dn <>' Preto»
riu Criminal, Dr. Leopoldo Duque Utitrndii .lu.
iiloi', t- le o coiiilvmiioii A pcuii dc II 111.uos do
Colônia Correcèlunrili A' Protorin compa roçou,
porem, liic.inlii Antônio Mucl.a.lii o prostii'i
llii.içi. Iilnm-ii pilo «(..idcniiiiiilii, isto é, ris-
jioiisnblíl.oii-so cm Ilu- dar um omproãu, umn
profissão «Ivi.iiii de Iú dins. Decorridos li
«Iln-», CiiiiiS»);.. foi lioviiinelitc preso |>clii poli
e-in i- processado pclu IIICSIIIU Pl-rloria, ('|.|,i
juiz, enlão, Julgou quclu-iidii 11 fiança, proic-
guindo o procosso.

íi findar do Cuplniign vciu, porem, n .'¦' Vara
(Irlmlnnl e Iinpctroii um "liiibons-corpuR" em,
fiivor do seu ufim.çmlo, nllegundo que o prnso
de lfi dias niiitlu nao fôrn esgólndo o, por Isso,
(. jul/. concedeu a ordem pedida,

PAUIS, 7 (Havas)—Telegrapham de Salõnjca
comiuiinicando que jú ali chegou o general Itu-
quês, ministro du Guerra da França.
Também a esquadra adheríu?

LONDRES, 7 (Hnvns) — O wrrt'-.pondentv
da Agencia jfteuter em Atbcnas telegraphou
pnra estu capital informando correr ali o boa
to procedente de Patras de que a esquadri-
lha grega fundeada e;n Kerntsini tinha nrvo-
rado hontem o pavilhão francez,
Os alliados em Athenas

LONDRES, 7 (A. A.) — Informam «lu Gre-
. cia que o deputado grego Kalimassisti atacou

a policia aiiglo-fri.nccza de Athenas,

A OFFENSIVA DOS ALUADOS NOS
BALKANS

Noticias ofticiaes

As aventuras de
Cherloquinho

Um accidente de ultima hora impediu que
firnssi- prompln, pura ser distribuído hoje, o
10" fasctcülô «nu* cnntí-m o 10" episódio «In
serio dn» "Aventuras dc Clierloqulnho". A
Empresa «l«< Konuinccs Populares ciimniunlca
que fará publicar rsse fasciciilo 11:1 terça-fei-
ra próxima. ¦ mo** ¦

Uma sessão de meia hora
no Conselho Municipal
A sessão dc boje do Conselho Municipal

foi curta: trinta minutos, apenas, Lida e
approvada n neta dn sessão nnterlor, pus-
sou-íc no expediente, cm «ine fórum lidos
dous requerimentos — um, du Federação
das Sociedades do Hemo da lagoa Rodrigo
de Freilíis, e o oulro, dn Policliniea Geral
do Rio ele .lancho — que pedem seja man-
lidas 110 fuluro exercieio ns subvenções (|uc
n Muriicljiálidade nctualincnle lhes concede-.
Passando-se á ordem do dia, o Sr. Leite Ri-
beiro apresentou o seguinte requerimento^
relativo no parecer da commissão «le policia
«juc manda- reintegrar 110 cargo tle director
da secretaria do Conselho Municipal o Sr.
Fclippe Nery Pinheiro:"Ilcqueiro que. por inlcrmedio da mesa, o
executivo informe: Io) estão esgotndor. os rc-
cursos legaes de defesa da Municipalidade
na causa judicial n que so refere o parecer
da commissão dc policia n, 9!), de líHli, en-
tre pnrtes — coronel Fclippe N. Pinheiro,
autor, c a Fazenda Municipal, como rú ?
2") passou em julgado a sentença irrecorri-
vel desse litígio ? 3") está n Municipalidade
devida o lcgnlmcntc -intimada nesse pleito?"

Continuando ainda n votação da ordem do
dia, foi ojvprovada a redacção final do pro-
jecto n. 69, que concede no engenheiro ci-
vil José Silvcrio Barbosa, ou á empresa que
organisar, o direito tlc construcção, explora-
ção, liso c goso dc inn canal destinado á na-
vcgnçfto, ligando o oceano Atlântico,; na foz
do rio Guandu, no interior da bahia Gua-
nabara.

NÒITIJ, apresentar-mo nos olhos do publico
como um lypo roprosciitnllvo do "vndlagem
clcgnnlo", que não hesita em encher os boi-
sos, nu mu úpòca dc crise, com qunnllns que
chegam a centenas dc contos c podem nt-
tingir n nilibnros! Francamente, t- demnis...
As licenças pootiens e ns figuras dc rheto-poei
rle-n política tem os seus limites.

Si o Sr. I.eone tivesse procurado infor-
mnr-so melhor do que é n ninlslnndn emu-
nílssílo, saberia «juc a sccrclarla geral c
mantida cm virtude de- um tratado, c que
tem no seu cargo as relações con. ns sub»
eommissões tle Washington, Montevidéu.
Iliicne.s Aires. Snnlingo o Lima, fornecendo
as informações necessárias pura a confecção
dos trabalhos, colligludo os que por cilas
forem rcincttidos, o servindo dc intermedia-
ria entre as liíesmas para n orgaiiisaçáo do
projeclo quo será submeltido á próxima rc-
união. No Itnmnraty sor-lhe-lam ministra»
dos todos os csclnrcclinphtos. Preferiu sc-
guir outro caniinho c, sem snber do que sç
truta, lnnçii insinuações e offcnsas gralui-
lus sobre qucul não 0 conhece, nem ele vis-
th. E' feilio de cada um...

Quanto ás centenas c milhares de contos
com que o Sr. deputado ameaça o Thçsou-
ro, elle leve em mãos as informações for-
nccidns pelo ministério e snbe bem qunl n
importância dos vencimentos, constnnte dn
tabeliã que hnnexoii no seu parecer. Ou não
leu o que fez publicar, ou então...

No mnis, creio ter 11111 nome bnstiirilc co-
nhecido 110 pniz, pnra «iuc me possam caber
quncSquer c-arnpuças.

Com a publicação destas linhas faria
V. S. um favor no seu constante leitor, etc.
— J. C. tlc Souza Bandeira."
-- ¦ m**> «

Usae ELIXIR DE NOGUEIRA. 1-- Para 0
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Os funecionarios públicos
civis batem íí porta dò

Senado
Uma coininlsMui, composta tios Srs. ma-

jor Espirito Santo, Dr. Gcniilpho Vieira
l.lma. A.nnlii.. Mngesl Cnrlinbnba, Victoriuo
dn Silva e Ivan Gnlvão, rcproscntnildo n di-
rectorin do Clíib dos Funccionarlos Publiuni
Civis, oslevo boje 110 Senado, tratando dos
Interesses «ln classe.

Essn commissão onlondeu-so com o Sr. Vi-
clorliio Monteiro, prcsldênfo da cdmuiUsão
do finanças daquclla Casa do Congresso,
para quem nppclloti, pedindo-lhe t|uc nmpu-
rc as pretenções «los funecionurios públicos
civis.

populares, ila
lio Xiivn, pari»

cum niliosòs
-São LcüPüiiç." -2=5
liri-uici. LOPES .SA' & COMP
-' ¦ mo** ¦¦ -
Para guarda e apascenta-
mento do gado na Argentina

BUENOS AlIlliS, 7 (A. A.) — O Ministério
da Agricultura ' iiclon hoje o ofrercciípcnlo
dos campos pcrl'ciiccii|es no lüslndo, pnrn
guarda c npnscíMitnmerilo tio gndo, cobrando
tlc aluguel nimunl un. Inxn dc r.i) centavos
jitit- nnimnl de raça viiceuin. lista resolução
foi tomada com o fim dè combater os cs-
tragos produzidos pela secca uos compôs du
propriedade particular.

» aMÒ** —
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PARIS, 7 (Havas"' — Coinmuhícífdo sobre
as operações 110 Oriente :"Em toda á frente da Macedonia duellos
iritermittehtes de artilharia e escaramuças
entre os postos avançados.

Os acroplnnos inglezes bombardearam Bo-
gdantze, ri nordeste dc Doiran."

— 1 mo* 1—
NO MAR*•>•*>

Casa Viuva Henry
(Fundada lia 5o annos)

Bebidas finas de todas ns qualidades só se encon-
fram ú rua da Assembléa 11. i-1. (próximo ao largo
da Carioca). - ***** - 

BELAS ARTES
*3* O segundo leilão -'a Galeria Jorge (lei-lão anual) será fi' eira, 0 do corrente,ás 10 horas, Constar o mesmo de cercade 100 telas de artistas franceses "Hors Con-

rARTs- xn um 11 ,• cours", italianos, espanhóis, portugueses, c
glèzes e nmfrl,W)T. ?rllfi-03 f-"-°,ncMe-% "i- (,os principais nomes nacionais: Pedro Am6-
Se rõiin« h-l;,'°S 

6 toão, ° ernnd0 s,oc,; 1,ic0- Rodòlpho Amoédo, Zcforino da Costa,
SwtSSJm ?...Para h0mens e cm,,lças BflPtlsli'. Machado. Dal!'Ara, «te, etc..«¦ -ta .conhecida casa. A veildí seri ícita Bfi!t_WÍ«elr» .Vir-

1 
-"" - - ¦ ..

A Saude da Mulher
QXJSI.A. TODOS os

INCOMMODOS DE SENHORAS

31UA DOS'OURIVES, 1» gilio.

Um raid rios torpedeíros ilnüa-

nos

POMA, 7 (Havas) — Um coinmuülc.ido do
Ministério tln Marinha annuncia que os torpe
ãêiros italianos, depois de atravessarem ouse.
dnmente, durante a noite de 1 do corrente, 11
zona minada do canal de Fasnua (PcJa), lan-
çnrnin dous torpedos contra um grande navio
nli fundeado, os quaes ficaram presos nas re-
des profectóras da embarcação.

Os submarinos italianos fizeram nm reco»
nhccimcnlo dc duns horos a poucas centenas
dc metros dos fortes de Pola e só foram fitV
caelos pelas baterias inimigas quando so rc-
tiravam do local, depois de conchiidn a diffi-
cil e delicada empresa; Nenhum dclles, porém,
foi ntfingido í.clo desordenado fogo das bate-
rios austríacas.

Na noite de 8 os torpeeleiros italianos mel-
tcrnin a pique um grande vapor nustrinco -iue
estava ancorado cm Dttrazzo, Os torpedei-
ros inimigos saíram imniedintamcnte do por-
to para os atacar, mas foram obrigados a ce
tirar-se pelo fogo dos nossos.

No din 5, tres "tlcstroyers" inimigos come-
çnram n bombardear n costa indefesa dc
SanfElpidio-a-Mnre, Atacados porém, por 11111
trem nrínnelo, c nttingidos/ dous dclles fugi-
rnm,-Um dos "tlcstroyers'- ia tombado sobce
um dos bordos, | '¦

O bombnrdeio dos "deslroycrs" causou 3-
geiros prejuízos materiaes em propriedade:',
particulares e feriu levemente um empregáuo
ferro-viario.

NA FRENTE OCCIDENTAL— tina»
No sector francez

Uma aggressão em Ma-
nhuassú

Recebemos hoje, dc Manhuassu', em Mi-
nas, ò seguinte telegramma:

e;Por motivo de um artigo publicado, o
capitão Hormodio Salgado, vereador, acaba
de ser aggrcdido, em plena rua, por vanos
catagestes, — cA Mocidade».

mj**m%T0tm "

ASSEMBLÉA 44
DAS 2 EM DIANTE

TELEPHONE CENTRAL 5.735
i mo** ¦

Para a próxima exposição
de milho no Paraná

CURITVBA, 7 (A. A.) - O Club Rcgio-
uai de Milho acaba de fazer larga distri-
buição de sementes seieccionadas de milho,
recem-recebidas, entre os lavradores de di-
versos municípios, afim de prepararem bons
nroduclos para a próxima exposição de mi-
lho, que terá logar em agosto do' anno
vindouro.

¦ mo* 

Os moradores de Santa
Thereza e a Carril-

Carioca
Uma representação ao

Conselho
Recebemos hoje a visita dc unia ecm-

missão dc moradores do populoso bairro
de Santa Thereza, que nos trouxe os seus
agredecimentos pela nossa attitudc cm face
do projecto tle renovação do contrato da
Ferro Carril Carioca. Essa commissão vae
enviar ao Conselho, com mais tlc -100 assi-
gnaturas, o seguinte memorial:

«Os abaixo assignados, habitantes do bair-
ro dc Santa Thereza, vem, com o devido
respeito, pedir a VV. EEx. que, si fôr rc-
conhecida agora a conveniência da reno-
vaçüo do contrato da Companhia Ferro Car-
ril Carioca, contrato que ainda esta longe
de -expirar, sejam, por essa oceasião, atten-
tlidos os interesses da população de San»
Ia Thereza, estabelecendo uma tarifa tlc
passagens c transportes menos elevada "do

que a actual, que é a mais cara de todo
Rio tle Janeiro, aiigmentando-se o numero
dc bondes que principalmente cm certas li-
nhas é actualincntc muito reduzido e fa-
cultíindo-se ao prefeito ó direito de inter-
vir, tle tempos em tempos, e em dadas cir-
ctimstancias, para exigir modificações tlc ta-
rifas de modo a attender os legítimos in-
teresses da referida população. Confiados
no patriotismo dc VV. EEx. esperam que
esta representação seja tomada na devida
consideração.»

¦ mos* ¦ —

Trinta famílias aUemãs aban-
donam o K. G. do Sul

SANTIAGO, 7 (A. A.) -, Procedentes da
freguezia de Kspcrança, do districto dc Eu-
cantado, no inuuicipi tle I.agentlo, Estar >
do Itio Grande do Sul, chuparam lifiuí ' inla
familias nUeniãs contratadas pura a colo-
nisaçtíò eni Rçúpnnco,

i *a*** i

Dr. Hilaiio de Gouvêa-ffif Z
riz o garganta. 20, Assembléa, das 2 ás -t. A's segui),
ilns, afetas ,e sextas

¦ mtt*« » '

O summario de culpa do
«Sogra» e do tenente

Leonidas
Esfá marcado para o próximo saòbado,

dia 11, o inicio da formação tia culpa ile.s
receritemente cleíiiiriciados tenente Eucíydea
da Fonseca, Oscar Pires e outros, como
responsáveis pero desvio tle materiaes e!;i
Central para o palácio do Cattete, no go-
verno passado.

¦ ¦¦¦—¦¦—  t <-^3** * ¦''' i ..i.. _,... ..¦¦-.

B)r. Pimenta tlc Mello- -0'
n. D, ãs !! horas. — licsitl. Ailonso Pcrina n. h'S.
u——¦_¦¦ ¦¦¦¦¦ —... -» *%\m$**t*\\*m i ' ¦' *-***- —' ¦ -mi

Uma faüenciadecre-
tada

O juiz da 3a Vara Civel decretou hoje a fal-
lcncin de Vicio Pcllizzaro, cstabclecielo ií run
da Constituição n. lfi, com negocio de bole.-
«mim, O negociante confessou insòlvabili-
dade,

¦ **}*** 

-.jl»n u-. \myytm\jr ímoa e i.nntnsi.i d.i
Chrcolnte, sò de Blieniv: ii Coiup, rua Sate ilu
jetembro. n. loi

liun rl.4
uiives

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

mo**

ELIXIR DE NOGUEIRA t
do saugue.

1 ****** '

Para Impureza

U. .1PARIS, 7 (Havas) - Cominunicado o."
de huntem á noite :"Ao norte do Somnio continuámos a pro-
gredir na parte ceptentrlonal do bosque de
Saint-Pierre Wa«st e fizemos mais eeiseca-
tos prisioneiros.

Está confirmado que nos conlra-a_tng;ue8 dl»
rigidos contra este bosque Boffrt-u o inimigo
pesadíssimas perdas,

No sector do Verdun, na região de Douau-
mont, Vaux e Daniloup, canhoncio.

Nos Vosgcs fracassou um ataque de surpre.
sa, levado a effeito pelos nllemães contra .um
pequeno posto francez." ;

—»i '!**• **m .
EM TORNO DA GUERRA

Parte do tliésouro de Aquilea en» .-

condado em Gorizia '
****** i

ROMA, 7 (A NOITE) — Foram encontrados
em Gorizia muitos objectos «jue faziam parte
do thesouro roubado pelos austríacos da ci.
thedral tle Aquiléa,

O bombnrdeio dr Sue?. ,
LONDRES, 7 (A, A.) --Ao contrario de>

cjue cstA sendo noticiado pela Allcmanha, o
bombardeio aerco de Suez, pelos aeroplanos
turcos, não causou grandes estragos, Além dc
pequenos desabamentos, ha n salientar, como
mais importante resultado do bombardeio, 4
perda do algtius carros que se incendiaram
na estação ferro-vinria a oeste do canal,
O marechal Hermes na frente in-

glezá"
¦".." '¦

PARIS, 7 (A, A.) — Autes dc partir para
Lausanne o marechal Hermes da Fonseca foi
entrevistado por um redactor do jornal "Lo
Temps" sobro a sua excursão A frente do
Exercito ingiez ua linha do Somme.

Depois do manifestar a sua admiração pela

O leilão dos terrenos do
Mercado Velho

O Sr. ministro da Fazenda marcou para
sabbado próximo o leilão dos terrenos da
praça Quinze de Novembro, oecupados ou-
tí-jôra pelo Mercado Velho.

- —i~»«c_}isagSo de forto Exercito inglês § • seu \ te e sudeste da cidade., --

reconhecimento pela mancir% Caçinhosa c fj-
dalga por que foi acolhido pelo generalissi-
mo Sir Douglas Haig, o marechal Hermes
disse que foi magnífica a impressão que lhe-
deixou a sua visita aquella frente, eoufir-
mando a sua plena convicção na victoria fi-
nal dos alliados.

O generalissimo Sir Douglas Hnig eonvi-
dou o marechal Hermes a passar mais uma
semana em sua companhia, logo que este rc-
gressar A França.

i*m> mo** >**
NAS FRENTES RUMAICAS

m*****
Na Transylvania

m*»m*m******************************T

LONDRES, 7 (A. A.) — A lula nos dclila-
deii-os próximos dc Predeal continua encarni-
çndn,. cabendo cm alguns pontos ns vantagens
ãs tropas riimaicás.
Na Dobrudja

LONDRES^ 7 (A, A.) — Um radiogramma
official dc Bucarest diz que os búlgaros, per-
seguidos dc perto pelos tropas russo-servio-
ruinaicas, que estão operando na Dobrud.!.., in-
cendiarain, na sua ruinosa retirada, ns aldeias
de Dovnlgnrlichu, Rosman e Haidnr, sem nc-
iihtim aviso ás pessoas que se achavam cm
suns casas.

Ha muitas victimas -civis, tendo sido os in-
cendios dominados sem difficuldades.

—. *f* ***
A RÚSSIA NA GUERRA

Os russos dominam Halicz
LONDRES, 7 (A. A.) — Depois dc alguns

dins de luta intermittente c constante bom-
bnrdcio, os russos estão agora dominando com-
plelomcnte a praça forte de Halicz.

Para oecupar essa importante posição, nps-
nns esperam os russos poderem rectificar a sua
frente nesse sector, islo é, M eeutro, fardos-

Os tocsiâlsricís!
Foram presos os donos do

«Antigo 27»
Seguindo o pro;esso os seus termos, o juiz

da Ia Vara Criminal pronunciou os árabes
Antônio, Kulil c Nicolati Zarzur, necusados
dc terem causado o incêndio de seu estabe-
lecimento, o "Bazar Antigo 27", ás ruas dn
Quitanda c Sete de Setembro.

Expedidos os mondados, os Ires prontin-
ciados foram hoje presos pela Inspeetofia
de Segurança, sendo rciiietlidos para a Dc-
tenção.

¦ **.** ¦
A perda de forças ou enfraquecimento tios

nervos é o característico dislincto de muitas
das serias desordens nervosas qtie potjcm _ser
causadas por certas moléstias, constipações,
influencias emocionaes, excessos dc traba-
lhos physlcos ou mentacs, variog cxccsso3 e
muitas outras causas excitantes. Freqüente»
mente os primeiros symptomas são: uma va-
ga dor de cabeça, vertigens e fraqueza mus-
cular. O melhor mcthodo de tratamento ó
restaurar St nutrição dos nervos com as Pi»
lulas Rosadas do Dr. Williams, o grande to»
nico para o sangue e nervos.

» m*m ¦

—¦.¦¦¦¦ ii | ¦tg^^w '¦'  '¦ ¦ ' ——«,

FALLECIMENTO
Noticia tclcgraphicn procedente dc PortJ

Alegre informa ejuc falieceu nnquclln cidade,
hoje, o Sr. Miguel Vizcti, irmão tio Sr. Af»
fonso Vizcti, negoeinntc dc nossn praça. O fi.
nndo era associado da firma Adolpl.o Silv;
C, de Porto Alegre,
filhos.

c deixou vi li vil e Ire;

•mo**

Drs. iVioura Brasil e Gabriel de Andrade,
OculistaF-, Larso da Carioca 8, sobrado.

Sr. Ses no TEnesâssiiü"''?

Uma proposta de venda á
Argentina de 17 vapores

allèmães e austríacos
BUENOS AIRES, 7 (A. A.) - O gover»

no recebeu uma proposta de venda tlc 17
vapores mercantes, pertencentes a empie-
zas dc navegação allemãs c austríacas, de
3.000 a 12.000 toneladas, que actttalmen-
te se acham internados em vários portos
tia Republica Argentina. Segundo se af-
firma, o governo está tratando dc obter o
consentimento tia Grã Bretanha para ad-
quirir esses navios.

¦ ****** '
il E f*íTA Cil)b3* inKlcz.-Tcleplionc
IBC.ÍM IIÍ834. Central .—Una Santa

PAULO PASSOS & r. Luzia. 202
1 •*****' i i

Com o Sr. ministro da Fazenda voltou
hoje a conicrenciar o Sr. senador Leopoldo
de Bulhões, relator do orçamento da re--
ceita do ministério no Senado, que tratou
com S. Ex., clemoradamcnte, sobre o oi-
çamento da Fazenda ora cm discussão na-
queifa casa-do Congresso.

SQucreis 
apreciar bom e puro. caíó? |

Uma passageira do twfrisia"íoi
roubada em um jóia no valor

de oitocentos mil réis
Chegou A bordo do "Frisia", como .passa-

gcirn de 2a classe, D. Maria da Giima, quo
ao desembarcar procurou o sub-iuspeetor de
dia A policia marítima, afim elo sc ejuciKai-
dc que cm viagem fora roubada, cm seu cn-
niarim, numa join no valor dc 80ÜS. D, Ma-
ria da Gama dissera no sub-ihspcctor tfuo
desconfiava tle sun eoiTipanhcira de "cabi-
nc", de nome Amélia Conrado.

O sub-inspector deu busca cm toda a "ca-
bine" c varias malas dos passageiros, naciit
apurando sobre o facto.

O inquérito continua nbcrlo.

Nomeação na Guerra
Foi nomeado por neto de hoje do minis-

tro da Guerra, ajudante de ordens do ge-
neral Mendes de Moraes, chefe da directo-
ria do material bellico, o piimeiro-tenente
Marcolima Faguadet.— -

Morreu sem deixar her«
deiros conhecidos

MARIANNA, 7 (Serviço especial dn A
NOITE) - Foi hoje recolhida pela col-
Iectoria estadual a importância dc oito con-
tos de réis, proveniente da arrecadação Pr0"
cedida em seguida a morte de D. Firmina
Barbosa Oliveira, tallccida sem herdeiros
conhecidos, cm Barra Longa, dista comarca.
Ha uin praso de doze mezes para a hab.tr

'-itíacio dos seus herdeiros.
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til "*|ii3PEC«Af30*/|NOITE
NO lfU«*KlOR G NO

-MPKTPKIOW ESFnviCO
toiMíl;*XiWA_ftMiBiiMA.

A RE0RGANI3ACAO DO DISTWCTO
FEDKRAL

n C- projecto Mello tranco
V) foi rejeitado m com-

n;ssão ^yjstiça
\ cnm missão de con ( Ição, legislação e

liriiçii dn Cauiurii «los | ipulnilos reuniu-se
jinjr sub 1 prc-idi i.cl do Sr, Cuilhn Ma-
rliíidii, estando presentes, uléiu dc presiden
I,. os Srs. Mi lin 1'ríinco, Gonçalves Miiin,

, Pedro Moiic.vr. 1'nidonlo do Moraes,
A

Sr.
'i
ri"

ii hu Azevedo c «ioinciviiiúo Hibas,
do iis«.lgniu'ii ti rednecão final parn

.vira discussão do projeclo u. IU, iló&lo
ii, ipic estabelece penas para as (pio mal-

d os iinliuiios, o Sr, Piilnui leu o seu
,, ^oni'substitutivo, sobre o parecer du
i...1- líiiiicnlvos, relativo ú mensiigein «pio

credito pura satisfazer Inriomnlsa*
. pelas «IcMipropi ii.çòcs nu IIíiímiiIii I*'Iii-
tnse. Tendo u Jiiiiloriri «Ia cominlHslÜo

ando o voto do Sr. l'alniii, passou eslo
oiistilulr pareci r, o d volo do rclnlor
il sendo voto cm separado.
,is-iiiulo-so ('( discussão «Io projeclo do

Mello Franco, que rOorjfanisavn o Dis-
lo Federal cm novos moldes de represou-
io no Conselho Municipal, instituindo u
rc entnção das classes, travoti-so largo

i.
yc

n

Sr, Pedro Moncyr combateu o projeclo,
ndo mostrar a sun litconstltuclopalldn-

(iccc itiiando a mui Inconveniência s-oli
s aspectos.
Sr. Gonçalves Maia discordou, por sua
dn projeclo, stibscrcvcndo-o como "volo

i.iiin", acompanhado do seguinte subsli
[vo :
\rl. 1". No Irieiinio dc 1!'17-I!)10, o Con-

iellio Municipal do Districto Federal se com-
jniiá de 2\ meinbi'OS, nomeados dc unia SÓ
Vi.- pelo presidente (In Itepublica, sendo: seis,
escolhidos entre os representantes das das-
•,<¦ 1'oiinucrciiif-; seis, entre os rcprescnlnn
tes (l'rt classes indiistriacs; seis, enlre o ope-
fíiWndii, c sois, entre os representantes dus
cliisr.es libcrne», isto c, dos médicos, üdvo
gados, ciigcnb'eii'os c profissionncs das Bel-
]n> Aries.

Ari. ti". Do dia 1õ dc janeiro ao din 1.1
ile fevereiro, us associações representativas dc
Iodas essas classes, (juc tenham a devida por-
pi.raliiindt jurídica, enviarão, cada uma, uo
pri liilcntc da Republica uma lisla do tres
•nomes dos st.|is candidatos ao Conselho Mu-
jiicip.il, mi iricnnio referido no artigo uii
tcrV,r.

Ari, .1". Feitas ns nomeações pelo presi-
dente da Ilupubücn c- referendadas pelo mi-
jiislrn ifa .lustiça. dez dias depois do ;.rasr,
estabelecido no nrl. 2° para o recebimento
das li: Ias, será pelo mesmo ministro folia
a convocação do Conselho para n primeira
sessão ordinária, «pie se reu li-.'irá a 1 dc
março,

Ari. •!". fuslnllndo <¦ Conselho, reger-sc-ú
ua sun organisação c cm todas ns suas

lieiacócs, pelo regimento interno cm vi-
com a mais absoluta nulonomin o sem

¦ridciicin dc mintíiucr espécie do executivo
ral.
i'l. 5o. O Conselho fará duas sessões or-
irias por anuo: u primeira de 1 de mar-

, ,'íl dc maio, c i. segunda, de 1 dc se-
liro a HO dc novembro.
ri. li". Os conselheiros municipaes per-
rão (iflüf.i animaes de ajuda de cüslo c
diários, duriílile o tempo das. sessões,

in ordinárias, sejam extraordinárias, con-
idas pelo prefeito.
ri. 7'. As "(imenções n que sc refere

i sõ poderão recair em pessoas resi-
no Districto Federal.
íi". As voiffls occorridiís no Iricnnio
preenchidas por nomeação do presi-

nos termos do art. ii", é tiradas das
referentes ás respectivos classe, rc-
;s parn a primeira escolha.

. (J'. As vagas se durão por morle, ou
Tci 'meia, nos termos do regimento interno,
c devem sev coiiininivicíidas ao presidente dn
Ilrpublici pelo presidente do Conselho,
_Pnrugrapno único. O conselheiro reiuin-

Ciaiil.c não poderá ser novamente nomeado,
Ari. 10. Rcvogam-sc as disposições cm

pou lia ri o."
Depois dc longo debate, em cp;e tomaram

[* todos os membros da commissão, o
Sr. Mello Franco declarou hypolhecar o seu
volo. no plenário, ao substitutivo do Sr. Gon-
raives Maia.

o Sr. Pedro Moncyr declara que não ac-
ioi Ia o projecto Mello Franco pelo seu hybri-
dismo na constituição do Conselho Munici-
pai: ou bem cpie s.e o elege, todo, e assim
tnn bciii o prefeito municipal, ou se nomeio
esii c lambem todos os intendentes, defini-

mente, d que não pôde ndmiltir, o que
comprelioiide, t- a metade, do monstro
nno — melado eleição, melado nomea-

cli.
deli
jftir
dei
ícd

»

ICli
40''I

| Iisi
n-rítii

lioi,
Ção

d
acc:
tor.
sei:;
rifi,
fa/, ,¦
ção p

O !
Cto i
na fé
I>rO',i:
accári
tnii ,
SilivO
Con !¦

Sr. Cunha Machado declarou, (pie não
ava o projeclo por haver uma lei ciei-
quc iiiiulíi não foi ulilisada. Assim

. espera pela execução dn lei para vi-
r os seus resultados c o que se, deve
para melhorar, cin fuce delia, n situa-

¦iiliticn do ''islr.ietò Federal.
ir, Gonicrciúdò Itihas diz que. o Distri-•'cílera! (¦ uni Estado cm expectativa,
mia do art, il" da Constituição, sendo
;drin a sua organisação municipal, lie

o com ti art. ".i parag. ii" da Gousti-
lie ncçôrdõ com esle liltimo dispo-

Districto dire ser organisado ]iclo
o com a feição do município, sal-•esívicçõés estabelecidas pela própria
Ção, cin beneficio dos interesses da

(It
Sr.
(it n

'i sntnmn, após largo debate, verificou-
c n chminlssfio rejeitou o projeclo do

Mello Franco, que teve apenas o voto do'utor e mais os tios Srs, Màximiáno dc
circilo c .tose Gonçalves. Votaram contra•ojeclo: o Sr. Gonçalves Maia, tlc nccòr-
'•ui .o n.ii voto vencido; os Srs. Gomer-

[tihns, Palinii o Gtilibn Machado, todos
•"do, mais ou menos, com o volo do

-lias: os Srs. Arnolpho Azevedo, Pru-
de Moraes c Pedro Moncyr, por còhsi-

eu o projòcló inconstitucional, funda-
ndo o primeiro o sc-u volo longamente,

!"'is desse projeclo. o Sr. Cuulia Ma-
Içu parecer favorável no projeclo re-
á radiotelegraphin c riidiotclephrinia

li rritorio nacional.
«iinião terininiiii As 17 l|2 horas.

»s gsrÉtàs áffgéiBã-à.98 ia

tina,
'Ji.Tci
Silo
ilru-.'
cacõi
foíl,
Alt, i
ilare

ÜKíei i

D
! ()
k61i(
tóni
Wui
Mini
jtèni
&

sua reunião de liojc, a commissão de
s da Gamam dos Deputados assighou

.'es: do Sr Galeão Cãrvnlhal, tle cre-'t!l:'.!;;is;j;!;i, siiplcmcnlar á verba In-'no Mililar parti pagniiiciiio de gralifi-
í a quo lém direito os professores dos'• militares do Jtio de Janeiro o Porto'¦ pela regência tle turmas suppleihen-• trabalhos eslriítirdiharios ; do Sr." Pestana, de credito de 7-5:680*3 paramiqnlo dc combustível pnra a íi. deOeste de Minas.
j". Carlos Peixoto requereu que fossem•"'as as seguiules informações ao Sr.o da Fazenda: "1« — a quanto tem""> n°s últimos cinco nnnos, a impor-nc frutas argentinas; 2" — a quanto•¦'indo os respectivos direitos adua-

(w , O. CAFÉ. ~"
rendo iil.nu nin póueò mais fraco e,

.nisso, estevo regularmente movlmch-s vendas do dia sommnram 12.751sendo "J.fiPO 
pela manhã c fl.Ofil no

embarcaram 17.107 c o "stocli" ficouao dia, vendas csias feitas no preçov Por arroba para o typo 7. A Bols.i',;' '"ile fechou Iiontcm com baixa dcPontos c hoje deixou de fünccidnhr«'a feriado, Hontem entraram 12.ÍÍ42
.-rWbarcaram 17.107 s,o "stoc" /-"-çoii0 n ü/1,672 saccas. f 

A GUERRA!
O* suliiitnrliio* nllomflei provocamum incidente cnlrc n lii(<l.ilorni

o o Atcxico
NOVA VOHK. 7 (A NOITK) ~ O* JornnCÍ«•iinimrulam lnrimincnlo a troca de iioIun cm.

Ire ti-4 itiivoriius ria laiilnltini e ilo MfxIco,
« respolto «In niipurirlnicnto du Milimurlnus
allomftes nu «olfo «lu Mi>.\l«n «> biillcnlnm n
!cpir</ii tln rospoitn do sovornõ do uoncrnl
CiirriiiiKH,

Com «Ifiil», depois «lo sallonlai quo o mu
(JOVOrno (• liilelrmuiiile Irrcspnnsavcl pelas
opcrHçOcs «lot MiilimnrliioK nllriiiilcs im, ukiiiii
rio liiimal ino\l«*nno, n resposta do Rnnernl
CnrraiiM termina com c»ltt obscrvaçüo ssr-
castiçal"O melhor melo rio cvllnr taes operações
B.crln fii/ir com «tuo a esquadra Ingiez» im-
noilliso quo os submarinos allcmücs passas.s«*m pnrn o Atlântico,"

Acrcillla-se, entrotnnto, que o Inrlilcnte ler-
niliuirit bom, porque o governo ««•vlcano, cm
icspoMa a umn nota rio governo rins Estnaos
Unidos, prometlon tomar todas as provlden-elas uriiti «le impedir que os mibmnriiKM ai-
Itmfies se nprovlslonom na costa «Io Mcxlcu
o rccfcbam nli auxílios de qualquer natureza,
A consiniccflo dc Automóveis nn
Inglaterra . ,
I.ONDIIFS, 7 (A NOITK) — Nollcln-sc of-

flclulnicnlo quo cs fabricas de niilombvels dc
Ioda n Inglaterra receberam ordem do cons-
Iruir somente milomovcls para o governo.'Podas as cncominondns feilas rcconlcmento
por particulares acrilo nrinullndas. ¦

Dous «tlreadttOtigitlSB allemães tor.
pedendoB
LONDRES, 7 (Havns) — Anniincln-s* of-

flclulmcnto, n propósito rie um communlca-
«Io do honlem, «pie foram dons, o nãn um
só, coinii ii principio constou, os "drond-
noiigliis" allemães nltlngldos nus costas da
Dinamarca pelos torpedos de um submarino
ingiez,

()« dous couraçados eram do mesmo typo
do "Kiiiscr", segundo informa um novo rc-
lãtorlo «lo cominandnnto do submarino.

i situação política do Pará
\V proclamada a candHa(tira

Lauro Sodré
Foi boje recebido nesta capital o seguiu!?

tcclgcimniu :
"BEL12'M. 7 — Sabbado, á noilc, humn rc-

niiãn politícn aqui rcnlisndn, sob a presiden-
cia do Dr, Augusto Moreira, foi proclamada a
cnndidnlurn do Dr. Lauro Sodre ú presiden-
cin do Estndo. Os promotores dessa reunião— nn qual estava presente o Dr, Sodré — iu-
Urpell.irauí S. l"x. sobre si acccilava íiqueP.i
indicação do partido chefiado pelo Dr, An-
guslo Moreira, respondendo S. Kx.. bastante
coininovido, (pio ncceitnvn o honroso convite
qtie pretendia lovnl-o á presidência do seu Ks-
lado natal,

Os Drs. Eloy Simões c Martins Pinheiro
presentes ú reunião, deram todo o apoio è.
candidatura proclamada, o quo vem ,'issc.tjui'ar
ulnn bariuonia de vislas cnlrc Inuvistas, coc-
liiislas c Inuristns dissidentes;

UM 'riíi.KCliAMMA DO SK. ENEAS
MARTINS DESFAZENDO ACCUSA-
ÇOES

O Sr. deputado "fustiniano 
dc Serpa rece-

bcii pelo calio lolcgrophico, com data de
boje. o seguinte telegrhmmn do Sr. Enéns
Martins :

_"Krn dos livros n campanha dc diffamn-
ção contra o Rosado cm qualquer candidato
que estivesse nas condições delle. Os cor-
rospondontes dn "K'pocu" são dn "Folha do
Norte", Devo dizer quc o Sr. Rosado, cjufm-
do intendente, fez, sobre carnes, um contra-
to, dando mitfnnçn «jxclüsivh no contratante,
iifiin dc obter carne vendida prlo preço mn-
xinio dc 1,000 réis ri Uilo, quando, por tlcs-
marcada especulação, subia até 2?500, O
contrato foi celebrado cm 1895, ríssignndò
com prévio conhecimento e nsseiitimcnlo. K'
iiicxaclo quc o povo quizesse ;ir á run pro-
testnr contra bandalheira; fez, no contrario,
varias e seguidas manifestações de agrado
ao Rosado, c jamais esteve contra elle, O
contraio não foi impedido pelo Sr. Lauro
Sodré; ao contrario, foi executado durante
muitos mezes, caducando porque os mar-
chontes e os fazendeiros crearam difficul-
dades, obriga ndo á importação de. gado pia-
tino no"cambio máo de* 1805 e 1890, O cem-
trntnnlo foi cerceador de credito por meios
de aeção, nllegando caso do força maior c
salvarão publica c nppellándò para a inten-
dencia. Mas Rosado cr.lcndcu não devei* nu-
xiliíil-o pelos termos das cláusulas do con-
trato, que dispunham caducidade mesmo iio
caso de falha do fornecimento. Ferreira de
Souza jamais foi associado dc Rosado ou de
qualquer genlc sua. Sobre a insinuação dc
quc minha mulher é sócia da senhora
do Rosado na phanr.acia Dermol, devo (li-
zer que se traia dc uma miséria egual n
Iodas quantas neste gênero tem publicado n"Folha do Norle." c jornaes idênticos, tudo
exclusivamente no intuito fazer com que
percamos n cabeça. A pharmacia Dermol foi
fundada cm 190G, remodelada cm julho dc
1911, com sócios conhecidos na Junta Com-
mêrcinl. Eu n protejo tanto que, por não
obter pagamentos com praso máximo de
sesseuln dias c por lhe recusar ás vezes
certos preços, não quer fornecer nem for-
necc no KsladjO, Quanto no gabinete radio-
grnphico, declaro que o Dr, Jaymc Rosado
0 cóiitrnlou com nutorisáção da mesa admir
nistrnlivn dn Sanla Casa, onde ba rcdaclores
do jornal correspondente da "A E'po'cá", A
Sanla Casa ciiirou com dez conlos para o
estabelecimento desse gabinete, recebendo,
além de. serviços grátis para o hospital", me-
tnde dos lucros líquidos, Como o Estado lem
contas, com a Sanla Casa para tratamento
do Brigada Policial, aquella instituição pe-
diu no governo que lhe proporcionasse n
qüiUilia referida, por couta de credito muito
maior. _ Essa quantia não foi completada
desde julho, devido ;i crise do Thesouro, e
sim entregue parcialmente, cm pequenos pa-
gamenloR.

Sobre o "Iruc" dn minha eleição Scnnío-
rinl, digo ser mesmo simples perversidade,
no inluilo de indispor o Sr. presidente da
Itepublica e me intrigar junto no senador
Borbòrcma cujo procçdimentb nebre sc pro-
cura, dehaldc, maculai*". Saudações eordines,— hnétis Martins."

OS ORNAMENTOS NO SRNADO
—•»——
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ím conflicto de jurisdicção
sobre o processo de

um íaltencia
A* 2» Vara Civel compareceu, cerlo diu, o

sócio da firma Correia íi Sampaio o Sr,
Bernardo Correia da Costa e, allegando cs-
tar n referida firma em franca insolvabili-
dade, inmuneros sendo os tilulos do divida
n cila pertencentes quo foram levados a pro-
testo, requereu a decretação de sua fallcnei.i,
visto como de outra forma não poderia ser
dada solução no caso. Decretada a fallcncin,
seguiu a causa seus tramites c, algum tem-
po depois, veia o Banco Ultramarino reque-
rcr, como credor dc uma letra da mesma fir-
ma, a declaração da sua fallencia, pelo juiz
da G" Vara Civcl, Dcnegcm-a o juiz desta Víh
ra, por julgar quc o titulo njuizado não nu-
torisava a medida reclamada. Veiu, então, o
sócio gerente de. Corrêa iSi Sampaio, e peran-
te o Conselho Supremo do Corto de Appcl-
lação suscitou uni conflicto do jiirisdicção,
para o fim do ficar decidido qual a Vara com-
petente para processar a fallencia dacjueli.i
firma, si a 2* ou si n 5\ A" 2" Vara Civel of-
fitiou o presidente dn Corto mandando sus-
tnr o prosegnimciMo do processo da fallencia
até ser decidida a «juestã^  -^-^,1

0 Sr, Bulhões está
resolvido a enfrentar

o déficit
Os nrcninonlos coiillnunrnm n prcocòupr a

romniNsão «In finnncns do Senado. Assumiu*
do a presidência o Sr. Victorino Monteiro, c
estando presente, os Sr.t. Bueno «Io 1'nlvn,
João l.yrn, Alfredo líllls, Alcindo (iunnnbnrn,
lírico Coelho, Francisco Sã o Leopoldo dc Hu-
luÕOB, foi nberlii a sessão. Como o Sr. João
l.uiz ainda não houvesse chcgndn, n commis-
sno começou n triibnlbiir, iissignando o pnre-
cer do Sr. Krico Coelho, favorável n nbertu-
ra do credito noeossarlo pnra pagamento a
I). Anua Alves du Silva.

O Sr. Victorino deu, cnlãò, conhecimento A
eommlssno do umn carta do Sr, ministro du
Ouerrn, convldnndo-a pnra assistir amanhã
ns ultimas manubrus.

Dada n pnlavfa no Sr, Leopoldo dc línlbões,
S. Ex. começa dizendo quc o seu relatório
sobre o orçamento da receita divide-se em duns
partes.

Tratn dn primeira e diz tpio « proposta do
governo foi do; ouro, ordinária, 105.000:000?;
«uiro, especial, 13.405:000*5; phpol: ordinária,•Jll>.4ia:tl(ltl«; especial, M.434:000f?000. Pro-
posição da Cnmnrn: receita ouro, ordinária,
110;810;000S; espcèlnl, 12/025:0008: pnpc],oVdinnrln, :ilG.ltü7:000.*i; especial, 12.888:0009.
Ha, portanto, um augmenlo nn proposição da
Cantara do 0;070;000i?, ouro, e 2.025;0009, pa-
pel. A despesa geral d* orçada cm 08.070:000.?,
ouro, c 800.198*0008, papel. Ilu um saldo, ou-
ro. dc* 80;24ü:0008000 c "déficit'' papel de
Gd..'IH8:000*:000. Rcduzlndo-so o saldo ouro n
papel, vorlfica-sc cjue lia uni snldo do róis•J. 104:000!? pnpel.

Narra o Sr. Bulhões que os seus dados são
olíiciaes. Mas, bontein, disse cl lo no Sr.
João Luiz, qne n essa hora jA havia chegado,
O rclnlor da Yinção, examinando o orçamento
daquelle ministério, encontrou falhas quc rc-
presontain 88 mil contos dc differença. Não
concorda com o senador csplrito-sanlonso uns
suns considerações.

Na parle relativa no combustível pnrn a
Estrada dc Forro Central, por exemplo, acha
«pio ün mil contos ó umn verba excessiva.

—¦ IJi não faço fantasia, diz o Sr. .Toão
l.uiz. Não estipulei quantia c sim 250 mil to-
nehiflns de combustível. Agora si quizer fi-
xar quantia, darei o credilo dc 25 mil contos...

O Sr. Bulhões explica quc n Central pode
queimar lenha, quecusta muilo mais barato.

O Sr, João l.uiz diz quc queimar lcnlta é um
crime. Discute-so na commissão a questão
«lc combustível c a útilisação da lenha, mani-
fbstantlO-se n commissão contraria a esta. O
Sr. Bulhões diz quc ns suas informações são
tiradas de documentos offieiaes.

Documentos offieiaes em que se falta
com a verdade, nprirten o Sr. Alcindo.

O Sr. Bulhões prosegue, contestando os cal-
culos do Sr, João l.uiz, sendo grandemente
iipnrtcado. Atinai, depois de varios cálculos,
S. F.x. chega ã conclusão dc quc o "déficit"
ó do 17.000:000?000.

Para cobril-o lembra o Sr. Bulhões a tri-
butnção do assucar refinado, da gazolina, da
renda, dos depósitos bancários, dos juros dns
apólices c transmissão dc npolices e embarca-
çõts. Calcula S. Kx. que só ahi pode-se obter
10,000:000$. Lembra também n elevação do
imposto sobre o phospboro do 20 para 80 ríis,
o tpie daria uma renda dc ú mil contos.

Lembra S. Ex. que a Cíímnra não fez, co-
mo combinou, a reducção dc 2.500:000"" nos
vencimentos das addidos.

Um "conto do vigário", diz o Sr. João
Luiz.

Dellcs para nós ? indaga b Sr. Bulhões.
•— De nós para os addidos... responde o

Sr. João Luiz.
Prosegue o senador goyano nas suas consT-

deruções, nffirmnndo quc n nossa situação
eeoiioiriicíi seria boa si não tivéssemos de lu-
tar com ns difficuldndcs advindas dn gucr-
ra. Salienta a probibicão da Inglaterra rc-
fòrento ú remessa do nosso café para a Hol-
landa. Ilefevc-se ã operação dc credilo ulti-
iiiaincníc cifecluada pela França, obtendo por
empréstimo os títulos particulares c caucio-
nnndp-os nos bancos americanos, para obter
um outro empréstimo o proteger o cambio.
Acha que nós podíamos fazer a mesma ope-
rriçãò, lançando mão do "stock" de café que
devia ser enviado para a Hòllàndá e Suécia,
caso a Inglaterra inistisso na probibicão.

E nessa ordem de considerações o Sr. Bu-.
lKões chega a achar necessária a revisão con-
stitüçiohal.

Nesse ponlo foi que S. líx. tratou dos pro-
jectos: do Sr. Krico Coelho, taxando o jogo;
elo Sr. Alcindo, sobre o Instituto Nacional dc
Seguros, manifestando-se contra elles por fc-
rirem a Constituição c o Código Penal.

Afinal, S. Kx. concilie submcltendo n
consideração dos seus pares as seguintes pre-
liminares:"A commissíío deve resolver antes dc cn-
trar no estudo dos detalhes do orçamento da
receita geral ns seguintes questões:

1") O equilíbrio orçamentário pódc ser ob-
tido por meio de economias ?

2") Caso não possa ser alcançado esse meio
devem ser augincntados os impostos inencio-
liados na proposição dn Câmara ?

0") Si decidir pela negativa tem o Senado
competência para desdobrai' os tilulos da rc-
ceila e crear novas taxas ?

•1°) Quaes r,;*ío os títulos quc devem ser tlcs-
dobrados ? Quaes ns taxas novas quc devem
sei* estabelecidas 1"

A commissão nada resolveu por hoje, sen-
do marcada uma reunião para amanhã, afim
dc se pronunciar a respeito dns preliminares.

Dada n palavra no Sr, João Luiz, tratou elle
tias emendas apresentadas ao orçamento da
Viíição. Foi approvada n emenda do Sr. Ellis,
a qual demos bontem. A commissão nada ro-
sorveu sobre a emenda do Sr. Erico Coelho,
referente no carvão nacional, visto ser um as-
sumpto bastante complexo. Em principio, a
commissão do manifestou favorável a ella.

Foi siibmollidíi ú votação dn commissão
uma emenda do Sr. Mendes tlc Almeida, dnii-i
do privilegio por 90 annos no commandanle
Luiz Gomes, para n construcçào da E. F.
Transconlinenlal, preferência para a conslru-
cção da capital da Republica no planalto de
üoyaz c monopólio dos seus serviços,

À commissão rejeitou essa emenda unani-
memento c sem fazer o menor commcntario...

Foi aeceita uma emenda do Sr. Abdon Ba-
ptista; para empregar uma elas dragas da bai-
xadn fluminense; para dragar os rios Cacboci-
ro c Baixo ltapccu', no Estado de Sanla Calha-
riria.

O Sr. José Miudinho apresentou lambem
uma emenda nugmcntando a verba para ope-
iwrios da Fiscnlisfiçüo dos Torlos, dc 150:000?.
Foi rejeitada.

Ao orçamento da receita o Sr. Alcindo Gun-
nabnra apresentou uma emenda sobre o cx-
eluaivo du tabaco. For ella o governo, me-
diante concurrencia publica pódc conceder o
monopólio do tabaco n uma companhia que
pagará n tnxn niiiiual «le 25.000:000?. O ex-
clusivo começará a vigorar de 15 de junho dc
1017 cm deante. A emenda estabeleço todas
as condições para a garantia do governo c
consta «lc varios artigos c paragraphos,

O 5)iio?essoi» IjapradeHe visitfaBauru, de passagem paraBuenos Aires
BAüP.Ü», 7 (Serviço especial tln A NOITE)— Passou bontein, por esta cidade, seguindo

em carro especial da Noroeste, com destino
a Buenos Aires, via Corumbá, o professor
Líipradelle. Aqui u, professor Lapradcllc se
demorou algumas horas, visitando, cm eom-
panliia dos Drs. Machado tlc Mello, Castro
(toj-anna e Machado davCostn, varios pontos
dn cidade e seus principjies edifícios. O pro-
fessor Lapradcllc moslroii-se verdadeiramcnlc
Surprehendido pelo extraordinário progresso
o desenvolvimento dc Bnífríi umn cidade
nestes confins, recebendo lambem •aiaüiülilí»,
•ijBQprBssã* ti» toda^ esU ront»»;., 1

SENADO VOSUS
CAMAJA?

Os relatores do orçamento
da ViaçSo nao duas Casas

do Congresso não se enten-
dom. t o executivo é quem- paga o pato
As sentaçionac» revelações do Sr, .loíío

Lll li Alves sobro o orçamento dn Vlução,
folias hontem nn ooininlssão do finanças do
Senado, Jevnram-uns nntiirnlmculc n pro-
durar na Câmara algumas Informações rela-
llvns, si nlto a Iodos, pelo menos nos pontos
muis imporlnnles a «pie nlludlu o senador
cspiritositntensc,

Conseguimos oblel-ns a(|iit o ali, mas, so-
breludo, etn cohvort.i com o Sr, deputado
Auguslo Pestana, que relatou esta parle do
orçamento da dosposn na Cnninrn,

Quiuito A despesa eom o pagamento das
prestnçõcs devidas nos empresários da nber-
turn da barra do Rio Grande (e mio do
porlo), a verdade é quc: }", a proposta do
governo ;iâo pediu verba nlgiiiiiu pnra isso,
dc sorte que, st alguma censura tem etibl-
mento, deve ella ser dirigida no poder ojco-
oulivo c nâo íi Câmara; T, as duns presta-
ções de Õ.100 c D.G00 conlos, ou, no lodo.
Oi.000 contos, curo, são devidas Besto exer-
ciclo corrente do 101G c não nó do 1017,
não Sc podendo assegurar quo os trabalhos
o ns medições respectivas tornem vencidas
ou devidas, cm 1017, nlguinn ou nlgumns dns
prestnçõcs subsequentes; il", de qualquer
modo, porém, é certo quc essa questão do
pagamento dns prestações pelo contrato dn
abertura dn barra do llio Orando foi, por
mnis de uma vez, discutida na commissão
dc finnncns c nn Cninr.ru «los Deputados cn-
tro o relator dn Vinçfio c o relator du rc-
ceiln. ncciescciido u tudo isso n circunistan-
cin dc que o silencio do executivo n tal re-
speito provém do fnclo dc estar sendo por
cllc preparada unia composição com os con-
trnfnntcs. solução essa dc cujo bom exitò
não hnvia logar para desesperar nlé o il-
limo turno dn elaboração dos orçamento**
nessa Casa do Congresso.

Justamente um dos motivos quc levaram
O relator da receita e a commissão tle fi-
nanças da Cnmara n pugnar pelo augmenlo
da parle ouro .Ia receita de 1017 e annos
subsequentes foi csra possibilidade dc mal-
iograr-sc tnl accordo.

Outro ponlo imporlnnto foi o referente
A verba necessária parn ncqiiisiçno de com-
bustível destinado á Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil.

Não é cxuclo quc o poder executivo tive':;-
se pedido para combustível da Central 12*000
contos c quc n Cnmnrn reduzisse n verba a
8.000; a. proposta do executivo pediu preci-
samcnlc 8.000 contos, sendo esse o uiiko
pedido oflicinl subscriplo pelo presidente da
Republica.

Mns, como quer que seja, parece ninda
monos cxficlo «pie seja necessário elevar essa
verba a 20.000 contos, visto como c tle no-
toriednde publica que a direeção daquella
ferro-vin resolveu empregar no seu trafego
o carvão em pó, aproveitando para isso o
carvão nacional para reduzir n despesa, fura
esse fim _mandari.ni um engenheiro nos Es-
tados Unidos dn America do Norte, nli ad-
quirirnin uma patente e, no mesmo passo,
fizeram aqui a adaptação tlc. varias locomo-
ti vos.

Alem disso, é cgualmente notório quc, pre-
chãmente ainda pnrn diminuir n despesa
com o comliustivcl, a Central se prepara
para queimar lenha, ao menos em uma parle
do seu trafego, seguindo assim, ainda que
tardiamente, o exemplo da Leopoldina c das
estradas de ferro dc S. Paulo.

Por todos esses motivos, parece realmente
certo que os 8.000 contos serão insufficieu-
tes, mas.a estimativa do executivo não vae
além dc 12.000, sòmnia um pouco menor do
que a que pede o relator do Senado.

Esses são os dous pontos mais imporlan-
les, mas' ouvimos ninda qualquer cousa de
interessante relutivnmenlc á verba do illu-
minnçãti publica.

Paroceü ã commissão da Câmara, exnmi-
nando detidamente ns cláusulas do coiitrh-
to vigente com a Sociclé Anonvme du
Gnz, quo é perfeitamente possível dispensar
a despesa de nlguns milbnres de cõmbustò-
res, mns o cnso C} pelo menos, discutível, c
só se tornará liquido o suecesso da reclama-
ção nclunl da companhia si o legislativo c
o executivo se constituírem como advogados
dos contratantes, Parece que o papel dos
poderes públicos deve ser cxacla.mentc o op-
poslo.

Eni suns linhas geraes foi isso o que ou-
vimos, ün! Câmara, sobre o orçamento da
Viação, « que nos pareceu interessante re-
gistav. 

'
-etm*.

Uma apfírehensão a bordo
do "Frisia"

Pouco depois de ter entrado cm nosso
porto, quando a Àlafndega visitava o «fri-
sia», o ajudante do guarda-niór, Sr, Nunes
Pires, cffcctuou a bordo uma diligencia, ap-
prclicndcndo cm poder do passageiro Chár-
icr Koella 30 tubos dc nêo-salvaisan, c cm
poder de um indivíduo, cujo nome não nos
foi dado saber, quatro pacotes dc jóias.

Peita a ápprclícnsãò, íoram elles autuados
em flagranie. como tesadòres do íisco.
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â ©iiiara feire na
A sessão da Cnmara dos Deputados teve

inicio hoje ás 18.16, presentes 54 deputados.
Presidiu-n, cm começo, o Sr, Vespucio dc
Abreu c, após, o Sr. Astolpho Dutra, secre-
tariados pelos Srs, Cosia Hibciro c Alfredo
Mnvignier.

: Peita n chamada e aberta a sessão, foi
lida a acla cin ultimn sessão, que foi np-
provada sem debate. Eoi lido, em seguida,
o expediente," que careceu do importância.
O Sr. Maurício do Lacerda mandou á rnesn
tres requerimentos de informações.

Os Srs. llnfacl Cnbcda c Joaquim Osório
recpierevam a. inserção cin acta etc um voto
dc pcznr pelo fnllccimoiitp do Sr, Freitas
Valle, que foi vice-presidente do Estado elo
Pio Grande do Sul, Esle requerimento foi
unanimemente approvado.

O Sr. Maciel Juüiór esgotou, cm seguida,
n hora do expediente, tratando do projecto
dc amnislia, ha pouco approvado pelo Con-
grosso.

Passando-se á ordem do dia e havendo mi-
mero para votações, o Sr, Netto Cnmpeíló
requereu urgeneia para serem iiiimoÜiath-
mente discutidos c votados os pareceres da
commissão de petições e poderes rconhcccn-
do deputados pelo Estado da Bahia os Drs,
J. J, Seabra c Raul Alves. Approvado esse
rcenierimcnto foram também votados c np-
provndos os dous pareceres, sendo procla-
m.nflós eleilos os dous deputados recònhc-
cidos.

Foram, enlão, votadas duns rediicçoes fi-
naes, uma a requerimento do Sr. Mavignior.

Passnudo-sc ú votação do requerimento do
Sr. Souzn e Silva, pnra que se nomeie uma
commissão afim dc assistir nos exercicios fi-
unes dns manobras militares, foi o mesmo
dado por approvado. O Sr. Bueno de Andra-
dn, que inlerpcllara, poucovinles, particular-
mente, no Sr. Antônio Carlos, si fazia quc-
stão dn iipprovaçãb dò requerimento, ohic-n-
do, como resposta, quc seria melhor upi.ro-
vai-o do quc rcjeilal-o, requereu n verifi-
cação tle votação, Não houve numero.

Pnssoü-sè, enlão, ã matéria cm discussão,
occnpando a tribuna, stihrc o projeclo nu-
meio ü2I; do corrente nnno, que manda con-
solidar todas as disposições relativas ao rc-
gimeu das minas quc estiverem dc nccôrdo
com a Constituição e o Código Civil, os Srs,
Alberto Sarmento * Augusto d* Lim». ...

Dinheiro haja!
\m*M fc

Unm lei quc vno snii* cara
ao Thcsouro

O -liscurso do Sr. IVlacicl «luiilor
Eíflptoit a hora do cxpcdlento dn Cn«

jnnrn com um discurso Bvibrc o projecto,
já saiicclonailo, quc extingue as rcítrlcçOcs
ú aiiiiilstiu, n Sr. depuindo Maciel Juiilor,(jiie, se collocnndo no ponto de vista pnr-
tidnrlo, disse se tratar de uma reparação n
cjut; tinham direito os offieiaes tio Vix«:r-
cito c dn Aniiailn quc sc identificaram com
os ícdcralislns nn cruzada de Q'.t.

Semelhante ropnrnçHo era tun dever iuho-
niite no próprio mandato dos representai!-
tes i'(dfralisi;is por quem sc sacrificaram
os nlludidós offieiaes,

Conchic manifestando seu contciitnmcii-
to pcln passarem do projecto, estendendo
sua gratidilo nos Srs. presidente dn Ut*
publica c ftjíniraíilo Alexandrino, dcstncan-
do o senador João Luiz Alves, (|iie, SCfjim-
do declara, (oi o dcadci'. no Senado, quc,
por amor do projeclo, chegou a abrir mito
dos cargos t;itc occupnvn nns commisjCcs.

lím resumo: cstnvn contente, contentlssi-
mo mesmo.. •

COMO HA TRESENTOS
ANNOS ATUAS...

i Capitania de Minas cm íestas
O annlversarlo rio capUão-mór

Delfim conimemorado com
um feriado «oral

DELLO HOUIZONTR, 7 (Serviço especial da
A NOITE) — Aa roiViirlijões publicas e as e:-
colas festejaram n passagem do anniversnrio
do Lh*. Delfim Moreira; conservniido-se fecha-
das, O Sr. presidente do Estado foi passar o
dia cm Lagoa Santa, com sua fomiliu,

-»-«#|«^—1--

ser-A questão do
viço funerário

em Nictheroy
I3s«a «•«çíiemwisro-n*?.-» de

O Sr, Alfredo Cosia contratou cm 1008 o
serviço funerário na visinhu cidade dc Ni-
clbcroy, Mas esso contrato ficou dependendo
da approvação cia Câmara, tpie a negou.

IVecusaiido-sc a Prefeitura a dar execução
ao contraio, o Contratante moveu contra clia
unia aeção, pedindo 500 conto:, dc indciuni-
sação.

l'or sentença dc ho.ie o Dr. Octavio Martins
Itodrigues, juiz federal substituto, julgou O
ucçào improcedente, absolvendo a Prcfcitu-
ra do pedido, cm fundamentada sentença.

E&QJI-3 Um iBOEfi.®
cpi© © &wmrãm ©tf©a

da wfltòftoi metros
BELLO HORIZONTE, 7 (Serviço especial

da A NOITE) — Honlem, ús '20 horas, lím
bonde que passava pela praça dá Liberdade
pegou o menor de nome IVopbnel Alipiri, de
dez annos c branco, airastando-o cerca de.
quinze metros. Rapháel ficou cngaslalhi.tio
iio "triick" da frente do bonde. Tara ro-
tiroroin-ri'o dali foi preciso suspender o vc-
biculo. Raplíacl teve n perna diivita escar-
nada c a cabeça c o lliorux conlundidos.
Seu eslado 6 lisonjeiro, fichando-SO interna-
do na Sanla Casa. O ínotornciro, o hespa-
nhol João Gonçalves, foi preso cin flagrante
e autuado, sendo solto logo depois, por ler
ficado averiguado quc o desastre só sc deu
devido ú imprudência do menor,

AS COMiVIÍSSÕES DA CÂMARA

do Cesteüo
Rciiiiiu-se hoje a çonimíssíío dc obras pu-

bltcas ila Câmara cios Deputados, sob a prc-
siclcitcía do Sr. Afaor Prata.

O Sr. Simões Lopes apresentou parecer,
que toi unanimemente assigiiaclo, contrario
ao projecto que manda crear o terceiro
districto fclégraphicb no Estado de Matto
Grosso,

For proposta do Sr. João Pernctta ioi
resolvido requerei- a volta do projecto dc
arrasameiito do morro do Çasteílo á com-
missão.

já lot feito, aliás, em plenário, pelo Sr.
Bueno de Andrada, idêntico requerimento.

--- Reunc-sc depois dc amanhã, ás 14
horas, a cominíssãò especiáf de marinha nicr-
cante da Câmara dos Deputados,
-,"¦«.—..n,.» l ,'¦¦',.—v-..^at^y*«*-^-**-^.«*^^-*^^.-^M..—-^--m—

a O",v...a suja da
Standan

O processo do primeiro pro-
motor publico contra o

Dr. Sá Pereira
Na Policia Central ioi dado inicio ao in-

eitierito requerido pelo Dr, Murillò Fontainlia,
primeiro promotor publico, contra o Dr.
Sá Pereira, advogado da Standard Oil, pára
o fim dc ficar apurada a veracidade de
uma acctisação quc publicamente contra o
queixoso, ie/ o Dr, Sá Pereira, chamando-o
«prcvíiiicador».

Foram tomados os dcpòiiiichtos dos Drs.
Padua Vascohccllos, Peixoto de Castro Fi-
liio c Domingos José Dias, tendo todas
essas testemunhas positivado qüe o 

'Dr. 
Sá

Pereira formulara a aceusação referida con-
tra aquelle promotor,

Pela manhã toeios os bancos sacavam so-
bre. Londres á taxa dc 12 £>¦ 10 cl, c, pouco
depois, o Lanço do Brasil passou a sacar n
12 7|Ü2 d. parn o mercado. Antes da hora do
almoço o cambio caiu a 12 !)|ÍG no Banco do
Brasil c a 12 5;"j2 nos demais; depois dessa
hora tornou a cair para ã <le 12 ljS, mau-
tendo alguns bancos a tle Í2 t\[l}'2, c assim
féclipu o cambio. Os esterlinos foram vendi-
dos a 20R!õO. Ern Bolsa o movimento para as
apólices da Vnião tle 1912 a S08§ÓOÒ c para
as municipaes de 1914, ao port,, a 188|000,
foi bem desenvolvido. Os pnpcis de especula-
ção também foram bem negociados, solieri-
tiirido-so ns acções das Minas tle S. Jerony-
nvj cm nunievo dc 1.&50 ao preço do 28ÇB00.
Pará ns das Loterias houve, negócios para
20(1 a 12fi'>.'.0 c 12§500; para 50 das Docas d.i
Bahia a. 229000, c 150 da Rede Sul-Mipeira a
B"J§(K)0. Foríiib vendidas cgnalmciile em Boi-
sa 500 noções.da Companhia Nacional de Ar-
anuzens Geraes, a 15?000A. -" * " "~''*

Os casos curiosas dj
babeas-corpus
Um gtara o ní»m*s»ac .}

Ilu algiiim (lias, (, iiollolfi L\e d«* luleivfr
Cm iiiuii eu .a dc negocio «lu rua Dr. Hiilhõfii,
nu Hngenho de Dentro, duiiomliiudu Ai 1110/1*14
Vordtm.,,

Sou prnprlolarlo, o Sr. Monool Pereira Oo.
mus, Iniciara 1,111a ispulhafalnsa Ibpildação, a
preços abaixo do custo, o n afflncncln do |i.s.soas foi tnl quo neccsiarlu se fez sentir a in*
(ÕrvÕllffio da jiollcla, paru a llioilllloiição ('«•
ordem. Poslenormonlc, poriim, u policia ojt.
pllcou a suu Inii rvcnçno naquullo cnso, He-
oebera uma commuulcaçflo de quo n refcr.do
coinmorclanlo comprara n credito uma parti.da «lc gencros pela quantia de 1)0:00118 c eslin.i
a "quclinhr" cs Kcncros jioi* preços abalso «io
cuslot

Krh. conío sc vè, o conhecido "ifolpc dc Mor-
curió". Correu, porém, Manoel Pereira' íi V
Vara Criminal o impetrou no julü uma oídcvi
dc "biiboiis-corpus" prcvonllvo, ul lega mio es.
tnr soffrcndo constrangimento pòr porto du
policin, quo «• Impedia «lc commorclnr livra*
monto, poslaudn soldados A poria do seu cs-
tiibcltciiiunio commercial. Impedindo a ontiii-.
da dos fregueses quc acorreram A llquldoçiló
forcada ..

O jui* mandou solicitar Infnrmaçíles fi pn«
Ilela o mnrCoii o dia do amanha para o juU
gantenlo do pedido,

»—ft-sir- « ¦ ¦

O caso do Theatro Pequeno
provoca um conflicto de

jurisdicção
Acaba de ser suscitado perante o Conselho

Supremo dn Côrté «It* Appcllação um conflicto
«lc jurlsdieçfio, pelo Sr, Djulnia .Moreira, sobre

processo de dissolução da sociedade «pie ó
suscitanto miudinha com os Srs. Mario Do-
mlngues c llonnlo Alvlm, para explorarão dó
Tbcolro Pcqúono, no Phenix;

Nesse conflicto se rcsotvorA qual a vara
conípelcnle para i. processo dn dissolução dii
referida sociedade, si o Ia ou si n 2", O prc.
sidcnlc da Côvte, por isso, mandou sustar «j
processo ua 2; Vara Civcl.

í\s manobras miiifaw
res e a Câmara

Por falia de numero não ponde i-cr vota-
do, ainda hoje, o requerimento do Sr. Souzn
e Silva, dc nomeação dc uma commissão dü
cinco deputados para assistir os exercidos
do Exercito. Br-sentes apenas 71 deputados,
01 votaram a favor c 10 contra.

Justamente pouco nnlcs da votação che-
gara á Câmara rima carta do Sr. ministrai
da Giiorrn convidando a commissão dc ma-'
cinco deputados para assistir aos exercicios
tpic_ terminarão amanhã.

Disse-nos o fjr. Souza c Silva que, si a-
carta chegasse ao seu conbccimcnio mais
cedo, teria, pedido a retirada dò rccjiicrinicii--
to, visto o seu ob.ieclivo ter sido alcançado,*
isto 6, a presença de uma commissão da Ca-

nos exercícios militares.
—¦¦- ~•>•—--»* Z 3s*»—«-——

O Amazonas im Cattete
Esteve á tarefe no palácio cfo Cattete,

recebido cm audiência particular pelo Sr.
presidente da Republica, o Sr. Dr. Aicau-
tara Bacellar, governador eleito do Estado
do Amazonas, quc não só agradeceu á Sua
Ex. se ter leito representar no seu cin*
barque para Minas Geraes, como cohfcrcn-
ciou sobre a administração futura claquellc
Eslado do norle.

0 Sr. deputado Maurício do Lacerda dcixoít
hoje sobre ,a mesa da Câmara os Ires sc-
guinles rcejuerimenlos :"Roqueiro tpie, por interriiedio da mesa,
o governo informo sobre (pie fundamento lc-
gal tem expedido avisos nos ministérios da
Guerra c ela .lustiça (juc contravòm do Co-
digo Penal Militar c do commum;""Requeiro quc, por intermédio da mesa,
o Ministério do Interior informe quantos in-
qucriios sobre irregularidades na Colônia
Còrrecciónal foram procedidos c os lermos
dos mesmos, nas vezes em quo a tem nd-
ministrado, desde 1912, o nclunl direcior.""Roqueiro (juc, por intermédio dil mesa,
o ministro do Interior informe os lermos
do iode- processado no ultimo concurso do
Instituto Nacional tle Musica, actos do nus-
mo, officios trocados c informações presta;*
das pelo direcior ao ministro, sobre a mil-
lidado dò dilo concurso, prova, escriplas
deste ultimo.'-'

Um nàvalhisfâ Dro-
Dunciaclo

o vuiz dá QtiaTta Vara Criminal, F'r*,
Sampaio Vianna, pronunciou liojc o aceusa-
do Paulo Roque Monteiro, que, no dia 17
de maio deste anno, vibrou unia liava-
Iháda em seu désaffeetò Juvenal de Oliveira

"¦'''• 110 viadueto da estação do 1Barreto,
Novo.

nho

«-*»-rt*a! e5> ~t -——. *——,————— -¦»—^«inc ggy P-t —. *.*¦—1 ¦—~-»—„**,

Ainda sa pagam os armazéns
do porto

O Sr, ministro da Viação enviou as in-
formações pedidas pelo Tribunal ele Con-
tas pnra que possa registar o credito de
S00:.733S152 para pagamento a R. Rebcc-
chi, devidos pela acqtiisiçãò dc todo o má-
feriai importado por essa firma para con-
sliucçíio de armazéns do porto desia ca-
pitai, cujo contrato acaba de ser rescindido.

itihfiàsv , - iliSEfii®
"fia 

Rotisscric Hio Branco realisou-se ho.is
o almoço quõ h representação federal do Ama-
nonas 110 Congresso Nacional offercccu no Sr,
Dr. Alcnníara Bacellar, governador eleilo ela-
qnclle listado.

Ccmpnrécoraiii ao almoço, além dos senado-
rós c deputados amazonenses, varios políticos
c amigos elo homenageado. Ao cliaiupagiic fo-
ram trocados amistosos brindes.

CQMMUN-JCADQo
Gottas Virtuosas àe^to
Curam hemorrhoides, males do ultro,
ovarios, urinas c a própria cyslito.

E' indiscutive] cjvíc
nossa casa tem a
.supremacia nacon-
íceção do mobíliarkí
artístico, moderno'
e confortável.

Leandro Martins S C,
OURIVES, 39-41-43

OUVIDOR, 93-95,
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Club cie Regatas do Flamengo
(Primeira c único coiivoe-Myto)

Doonlein di Sr. preduento wny]J«1.10»„s^'„f1,?;í*
clnjloi .piii.n a K-uiiii.iii em atienipl.a gera' "'¦
a,,,,,,.. liaH rio currcnio, .'-. ü'1 horai, "il.,s"'V!i:1"

Pay.ninlú n âM Aí«unipto ! 1'roíiaçftu
.l.i nova cliro»riu, a ma

dcci.nl..», leitura ¦• reliilonop ¦•;•;'.¦¦'!
«lurui — O I» -cjcn-tuiio, J. II MAulMlilüA.

O opes
Ifltcnai oüHo>r; nuoin d', ri M.iun.. iii.u- rápida n

tece minoro, vantagem nu pidijleo,
(Mn mnlrlíj rui» ouvidor lo.lv— i.liipe-»

IM- üiiitonila, W-, Piimeiro do >arco, uJ* ...
sí,M;liic.ici.il -iunurci. M. - fi. Paulo, ma «u.n.e
uc ,'iovciuiiro, oo.

OuviU-i
líjl-iúlò üfl

Ur. üíiota o da oliva
R'lo!cíiia3 do puuwo. »<» Uruguayana

Uas i ús 4.

0 escândalo dos
telepl.oi.es

At oartts MrlgMas
A NOITE

D11.U, das inniimtrna cartas nuo sobra a
linportnnlo questão dos telephone» tomo»
recebido :

"Sr. redactor — Nns varias dlíCUS.OflS l»r&
O contra a tarifa telcphoiilca cníkIc um liou-
to, a imu ver, do giaiulo Impor ando, c
quu nlio mo consta haver sido cogitado.

Ouiil o critério mio sc perinlltirA, do usar
a l.lght puni controlar o» limites ilos telc-
piionoinas «Ins assignantes • os quc forem
iiléin dos seus direitos'.1

Como a companhia poderá provar quo tal
assigunnlo usou tanta- vcj.es o seu telepno»
iu c i.n.li.s furam as chamadas a inuls i

Um marcador especial ? i'm relógio pu
medidor a scmollinnsa dos de iai ou cie-
etrlcldndo ,. ,du ser.» apenas o critério pouco escrupu-
loso ria companliia, dando logar, Impreterl»
volmcntc, a controvérsias entre us parles /

Todas calos conjecturas são feitas, br. re-
daclor, porque sei de vários amigos que tem
sido viclimas de débitos de tclcphoiu-iiius en-
Ire esta Capital. Nictheroy e Petropolls, que
mio exprimem n verdade e, entretanto, tem
sido obrigados, para não questionar em ri-
diculas (tiianliiis, n pngnr, porque a l.lgtu
uã.) admitia controvérsias is marcações uns
suas lelephonlsliis, nllegando (lll) (|ue et-
Ias não se. enganam; c bem sabemosv.o.oos
nós n (pianto cilas, diariamente, nos raiem
perder a piicienciii com os seus enganos c pes-
sim.) serviço.

Serio, pois, uni grande serviço que

Teremos emfim melhorados os salões dos
cinemas?

O que dizem alguns proprietários sobre o
projecto ante-hontem sanecionado

lAssaseixiato ?ü M£RCADQ DE CARNE YJBHDB_m~ ___^_
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ftiniuia coinmunlca seu fallc-
cimento, boje, e envida os parentes
e amigos para acompanharem os
seus restos mortacs, cujo saimonto
terá leigar amanhã, 8 do corrente, ás
8 12 da manhã, da rua hsp rniicn

ii -'ii S. Jnnunrlo, pura o cemitério dç Sito
Frnticisco Xavier, antecipando desde ju os
seus íigraçlccimeulos,

Serio, pois, um grande serviço .pie \. \
prestaria ao publico occüpando.se desde ja
.io assumplò, pura «pie mais tardo nao surja
alguma novidndo não prevista C il l.iglit 80
_r„vnloen disso l.í.ril InilÒVltCOCS de SCU l\-.seu ex-

c apre-

Í
falleceu 1. á rua Diü-áo d' Serio-

rio n. 75, n Exma; S: . D. MAIUA
AURORA SAVEDRA VA'S, saindo o eu-
terro amanhã, ás l) horas, paru o ce-
niÜcrlò dc S. Francisco Xavier.

Sobre um3\ reclama-
çâo contra o

Correio
Do Sc. director geral

mus a seguinte carta:
dos Corretos recebe-

"Capilal Federal, (> de novembro i.e IDlli-
3r. 

'redactor 
da A NOITK — Saudações -

rtcferindo-ine á local inseria cm vonso joi-
dc 10 de setembro ultimo, sob
"Nó Correio rouba-se tudo",

còmmunicar-vos que, procedendo
syiidicanciar-, esta directoria

na), nn cdlçuo
a cpigraphe
cumpre-me
ás necessárias
chegou á cvidtnc a -.te na cabiv 1 a rc-
cíainiiijão, porquanto o registado n. 100.709,
procedente desta capital para S. Pedro, h, F.
tjoviw, seguiu em perfeito estado, sendo rc-
guíarmenle entregue ao seu destinatário, bem
mais subscrevo-me. — C. Soares, director ge-
ral."

Não dissemos, na nossa local do !0 dc se-
tembro, quc o registado não seguira cm
perfeito estado nem que elle deixam de ser
entregue uo destinatário", como de facto o
foi; o que dissemos, rcfleclindo a reclama-
ção do interessado, foi que, depois de j-çec-
ber o volume, verificou que este continua
apenas o algodão que envolvia uma seringa
para injeeções. >i o Sr. Cum i.o Soares não
aifirina o contrario.,. U mais está certo.

V. Ex. deve fazer uma visita
á CASA CINTRA

prevaleça disso para Iniiovaçocs
cliisivn interesse. Constante lellor
cliidor — Dr. E./min/o França.

'.•Sr, redactor da A NOITU — Felicito-vos
pela nobre altitude assumiria demite da cs-
candalõsa "haiidalheirã rios tclephoneS ,
cm vias dc conclusão no incffavcl Conselho
Municipal. Felizmente A NOITE, no seu brl-
ihante papel dc vanguarda dos interesses
públicos; quebrou essa Unanimidade de ap-
pluusos a tanto por linha, quc a Imprensa
carioca vem editando. Não ha nessa minha
ásscrçãò. intuito algum offcnsivo, por isso
epie uno sc precisa ser um genlo, bastando
antes saber-se apenas ler por cima para se
reconhecer que todas essas varias publicações
a respeito tèm sido redigidas sobro a mesma
banca e transcrlptas duas c mais vezes, ora
num ora noutro jornal. .

De facto, nenhum jornal, por mais farlo
(pio fosse dc papel no momento c por maior
escassez que tivesse de assumpto ou dc ideas,
süjellar-sé-iá n oceupar coluiunas inteiros e
até vastas paginas com a trancripção de lis-
ta de assignantes dos tclcphoncs c de orti-
gos dc literatura duvidosa, si essas publi-
cações não fossem contratadas no balcão,
certamente por preço elevado,';visto prejudi-
car iniiunieros dos seus habituaes coniini-
lentes quc vcem relardudos os seus annuu-
ciosl E ahi está por que o Dr. Mario Ra-
inos, nas memoráveis sessões do Club dc
Engenharia, provou mathemalicamente (pie,
si a despesa da empresa clcvava-sc a 81 0|°
da renda, era devido, sem duvida alguma,
a factores unormaes de despesa I

A, Light é assim mesmo: muito farofa para
os factores unormaes c absoluta ogerisa tios
pagamentos lc$aes. A boa fé com que muita
gente lem entrado nesse negocio estupendo
não sei como deva ser classificada.

A Light tem elevado a clandestinidade á
altura de um principio e si não vejamos

Itf Na eiiirevisln que Üvemoi sahlmdo como
Sr. J. R. Staffa, proprietário Uo Cliiima I-a»
rlilenw. sohre o uioiiicntoso assumpto dn no-
vn lei niiinlclpal sobre elnematographoi, e
cujos termos rs»ani|>«inos em noilt, niimero
do duinliigo, não puilemo», pelo nfogadlllio ««
occuílilo, «lar detalhes expeiidldoi pur nquóllo
scnh.ir. Holo, porem, comple.tnmps o pensa-
mento do conhecido i-mpresarlo, dando milill»
cidade * segulnto curta que lipjo nos foi eu»
ilc-i-iuli.: ,, i••o» conceltns «mo cxpendl sobre ns rxi-
ccnclas dn ullima lei municipal; quanto a mn.
imitido nas commodldades « segurança u nuo
(om «llrclio o publico quo freqüenta os ei no-
uiatògrnphos, nAo podiam ser, «latia a cireiim-
stiiiicln ili! brovldado do uma nalcstru «pie nao
vImivii fixar Iheorla» definitivas; completos.
Coiisubatanelal-os-el ogorA,.

Assim ó que, quando nliiidl, c.mi extrema
jymiinlhln, nos melhoramentoã estatuídos nn
roferldn lei, deixei bem claro que cru lógico
«nic ns poderes públicos rognlnssem do vez
íiiiuillo «ine «lc agora tom estado «piiisi que
"ml llbituni" dos cxhlbldoros. porquiuilo. cmla
(mal podendo fiuer o quo melhor sc coadunas.
sc com os seus IntcreíiOS, positivo era que sc-
dns não *c ompregassem ondo a boa orlentii»
ção fliínneeira aconsollinvn que se pppuciis-
sem merccrlsados tistosos, dc ctfcilos sceno-
grnuhlcos... . , ,

Pareceria essa minha franqueza, toda dc so-
liilHriediide ao illustre e.lil itutor «Io proje-
do convertido em lei, Miininamcnle [exqulsl-
la, uma vez quo, mais que nenhum uutro con-
tribiiinte, lia espécie indiistriiil da eincmnlo-
nrapliia, os meus cstnlicleclmeiiloi seriam
Srandcniento gravados, já porcpio cemenns ao
contos do reis ncllcs se nchnm empregadas, jn
porque dezenas ric contos do reis bem recente-
inciito cm suas reformas empreguei •— som-
mus (|ue ngovo, pela disposição legal do go-
vi-rno municipal, linusforni.ir-se-iani cm cm-
>iis dc dourados monumentos ealclnodosi' 

ürn o interesse, seja clle financeiro ou mo-
ral. niio deve já mais empanar o critério, que
è ii sulí-csseiicla da justiça.. l|/n nao ser a
justo si negasse razão á lei. 1* porque cila
exigia que eu coliaborasse no idevantado In-
tiiito que lusplrou 0 legislador: ndoptar nos
cincmatographos melhoramentos que alies-

ao estrangeiro que nos visite n preoc-
Io poder publico cm assegurar ao

iivei'..-. uma real r.-gui-iinçu t!e
nlns dc receios c cautelas,

como tnmhcm que os empresários dc cinema
no Ilio não são meros collectOros de proveu-
tos, egoístas de seus ganhos e íniliffcrcntçs ao
bem estar do povo que os procura O enrique-
cc. Os meus collegas, no intimo, estou certo,
pensarão coinmigo. .,

13 pensarão commigo porque, cm boa te,
não negarão ellcs que as casas dc cxlnbiçoes
cinemãto_rapliiçaa ainda são uma fonte ue
lenda ric ciue o governo municipal ou o go-
veruò fcri.ial não tira quotas vultuosas para
os seus orçamentos de receita; e. ainda_ mais
nue, tanto esse rumo de industria offercce,
apezar das gritas insubsist.-ntes, uni largo
veio de lucros, que não ha ua avenida llio
Ilranco um sõ cinenintògràpho cujos propriç-
tarios sinceramente sc queixem de perdas de
actívidádes ou capitães.

Poderão lamentar alguns quc a freqüência
actual não é egual á que os alegrava ha dous
annos; imir, — «pie diabo 1 — não ha auroras

Tudo e relativo e essa rela li vida-

de ie deriva da Irrevogável lei dns couiponsa»
eiies. Si a frequeucla do publico,, d mlnu.lu,
(aniliem as despesas eommuni diminuíram,
lambem oi ordenado, de nuxlllnres foram ço»
tnilos «lc accordo com «s exigências do de-
cresclmo do lucre, elo., etc. Demais, Injuria
seria acolmar o publico d« sovlhlsmo, imiimlo
o corto quo Iodos »s eliieina-j do Avenida Wm
os .eus salões dlarlAinéiito repletos, Um ou
outro poderá ter um dia menos forte, somen»
lo quando o seu programma nú.» mereço
apreço; e Isto |Mir<|iii' o publico «In uctiiuliilu-
«lu Ja onulysH aqulllo que lhe dibi, o niio se
contenta, pnsmosamento Ingonuo, como nos
primitivos tempos da elnematogrnphhv eom
lerias de nnnuncloi. mus com n 1'ea.lidndo do
valor do tinbiilbo (|U0 sc lho òffcrc.o.

E i>nrn provar quc o ciiicmatogrnplio, no co-
ração da cidade, é ainda um optiuio negocio,
iinilurn lembrar que, niio ha inullos me/es, o
Cinema l-atlio foi niTunilado (urreiulado) por
<b,:,' contiis tia ri-is mensaes, Bujellnudo-so o
seu arrendatário a Iodas as dospasns dc Im-
postos dc polieia, l-refeilura e Thosouro; o
Cinema Avenida o foi por sele contos o o Pa-
lnis lambem » foi por oito contos de àlnuuel
c duzentos contos do luvas. E pnrn maior cvl-
delicia do que nllcgo sobre as viintngcns dn
industriai citarei O meu Triniion. (pio ba tres
mezes foi por mim adquirido por duzentos
coutos de réis, peto reto <h contrato, que o
do quatro linnos, c (¦•¦. seus utensílios. Ora,
eu não teria iludo esta fabulosa somnia sem
que estivesse garantido pelo grando lucro que
ilêlxa este ramo dc nogocioi.i K quanto aos
collegas iii.oiilari.is, direi quo homens saga-
zcs, profissionac-!, Intolllgenlcs, dotados do
indiscutível sapleucia no gênero da clncmalo-j
liiuphiii, rião ie cscravisarlam certamente n
taes ônus si por sobre os respectivos contra-
tos de arrendamento não vissem elles, bem
scintillnnte, bem vivida, gencfosnmcnlo pro-
inissora, n estrella ri.souha <iue tem vindo ale-
grando até no presente o humor dc lodo-; aquel-
les que sc tem dedicado & cluenwlogrâphin
no cenlro do Hio de Janeiro. Dos cxhibidn-
res excluo eu somente os proprietários dc ei-
íicmnlogrnphos dos arrabaldes c subúrbios.
Estos — b. claro — não manejam com os mos-
mos elementos ipio nos são facultados a nos,
da cidade, mormente da avenida llio Branco

Morreu o salflailer
Gragorlo

N« itirilc dc 4 ilo i.i.di.i.U', cm um açoti-
guc, na ealaçlo dc Snnln Cruz, ««ire di»
vuruos indivíduos mie sc occupavnm cm
snlR«r cíuiic, «irftiti um conflicto no qual
saiu gravemente ferido a fnea, «o «bdq»
meu, o nniionnl Urr»rorio Jnclntho da 5.11-
va, dc küx preto, com 18 annos, ali reiidcu»
te. Soccorridó pela Assislcucifi, Orcgorio foi
removido pnrn a Sanla Casa, onde veiu n
fóllcccr hoje. No cnrtorlo da delegada do
27a dislricto proseguem os trabalhos no
processo pnra sua breve conclusão.

O cadáver Ue üregorio foi recolhido ao
necrotério policial.
.... i -«na» ¦

JACK PROTESTA:

tem
cupnçáo
povo ciue
suas aleíiri.is, i-
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No Maladouro d. Haaia Crua
¦_—_¦_«¦_¦immmmmimmí i
Abatidos hójo i filll ri'««, fil porco*, Ul e»'f.

neutros« ü'J vitellos.
Marchante* t Condido H. de Mello, ,.;• *, ç ,

p,: Duiiíeii & <:., ii» r.i a, MhhIi-, a c,
115 r,; Mina & Filhos, 35 r. 4 p, e .'1 v,; | nm,
cisco V. Ooulnrl, f>8 r„ 'À'i p. «• 14 v.i ,l...*,i
1'iuii'iitu de Abreu, ».'» r.; Oliveira Inn&gj ü*
('„, 100 r, o Vi n.i llnslll.) Tavares D r, «• ir,
v.j C. dos lleuililsiai, lü r.; I'..rt...t.., S .
!í4 r,; lídgnrd de Azevedo, lll r.; V, P, ull!
vclra * f'., ',!* r-5 Poriíandõs »*. Marcondei.
ti p.f Augusto M. da Moita, 'il r. «• i.| c.i
Alexandre V. Sobrinho, 'i p, o Sobreira K i;,,
MU ., '

Foram rejeitados; fl 1,4 .8 r,, 'i p, o i >,
Foram vendidos : 'J8 r., com 6.01KI Min %

41 fressuras de rezes."StocK" ; Condido B. do Mello, ÜH1 r.»
Diiriseh & C, «7; A. Merido», l,0M| Uma •*
Filhos, TM; Francisco V, Goulart, I7r.: c doi
liBlalliistas, f.JI; João Winchta dc Abreu, lll);
Oliveira Irmãos & C, 718; Dnslllo Tavare»,
15"; Portlnho & <!., 141; Filgarri dò A/..i..í,.
55) Augusto Mi da Motto, 'i'i'i-, Vi P. Ollvel!
ra & C., 14!>, c Sobreira ». C„ )W, Total.
8,904.

No entreposto do S. DIoro
i. ._ ii

O Irem chegou á liorh.
Vciidi.los: 174 'il r., I!» p.. 1Ü <:, c lll ».
Os preços foram os seguintes: rczc«, ela'

fj7;l0 ,i Ã7IÍ0; porcos de 15150 n l*'..)!!; earnel»
ros, .-. 29 c vitellos, de 8000 a 19000.

NOTA — Nos ovinos vieram Incluídos !! c»,
priiins.

Exporlitção

Para cxportnção fonini nbnlidns por Ollvtli
ru Irmilos & <!., 488 rezes.

Em Santa Cruz foram rejeitadas 8.
O irnp'-to do «ndo

Foi dc -50:2-109310 o imposto total do ga •>
durante o mez de outubro próximo passíiilo(
sendo distribuído da seguinte fôrma:

....... 118i417..Uir1
 li:.:,.. .Sm)
 21:'.3I?0I0

eleruas..

Av hio C.-a.ico 108, antiga confeitaria Castellõos, o.ilo
encontrará um grande sortimento rto lrutus ü-escaj

conservas ile tuilàs as qualidades>_
frescos, etc.

corre mundo, colleccionnudo discursos pro-
feridos no Club de Engenharia e as respecti-
vas conclusões, ele gloriosa memória, um vo-
lume sob o titulo "Tarifação Telephonica",
impresso cm typographia clandestina, com
o manifesto descaso ao nrt. 384 do Código
Penal da Republica, que diz Isto, apenas :

"Art. 384. Imprimii, litbographar ou gra-
var qualquer èscrlptò; estnmpa ou desenhe,
sem nelle se declarar as cireümslancias men-
ciónadas uo artigo antecedente (nome e lo-
cal da tvpograpbia): pena — dc perda para
a nação de todos os exemplares npprcheiidi-
dos e multa de 1005 a 201)15000."

Dou um doce á arguta o destemerosa iv-
portngem da A NOITE si conseguir deseo-
brir qual o representante do ministério pu-
blico cpie tenha agido 110 caso de accordo
eom a lei. E o mais bonito t epie o Club
de Engenharia, não obstante a sua respei-
tábilidade, fez e continua o. fazer profusa
distribuição desse livro, publicado com o ma-
infesto desrespeito ás leis da Republica e as
autoridades constituídas do paiz, epie tao
bem têm sabido acolher a poderosa Light."

— . m»m» " -—•

Nas «Tocas
Inhangá»

do
"-¦?

Uma assombração
O logar è medonho. E aquelle vulto, quc

entrava c saia das tocas, cjue vinha olhai'
a rua e que sc escondia quando via alguém,
ainda mais mettla medo. E a assombração
augmentava. Foram á policia. O commissa-
rio Toledo quasi pediu reforço, mus afinal
contou com a coragem • partiu para as

o ruas próximas. .'._¦"«
Os exhibidorcs que sc acham fora do pc-ri-

metro das grandes massas lutam com a exi-
guidttde dc publico, com a escassez etc recur-
sos dc seus freqüentadores, que os obriga u
ndopção dc uma tabeliã dc preços inferiores
— qual a dc 500 réis por cadeira de 1» classe e
S00 réis por entrada de 2», alim dc oulrns cir-
cumslancias quc lhes limitam a renda,

A esses, e de justiça, é curial, quc a Prcfei-
tura conceda restrieçôes na lei promulgada;
mas u uós, exhibidorcs do centro, não seria
justo que tal se fizesse. A lei & apenas defei-
tuosa neste ponto: -- não estabeleceu cias-
ses para cincmalographos; de fôrma que
nquillo que sem sacrifício pôde ner adoptndo
pelas grandes casas dc cxhibição, 11110 obstnn-
te n iiiopinada reforma que sc lhes «xige, ir.i
anniqiiilar os estabeleci mentos de segunda
ordem, e cuja freqüência, por ser limitada, nao
reclama tantos cuiilndos quantos são dc sabia
previdência assegurar uo publico das grandes
platéas. . , ... <

Creio qne este senão da lei municipal será
remediado a tempo, como 6 dc inteira cquiria-
de e justiça".

Os ladrões nos
subúrbios

A' policia do W districto quei_ou-se
hoje José da lloeha Mello, residente ft rua
Vista Alegre n. 24, de que os ladrões pene-
trarani, por meio de árròmbámcnto, em sen
quarto o roubaram-lhe toda roupa branca.

A policia ficou de providenciar.
— A' policia do 23" districto tambem

queixou-se hoje José Miguel, portuguez, la-
vrador, residente na estação de Vicente de
Carvalho, de que fqra roubado cm 400$ cm
dinheiro e em todas as roupas qac possuía.

Imposlo dc renda
Rcnriit do Matadouro 
Fusão ¦ • • ¦

Tola] 
Ti.liil do K"do abatido Cm

.... 2511:
outubro

O abaixo nssignado, macaco de qtioli-
dade da celebre família africana dos Chiin»
nanzés-Fidalgos, artista celebre com con-
trato em exercício junto da grande fabrica
«Chies.) dc Roma, afilhado de poetas illus-
tres dos dous mundos ~- Trilussa. na Ita'
lia; Emilio de Menezes, 110 Brasil — pio-
testa perante ns autoridades e o publico
contra o embuste quc prepara um miquinho
bastardo da sua grey com o fim dc cmbaii
os cariocas c arrastál-os a agüentarem pela
tri-milliónesima vez com as patacoadas des-
se saguisiitíio pichote.

O abaixo nssignado protesta, portanto,
perante o tribunal da opinião publica por
cpiajquer lesão dos seus direitos, danino
ao seu nome ou prejuízo dos seus iiitercs»
ses que dahi lhe possam advir, e aproveita
para annunciar ao publico quc tão somen-
te se exhibirá no CINE PALAIS, num film
inédito, onde aguarda a visita dos amigos
do cinema para a consagração do seu triuiu-
pho esmagador.

JACK, o chimpanzé-prodigio, artista da
fabrica CINES.

(A firma supra eslava reconhecida poi
tabellião).

Foram abatidos durante o mez de outubro
ji, p. lli.:i.'it> rezes, 3.17.'» porcos, 531 cam |.
ros e 1 .-15 vitellos.

Màreliaiitcs : Cândido E. dc Mello, 1.03-1 ,,•
e 224 p.; Durisch & ('.., 108 r.; Alexandre V.-
Sobrinho, 2'I3 r. c 208 p.j A. Mendes »*i ('.,
2.010 r„ 70 p. e 14 c; Lima íi Filhos, 'JI!, r.
í!08 p. c. 218 v.; Francisco V. Goulart, l.i.w
r. 920 p. c 307 v.; João Pimenta de Abreu,
713 r.j Oliveira Irmãos ». O., 3.5411 i\, 892 i>,
c 1)9.vi; Basllio Tavares1, 147 r., 50 p. c f.'i
v.; Sobreira & C, 554 r. e 0 p; C. dos IU-.
Ialhistas, 309 r.; Porlinho »t C, 815 r,; 1 •"• -¦
iiandcs & Marcondes, 401 r.; Augusto M. ria
Motla, 1.187 r,, -187 c. c 81! v.; F.. P. Olivcir-i,
it C, 1.29!» r.; Kdgard <lc Azevedo, 082 r. •¦
Norberto Hertz, 302 r.

Foram rejeitados cm Santa Cruz: Mi 1
r.. 137 p.» 19 c. c 1ii7 14 v.

Foram rejeitados cm S. Diogo : i r,, 2 p.

Em* Sanla Cniz vcndcraiu-se: 1.033 li 8
c 39 2 1 p.

Km S. Diogo venderam-se.: 14.813 lei
2.990

r.i

ik'12;4 p.vcom 2'J:).»,1
c' 1.055 314 v. ei

Especial salada dc fruta-, iurvote

A demora de transporte de
mercadorias na Central.
O commercio do Rio, grandemente preju-

ilicado pela demora de suas mercadorias,
despachadas na zona da Rede Sul Mineira
tem constantemente reclamado ela Central
contra tal irregularidade, A NOITE, por ve-
zes, tem sido éco dessas reclamações c, lia
pouco mesmo, tratou da demora de uma:; ba-
talas, que, pelo tempo, ji deviam estar
greladns..,

A administração da Central, tomando nn
deviria consideração as citadas reclamações
do commercio, mandou apurar n origem de
taes demoras, o Iiontem chegou ao resultado
d.; que, só para as cargas derivadas da Rfide
Sul Mineira, via Cruzeiro, cube á Estrada
a responsabilidade dá demoras.

¦Os 131 jucás de batatas que reclamámos
foram despachados a 30 dc setembro e só
chegaram a Cruzeiro a 15 do mez passado,
dia cm (pie os mesiros volumes foram en-
tregúes á Central, que os fez seguir a des-
tino, em 17 do mesmo mez.

£-
r%

*¦ WA
HOJE

Êxito incontestável e absoluto
NO

Cabaret Restaurant do Club
Tenentes do Diabo

ii„ n„i.«n|.n CnninA^irurciáoila Misericórdia, Opera-
DPr RObertO freire Cõus.appaicilio.é via^ ui-inaria,

11. Carioca, -lb, sol), foi. 5'JJ 1 C.
¦mÇ <frta— i.n . ¦ ¦

Para a "Virgem
Cega"

A subsor.pção da «Renascença >
Pelo corpo de redaeção da "Renascença",

revista illustraela de assumptos policiaes, mi-
militares e políticos desta capitai e órgão dos
officiacs inferiores da Brigada Policislj cr,-
tregou-ii03 lioje o Io sargento João da Cruz,
37Í51J0, a quanto moiHou a subscripção aliei'-
ta por áquella revista cm beneficio da se-
nliorita Maria elas Dores, a "Virgem Cega".
A subscripçao da A NOITE ba muito quc foi
encerrada. Entretanto, fica nesta redaeção, á
disposição da "Virgem Cega", .1 importância
acima, resultante da subscripçao da "Renas-
cença".

1 _«.t— 1

AV- RIO BRANCO 179 —

A partir uí.is 9 lioras ás l
0 mais elegante por excelência desta capitule onde

d cxliüicm os melhores piugnuiiniiis por artistas
dò valor 

'incontestável, sob a ilii.rçãoilo.inegúnliiyel
cabarelier ANDllli' DUMAKOIR

Prbgiamriia quo inaior iiii.iniiacjãe tem causado
nesta capital

110! ERNESTO SOUZA
Djspepsia. .Mus iligoslOcs. Iu-
appetencia, enxaqueca, p.ilpi-—Uicões Figáilõ, intestinos-

Depósito—Primeiro do Março 11
. «*«.»» ——____.

noira

VERA I.YS 
AlU.liíTEGKll.MY
lilectra
Apachinctlo.,
Bclínuiito ."..,.
Ilusitn  
Flor dc Cuba
LOCA SALGADO

Motivei ditiisariiiá elassie
Cl.iu.tcuse à iliction
Cmitora chilena
Estrella mundial
Cantora hespanhola

Cantora mexicana
Cantora hespanhola
Cantora lviica

___^Bfc_^ & \
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Seis orphãos de
pae e mãe

Quantia publicada ¦
Pi 
Meninos Nelson, Edna e Elza (por

alma de Antônio Ferreira Ba-
ptista) .,

R. ¦«*••••«

4048000
55000

1QS000
58000

Total. .248000

com 3.59S_552 Uilos. 2.99
Ií'"': 512 vT, com 9.585 !;
94.507 lc.

Em S. Diogo vigorarem os seguintes pre.
cos : rezes, de ÍG90 n 8820; porcos, de 8900 a
ÍSIIIIO; carneiros, de lí800 a 2?, o vitellos, .le»
S60.0 a 180.00.

No matadouro da Penha

Abatidas hoje : 17 rezes.
Carnes congeladas

Durante o mez dc outubro foram abatidas
9.753 reizes para serem congeladas, para o cm.
sumo desta capital e para exportação.

Por absoluta falta dc espaço deixamos da
dar hoje o total do imposlo cobrado n estas
rezes, assim como a quantidade por firma, :..*¦
rezes para o consumo c para exportação, total
do gado abatido nn Penha durante o uicí ]>..
passado c imposto cobrado sobre este- gados,
o que faremos nnianliâ.

,—, > ¦«—¦ —
•mm»»

Tenteis iso-^er no iate-
rio? úh sadraz

Devido tão somente á falta dc vigiluiicia
nos xadrezes das delegacias de policia, é ipie
diariamente 110 interior dos mesmos se veri-
ficam fados desagradáveis c graves.

Hontem, cerca das 22 horas, (oi recolhida
presa ao xaiirc;. do li" dislricto policial a
líácicMiil Clotikb Rosa de Carvalho, com 30
annos vaiüa conhecida, residente á rua lia-
rão de S. Fcüx n. 220. Uuiindo A 1 hora um
soldado levou outros presas pnra serem rc-
colhidos ao mesmo xadrez, notou que Clotil-
de estava sentada a um canto, como que es-
taííécida e de olhos esbugalhados.

Verificou então que ella havia amarrado
um lenço ao pescoço e dado tantos nós que
foi preciso cortal-o para evitar uma fatal as-
pbi.via. Sem sentidos, foi Clotilde enviada pa-
ra a Assistência, e ele JA, depois de medicada,
transportada cm estado grave para a Santa
Casa, onda se acha cm tratamento,

¦ ¦¦-¦— •

Limpador e polidor universal

EM TODA A PARTE
Os na

Orchestra de primeira ordem

Novas éstréàs na próxima semana
chegadas de —

Buenos Aires

i_t»> »_«
******

_«CJ

•'_ •-' a seguinte a directoria dò Centro Ar-
tistteo Juventas, Ultimamente eleita em as-
Bembléa geral, para resolver a criíe aberta
com a demissão extemporânea da maioria
dos membros do conselho dir-- -.'•.¦r que
organisoti a exposição commemorativa do
centenário artistico: Presidente, Dr. Râphael
Paixão; vice-prcsidenle, professor Éunco Al-
ves; 1? secretario, Albano Lopes de Al-
tneicJa; 2» secretario, professor Antônio Pi-
tanga; li thesourciro, professor Argemtro
Cunha e ._« tlicsoureirOj Silvia Perrc-tla»

A Lcopoldina e a supressão da
parada na Circular

Escrevem-nos:
"Penha, 7—11—910 — Sr. redactor dá A

NOITE — Confiados na benevolência de V,
S. 6 que vos dirigimos esta, dando seieneia
do óçcorrid- faontem, cm que fui testemunha
da forma como a poderosa e soberana Leo-
polui uu Riiihvay procura mal servir o publi-
co deste rama).

Estiveram nn Circular da citada cslaçuo o
Sr. engenheiro fiscal do governo, afim de nt-
tender .1 uma reclamação dos moradores di-
rigida ao Exmo. Sr. ministro da Viação;
acor_irmhavam-u'o dirc.clorcs da companhia,
que, scientès da resolução favorável do dito
fiscal, irritados e com evasivas, procuravam
dissuaelil-o desse propósito. Como essa di-
gná redaeção só tem pugnado para o bem pu-
blico, imploramos o seu valioso prestigio, in-
cilandb pelas columnas de seu jornal, para
que prosiga na resolução em vista á impres-
são que recebeu o Sr. fiscal, no que ilcmons-
Irò.ü independência de funeção, e que a nos-
sa prelcnção da conservação da parada n.i
Circular ò de grande utilidade publicar na
prospera zona srburbana. Assim convictos
aguardam. Subscrevendo, etc.—Moradores da
Circular ria Penlin."
——. > ^mmtpi 1

/ostí Júlio, que virou assombração
"Tocas de Inhangá", cm Ipanema, no logar
que chamam Sacopenapan. Era alta noite.
O vullo súmiü-se. Depois rcappareceti. Si-
lencio em volta. Entrando de uin'lado e de
outro fazendo o cerco, pegaram o fantas-
ma. Não estava lá limito decente; camisa,
collarinho c gravata, Só.

Foi para a delegacia do SO" dislricto. Com
muito trabalho, depois dc muito tempo, eles-
cobriu o commissario por que áquella hora
andava pelas tocas um homem só de camisa,
collarinho e gravata. Foi o fim. de umn"farra", a vingança do um "cliauffctir". O
Castorino gosta de automóvel. Tomou ura,
correu, correu e não pagou. Tomou gosto
pc!a cousa, mas ficou conhecido ná zona dos
motoristas. A' noite passada tomou uni cr.r-
ro, e anelou a rodar por nhi. O "Çünúfréuí'"

Lm 1 mi-
•-gem-

Olhos, ouvidos
nariz o gargan-
ta. S. .losii, 51

3 ás 5.

Uma intervenção... na
Guarda Nocíurna

O Dr. Abelardo Luz, delegado do 23"
districto, officiou ao Dr. chefe cie policia,
pedindo a nomeação de um interventor p.ara
a Guarda Noctttniã do seu districto, visto
que seu commanclante não liga a menor
importância ao cargo que lhe confiaram.

.. _¦>». .

Drs.Leal J umor e Leal iNeto
Especialista» *_i oocujaa Cos olhos, ouvido»
nariz o garganta. Consultas de 1 ie 6«-As
«emlilía o. -0. 1

1 -<«.»¦ 1

NO MERCADO
Lutavam nas cjocas elo Mercado Virgi-

nio Pereira dos Santos, residente em Ni-
cthcroy, e um iiidivieluo conhecido por Md»
inundo, Este, em meio dá luta, sacando
de uma navalha, vibrou tres golpes no con-
teiidor, fcrinelo-o, e fugiu.

A victima foi medicada e internada na
Sanla Casa, abrindo inquérito a policia do
5o dislricto.

liroãl-jMobilias a prestações
ALFÂNDEGA, lü

¦¦_«»- II

^RAraiEK-*"N^-. V_''\_'>^ ^-^S

30 0« de desconto nas se-
10 cções de MOÍ)AS E

CONFECÇÕES, para senhoras
e meninas, inclusive artigos
para RECEMNASCIDOS. 

'

20 olo nos outros artigos

ajudai] t
9

lc-

"VIDA ESCOLAR"
Kctlac.çSo e adrhinisÍpàç_o: Avcniiin

Kio Branco 145 (2* andar)
LêiaM o 24" numero, replílo.lcbuasgrii.viuds e «luin-

ímií-í noticiário

conheceu-o. Combinou com o
vaiam-11'0 ás "Tocas".

—Tira c chapéo.
Eu não sou o Gt. nhã ...
O paletot.Eu...

¦ —As calças.-
Hein ? !

Só deixaram a caiiitsa, .1 co.uarlnuo
gravata.¦— Agora, toca. .v

Já estou.
... .1 fugir.

O automóvel disparou. Nem o numero
sabem.

Foi por isso que a policia encontrou o
José Júlio Castoriuo de Faria uas " Tocas
de Inhangá", fazendo de assombração.
—. » mmj* 

PERE KERMANN
Fiiiissimó licor.

•*tmm»

lhe

O agente da Central em
Marianna e o povo tlaquejla

cidade
Recebemos do Sr. Oliveira Camargo;

agente da Centrai do Brasil, em .Marianna..
ein .Minas Geraes", um tclegramma .pie dei-
xanios dc publicar, por visivelmente trun- Vm.->, ..

icniio c tssijg «it úiüicM traduej-i». v4íj_ •?, tt«.

Centro Musical do Rio de
Janeiro

A directoria elo Centro Musical, desejando
dar toda majestade que requer a execução da
symphonia solemne "1812", a qual consta
do programma do concerto cm cominemora-
ção á data da proclamáçãò da Republica, so-
licitou do Sr. corouel Américo Almada, com-
mandante do Corpo de Bombeiros, o eoucur-
so da banda de musica do referido corpo,
no que foi iitlcndidii, afim de que .1 mesma
em conjunto execute a referida symphonia,

Do programma consta, ao que sabemos,
entre outros números de importância, o pre-
Índio do 4o acto (alvorada) da opera "Schiii-
vo", do saudoso maestro Carlos Gomes.

Amanhã, ás 9 1|2 horas, realisa-sc mais
um ensaio, com grande orchestra, das ínusi-
cas que serão executadas,

> m*m

172 RUA OUVIDOR
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Banquete ao maestro Nepo-
mucèjjò

Foi marcado para l-l do corrente, ás 19 ho-
ras, no restaurante Assyrio, o banquete que
amigos e admiradores do Sr. A. Nepòinucènò
julgaram opportuno offerecer-llie. Para esse
fim ha na casa Arthur Napolèãe» uma lista,
que já conta muitos nomes,
——» 1 »M» >¦ 1 ,1

Dr. Ktl{varAI)s-aaicsTK^f
pelo Pneunioíhorair. — Rua S. José 106, ás .
horas. ¦ mmm* —

TIRO NAVAb BKASÍbEÍKO
Por determinação do Estado Maior da Ar-

mada nenhuma promoção será feita 110 Tiro
Naval antes da cerimonia do juramento á
bandeira, que terá logar a 19 do corrente.

Foi, porém, resolvido, pelo mesmo Estado
Maior, que o conimandanle Frederico Villar,
direclor do Tiro Naval Brasileiro, selecionas-
se os voluntários deste Tiro, independente
de graduação, de modo a poder nomear os
coinniaiidantcs elas esquadras, nas próximas
forma tu ras c exercícios geraes.

Só posteriormente, o listado Maior rcsol-
verá sobre a graduação dos reservistas na-
vi.es. voluntário* A*,Tiro», 4» Sporl K-ruli-

ÍSTDeveria, Ioda casa que vende óptica, ter
uma installação especial para o exame tio re-
fracção, afim dc evitar o grande perigo que
correm as pessoas que, precisando muitas ve-
zcs ria intervenção de um medico òcúlistn, li-
mitnm-se unicamente a escolher as lenlcs para
seus olhos, da forma a mais coiidcmnada e
perigosa. A Casa Vieilas, com a installação
do gabinete na sua secção de óptica, para o
exame da visla, o qual é gratuito, veiu pre-
encher perfeitamente as condições uecessa-
rias, prestando a muita gente, sem distineção
de classe, o mais consciente e inestimável
serviço, Com o exame de refracção verifica-
r.e quando o cliente precisa unicamente usai-
lentes ou si deve submetter-se a um traia-
monto especial; no primeiro caso, sabe-se ri-
gprosamente qual o gráo das lentes ii usar, c
no segundo caso, nconselhu-se immediatameu-
te .1 ir a uni medico especialista.

A Casa Vieitas pôde provar que no seu ga-bincle á rua da Quitanda-99, ii se snbiucttc-
ram a exame «1« refravejão lU.iXX) nessoas, tm1 «ioUS «BUOfe ~~

CU-flDU fl
MISSAS

Resam-sc amanhã:
Ernesto Augusto dc Mesquita, ás II, na egrci

ja de Sriiit.) Affonso; D. Esmcraldina dc Mat»
tos Fonseca, ás 9, na egreja do Zumby, illil {
do Governador; maestro José de Araújo cr»
Viaiiiin, ás 9 1|2, na egreja de S. Francisco
de raula; Newton. Corrêa ela Silva, ás 9 lll!,
na mesma; D. Hortensia Teixeira ele Assis
(Tél)', ás 9 1|4-, .111 mesma; Manoel Alves bnr»
gés, ás 8 1:2, na matriz de Sanla Rita; Da»
viri José da Cunhai ás 9, na matriz do Sa-
critmciilo; José Gonçalves de Araújo Bnslot,
ás 9 1.2, na mesma; Horácio Romualdo do
X:\Wa a Silva, ás 9, nn egreja de N. S. do
Hosario; pelas almas dos fnllechlos irmãos
da I. da Cruz dos Militares, ás 9, na resp.çcti-
va egreja; Dr, Luiz de Carvalho c Mello, áJ
9, 1111 matriz da Gávea; Manoel 1'ci'iiaiiilés
Roma, ás 9, ria capella elo cemitério dc São
João Haplistn; Gabriel Gonçalves Fortes, ás
8 1|2, na egreja de N. S. do La Saletle.cni
Cátiiinby; Ignacio Rodrigues da Rocha Gou-
liirt, ás 8 í|2; na matriz tle S. João Baplisla
da Lagoa; Francisco José Ferreira, ás í), n:l
egreja do Sagrado Coração de Jesus á riu
Benjamin Constanl; José de Souza, ás 9, .10
Sáril.Uario de Maria, á rua Cardoso, 110 Mcyt-ij

ENTERROS

Foram sepultados hoje :"No 
cemitério de S. Francisco Xavier: Sra-

ria filha de Paulo Igriácio de Oliveira, e O-.'--,
tlédicta, filha dc Leopoldo Gabriel, rua Anic-
lia 11. 83; Edilli filha de Fábio Soares, n.i
Manoel Pereira Reis 11. 5; Joaqiiirin C. (.ar-
doso Thompson, rua 1). Felicidade. 11, -'"
Romiito, filho de Romulo Pacheco iPAvila, )'¦'
S. Luiz Gonzaga 11. 1142; Argeinirn, filli". l|c
Joaquim Fernandes Costa, rua Dias da (•"[¦'¦
11, 120; Manoel Macedo Serra, rua Conscllici'
i'ó Leonardo 11. 5; Orlando, filho de Üllverio
de Souza Lobo, rua Jorge Rudge u. 90, cnsu
VIII, menor Rubem, de filiação ignorada, nc
croterio municipal; Euclydes, filho de n°*
inualdo Pereira, rua Frei Caneca 11. '.28; '';l'".
mundo Gomes Nery, Hospital dc- S. Sebastião.
Lúcia, filha dc. Heririeiíegildò Tavares, ri
va Manoel 11. 21-lj Dilcnuaiulo da C
íiandes, Santa Casa da Misericórdia; M'
Cajueiro, idem. .

No cemitério elo S. João Bapüsta.-: "

.laudo, filho de Manoel Martins Feres,.
Cardoso Júnior n. 23; Lodier, fillio de
philo Dias da Fonseca, subida do Leme 1
Manoel, filho ele José Francisco Rodrigues, r.u
Dr. Dias Ferreira 11. 108; Maria Hh-cs 1.?-'-
nha, rua S. Roberto u. 35; Ayrtou, filho 110
Io tenente rio Exercito Emygdio S. dn Mottn,,
rua du Passagem n, 22_; Wnldemai', tíbio .c
Sophia Priixcdes, ma Indiana 11. 330.

No cemitério da Penitencia : Argcnurn
Ribeiro da Silva, travessa Álvaro ». ''• .

Serão iiibuinados amanhã no ccmílcri»
dc Si Francisco Xavier : Amcico Coda, sauine
o enterro ás 9 horas da rua Esperança 11
e D. Maria Aurora Savcdra, saindo
tnriibcm ás 9 lioras, da rua Barão de Su
n. «39.

. ¦_*«¦-¦ '—
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Pormòsinho -
vas rr-.ais baratas.

Fabrica de
BÒrliini 11(0 0e pcílica e suei. Dl-

•-•«!»*-
Amanhã, c.POttt-aHi-po.

lóTA Casa Assembléa, reseauríUitc u- i''';"^"
ce. ordem, tem diariamente o mais v..i ..
"menu" e os melhores vinhos. Run oa ass*

hUa, 7». Proprietário, Ottoau. MoUcr.

r
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CI.NE FALAIS

"XSB HOJE\
110 Cino 1'alnis: o quarto film da

Série Tri ampliai

HELENA MÂKOWSKA
EM

Amor de Messalina
Filht inspirado no conto polaco dc Ivan
Sobièff (diva Inimiga», cm cinco actos

Ediçilõ Extra d.t Ambrosio Film
%J ULitxtciL-f ei va

Itenée Sy.wi.re
A ctiicrncccdora actriz parisiense, numa
creaçào em que sc eleva ao fírtnnmcntò
em que brilham os grandes nomes do
theatro francez, creamlo uma figura que
todas as mães dc família Õcsejárao apon-

!tar comei modelo dc gr.Tidcza humana
aos filhos estremecidos dc seu coração

Só Mu.-in não tiver coração deixará de
chorar, vendo

f' v —i __ ' ^^

" ^H_Ri*' ¦^mmm**w 1

^R-fe' '-'jàí- • . /

Quanto pôde o coração de uma mulher!
EDIÇÃO ECLAIR - 4 ACTOS

A nova directoria da F. B,
dos Sports

.1 ii foi empossada a nova dirccioria da Fe-
iteração llrnsileira dos Sports, eleita na ses-
são dc sabbado ultimo.

Assim, dirigirão os destinos da entidade
iitiiixiina dos spòrls nacionaes os seguintes
'Srs.: presidente, Osvaldo Guinlc; viec-pre-
sldcnte, Ariovisto dc Almeida' l»e-go; seerc-
lario, Ulii Irtii Lobo, e tbcsòurcirò; I.aniarli-

'ile Alves.

FootbaBâ
tinia justa emendo nos esiatutos da Metro-

politana
lS*n sun último reunião a Metropolitan»

•iippi-imiu dos seus esiatutos, como atten-
tutoria :i moral ç boa ordem tio football, a

'disposição ipie aniíiillnva um inatcli «iiiaii-
do, diirãiile a sua realisação, fosse o campo
invadido por populares.

IJ' de- todo acerto esta medida, cuja pra-
tica tem Irnzidò laiitos males aon quadros
innoccnlcs, quando se vcein, pelos seus es-
forco . legitimamente vencedores.

Si isso é raro, rarissinio mesmo c pro-
duelo sempre de aecidentnlidaile, nos jogos
«In primeira divisão, é comniuuissimò, in-
felizmente, nos inntchcs da segunda divisão.

A siipprcssno dessa medida errônea, «pie
vigorova nos estatutos da Metropolitana,
t-réa paru os nossos clubs uniu vigilância
mais severa nos assistentes, quando os
matclics forem nos gròliiids, e gar-nte me-
Jlior o (lcsenvòlvimênlp do jogo por parle
dos clubs visitantcéi

Tiro n. 7
Para;uni Iraininfe dos atiradores pertencen-

les ao Tiro'"/ l-'ootball, o captain ela sécçfiô de
looihnll dn .Tiro 7 e-onviiln todos òs jogadores
l>:ir;i comparecerem no campo dc São Cbris-
lovão Athh-lic Club, no próximo dia 8 dc no-
vembro, ás lã horas.

Lawii-Tennis
iSIdnev, do (', It. F. levanta o campeonato

dc lülfi
A victoria ultima na classe mcn's singlc

ido torneio de lawn-lennis de- Sidney Pullen
sobre .losé líello consagrou campeão de
1ÍI1G no eanipeóliiito desse delicado c inte-
íessanle sport o Club de Regatas do Fia-
niciigo.

\:: liinis uni campeonato que o sympalhico
iliib inscreve este anno nu séu escudo ru-
bro-negrn. IC a Siilncy, o exi-el lente fool-
bailei1, coube essa conquista, como reprcse.hr
Inntc do (,;. H. I-'. no campeonato, cuja
iillimn prova ilcschrolo.u-se lios courts do
Fluminense F. Club,

Rowãnsg
Federação Brasileira das Socicilados do Remo

Hoje. ás 20 lioras, rcuíii.r-sc-ãò, em ses-
>ãò, ii dirccioria e conselho dessa federação,
1'raUir-sp-á nella das iiiscripções para os
próximos concursos aquáticos, do canipòona-
iu cie walcr-polò, que deverá iniciar-se no
próximo mez, sendo lidos alguns pareceres
lus membros do conselho.

NtotocycEismo
A f esl a do C. Motoeyclisfa Nacional

Domingo próximo realisar-se-á a interes-
jnnlc festo spoiilva elo club acima.

A realisação será na parte plana da Cs-
Irada da Gitvcíi.

A reunião de aulõihovcis c motocycles
será ás (i 1|2 de domingo, em frente ao Pa-
vilhao Mònroc, Dahi; juntos, partirão, ás

7 horas, ríuno á Gavca.
Antes da realisação dos parcos os exctir-

sionistas assistirão a lima missa cm acção tle
graças pela fundação do C. M. N., que será
resnda, ás 8 borns, na eapclla dc S, Con-
rario, bciizcniío-se por essa oceasião o pavi-
Hino do club.

Segui ivse-ú a parle sporliva, conslanlc dos
dons dous parcos abaixo :

I" parco (ás !) horas) — Club Molocyclisln
Nacional —¦ Um Uilomclro — Macbinas de
força livre. O vencedor será considerado
campeão do Uilonietro, que receberá como

firemio 
u laça representativa do campeonato,'.e titulo Iransitorio, c uma medalha de ouro.

2° parco ias !) 1|2 horas) — Automóvel
Club do llrnsil — Tres kilomctros — Ma-
-hinos ;ilé quatro II.F. Prêmios: medalhas
<lt- praia e bronze.

JOSH'
******

JUSTO.

IíUAKINE
limpar mpties.para

associações
Centro Cosmopolita

Em sua sede á rua do Senado, rcinie-se
tsse Centro cm assembléa geral (segunda
convocação) no dia 10 do corrente ás 21
t meia horas, para discussão dos estatutos,

. ****** *— '

MODISTA
Confecciònam-so vestidos sobre os últimos modelos

IcTaris. lluíi Pcilrò Américo n C, casa 3.
¦ ***** *

Associação Medico-Cirur-
gica do Rio de Janeiro

Tislu associação seienlifica risa lisa ama-
nhã, ás 211 horas, cm sua sede social, A rua
Vinte- o. Quatro ele Maio n. 64, estação do
Jlochn, a sua 58" sessão (extraordinária).

A ordem do dia será a mesma da Sessão
¦'interior.
r— ¦ ****** •

fl?,* tf ik9Wk% .ii-mlmiu uu -iciq
ti\. \*\'U\Ji —,jc giiiiiinbrí» u.»ütí..lna

2 ás 4. Uesid.: ruft Machado de Assis a. 83
Cattete

VIDA COMMERCIAL
PREÇOS C.OKUI-NTES

Assucar, i»or Iiilo:--— Branco crystnl; 580
a 000 réis; le-ivi-ira sorte, 000 n 020 réis ;
Mascavinho, 410 a 1S0 réis: cr.vstal ninarei-
Io. 400 a 510 réis; mascavo, 860 a 890 réis."Sl.icU", 200.941 saccos, sendo 181.090 cm
traplchcs e (!,">.031 nos armazéns ge-rai-s.
Mercado calmo.

Algodão, por dc/ liijbs: — Scrlâo dc Per-
iianibiit-o, dç 'il*' ;< '.",)>': gi-iu-ro dc primeira
sorte; de qualquer procedência, de- 25S a 'ili;.
.Mercado agitado, devido á especulação nas
praças dns zonas prodnctòrnsí '"Stocl." no
Ili... 4.948 fardos.

*****
Empresa Agrícola Cearense

Avisamos aos Srs. subscriptores dn cm-
presa supra que o ilniico do llrasil já eslá
recebendo os dez por cento, correspondentes
á declina parte «Io capital social.

Itio, 7 dc novembro dc ll'!li, — Anaclclo
Pereira C. dc Queiroz.

* ***** i

(fSETAS"
. Pedem-nos a publicação do seguinte:

<Ü acadêmico Osvraldd Paixão., por não
lhe piTinittira sua constituição physica con-
tinuos comícios em que combata o inaui-
testo descalabro çlc homens e eousas desta
teria, appnfcccid dentro em breve de ai-
java c arco, scfeaiutò a.qiu" e acolá... As
<Sctas-: são um pamplileto qtiinzenal, litera-
rio, que surge no Brasil, â sombra das
«Farpas» de Portugal.)

i ¦ ****** ¦

PÀbACETE
'Aluga-se, por preço, razoável, alé 13 dc

abril próximo, ;i ojitiiná casa da rua das
Laranjeiras n. 525, Trata-se no largo da
Lapa n. ti piiarniacia, ao meio dia.

rcos de mn crime em
Marãanna

MARI.VXNA, 7 (Serviço especial 
"da 

A XOI-
T£) — Itealisoii-sc hontem n formação de
i-ulpn do rdemincioiio Tlieodprp de tal, que-,
no districlo de- Passagem, deste município,
tentara, com diversos tiros ele- garrucha, con-
tra n vida do cidadão Affonso Peixoto, sócio
da firma comim-reial Victorino Oias & Ç.,
fornecedores dn . Companhia de 

'mineração

The Ouro Preto Gol d Mines,

GUARANÁ'
Poderoso forlifteailte-iio sangue, regulador das .fim-

cções orgânicas :. coração, rins, estômago, intestinos,
fnií|uèza dos órgãos gcrellacrs c de grande ncçào tliure-
tica, I.Inibes depositários — C1IAKUTAHIA. PAIVA' — llio
— Ilua du Ouvidor, 1-0

-««I»-

Consulíonio Medico
•—

(Sõ se responde a cartas assignadas com
miciaes.)

X. S. E. 11. — Si isso fosse assim, que bom!
Todo o mundo seria medico.,. Recolha-sc fl
unia casa ele suiule,

P. de L. — Oxydo'vermelho dc- hiêrcürib"
0,10; Vaselina, 20 grs. Lavar bem as mãos
com agiiã e sabão, depois passar um pouco dc
espirito. 'Esperar que o espirito se evapòre,
E quando estiver com os dedos bem seccos,
passar iim?rpouco- desse remédio em todo o
bordo da phlpebra, 'Dc- manhã e á noite.

O. L. 1. V. E. H. I. N. A.—Xão é pre-
ciso grande myslerio. Isso é cousa muito
coniniiiiii nos partos. Ha uma pequena ope-
ração (tres, quatro pontos) própria para
isso.

A. M. C. — Xão são eousas para jornal.
S. O. L. R. A, C, — Resorcina; 5 grs.;

Água ele rosas, 30 grs.; Glyccrinn neutra, 70
grs, Esse remédio, apezar ele ser indicado co-
nio dos melhores, não poderá dar grande rc-
soltado si não combater a" causa; preoecupa-
ções moraes, fadiga, intoxicações internas,
C 

B. A. U. D. E, L. A. I, R. JE—1», Uma
iiiasiiiha a Buchos Aires; 2o, leitura de certo
traindo de topograpliia muito conhecido, que
começa: "Xo nosso clima frio, etc". O so-
nino é certo: dispensa ouso ela morpliliiál;
il", imaginar pc a vida não merece o sãóíii-
ficio de ser levada a serio: troce com a vida!

M. A. N. O. E, L, — Onde o senhor foi
cair? Lave tres vezõs por dia com sublimado
corrosivo em solução a nm por mil. Depois
dessas lavagens um pouco dc Dermatol. E,
quanto antes, nina serie dc ihjecções msr-
cúriacs.

M. V. O. S. O. T. I. S. — E' caso para
exame.

A. B. Ci D. -- Idemj
C. O. L. L. G. A. — Pesquise com cui-

dado o signal de Argyll-Robertson. No caso
dc ser positivo esse signal, junto nos outros
—é forçoso não esconder aos parentes o que
ha de sombrio no:prognostico,

M. A. R. Y. — Xc-ui-onal, 0,30; Laclose,
0,50; Essência dc limão, uma fiotta. Para uma
cápsula. N. 8'. Tome unia ao deitar, Acabando
as tres pare.

MME. L. O. F. — P', Si não sc- tratar dc
phenomeno da meuòpãtfsn (?) de facto neu-
ro-nrthritico, on de infecção geral, — basti,
lavar os pés com: Ioduroto de potássio, 0.40;
Iodo. 0,02; Água fervida, 1.000 grs.; 2», tal-
vez tenha "bichas" — fraqueza geral, mo-
lestia hereditária.

M. I. L. — Não ha dc que.
A, U. L. R. — Não é possível,
F. A. M. A. — Ao deitar-se.
V. L, A, — Fraqueza. Exame-,
M. U. L. A. T. A. — Estrado fluido dc

cimicifuga, 2 grs.; E.virncto fluido de gelse-
mio, 1 gr,; Álcool n 00<v 5 grs.t Xarope- dc
cascas de laranjas amargas, 120 grs. Tome
uma colher das dc café, dc 3 em 8 horas.

N. E, M. — Exame.
DR. NICOLAU CÍÁNCIÒ.

i ****** *

O cirurgião aèntiste^^
mudou o seu eonsullorio da Av. Rio Dranco, 181, para
^uu dos Ourives 2T, W. 2M1 Nortfc

'ti1 i
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Da platé»
AS PKIMBÍRAS

"O líàrolo do Pariu", nn Republici
Foi um bom cinoetaoulo «mc lioutcm n üü

pnnliia Scogiiiimlglld.Ciirnmlin iiiupoivlnnoii
nus kciis asilgiiiinies com n repreíCiiUijUo d.i"O garoto de Pinls". A IntcrOBínillO o|H'Ul«
que ii Clllá dl MUiiiiü nos dera nu sun ultima
temporada, .'• íigiailnvcl, íuormcnto com ifiu
desempenho afinado, como imiciinvelincntc
lol o «pu- obteve iigora. (Mlliiu fol-uos nova-
mente nm lleti.itd VcònimM) fmit", um uirn*
vesti" «raclnso e liitolllgenlc, que eiicbcu «te
vlvaclilnilc todos os tres netos de Montniiiiiy
(< Vlxx&to, Pasníiiul, (ionsnlvo, Mussl, lílcnn
(iar.v e Adcllu Diiralclll; corrcclos cm varlo.i'
papeis. E uAit fliiilcmos esta clironlcn HgiM-
rn sem applnuillrmo.s n tinlinllio dc Enrico
Volle no (instfio, cm que os seus «lotes dc cò-
mico e nclor dc opcrcln estavam mnls bein
njiistiidos,

NOTICIAS
A primeira dc lioje no Hecrelo

A companhia Alexandre Azevedo represen-
ta boje, cm primeira, a magnífica comedia de
llenry ilricux, ' Simonc", que Eduardo VI*
ctoriiui traduziu, A protagonista .* será Inter-
prelada pcln acli!/ Groinlldn de Oliveira,
Alexandre Azevulo fará o Eduardo dc Ser-
gene. (»s demais papeis olicilcccm A distribui
ção já por nós noticiada.
O Trlunon variedades

O Sr. ,1, R. Stnffn, arrendatário do òx<
Trlunon. vae lorilAl-o theatro de variedades.
Pnra esse fim * jA a 15 do oorrente entrara
ellc cm reformas, pelas qu.-.es a tala de cs-
pccliiciilns terá uma fila d. frisos, bem como
o palco st-i-á melhorado. O Cinc-Tlieitlro l'a-
risiénsc iuniigurnrA sua nova phasc n 1 do
mez vindouro, com umn grande companhia-
dc variedades, que trabalhara cm esperto-
culo.i por""sessões c- a preços populares.
A f«'»tn «Ie hoje no Phcnix

Em homenagem ú festejada aclriz Fatiam
Miris será o espectaculo de hoje no Phcnix,
que obedecerá no seguinte .'iltrnhcntc pro-
gramnia: 1" parte — I) Oiivciturc peln or.-hcs-
tra: III Marcha Fatimn: 1I1> "Vous eles jo-
lie", caução fraiici-za; IV) O colossal exilo dc
Fátima. "Us mysterios <lo trniisforinisnío".
2* parte — I) S.vinplionia pela orchestra; II)
Cinco centímetros de opera cômico; Itália,
Canto dei bcrsnglierc; III l Vario* números do
1'nris-Concert.

—Faliiua Miris renllso hoje no Phcnix a
sua segunda festa artística «Ia presente tem-
porada nesta capital. O espectnciilo será com-
plclo e- com um prògrnnimn variado.

—Volta hojo á scena no Republica o opé-i
retn "Evn". Amanhã, cm recita cxlraordiuit»
ria, a Caramba nos dará a opereta "Prinec-
2n dos dollars".

—A companhia elo S. José vao fazer nas
terceiras sessões "reprises" de; varias peças;—Amanhã, cm festa do cav. Ellorc Vitale;
será contada no Polaco n festejada opere-ta"A boneca".

•¦-Espi-ctaciilos para hoje: P,'il:icc, "Chain^
pagiu-Cliibv; Phcnix. Fátima Miris; S. Jo-
sé, "A" rede-a solta"; Carlos Gomes, "O 31";
Recreio, "Simonc"'; Republica, "Eva".

Tentou roubar, foi ferido
à bala e morreu na

Santa Casa
IIEI.1.0 1IOMZONTK, 0 (Serviço cupwliil du

A NOITE) (Retardado)—Hontem, pela niadri-
(íiidii, um Mildiidu dc pollclii enemitrou A mar-
gem dn 1'Mradn dc Ferro, lnnlo As offlciniiK ac
(iiiiviii 1'olvii, o indivíduo .losé Pio dc Souza, co-
nliecld» ladrou, ferido A bala na região lom>
bar, liitcrcssníidii ns rins. Interrogado, l»>.i
respondeu Aijuellc policial (pie estava pesca'.-
do. unnndo f»»l ferido, sem saber por quem.
, ,Mols tarde, n policia teve eoiilicclmtiito dc
mie, naqucllii nnlle, um itatuno tentara ru i
liar a ciisn do Dr. Agostinlio Porto, ua iivcul-
ila Tiiriintins; prcscntlnili» o, um cmprcgiidu
(Mspiiriirn vários liros contra o gatuno, qu.-
fugiu, deixando o seu chapéu.

, Ligando esses dons fnetos, a policia inlerro.
l',oii-i». ua Santa Cnsu, conl»ssiiiiilo, então, »
«aluno que, cffcctlvainente, tentara roubar ua
cosa do referido clinico c que, recebendo mu
.tiro, fuRlrn.

José Pio de Souza morreu lioje.

lloonçat» do ttpparelho cllnus-
llvo e do svstema nervoso. -
Kalos X. — Or. Rcnaro de Souza
liopCB; tua S. losé. ?9. de 2 ás 4.

¦ 1 ***** 1A sessão do
Ae. C. B.

Rciinlr-sc-á amanha. As 20 borns, em ns-
scuibléii ordinário, o Acro Club. Será npre-
sentado nessa reunião, pelo padre Joaquim
Ignacio, um novo typo de ocronnvc, dc sua
autoria. O apparellio já sc acha ein exposi-
ção nn secretaria do Club.

Entrará cin discussão o parecer da com-'missão 
tcchnicn. sobre o regulamento «Ia

noyh Escola de Aviação Náutica, onni-xo ao
Acro, nlém dc outros nssuniptos pendentes'do 

solução.
¦ ***** *

Exames de sangue, analyses
de urinas, eto.

Ora. Bruno Lobo e Atouriclo dc Medeiros, dn
Faculdade de Medicino — l.nborato.io dc Ana-
lyscs C Pesquizas t IIOSAIHO lü», esq. praça'loncnlvc Dia* Tel •!' "Jih N 1334.

i ***** *

I*

A obra do «Resaca»
A policia apprclicndeii á rua do Livra-

mento n. 139 varias jóias, furlailas pelo
desordeiro e ladrão Waldemar Machado da
Silva, o «iRcsaca», c ali vendidas a .João
Pinto Lapa.

*****
Oleo para lunipriu,-» — AROMATOb

IJllima iioYiilailn iim.-ri.-.ii.ii!
Mais brilho,mais duração, ínals barato!
Eniònira-sc á Venda em todos os armazéns.

Òeposilnrlos geraes: Co Ia Pereira Maia <i C.
«UA 3>l> KOSAKI. • N. OS

* w
O ADMIRADO HEROE

DA
formidável peça em duas séries e sete actos, que
sacudiu de emoção todo o Rio de Janeiro e que o

Brasil inteiro applaudiu

O CIRCO DA MORTE
^ ^

TT

será de novo

5a-feira
apreciado

em seu
heroísmo

e
sensibili-

dade
¥*
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O monumental

trabalho será

cxhibido

cópias absolu«em

tamente

novas

expressamente

encommcndadas

para a reprise

O 'amigo das creançás"

o paMsT
^^

apesar do sacrifício que aij reedições destas obras de ;
— EXOEPOION^ SUOOESSÒ
acarretam, não trepidou em aa^ril&m dispendios avnltados somente
para satisfazer ao seu publico,^jiie lhe reclamou a repetição do

formidável arroto.i ¦ cineniatographico -

KQUINTA-FEIRA, 9 DO CORRENTE
K

Ciula semana o Cinema Patlic ãprcscntíiiá um
episódio deste romance

desempenhado pela mais ctptivamc sport-
woiuan

Todos

As Aventuras de Elaine
Maravilhosas proezas em nove sciisacioiiacs

capitulo»

Protagonista: Miss Pearl White
A celclifc heroina do lilm policial dMys-

terios dc Nova York»

sports ——— Todos

Quinta-feira, oepois de amanhã!!
Primeiro episódio da mais doida temeridade!

Pela Vertigem !.,. Pelo Forço '..

da

A Trágica Asccnçâo

O mais intemerato arrojo
bclla actriz

EDIÇÃO PATHE

o', arrojes N\\J\ ^.^XS^Bf
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ANoilcMundana
ANNIVFMSAIIIOS

Fazem annor. amanhã:
Os Srs. Dl". Lauro Mullcr, miiiistro das He-

laçõcs Exteriores; Rôdolplio Miranda, ex-mi-
nistro <la Agricultura; coronel Alexandre Car-
Íos Barreto, coronel José Ribeiro Pereira.

Fazem annos lioje:
Ü. Latira Navarro C.outinlio, iirofcssoraíjBo

Instituto Nacional «Ic Musica; Mlle. Marüfii-
na Ferreira Lopes, filha da Exmo. viuva So-
fia Ferreira Lopes; 1" tenente Olympio Ha-
mos, o nlumno do Collegio Pedro II Eduardo
Guimarães Nobrcga, filho do nosso estimado
companheiro Eduardo dc Carvalho Nòbrçfia;
D. Maria Santos, esposa elo Sr. tenente Er-
nesto Machado elos Santos c mãe- do capitão
Oscar IVicgcr.

Por motivo de seu nnniversario iiatali-
cio receberá hoje muitos:cumprimentos Mine.
Dora Santos, esposa do Sr. llaul Santos., c fi-
lha elo saudoso Dr. David Canipista.
BODAS

A nossa primeira sociedade regista hoje
com prazer o 25" annivcrsario elo feliz consdr-
cio do casal José Carlos dc Figueiredo; «íue
conta no circulo dc suas relações iiiliiimerns
amizades. O Sr. c a Sra. Carlos dc l-'iguci-
rcilo, commcmOrando esta data, recebem á
noite no palacctc ele sua residência, á rua Se-
nador Vergueiro, onde sc rcalisará nm grau-
de baile.
MSTÀS

Mine, viuva Gabriel Moss ofierccerá depois
dc amanhã, nu casa I.alet, um chá ás pessoas
de sitas relações.
VIAJANTES

Dn Europa regressou boje. pcln "Frisia", o
nosso collega de imprensa Sr. Oscar dc Car-
valho Azevedo^ director du Agencia Aiheri-
cana. '¦¦¦¦;,

— A bordo do "Frisia", entrado hoje da
Europa, chegou dc Portugal o Sr. Antônio
dos Sanlos Carneiro, conimcrciantc nesta
praça.
ENFERMOS

O Sr. coronel Oclavio Guimarães deixou
boje o Hospital dos Inglezes, onde soffreu
uma operação. Completamente restabelecido,
o secretario' do Jockey-Club Iransferiu-so para
sua residência, á rua das Laranjeiras.
MANIFESTAÇÕES

¦Empossou-se boje, ás 13 horas, no coininan-
dn superior da Guarda Nacional o Sr. coro-
nel Francisco Augusto dc Mello Sampaio, no-
meado pelo governo para coinmaiular a li" bri-

gada dc infantaria da Guarda Nacional, coni
sédc nesta capital. A cerimonia foi -solcmnci
estando presentes muitos amigos .- admira-
dores desse official, quis hoje A noite será
cumprimentado em sua residência, no houle-
vard 28 dc Setembro 249, òiide elle lhes offc-
re-cerá um "tbc-dnhsniit'".

— Uin grupo dc- penhorilas da nossa mc-
llior sociedade, diplomadas pelo 1. N. de Mu-
sii-a. promove uma carinhosa manifestação de
apreço ii se-ti ex-diredor,.maestro. Alberto Ne-
poiiiiu-cno. ('.(inviila suas collegas retiradas
desse- estabelecimento para unia reunião; «|uin-
la-fe-irá. ás 17 horas, nn Casa Vieira Miiclmdo,
á rua do Ü vidor 17',).
COATfifí/iAXVAÍ»

No Instituto da Ordeni dós Advogado:; Ura-
sileiros o Si-. Dr. Pinto da Hoclia rcalisará
depois de- amanhã, ás 20 e meia horas; a 4"
conferência da .serie, disserlando sobre o se-
guinte llieinu: "Origens e evoluções elo jujjp.
e seus característicos esseíiciacs".
PELOS Cl.VUS 0

A recepção que a directoria do llio Club of.
fi-rce-e- cm 18 do corrente nos associados c suai
famílias, terá inicio ás 22 horas, pura inaugu-
ração de sua bibliothecn. Apezar de ser uma
reunião ili lima, foram expedidos alguns con-
vites.
LUTO

Fnlícccii bohfem cm Pernambuco a Sra.
D. Maria Ferrcirh da Cosia ltubini, proge*
nitòfa dos Srs. tiiiiente-eóronel Aleebindes
dn Costa ltubini. major Arcbiiiieilcs Prcde-
rico Ki.ippc da Costa ltubini e madrasta dií
Sr. nlinirante Ha.vniuiiilo Frederico Kinppl
dn <iosla Hubiin, iiíspeélóf do Arsenal dd
Marinha.

i 1»» i
Cura dn TÜIlÈItÇÜbO*

pelo l'neunio«
tiiorax e outros rnetliodos modernos de Irnlaincnlo. C.oih
silltàsilás s ás II du manli.í. Ilua Uruguayana, n. 4ü.

Dr. Dantas de Queiroz l;1,111

_—_______—. ***** i

Assassino pronunciado
O Dr. José Gorlcs Junior, promotor publico

tle Nictheroy, oficrcccu hontem denuncia con
tra Francisco Pereira cie Castro, vulgo «Chi-;
co Cabellcira», como incurso nos artigos
303 e 201 § 1" do Código Penal.

Segundo consta do inquérito policial o
réo no dia 28 dc agosto ultimo na rua da
Engenhoca, feriu Horacio José c vibrou uma
facada cm Sylvestre dos Santos, que re-
movido para b hospital dc is, João liaptis-
ta ahi falleceu.

i ***** -

Tabelllào NOEitrilJ 0* SILVEIRA
itlIA DA AI.FANDKOA .12 - leleplinne (ili-

(8-1) FOLHETIM

A COLIJMNA INFERNAL
Emocionante romance da actua-

V:.• lidade, de Gasíon Lerou^ 0
2a PARTE

A terrive! aventura

>•#••

l-H
- Sim! en, retrucou Gér.ird, obraçando-a
•citamciitc... mas, para salvar-te, "a ti"!estreitamente... mas, para salvar-te, "a ti"!

Foi por tua causa que enverguei esle fato.
Por lua causa, matei .'. scntinclln...

Matasle a sentinc-llal,.. Matastc a sen-
tiiiella! E' por isso, então, que estás com as
mãos luimidasl...

Sim. estou coberto dc sangue I...
Pois bem! desilc- que mataste a senti-

nclln, que esperamos então?... Partamos"!...
O piar ela coruja acaba de mc assigna-

lar um perigo... è essa luz!..-. Olhai.., dei-
sn-me fechar o batente da janella...

Quem c-stá comtigo?...
Corbillardl Ellc está «le guarda! Oilvni

com certeza qualquer cousa 1... Ob ! "o mais
etifficil está feito"t... Agora trata-se dc não
compromc-tle-r a nossa fuga... Sangue frio I
Coragem, minha Julieta! Abi minha pobre
qucriilinhal Como estás tremendo I

E' dc alegria, meu C.érnrd!
Meu onrort
Ouve. r. emprosa pôde agora não dnr

bom resultado, disso ella, com voz tremula;
é-mc indiffcrente; estou a teu ladol Não nos
podem mais separar, não 6 verdade?

Com certeza I disse Gérard,
.Si nos surprebendessem... pois bem, tu

me matadas! - \
-.Jiftot Ba «uvAr-te-i_±, "

—• Emfim, n cousa pcor que nos possa sue-
ceder agora, será dc morrer juntos... E' pre-
ciso agradecer a Deus, Gérard I

Sim, siml concordou Gérard, mas não
pronuncies nem mais uma palavra c deixa-
mc prestar attenção...

E nrrastarn-sc «le joelhos até á janella...-
A lua ainda estava a brilhar terrivelmente...

Apezar da claridade perigosa, Gérard che-
¦gou a cabeça cutre os dous batentes da jancl-
Ia. Immcdiatameiitc o piar da coruja fez-se
ouvir e tão lugubre, tão lugubre, que Julieta,
npezar da presença dc Gérard, estremeceu
cm todas as fibras.

Cuidado, Gérard! Oh! esse piar.-..
Percebo a cadenda dc nina tropa em

mareba, disse Gèrart\ com voz abafada, c
acabo dc avistar, na volta da estrada, a ou-
tra sentinclla que veiu até á vereda o que
vae ficar certamente, surpresa por não cn-
contrar a outra que ali estavat... Contanto
que não venha até aqui... que não veja o
cadáver 1...

Onde eslá o coito?,., perguntou Juhc-
Ui!...

Ora! O corpo ficou no seu logar, dc-
baixo da nossa janella, não perdi tempo em
cscondcl-o... .Hen» deves compráhendel-o.,.
Caludal... Ainda outra piar «ia ooruja....

Obl isimi E' horrível!... Nunca consc-
guiremos fugir!...

Dous dc misericórdia!..-,. Julieta confiara
demais na sua salvação!.-,. E por mais que
se manifeste o desejo dc morrer juntos...

E' tão bom "viver" juntos, quando a genle
se quer!,.. 

"

Gérard abandonara o seu poslo dc obscr-
vação; voltara para onde estava Julieta, sir-
trando ambos no quarto...

Parecia ter tomado.uma grande resolução.
Meu queridoI... Meu querido!.,, que

vamos fazer?... Que queres fazer?... On le
vaes?... Não te encaminhes para ali c fala
muito baixiuho... lia gente, no eruarlo ao
lado...

Bom sei!... A "espiã" abi está.
Julieta exclamou:

Abi... E cncocslou-sc na parede; cm
seguida, balbui-ioii, como que mc. exterior:

Sabes?... Mas, como sabes?...
Vi-a entrar na hospedaria, envolta nn

seu manto e oceultando o rosto com um véo,
c no bosque Saint-.Tcan, onde estava eseon-
ilido, via-a entrar no quarto próximo ao teu
üm boche que. chegou em auto não tardou

a ir ao seu encontro... Depois, nada mais
vi do que se passava no quarto, porque o
Doche abaixou as cortinas...;

Julicla, ainda uma vez, recuperava a vltlt:
Gérard. não havia reconhecido sua mãe!...

Sinão, não duvidava dc que elle a matasse,
o que, no seu modo dc pensar seria pura
justiça, mas também não duvidava dc que
ellc, 

"pralicado 
isso, se suicidasse, o que sc-

ria o final de tudo!
Julieta, como se vfi, tinha a respeilo dc

Gérard a mesma opinião que Monique, c ítm-
bas tinham razão.

Gérard riscara um pliosplioro...
Que eslás fazendo?...
Bem vésl estou examinando a poria!...

Ora, a porta que Gérard examinava era a
que os separava do visinlio elo lado 1

Que pretendes fazer nhi? Nada se pôde
cmprchcndcr... Essa mulher não eslá só...
Fcind eslá com cila c, lambem, um oulro of-
ficial

Não!
MIO

respondeu C.érnrd, si assim fosso,
rias tão tranquillo. Vi partir o bo-Terins

che no auto. O capitão Feind ia cm sua
conipanhin! Esla anullier devia ter vindo nqui,
para tratar mesmo dc um caso de espiona-
gom. E, agora, não so deve demorai'... E
talvez, já tenha partido. Si pudéssemos veril
fical-o!

Ha pouco Julieta estava tremula; gelad .j
agora o suor cm bngas corria-lhe pela tesla,

Verificar o que? Que lucro teríamos nós^
passando por inqiièllc quarto? 

'.Estamos tãa
bem• vigiados por todos o.s lndos!

¦— Não, justamente, não! Pelos fundos da
casa, fazendo um pouco dc. gymiiasíica, ne-
mos probabilidades ele alcançar o bosque Saint-
Jean, sem despertar a attenção.

Achas? Esperemos, enlão, que não sc re«
pita o piar da coruja... E voltaremos por onda
vieste, é o mais simples!

O pliosplioro apagara-sc cnlrc os dedos de
Gérard.

O trinco desla porta i fraco, disse ellc,
mctlo-lho os hombros e cila sc abrirá im-
mcdiatíimenlc! Si cu tivesse certeza de que
a espiã já não está abi!.,.

Oh! cila deve ainda abi eslar, proseguiij
a rapariga; ainda ba pouco, cu ouvi-lhe o/
passos... . .

Sim, más desde que aqui cheguei, nadf
ouvi... Ah! Que luz será essa?

Onde? indagou Julieta que sabia pcrfèu
tamcnlc elo que se tratava..,

Gérard já se havia dirigido para a aleova,
allraliido pelo r.iiosinho dc luz que ahi aca-
liava ele avistar... c que provinha certamen-
to do quarto mysterioso.

Sem saber como poderia explicar o sen
gesto, Julieta correra alrás dc Gérard, dc-
tendo-o.,.

Que? Que ha?,..
Ella lhe apertava o braço a ponlo de ma-

chucal-o!
Julieta não podia cnlrelanlo dizer-lhe: "Não

olhos1" seria aguçar a sua attenção, a sun
curiosidade, a isua angustia de saber.., Lem»
brou-se' subitamente do dizer-lhe:

Já não se ouve o piar da coruja.
E, então 1

S— E, enlão! fujamos pela janella!...
.(Contimía.X.
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Externato Maurell da Silva
FUNDADO EM «1906

Curitoit clc PreiMrolurimi e Curto» Informe «I «rio c Primário
DIURNO E NOCTURNO

CORPO DOCENTE' Drs tAlm X.m" Dr. Amo-
«io Leito. Dr. Piiiiínliòa da .Silv;i, Dr. Mondes tia Aguiar e
Dr. Pedro do Couto, do Pedro llj Dr. Bnucs de Soiizü, da
Escola Polyteclimc.i; Dr. Ferreira do Abreu, delegado geral no
Riíisil dn Ássocliiçíb Polytcchiiíca Francoza} Dr. Pnulo Dia-
mantino Lopes, engenheiro civil; Ruy do Vaseoncellos Reis. e
Dr, Americano do Brasil,--Secretario! Americano do Brasil.—
Proprietária: Analia Maurell da Silva.

RUA SETE DE SETEMBRO -170

A M>!Tg°~ Terça-feira, 7 ile Novembro de 191!'

EXTEftNATO BO AVENTURA
Director, Dr. Oswaldo Boaventura

Cm aos dc prcpiiratoríos e cursos primário
c intermediário~S5S Al l.\S llll U\\s 10 XOCITUIIXAS SECorpo Docente - Dr. Joio Ribeiro, Gai-

tão Ruofi, Mendes de AgiTar, Arthur Thlré, Álvaro
Esplnhelra, do Collegio Pedro li—professor Brant
Horta, da Esoola Normal—Drs. J. Mastrangloll o
Oí waldo Boaventura, conhecidos professores.
22. RUA DA ASSEMBLÉA. 22

RftO DE JANEIRO

A "SUL AMERICA
=sw

Companhia de Seguros de Vida
FUNDADA EM -1895-warn-

A MÉD.CÍNrt VtGETAL

YUGÁTY
(Gono-bleno-cida)

Cura d (fóriovfhún vrcenlo ou elironiaí, nor muls tw
tiíjn que sejn, — De todo inoliciisivo no

cstoinnffo o intestinos
EXCLUSIVAMENTE VEGETAL

=38

mf V-^''-*-*-^^^^^*''

íliin tin Assçihlilõa r,2 Rua Buenos Aires 2llâ
ituii tin Qmlniulti r>7 lluti Huenos Aires 188

A «Sul America» estií distribuindo entre os seus segtt-
rados lucros quc representam em muitos casosum augmento de 60 o|o da somma

garantida na apólice, ou uma reduoção
nos prêmios pagos de 35 o|0

Garante-se assim UM SEGURO KCONOMICO muito
lucrativo e COMPLETAMENTE GARANTIDO POR

UM ACTIVODI2

Mais de 39.ooo:ooo$ooo
mt9B

Dirigir-se á sédc so-!a'.
RUA DO OUVIDOR. SO
(EDIFÍCIO PROPRIO)^=E=
Ou ás siii.cursaes c agontes

J$t«t«^R«;aaiftxii«iSfc<ei c^Oinrr» t«»

PHARMACIA E DROGARIA BASTOS
A PREFERIDA DO PUBLICO

>WM-aaa-a-Ba»-a-aMaaMa»^a-BMa««>»aMaa_B^a_aa_»-Wa_a«aaa»«aaMa- . - --

Orando sorlinionto .Io prediletos chimices o especialidades
pliariiincciilica", importação dir« e'.u 'Jos melhores fabricantes da
liuropn o America.

_ Caprichoso servido .!•; pharmacin o laliornlorio por pessoalhabilitado, sob a ilirficçfio -lo phurniaccutico Landido Gabriel.

III

PREÇOS MÓDICOS
RUA SETE DE SETEMBRO, 99

Próximo á Avenida Rio Branco

„ A CURA DAS ULCERAS
; i-ertitas chronicas, darthfos, empigens desapparecem
inlallivelmeme em poucos dias com o uso da Pomada
Maravilhosa (pomada antilièrpetica) de Th. de Abreu. Mi-
lliáíes do curas. Depósitos : Bragança (fU, rua do Hospi-
cio n. 9, e pharmacia Abreu, Voluntários da Patüa n. 245.

CORAÇÃO
Moloslias elo coração, com falta do ar,

cansaço, h.vtirnpfsias, pés incluído?, palpi-
{aejòos, dores do lado cse.uerdo, rh. unia-
íismo o syphilis elo coração, lalejanionto
Ias nrlonas do pescoço, suffochções, lc-
lôcs, eniliicarilite.-, dilalnções dus vasos
ilcsnppareccni com o uuico especifico eles-
Dohcrto o APPIIOVAD0 PULA SAÚDE
PUBLICA, 0 CAllDIOGE.SOL. Brilhantes
(uras! Receitado pelas notabilidades
Hicdicas !

Eiif«.iitr.i-sc nas boas pharmacias o
lrog..rins. Granado à Filhos — IIua da
Uiiniguayaiia n. 1)1, llio de Janeiro.

I

1NEURASTHENIA
0 llcmalogchol elo Alfredo ele

Carvalho ó u único epio cura esta
terrivel moléstia; innumeros altos-
tados.

A venda nas boas pharmacias e
drogarias do Itio o das Estados.

Deposito; — 10, Itua 1<> do Jlàivo.- llio.

-CAMPESTRE-
OURIVES, 37

TEL». 3.666 NORTE
Amanhã ao almoço :

Colossal feijoada.
Lingua do Rio Grande com

feijão.
Ao jantar :

Marreco de cabídella.
Além dos pratos do dia, o

menu é váriadissinio.
Todos os dias ostras cruas,

c mja e papas.
F oas peixadas e bacalhoadas.

Camarões torrados.
Sardinhas rias brazas.

Preços do costume

Cabellos brancos
Usae brilhnhtinn (eTriumpho» parãacas-tanliãl-osi l;ni-co 3S000. Vende-Sá nas

seguintes perfumadas: Bnzin, Nunes,
Ciimi Postal, Giinafa Grande, Cirio, Ilcr-
hiiinny e ('.ninado & (!. o cm Nictheroy,
drogarias llarçellos, Mixla o Lopes.

üâilS
¦ A_ Mala Cliinczn, á rua do J.avràdio

li. 61, é a casa epio mais barato vende,
visíò o grande sortimento que tom; chama
ft uttenção dos senhores viajantes.

fj^&u-mdméè
O fortifica nte rápido, de gos-

to agradável, resultado ideal
nos casos de debilidade sèral

F. II. BETE1LLE
Representante para o Brasil
Caixa do Correio, 1.907

Ri i do Janeiro

ILIEIÍÍ _ia

Fnz-so qUált.üer postiço d
arte com citbdllo caido.-

3SÜÜ0

3S.0QÒ

2S000
-0$0u0

•2S00Ú

m

Penteado no salão
iMunicuro)— Traia-

mento das unhas
Massagens vibrato-

rias, appiii ação
Tintura om cabeça
Lavagens do cabeça

,'.

Perfumadas finas pelos me-
lhores preços

Salão exclusivamente para
senhoras Casa A NOIVA,DO
rua Rodrigo Silva 30, antiga
Ourives, entro Asscinh eía e
Selo de Setembro. Telephone

1.027, Ceu Irai :&

AUTOMÓVEIS FORn
Grande reducção nos preços I!!

De aceordo com a nova tabeliã para 1917 fixada pelafabrica, estes afamaclos automóveis, que têm alcançado
no Brasil o "record" nas vendas, serão vendidos a

partir de 4 do corrente a preços sensivelmente
reduzidos

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

Double Phaetons.
Voitureítes....

¦ ¦ * 9 e

Para mais informações na

CASA FORJD
Avenida Rio Branco, 170

(Prédio do bvcéu de Aries e Oiílclos)

Modista
Faz vestidos por qualquer figurino com

toda perleiçilo, rapidez o preços baratis-
íimos. Ilua Gonçalves Dias, 37, cnlrada
pela joalheria Valentim.

TELEPHONE 091 CENTRAL

CAFÉ» SANTA RITA

HOTEL AVENIDA
O maior e mala Importante doBrasil, Occupando a melhor si-tunejão da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.Freqüência annunl de 20.000 clien-
inliinP'^ coíaplétâ, a partir do
lUíUUD.

End. Teleg. — AVENIDA
nil) DB JANI51HO

Itua do Acio n. 81. Tcicphono 1101 Norte
o rua Marechal lToiiano, -2. Toienhome
1.218 Norto. '

%Wàm h
^-mm-^ÊLX __^__S_ta_k__ 

^^^^m¥ 
^Am\m%m .^A\9—^^^mmmmmwÊ—mmm^^ÊmmT.

Chapéos de sol c bengalas
O mais variado sortimento encontra-
se na CASA ÜAIIU0SA, praça Tira-
dentes n.6, junto á CamisariaPro-
grosso.

N. D. — Nesta casa cobrem-so
chapéos e fazem-se concertos com
rapidez o perleii;ão.'

Professora de corte
Habilita a cortar por escafa geométricae pratica qualquer modelo, inclusive tail-

leur, em poucas lições
Tamboin corta moldes sob medida o

podem sor em fazendas, alinhavados e
provados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Rua Uruguayana 116 r andar
m.. 3.573 NORTE

Mi adquirida ou hereditária em todas as
manifestações. • llhcumalismo, Eczo-
ma-, Ulcoras, Tumores, Dores museu-
lares c ósseas,- Dores de cabeça nor
cturnas, otc. o todas doenças rosul-
tnntes de impurezas do sangue,

— curam-se jnfailiyeiriionle com m
Lmco quo com nm só frasco faz deaapparecer qualquer mamíestação. Umacolher após as relciçòes.; Em todas as pharmacias.

LM

isiiimpüífeiii
CMipnihla li LMtrlai NioIimm

(ft Iraill

'*•' ..fçeVs piilillcaH, soli a flucttll-
miçrtei (fn iiovcini» fiiilernl. A* Si l|ü o
iioh «ablmiluN An 3 linriiHi A run

Vhcondo «Io lliilniiiiliy u. ii

Amanha Amanha
330-3I*IWn

Por lSüOO, cm meios

Sabbado, 11 do corrente
A's 3 lioras dai tarde

310— 22*

50:000$000
Por 8*000, cm dcclmos

Os pedidos du bilhetes do lute-
rlor «le've'111 sor iicoiiipniihiideis do
mnis Cüll réis pnrn o porto do Cor-
rcio «; dirigidos uns nuontcs (tornes
Nn/.uiotli & C, rim dn Ouvidor
11. 01, tnixii 11. 817. Tolotf. I.IJS-
VEL o mi cosa V. Quliiiniiios, Ho-
sarlaí, 71,
eellus. eu

'Io, 71, psepiinn do lteco dns Cnn-
Ins. culxa do Ci.ir.li. 11. 1.273

Pó ile arroz DORA
Medicinal, adlicrcntc c per-

(limado. Lata aljíooo.
Perfumaria trlando Pangtl

Unhas brilhantes
Com o uso conslnnlo do 1'iihollno, as

unhas ndquirom um lindo brilho o cx-
collcnto cor rosada, epie não dosnpparnco,
.'linda mesiiio depois ele lavar ns mãos
diversas vezes, l-tn vidro, lSl.00. lio-
uieite-sc pelo Correio por 'JSOOO. Na
•A" (inrrafu Grando», rua Uruguayana

11. CO.

Compra-se
qualquer qunnlielade ilo jóias velhas

com ou sem pedras, elo qualquer valor o
raiilelasdo oMonte elo Soexorro»; paga-so
bem, ha rua 

'Gonçalves 
Dias n. 37.

Joalheria Valentim
Tclnphono 91)1 Cential

PETISQUEIR4S V PORTUGUEZA
Filial ela casa Darrocas. Tol. 397i Norlo.

105, rua do Rosário, 105
(ENTRE QUITANDA E AVENIDA)

CASA MAlltIZ Tòleiih: 125?. Norlc
181, RUA DO HOSPÍCIO 181

(canto da rua da Conceição)
AMANHA AO ALMOÇO:

Salada dc peixe á fragateira.
Peixe dc forno ú poitugueza.
Cozi.io c-pecial.
Mocotó guljsado.

AO JANTAR:
Sopa & brasileira.
Bacalháo guizãdo com batalas.•Pçrú recheado.
Peixadas o bacalhoadas.
Queijos da serra da Kstrella.
Castanhas assadas.
Todos os elias ostras frescas, mexi-

lliões c caças.

Vinhos superiores. Chopp
da Hanseatica.

Manoel Fernandes Barrocas

PINHEIBU 80BHE J01AS

CAUTELAS DO MONTE DE SOCC0RR0
CONDIÇÕIÍS ESPECIAüS

45-47, RUA LUIZ DE CAMÕES, 45.47
OaM QONTHIER fundada em 1807

HcnrY & Armando

Esta constipado? ê=m
TOSSE AAUITO 'P'-*^-**

CapilinaI
PREÇO DE 1 VIDRO F?1 liOOO'W«

VEMDE-SE EM..TOD£S AS PHARM"ÂCl4|i:

LflaOR/lTPRlO rlOMCIOPflriCO ALÜGRT0 LOPESt<5§S
RIO PL7 r Nf.r.NMO 0( Uf.NTPO^'6, H\Qm

-¦-¦¦¦¦¦-¦-¦¦BnB.
Rigolonieiilo ni'rv.»<o, liiila do nppc-
iii.,,i'ii(!..i(;it iuoiilo<Knii|;liiiniiiiii«, nu-
pi.tiu.1'111, rnclnllrmo, heunt>>tlioiiin *•
nmlí onorgiio tônico. Unicò qiio com
um •''¦ Irdico fui unamontur de um u
(Imis kiiuii ii" pe-o. Miiluiros elo cuítw.
Km úiiliii as pliiiiiiiaciiif. IJcp. Umjfiuça

Ciei. Ilua do Hospício n.'0, Grnmiilo.—llun l.ilo .Mun.ou.il o riieo.bíTg AI)
Vuliinuiriui u 415.

mi PI
BBBBni

0 BOM FUMADOR DtBpr uai.
PAPEL DE CIGARROS

do BRAÜNSTEIN Iróres. - PARIS
rorteteJoíís do EltiSi '.:¦:¦ >, iit

9na1lp.es UC:lcai tmWAut
para PAPEL «Je CIQAHROS
cm Re3mas e Bobinas

Fora do (^onciirio :
Londres l'J0S — Turln Iflll%28S

FUMADORES, Exijam cm todas as tabacarla Z. 
tf

O ESPECIFICO DA

ANEMIA ETUBERCULO «o P

Vinho Rpconstituinte Silva Arujo

DINHEIRO
Einpres(a-sc sobre jóias,roupas, fazendas, inefaes,
pianos, moveis e tudo

que represente valor

Rua Luiz de Camões n, 60
TELEPIIÕNeT972NORTE -—

(Aberto dns 7 horas da
manhã ãs 7 da noite)

J. LIBERAL & C.

Não precisa de reclame
LAMBARY

Aguà mineral natural
DEPOSITO GRIIAL

Rua Theophilo Olfoni n. 34
Telephone Norte 355

A NOTRE-DAME DE PARIS
Grandes saldos em todas as

secções a preços sem prece*dentes.
Oificina de costura e tallleur

pour dantes

LOTERIA
DE

PAULO
Oaranlida pelo governo co

estaeiç

Sfsta-íeira, io do corrente

Por 1.Ç800 1

ínri«

i^ao^liludam!
Com os preparados para a

pelle. Usem só a PEROLINA ESM.M.-
TE, único que adquiro o conserva
a tiellcza da cutis. Approvado peloInstituto «Io tiellcza dc Paris o pre-iniado pela Exposição do Niio.no. Pre-
to asooo.
Encontra-se á venda cm todas as

ncrfiiiiiarias anui e cm S. Pnulo.¦¦-i-B--a_B_n«a__i

Líquidos o comestíveis Unos
Grand Bar e tf otisserie

Proçresse
II, Largo de S. Francisco de Paula, <I<1

TELÉPIJOJiB 3.81.1-N0IITE
«José J\li(|ticiz Domiiigucs

O mais eoíilorlavel salão.
Primoroso serviço «Ie cozinha eii-çani-

sado pelo nosso togão modelo ranidçü o
conforto, funçcionrinilo ú vista'dos Kxmos.
freguÒEOSj quo tanto lionrnm esta çjisn.

A's 22 horas: seivi.;o e.-|ice'iiil ilo ccias
acompanhado por uma sahorosissima can-
ja especial
Amanhã ao almoço:

Mnvonnnisc dc salmão.
Caldo verde ao Progresso.
Especial angu á baiiiana.
Familiar 1'cijoada.
Cordeiriiiho com arroz de forno.-

Ao jantar:
Menu de suecesso...
Deliciosos vinhos.

ESCOLA DE CORT
Mine. Tcllcs Ribeiro ensina

com perfeição a cortar sob
medida e com os mapp.is, cm
25 lições.

Pratica por tempo indeíer*
minado.
Moldes experimentados c ali-

nhavados.
Acceitam-sc fazendas para

vestidos meio confeccionados.
Atilas de chapéos. Av. Rie»,
Branco 137,4o ándar.Odec-n ;í
direita do elevador.

MOVEIS
Aluga-se por preços muito

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

A FIDALGA
ltestaurant ondose reúnem as melho

res familias. Iligorosa escolha Iciiu dia-
riameute, em carnes, caças o legumes'
Vinhos, importação elo marcas exclu.-ivas
ela casa. Preços módicos.

RUAS. J0SE', 81 - Telep 4,5111 C.

MAJfESTIC
Charutos finíssimos'feitos aí

Imão 
com superiores tabacos

de Java, Havana e Rahi;.
¦ Deposito: Rua Rodrigo Silva

DENT1ST
A. I.opcs Ribeiro, cirurgião doiiíi:-

Ia pala Faculdade do Medicina do llio
do Janeiro, com longa pratica. Traba»
lho- garantidos. Consultas diariamente.
CoiiÃiillono, rua da Qúitaiiela ii". -1S*;

CHAPÉOS
Últimos modelos cm vellmlo,

palha e seda a i_3i>, i55>, 20$ e
25?j>; tingem-se, refòrmam-se
palhas; a 4^, 3$ e 5^', ;\ rua
da Carioca n. 10: áccèitam-se
alumnos.

Vendem-se
jotas a preços baratissinios: ni.

rua Gonçalves DM nl d

Joalheria Vale
Teieuhono _. P!)-l

Cllf!
Central

ALTA NOVIDADE
JÚJX

h. .12—1° andar

Theatro Carlos Gomes
Companhia do Edcn- Theatro dc las-

boa-Emnrósa Teixeira Marques-
Gtrenciá de A. Gorjão

HOtTJEC HOJ3EG
Duas sessões—A's 7 3/1 o o 3/-1

da noite
Formidável o eslrondofiisimo êxito

A popularissimã revista em dous
acios c nove quadrosO 31

O panei de »17» por CA1U.0S Í.EAL
\ O papel .le »3la por JOÃO SILVA.

Toma'_ parlo toda a companhia •
Scenãrios doslumbràritiisimos

l)!ia< csliinlcnnlcs- aiiutiièoscs
VIVAM OS ALUADOS! O J'ST0-

1 !Cll. 1'I.TI'
Apezar dn ir.:;:: u-

Bilhete; á venda em
as casjs Iotericas.

odr

••••'o alran- 1
hrtivcincnto 8

!•¦—' O .IU |'.UAMJIJi: 
j

.; 3k_aá_BS_BsC

THEATRO REPUBLICA

Tuberculose
O mnis moderno especifl -o quc cura ei

o STENOLINO, receitado o admirado pelainotabilidades médicas do paiz o ela Ku-
reipa. Cicatriza os pulmões, mata os ini-
milhos, dá vida e saudc ás pessoas Ira-cas, anêmicas, dyspopticas ¦neurastheni-
cas e fortalece os nervos, dando o vigorda mocidado. Drogaria Granado & Filhos.
rua Uruguayana, 91. Vidro ?>$; pelo cor-rcio, 7S5ÜÜ. Ccnlenasdo altcstadosl

Leitura Portugueza
Aprcndc-sc a ler em 30 lições (domeia hora) pela arte maiiivilliòia do

grande ponta lyrieo João do Uí-us.
Vontade e meinoriive todos ii|íióndoih

cm 30 lie;õcs, homens, senhoras c cm-
ancas. Explicadóròs : Santos Draga o Vio-
leia llraga.

—-S. JOSIi'52, 1 andar

I
I
| Folhinhas e Blòcks
g!j para •l Si 7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N GO

Curso de preparatórios.
Mensalidade  2).>oòa

Empresa OLIVEIRA ti G.
Grande comonnliin italiana do operetns

GAKAMBA-SCOGNAMIGblO
Director artístico, Gav. ENRICO VALLE

—Direcção musical do maestro BELLEZZA.

HOJE - A'78114 - HOJE
A PEDIDO GERAL

EV-A.
Eva, MARIA IVA.MSI ; Gipsy, STEFI

CS1L1.AG; Oetavio, WALTER GRA.NT;
llageiberlo, E. VALLE'; Larousse, CON-
SALVO.

EVA conslitue um dos maiores «Ritos
dosla companhia.

Amanhã -|i>HINCi:/.A DOE D0LIARS.
Prefíroniiia aus assignantos ale ao meio-
dia ele amanhã.

Depois do amanhã, quinta-feira — A
nnvisíimn i poreto de deslumbrante mon-
tàgf-s, Grande suecesso d« couipanhia—
P -J DA RECLAMI.

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO —

Tournéa s Gremilila d'0liveira
HOJE; :HOJE

Terea-fcira, 7 elo novembro
A's 7 3/1 e 9 3/4

Primeiras representações da notável
peça cm Ires netos, ile IIENRY BRIEX.tra-
diicijãó doED. VICTORINO, o maior exilo
da Comedia Françnisa em 1913

SIMONE
Distribuição : Simone, CREMILDA Dü

OLIVEIRA ; llermiiiiai Judith Rodrigues;
GeiigeltcJulicta do Vaseoncellos; Edlíafelo
Sergoac, Alexandro Azevedo; Dorsy, A.
Serra; Scrgcac, pne, Fcrreiia do Souza;
Mi. hei, Luiz Soares: Mignitr, Mario
Aroso; Burtin, J. Soares: Cliainlraux.O.
Soares; D ulor, Jo>è Soares. As « loi-
leites > oa actriz Creniilela do Oliveira
furam confeccionadas no te atelier » ele
Mine. Teixeira, avenida Central, 147.

ii Mise.-ch-.-cèiió » do âctor ALEXA1S-
DRE AZEVEDO.

Âjuanhã, á» 7 3/1 e 9 3/4-SIMONB.

Clnema-Theairo S. «José
Empresa Paschoal Segreto

Companhia nacional, fundada em 1 de
julho do 1911—Direcção scenica do
aclor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchestra, Josó Nunes.

CASIN0 THEATRO PHENIX
ULTIMOS-ESPECTACULOS

HOJE: :HOJE
7 de novembro de 1916

Tres sessões—Vs 7, 8 3/4 e 10 1/í

f Relea Si
GRANDE SUCCESSO

Os espeetaculos começam poi*
ção de filma cinèniatògraphicos.

Em ensaios—DA CA' 0 PB'.

HOJE HOJE
Terça-feira 7—Festival da rainha do

transformi-mo

M,1c°„Rarlc-MYS'rl:iuOS 1)0 TRANSPOR-
MibJiu, com scenãrios transparentes, dei-xa ndo es espectadores observarem « devisu » tento o Iraualho.

2«_ parto-Cinco centinielros do oneracômica. Indicando também os meios dotraiisloriiiismo.
3» parlo-Gran Tlieatro Variótés. comnovos números <lo FÁTIMA MIRIS.

IMA FESTA EM TOKIO.

imtima8».^'^11111 do e5PflC'ac»l«Í do

II'A 

UMA MIRIS.
-¦».»..«*_

• Prdxímamonlo —Estróa daMmMBbia
ADEL1NA-AUUA ABR iNClIES? ^

Oarage Elite
.—i . «^ > ¦ i n^i

Automóveis de 40 HP.
Para passeios, excur-

soes, etc.
Telep. 476 Sul
j~~B-BBaW-aWW-MBB--BMBK_5B

JFALACiTtIíÍiJ^
Grande companhia italiana de une-

rotasJÇTTORE VITAI.E .

| 
CYCL0 THEATRAL BRASILEIRO

.HO.TR umn
TeTça-leirá;; 7 de novembro—

A's 8 8/4 da noile
IBR^" ° grande, único o in-™ comparável sueces s oiheiitial. Deslumbrante montuc/un.

Exilo absoluto de a miso.on-scòno »e mtircaçfio '

Professores do Pedro II: obteve nos w.v
1110^ do anno passado líl appruVayJeii
Nenhum elos seus nluihiios foi rcprovaeloi
Itua Sete elo Setembro 11 101, 1 and r.

ASTHMA
A cura sei sc òblom com o e-pecifleo

ilcscOlinrlo pelo Dr. ICiii;;'s Palmcr, J
t.AUDIOGKNiiL.; não falha nas afflicções,
chi do- no peito,- fui Ia de ar, accessos.
Drogaria Craniído o. Filhos, rua l:.i--
«uavana, 91, llio dc Jiuíeiro.

Viiiio. G$00ü; pelo Correio, 8$500, !
Attestados de valor.

raicaKaaiis:ii:.jiiaaa^

Cabaret Restaurant

CLUBSVIC
I A elegante bòíibiiniilèrc

AR.rt

[|IS1I1~[1|
Notih-òis crea.;òo- do BERTINE

PINA G1QANA o C1PRAKDI.
Amanha-A BONECA.
Bilhetesia venda na Avenida Con-trai 11. l;)8. Teleplionò U. 573, CasaLopes Fernandes & C.. das 10 damanhã as (! ,!a lar to.
Ilriivomente, a nova «perota — Cl-MiMA STAR.nm

Hoje, ás 9 horas, cplds<al sucoosso
do programma dc artistas sob a diiccçüo
do ARISTOCRÁTICO ciilíarclierGIÜSTISO
MINUltVl.M, cômico moderno, o n\M
ejuoi leio da élite carioca.

Hoje, tõrçn-lciia—Grandes csiitas ".
LA G10C0NDA, cantora internacional.

Programma:
M. CLARITTH, ciintora Ivrica.
LA HUl.l.i SII.IANA. estrella italisüa.
li. e M. MINÉIIVINI, 110 novo repertório.
VISCONDE ABELARDO;
LA CARMELITA^ bailarina «espanhola.
La GIOCONDa;cantora itálo-arscnln*
IRMÃ MORA, i-aiiçi nelista.
RAUL, láüista pòrtuguez.
Variado corpo do bailo.

ARTE, MUSICA, n.iwr.s
i Orchestra elo tzigaiios, sedi a Ji^,ci|*

do prolessor brasileiro ERNESTO .Ni-'!i'>

Toelos ao Mozart. Xinguem faüe.


