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A inesperada victoria do Partido Democrataterá mesmo uma grande significação
ante o conflicto europeu ?

Banattmaa ¦
Interessantes detalhes do pleito

A significação do resultado do
pleito, segundo o Sr. Amaro Ca-valcanü

O Sr. professor Amaro Cavalcanti, ipic lem'desempenhado varias commissões no estran-gcjro, pi-iiii-ipnlineiitc nn America do Norte,ser um especialista em iissuinptos da po-sobn
liliea do nosso continente c uni ponderado òb-tervadoi- dos honicns o dns cousas dos líitados

O Sr. )Voodrow Wilson, reeleita presiilen-**! dos listados Unidos da America do
Sorte

Piiidos, desses mesmos listados Unidos fez cs-
beeiiics estudos c onde eom tanto fragor aca-
bam de se ferir as eleições presidenciaes,Hoje, deanle dos últimos telegraiuniiis so-
bre aqucllas eleições, não resistimos :'i ciiriosi-dade de lhe pedir uma ligeira impressão sobroo pleito, embora S. Kx. estivesse com os mi-
mitos contados para a visita de um estrangeiro
illnslre. ..— A reeleição de Wilson eslá acima da cri-l.ieá. ü quiidricnnio «pie sc finda é a maior rc-
eomiue'nduçno (pie porventura poderia existir
pnra aquclle nome notável. E' verdade (pie oreeleito, segundo sou agora informado, prati-ton alg-in- v-i- ipie podem soffrer a censura
de. mui,;.; si quizermos ler em vista a situa-
ção ini; nacional dos listados Unidos. A re-eleição, porém, parece mostrar que aqtieile pre-sidente, evitando sempre se empenhai' no con-flieto europeu, inas não deixando nunca de la-vi-ar protestos e notas diplomáticas, interpreta-.va eom fidelidade o pensamento predominantena opinião americana, lista é, pelo menos, a
impressão que eu lenho dc momento, embora
nuo nic cause surpresa o faeto de ficar maistarde demonstrado que a reeleição de Wilson
haja significado o desejo dc se mudar a orien-
tação alé aqui seguida pelo próprio reeleito.»
Ã primeira noticia

NOVA YORK, 10 (A NOITE) - O Sr.
VV. Wilson foi reeleito presidente da Re-
publica por uma maioria que alcança agora
a oito votos.

O Sr. Wilson reeleito
NOVA YORK, 10 (Havas) — Obteve maio-

ria de eleitores o Sr. Woodrow WiIson.
LONDRES, 10 (Havas) — Telegrupham dc
ESS SS5

Nova York comniunicando ouo O presidenteWilson foi reeleito.

A votação
'NOVA YORK, 10 (fluvai) — O prcsldlnloWilson obteve maioria dc votou no Estado daCalifórnia, possuindo actiialmcnto 272 t«cl-

tores.
Com esln totulldado já o Sr. Wilson olean-

ça a reeleição.

A communicação ao Sr. Wilson
NOVA YORK, 1Q (Havas) — O presidenteWilson obteve maioria do eleitores na Cali-

fornla.
Do Asbury-Parl. Informam quo o Sr. Tu.

inulty, secretario da presidência, telegraphou
ás 11 horus da noite no Sr. Woodrow WII-
son, que »c aehuva a burdo do hiato "May-
Flour", communicando-lho formalmente auni reeleição.

Mais detalhes do pleito
NOVA YORK, 10 (A. A.) — A' mcin-nolle

o escrutínio da Califórnia era favorável no
Sr. Wilson, qne linha augincntado as proba-bilidades da sua victoria eleitoral.

NOVA YORK, 10 (A. A.) — Ao serem eo.
nhecidos hoje, pela manhã, os últimos rcsul-
tados da eleição presidencial, cessaram eomplc-
lamento ns apostas quanto ao vencedor, sen-
do geral a impressão de ter sido reeleito o
presidente AVilson.

NOVA YOUli, 10 (A. A.) — Corre com In-
sistencia que os republicanos vão protestai'contra certas eleições, exigindo, por exemplo,
novo escrutínio un Califórnia, North Diikolu e
Novo Ilampshirc.

NOVA YORK, 10 (A. A.) — Está verifica-
do que o Sr. Hughes tem maioria dc 331 votos
em Minnesota, faltando ainda a votação de
121 districtos, c o Sr. Wilson uma maioria
do G.OOO votos em Novo México, faltando a
esse numero os votos dc 12 condados.

NOVA YORK, 10 (A. A.) — Concorda-se j.i'em que o Sr. Wilson tem a seu favor 260
eleitores e qne o Sr. Hughes apenas conta
212, continuando duvidosos 28 eleitores.

NOVA YORK, 10 (A. A.) — Os jornaes an-
nunciam que o conipulo geral da eleição pre-sidencial dá ao Sr. Wilson 7.315.930 votos
e ao Sr. Hughes 7.2M.C20.

A composição do novo Congresso
NOVA YORK, 10 (A. A.) — Occupando-so

da eleição do novo presidente dos Estados
Unidos, os jornaes dão a composição políticado Congresso Nacional, que c a seguinte : no
Senado, 53 democratas e 42 republicanos, e
ua Câmara, 212 democratas, 218 republicanos
3 progressistas c 3 socialistas.

As fraudes eleitorae» ;
NOVA YORK, 10 (A. A.) — O ministro da

Justiça já iniciou as investigações para as
averiguações das siipposlas fraudes eleitoraes
em Minnesota, North Dnkotu e Novo México.

Uma mulher eleita '
NOVA YORK, 10 (A. A.) — Confirma-se

que a candidata republicana independente
Jeamictle Rankin foi eleita pelo Estado de
Montana.

A confirmação official da
reeleição

NOVA YORK, 10 (Havas) - Está con-
firmada a noticia da reeleição do Sr. VVil-
son, que obteve a totalidade de 272 votos.

O seu competidor, Sr. Hughes, alcançou
239 votos.

Uma droga amarga
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A CARTA DO SR. LAURO SODRÉ
DECLARANDO ACCEITAR

SUA CANDIDATURA
Do Pará recebemos um longo telegrainina,

cujo resumo é o seguinte :"A "Folha do Norte" publicou hoje a
carta em qne o senador Lauro Sodré diz ac-
ceitar a sua candidatura á presidência do
Pará. Causou exeellentc impressão a publi-cação desse documento, tanto que a edição
desse jornal, si bem que augmeutadn, foi cs-
gotada. Nclla o Sr. Lauro Sodré historia
todos os acontecimentos políticos do Pará
e a sua acção, confirmando as declarações
que fez á imprensa do Rio quando para lá
parliu. Cila as cartas que ha tempos lhe
escreveram os senadores Arthur Lemos e In-dio do Brasil, que cm 1912 concorda ram eoma sua candidatura c lhe faziam os mais elo-
giosos conceitos. Diz que Iodas as posições
políticas que tem oecupiulo são o fruto davontade do povo da sua terra, ao qual não
pediu, mns não nega o seu apoio. Nessemesmo documento o Sr. Lauro Sodré diz
qual será o seu programma dc governo.Beahle dn situação financeira do Estado,
acha que é necessário não se administrai'com;pai'lido5. Não .sacrificará os interessesdo listado para servir correligionários. Acha
qne. é preciso fazer boa política para terboas finanças. Còndcmiia as perseguiçõesmesquinhas e promettc collocar os mais sa-
geados interesses do Eslado acima das lutasmesquinhas o estreitas.

Uma sociedade rural
Juiz de Fora

em

—****-
O MOMENTO EM PORTUGAL

c

0 Sr. BernarÉo Machado re-
cebe o correspondente d'AN0ÍTE

LISBOA, 10 (A NOITE) — O Dr. Ber-iiardino Machado, presidente da Republi-ia, recebeu hontem, no palácio de Belém,o br. Adriano Mendes de Vasconcellos, cor-fçspondenie aqui da A NOITE, dessa ca-
pita!, com o qual conversou demoradaiiiciitc.» «m»8n». «
A escripturação das letras

do Thesouro
O Sr. ministro da Fazenda designou o Sr.l.eopojdo Vossio Brigido, funceionario doministério a seu cargo, p'ara examinar a es-tripttiração das letra» do Thesour*.

JUIZ DE FORA, 10 (Serviço especial da
A NOITE) — Trata-se aqui da fundação
de «ma sociedade ruraf, destinada a pro-mover o desenvolvimento da pecuária, nes-
te município.

¦ *****. «

Segundo Darwin..,
"Já a cópia, na polilica nacional,

das inslilui.jõcs nortc-amterieanas,
foi e está sendo a nossa desgraça.
Essa desgraça augmchto, dia a dia,
eom a cópia aclual da polilica iu-
ternncional dos listados Unidos.

Si, porém, amanhã elles tomarem
a altitude que a eleição do Sr. Hu-
ghes, sustentado pelo Sr. Rooscvelt,
prenuncia, chegará n vez de seguil-os
logicamente. Lógica, sim; mas tam-
bem serodiainente, porque iremos
fazer, como imitadores, aetos em
que devíamos ler figurado como pre-cursores..."

(Medeiros e Albuquerque.)

m

Th Simâo — Lâ Isso o Medeiros pão temratão.. O precursor tu **\..,J. ' v

Ao «pie se anuncia, o Senado eslá rczol-
vido a fazor um orçamento "do verdade".
Para isso, si "déficit" houver, confessá-lo-á
claramente, francamente.

>*.' o bom sistema.
Um regra, ns comissões do orçamento tèm

a natural leudciicia do manipular os alga-
rismos, do modo a obter uma "couta do
chegar", graças a qual o orçamento parecesempre cm equilíbrio. O interessante o quoisso so faz pnra iludir os estranjeiros, don-
«Io a impressão da solidez do nosso credito.
dn prosperidade das nossas finanças. Mas e
só prceizaiiientc aos estranjeiros quo isso.
não ilude.

Supor que os financeiros dos outros pai-zcs aceitam documente quo so lhes ponhaos tnpn-olhos organizados pelas comissões de
orçamentos, afim do sc limitarem a vér osalgarismos que estas alinham. & uma puerl-lidade inominável. Aqueles financeiros bus-cam informações mais pozitivas, quo lhessão fornecidas pelos seus cônsules, pelos seus
estabelecimentos dc credito.

Os únicos enganados são, portanto, no fim(je contas, os bra/.ilciros. E esse engano, dan-do a todos uniu impressão dc falsa tranqul-
lidade, faz com que ninguém sc preocupecom n nossa situação financeira.

Todos os anos, cm certa ocazião, ouve-seum clamor formidável do que tudo vai mui-to mal c o paiz está, segundo a clássica fraze,ns portas do abismo". Mezes depois, en-tretnuto, anuncia-se sempre um orçamentoequilibrado ou até, ãs vezes, um orçamento
com "superávit". No fim do contas, quandode novo começam os clamores sobre a másituação, o publico tem unia natural teu-dencia, a achar que afinal a eouza não étão gravo como a pintam. E, encolhendo oshombros, murmura que ludo acabará por searranjar I

Si o Senado souber dizer a verdade, semadmitir os otiniismos habituais, mas semforçar a nola do pessimismo, fará uma ver-«ladeira obra de educação do espirito po-pular.
A verdade é uma droga muilas vezesamarga; mas os remédios dc máu gosío sãofreqüentemente necessários.

Madeiras o Albuquerque
• — -— ¦

A politicagem do Districto

0 Conselho Municipal pode pre-rogar as suas sessões depois
do dia 15 do corrente ?

Em relação ás declarações que nos fez hoil-tem o Sr. Octulio dos Santos, presidente doConselho Municipal, declarações cuja fideli-dade mantemos na integra, a despeito dos
.'.- desmentidos que hoje

apparcceram, teve õdeputado. Gonçalves
Maia, da commissão
de constituição c jus-tiça da Câmara, euse-
jo de nos expender os
conceitos que se se-
guein:— Em hypotliesc ne-
nhuma. Nem por acto
próprio, nem em vir-
tude de lei do Congres-
so. Dizem mesmo queha uma emenda, no
Senado, nesse sentido.
O mandato populartem praso fixo. Em se
tratando, porém, de
mandato municipal,
essa fixação terminan-
te do praso é insophis-
mayel e prevista na
própria lei orgânica,
quando, na falta do
Conselho, investe o

fiid,.! i„ - , Prefeito do governo doDistricto. Prorogaçuo do mandato popular anao ser por outro mandato é um contrasenso.Mandato popular ó eleição; eleição é escolha.e a escouha presuppõe a liberdade de indicarProrogado o mandato dos actuaes intendeu-tes, por si próprios, seria uma immoralidade.ínnominavel; por uma lei do Congresso, ei-les seriam tudo, menos eleitos. Mesmo por-que, si tivesse havido eleição, elles poderiamnao ter sido os reeleitos. Só esta hypothesecoiulemna a tentativa da prorogação.Ponhamos de parte a hypothese da proro-fiação do mandato pelos próprios iutenden-tes. Seria simplesmente immoral. Encare-mos essa prorogação em virtude de uma leido Congresso. Mas o poder que tivesse ca-paeidade para prorogar um mandato politi-co, teria, egualmente, para mandar nomear.A prorogação & uma nomeação disfarçada.1*. uma hypocrisia. E essa hypocrisia apeuasesconderia o medo das responsabilidades.Aada de mais aiili-conslitucionnl e anti-aulonomieo do que essa prorogação de prasodo mandato. E justamente para os que pro-clamam estar o mandato popular incluídonos princípios constilueioiines da União'*para esses essa renovação do mandato de-veria ser olhada como uma monstruosidade,bo o mandante pódc prorogar o mandato aomandatário. E' um principio de direito,li, na hypothese, o mandante é, unicamente,o muiiieipe. Ninguém mais.Certamente, eu não nego e até sustentocom a boa doutrina c com a Constituição
que ao Congresso c que compete fazer a or-ganisaçíio administrativa do Districto Fe-(icral. Mas, por isso mesmo, que elle podelazer essa organisação, como achar mais con-vcniente, e que deveria, em vez dc mandarnomear os actuaes intendentes, autorisnr anomeação de outros, ou de uma commissãoícdcral, com os mesmos direitos e prerogati»yas do Conselho, si não em caracter definiu-vo como e em varias municipalidades doshstndos Unidos da America, ao menos a ti-tulo provisório, emquanlo não estiver emexecução a nova lei eleitoral.

Relativamente ao adiamento das eleiçõese a que se attribue a impossibilidade da re-novaçno do Conselho, no período legal, istonao autorisa nenhuma prorogação de man-dato. Essa impossibilidade eslava previstana lei que adiou as eleições, como muitohem disse o eminente deputado Mello Fran-co; e. si a lei o quizesse, teria logo deter-minado que o mandato dos aehiaes inten-dentes seria prorogado.
De oulro modo, si ainda durante o annovindouro nao estivesse em execução a noviilei eleitoral, teríamos o Districto adminis-Irado lodo o tempo, por um Conselho que,alem dc nao estar exercendo uma investi-dura popular, se prorogava, para si, e uuica-mente no interesse próprio, Um mandato queso qs eleitores poderiam prorogar.Mil vezes a nomeação pelo poder executivocomo acontece eom o prefeito. È nós já vi-mos que nenhum texto constitucional ex-

presso so oppõc a essa medida. Ao contra-rio, desde que o Congresso, em nonie do ar-tigo 34, assim o determinasse; seria até uma
garantia o uma optima solução."

—*—********-*—: _

O Banco de Credito Real de
Minas

, '"J'^DE F0'RA, 10 (Serviço especial daa .NUtih) — Foi approvada a prorogação,por mais 25 aimos, do praso de duração doBanco dc Credito ReSl de Minas, com tfdeloqui.i ' ¦----. — ->i

EDO CHAVES
regressa da França

como cabo reformado
c aborrecido

- * ¦-I Interessantes declarações
.•.üla do novo no Itio «lc Janeiro, por nlgu-mjis horas, chegado hoje a bordo cio "Orila",

<> arrojado aviador brasileiro Edu' Chaves.O nosso joven patrício regressa da França,cm cujo Exercito serviu cerca do seis mezes,tendo partido daqui cm novembro do anuo
passadi}.''

.Era- rnnlda palestra Edu' Chaves deu-nosas suas impressões, deixando transparecer a
alegria dc que sc acha
possuído, tornando no
Kio o a São Paulo,
para onde segue nina-
nhã, afim dc descaii-
sar em sua fazenda,
no interior daquelle
Eslndo, após alguns
mezes dc estadia cm
Paris, acompanhando
o desenvolver dos
a c o n t c c imentos da
conflagração europeu.— Volto reformado
no posto dc cabo, dis-
sc-nos Edu', sorrindo.
Pouca cousn tenho a
lhe dizer. Chegado a
França, assentei pra-
ça como soldado ruso.
Pouco depois, já en-
gnjado, eslava serviu-
do no corpo dc avia-
dores, levando a cffci-
to alguns vôos. Acre-
dito ter cumprido
o meu dever, pro-

curando servir a grande causa dos alliados.'— Como foi recebido na França ? perguu-
tá mos.' Edu', procurando não comprchender a nos-
sa interrogação, já então rclraido c demoíis-
trando fortes eontrariedades, evitou referir-
se ao acolhimento que lhe dera a França, di-
zeiido apenas:
— Voltei mais brasileiro ainda c posso lhe

assegurar que só voarei agora no Brasil...E quanto £ guerra ?
Não lhe trago novidades. Dir-lhc-ei, cn-

tretanlo, que, convivendo cinco mezes conse-
cutivos na França, poderei avançar que tere-
mos talvez ainda dous annos de guerra. Ha
Ires mezes enfermo, já reformado, esperava
tSo somente restabclcccr-mc para regressar
ao Brasil. Felizmente regresso para São Pau-
lo amanhã. Mnis tarde pretendo continuar n
dedicar-mé, com o mesmo carinho, á aviação,
cujos progressos venho, com interesse, acom-
p.iuhando "pari-passu", no estrangeiro e aqui.

¦ ****** ¦

Edu' Chaves

Está esquentando a poli-
tica de Pernambuco

A eleição municipal de
Petrolina

BMErÉS POMES

O Sr. Gonçalves Maia

DE PORTUGAL
EXPOSIÇÃO DE CRYSANTHEMOS

I Lisboa, 18 de outubro — Os jornaes do
Porto sao unanimes cm affirmar que a Ex-
posição dc Crysanthemos, que vae abrir-se
no dia 21 do corrente, projnette ser des-
lumbrante, constituindo uma bella festa dc
elegância o bom gosto.

À exposição renlisa-se no Palácio de Crys-
tal, na nave central; As plantas são dispoi-
tas nuiii Hndo jardim "parlerre" francez, em
vasos ornaincntaes muito graciosos. Entre as
muitas variedades que serão expostas desta-
cam-se estas:

EtUieJ Thorps, Bob Pulling, Comtesse Ali-ce Lancy, Claudinor des Pyi-ínces, ColonelLinel, Charles Weeks, James Bryant, Brnise,
Paris, France, Tüssór, etc.

A exposição ficará aberta durante muitosdias. — A, V.
\".: ' I 

¦¦ 
****** ¦

Um concurso 'phe-
fc nomenar

§——-
Apenas um candidato

Os concursos, entre nós, tím sido ultima-mente tão disputados, que o facto que sc está
passando com o de uma cadeira da Escola deBellas Artes, vem surprehendeudo todo mun-dei. Qualquer concurso «rue se abre, suo ceu-
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Uma carta aberta ao Sr. Manoel Borba
A caria cm que o Sr. Manoel llorba propozno general senador Dantas llarrelo a reorgii-

nlsação do partido dominante no listado, cx-
primjiido a divergência latente cnlrc ninhos,
si não nproveila aos progressos de Peruam-
blico, não deixa todavia dc banhar dc espe-
ranças c reviver ambições do grupo quo não
vnc u missa nem eom o general Dantas nemcom o Sr. Borba.

Um dos mais genuínos representantes dessa
opposiçáo, pertencente ú política decaída do
Sr. Itosa e Silva, o Sr. -João Klysio, ex-"leader" da opposiçáo no Senado ilo Estudo,
c octuul representante na Caínara Federal da
minoria dn capilal, assim traduziu suns im-
pressões sobre as perspectivas políticas do
Leão do Norle:

A leitura da caria do Sr. Borba con-vence todo inundo do quanto já c forle a leu-
delicia ii dissolução do partido dominante.
Não sc pôde todavia censurai* as expressões
daquelle governador, recusando-se agora a
ácçcitnr a organisação de um dlrcctòrio feito
pela vontade exclusiva do general Dantas; si
algum reparo cabe ncsla ntlltude ó de dellca-
da ordem moral, porquanto o Sr. llorba deve-
ria manifestar suas divergências antes dc su-
li ir ao poder, em vez dc se conformar eom as
mesmas antes c depois das eleições, para vir
agora fazer a critica dos estatutos do partido.Esse faeto mais vem provar que c dominante
a inclinação de nosso regimen, no sentido «lc
sc arvorarem governadores e presidentes esta-
duacs em chefes dc partidos.

_ Apezar destas considerações, o Sr. João Èly-
sio não sc esquece de dizer que aconlcccu eom
o general Dantas o mesmo que acontece com
todos o.s que deixam o poder, porquanto esta-
mos num paiz onde os abyssinios pullulnm...Com receio dc que a carapuça se ajustasse
no Sr. Borba, o deputado opposicionistn as-
sim lhe abrandou os effeilos, depois de evi-
deliciar o muilo que fieou diminuído em Per-
unmbuco o prestigio do general Dantas:

A impressão do governo do Sr. Borba,
cm geral, pódc ser considerada como bon;
S. Ex. tem garantido todos os direitos e ain-
dn nãojios deu motivos dc queixa, o que de-
certo não aconteceu com o governo do generalDantas, a quem, si devemos o respeito a cer-
tos princípios constilucionnes, islo é, a ga-ralitia da representação da minoria, devemos
também uma serie de violências e espanca-
inentos, a respeito dos quaes, dizem seus nmi-
gos, não lhe cabia nenhuma rcspohsàbill-
dade...

Da attilude da opposiçáo disse S. Ex.:
Estamos na expectativa... Não cogita-

mos de subir, mas essas divergências que se
nccentuaiii no seio do siluaeioiiisnío, talvez
nos sejam extremamente favoráveis... Espe-
remos: é provável que as cousas venham a cor-rcr de modo a fazer com que a opposiçáo scligue a um dos grupos divergentes.

Recebemos telegramma de Recife, dando-
nos conhecimento dos prineipaes lermos da
carta aberta escripta pelo advogado SouzaFilho, a propósito do recurso interposto ú elei-
ção municipal de Petrolina, o qual não foi
acecito pelo governador do Eslado de Per-
nambuco, a quem o alludido documento' ó dl-rígido. Diz o signatário da carta que não ti-nha a ingenuidade de suppor (juc o Sr. Ma-noel Borba sc decidisse pela eleição legitimarealisada naquelle município, em que foivencedor, quando havia uma fraudulenta
arranjada pelos seus suppostos amigos. E
justifica, porque o sabe, o governador nãotem sentimentos de justiça, nunca cultivados
nos rincões de Timbaubn, onde so entregava á
vida do campo, inteiramente estranho no me-canismo do direito, como porque S. S. con-
tinun com os seus amigos, o Partido Republi-
cano Democrata, que elegeu o Dr. Manoel
Borba, mas que S. Ex. felonieamente vae
dissolvendo embriagado pelo incenso dosthuriferarios e esquecido da consciência doshomens de bem e de bom senso.

O Dr. Souza Filho faz outras considerações,
depois das quaes diz: "Segundo sabe S. Ex.,
os embusteiros são os mesmos «pie o elege-
ram naquella nesga distrietal, para o elevado
posto de cujas alturas aristocráticas S. Ex.
hoje os removia eom um sorriso de desdém;
suo os mesmos que fizeram a campanha de
1911, da qual resultou sair S. Ex. da geren-cia de uma fabrica quasi fallida para a Ca-
maj-a Federal; e são os mesmos que, ama-
nhã, quando S. Ex. reduzir as finanças per-íiambueanas á miséria e qtiizer perpetrar o
seu poder através da oligarehia que vae mon-
tando, hão de enxotal-o, moslrando-lhe nova-
mente o caminho da Goyana, onde, então,sua actividade profissional será menos incom-
moda, com a valorisáção das acções da fabri-
ca, sob o influxo ilo cargo governamental".

¦ ***** -—

Livre Ission
A cüegaria hoje do

Lugné-PSe
Chegaram hoje, pela manli», a esla copItnT.o Sr. Lugnii-Poe, «lirector do lliealro I/ÜCui

yre, sua esposa, a aelriz Suzaiino Dcspros. c aJoven artista Mllc. Vcrncull. li' a "iJa.u.
vre Mlsslon", que vem á America do Sulzer em alaiima» cmtforenclas o que são os •

Os nossos Ires dislinclos hospedes loaótapôs o desembarque
rios campos em que se desenrola a aclual con.llagraçao, os quaes visitou, e viver diversasscenas presenciadas naquelles mesmos cam»
lios, representando-ns, como bem sabe ivprc-sentar, sobretudo a interprete ibscniãna.Lugné-Poc, Mme. Dcsprès e Mllc; Verncuilchegaram pelo "Orila", recebendo os a boi-do varias pessoas dc suas antigas relações 0unia commissão da Liga Brasileira pelos Al-liados. Os membros dc "L"CEuvre Missiou'» 

'
ach-un-se, conforme sc declararam, satisfei-ítissimos com essa viagem ao Rio, principal!mente Mlle. Vermeuil, que nos visita pelitprimeira vez.

Com quantos os foram receber, Lugiie-Poe,Mine. Dcsprès e Mllc. Vermeuil conversaramlongamente, durante o lenipo do desembar1-
que. O director dc "L'02uvrc" tom confinft-
ça nesta sua viagem á America do Sul'. Co-nliecc a sociedade carioca o sabe como cilaadmira as verdadeiras manifestações arlistí-*cas. Nenhuma duvida tem, assim, do êxitodas conferências o dos espcctaculos (pie, i
partir de alguns dias, proporcionará aoblico do Rio.

Das conferências dc "L'(Euvrc Missioii"Íaqucllns sobre as quacs com maior interessafalou Lugné-Poc são as cm torno da entradada Hu mania na conflagração e da invasão daBélgica. A Sra. Dcsprès assistiu aos prepara-tivos para a coparlicipução na guerra da Rü.mania.
Quanto á travessia do Âtíanlico

Orita" sem nenhum embaraço. Eiiüc Lisboa, entretanto, a tripolação daquelle iiã-vio inglcz teve que prestar soecorros a trintanáufragos inglezes que vogavam cm Ires fa-luas. Eram náufragos de um vapor iriglezjcujo nome desconhecem os membros da. L'CEuvre Missiou" c deixou-os o coiiíman-«Jante do "Orita" na capital portugueza;Lugné-Poe, lia conversação que cnlrelcveicom aquellcs que lhe fornm levar mias boas-vindas, referiu-se a diversas pessoas amigassuas, conhecimentos feitos nas visitas nnterio»re a esta capital.

pu<

feia o
:-e Viga

Ullill

i Elle, o unico l
tenas de candidatos que se apresentam. Cen-tenas ç milhares, muitas vezes, para dez ou
Vinte logares. Agora, paru uni logar, apre-seiita-se um unico candidato 1 Estupendo.
.; Mas, que espécie de logar é esse para o qualse apresenta um só candidato, uma só pessoa
que se julga capaz de dcsempenhal-o ?E o de livre docente da cadeira de liisto-ria.-das bellas artes.

E' curioso também, por isso, saber-se quemseja. esse .candidato; Trata-se do joven Ei 
'

narii Bilac Guimarães.
Honteni foi feita

——¦ ¦««»  _
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Os «E.emães pei-dei-anfsetecentos mil homeeij— deante de Vei-dun ~~
LONDRES, 10 (A NOITE) - O cones-

pondente norie-americano Sr. Henry Wood^
telegrapha desde Chantilly em dala de hon-tem de manhã: (

«Passei doze horas dentro do forte c|fVaux, na mesma oceasião em que a arti<lharia allemã o bombardeava violentamente.
A guarnição, impassível, trabalhava pariligar esse forte ao de Douaumont.
Agora os francezes dominam completa*,

mente a planície do Woevre na direcção difronteira allemã. ,
\ Posso dar detalhes, ainda inteiramente
ignorados, sobre a reoecupação de Vaux.Foi o tenente Diot o primeiro francez quepenetrou no forte, depois .dos allemães oterem evacuado ao se sentirem qiiasi cer-cados. As posições allemãs estavam na su*maior parte anazadas devido aos pròjecllfdos canhões francezes de 400 mim.

Os allemães deixaram, ou entü-» elle nâ
S Cllíz .icnmnniilini- mn r?ir> tllr.nV.Tn A

escreveu
a prova escripta. O Sr.

çiiau esereveu ue cor, durante duas horas,apus cadernos dc papel almasso, sobre "O•Pariihyba', de Almeida Reis. Hoje apresen-Iara a defesa da sua these, dizendo sobre'Rnphael.e Renascença'-; "Encontro entra omundo grego e o romano"; "Desenvolvimento
dos scioneins e das artes", etc. Depois faráa prova didactiea.

A«i que se diz, a congregação não está lc-vando o caso desso concurso como um casonormal, dando-lhe mais uma feição hamorís»Os*. Pudera...i •* —

Palavras dos que hoje
chegaram de Le.xões

A bordo do "Orita", que alracou pelamanhã em nosso porto, chegaram ao Rio va-
rios portuguezes embarcados na cidade de
Leixões. A esperal-os, eni multado numero,amigos e parentes permaneciam no cács, em
grupos dispersos. E ao pisarem a lei^-a bra-
sileira os filhos de Portugal, as interroga-
ções anciosas que partiam da boca dos que.os esperavam e os estreitavam em abraços
eram_ todas sobre a grave noticia divulgada
ha dias por um matutino, noticia que apre-
sentava Portugal mais uma vez ensangueu-
tado por uma revolução.

E os reccmchegadòs, surprezos, pasmostambém Interrogavam, á feição de resposta :Que revolução ? I
Approximiínio-nos e os interrogámos:

Scientificados do que aqui foi divulgado,
disseram-nos elles :Qual 1 O Exercito portuguéz justamenteagora está exclusivamente preoecupado comos preparativos militares, recebendo inslru-cçoes de uma missão aiiglo-franeeza. Mes-mo porque, acerescentavam, só uma idéa nos
preoecupa, actualmentc, a todos nós porlü-guezes: é a de participarmos da guerra, aolado de nossa velha aluada — a Grã Bre-tiuiha. E, ainda mais, o corpo 5o d0 Exer-cito, que o senhor diz ler sido dado no talnoticiário como sublevodo, não está cm Lis-boa e ha muito tempo. Acha-se elle ncam-
pado no campo das instrueções. Acredita-mos não passarem taes boatos dc campanhasdos elementos germanophilos, que, apoiadoscm Hespanha, tentam a lodo transe provo-car e fomentar revoluções civis em Portu-
gaI aproveitando-se, para isso, da agitação
política, ahi reinante.

Demais, terminaram; o governo ila Repu-mica esta apparelhado para suffocar quaes- do corrente, suo superiores a«luer perturbações deste caracler. lmcns.it ~ ~

os quiz acompanhar, um cão ailemão de
guerra. O faclo causa certa extraníiczü, tafft;to mais que o cão se mostra intratável. 0§francezes, entretanto, dão-lhe de comer ede beber.

Os allemães minaram completamente o'forle antes dc o abandonar, esperando fazeí
ir a fortaleza pelos ares.quando alieiiflasseni
os francezes. Mas o tenente Dioí, prevendo'isso, logo que ali chegou procurou or, fioselectricos das minas e foi tão feliz que osencontrou, cortando-os immediaiamerite. Dqiforma que apenas houve algumas e;vplq«
soes parciaes cie pequena importância att-ttes dos francezes ali chegarem.

Pude comprovar que a retirada dos af-lemãps do forte de Vaux foi prècipHaiiits?siirià. O commandante francez mostrou-me'
3.000 garrafas de águas mineraés; 3.000 ilt-
ções de carne e uni milh,ão de cartuchos quços allemães abandonaram. Vi egualmente
muitas ainpoulas de soros anti-tetáiíi.os éoutros remédios.

O commandante francez convidou-me paraalmoçar no forle. Aproveitámos a carne, j(
pão, as conservas, a água mineral e tiidl
mais que os allemães deixaram.

O commandante francez mostrou-me egual»
menic um livro de notas que foi achado ní
aposento subterrâneo que oecupava o conS
mandante ailemão. Neile ha detalhes comt
plelos dos planos da reorganisação de Vauí(
e de Douaumont. \

Segundo informações colhidas cm fottte^i
fidedignas as baixas dos allemães na ttfí\*
te de Verdun, desde 21 de íevereiereiio ata S

700.000 hol

m
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A NgíTB-Sexti-fcínC Tb de Movcmbio de -jgTi-f

fâccs o novidades
— 9¦ o Sr. Inlenileiilo Mòiidu Tavares aprencij-

«ou hiiiiii-iii ilouj projecto» no.Ciomolnoi o pri»
¦iwiri. loniuido vnllili» por iloui iiiiiion. liara
o Vèrvlco medico escolar o "jmrnfli^ialitoi.-
cia Miinnlpii ", <> BOIICUMO uiiimumiuiu iviiw
1«n Slu serviço, o o «OBiindo mitorlMii.d..
1,"m'efcHo a fa/.cr a romodipnçfio dns-repuill-
cr.es nunlvlpneii O prlmolro projecto « do*,„.. ""!,..'!  mvnitanto: iirliiclpalmculc
j.ura com <"* módicos Inlorinós im AssIMeu
riu, ou pnrn quanjoi €n««.-i••¦• »V.„!Íl'*:r*.-i**'r.^MSTAT
ió'*' ue-niV iviuírllção, Vlílo cqino não podem¦SbÍ6lílm!.oulo;.er oi.«P»!"!?»." ^ffZmu coiilnriineiitos cxl«ldon para um módico da
'AssWrii.iu o para um d» «ervlco, medico cs»
ioi.,.*. !•:• «vidente nuo-eao P!^M.«-vl«}|«»fr

A QUESTÃO DOS TELEPHOMES

AQUI E EM l Ml

nas fuMiivivr a entrada «le algum candidato
«'mniiiiu." uo cóncurio medico escolar para
"d À*.sisUn.l.i Municipal, li' uma medida lao
pessoal que necessariamente não será appro-

sioÍB«imdo projecto í magnífico c çonsllluc
tuciiin a providencia maia utll e mais urgeu-"è 

,i ser tomado cm beneficio da municipal -
Idade. Apenas, o momento « lnoppprlunli.il-
m.o. linnginc-so. por cxcinplo, o quejiao seria
« rcmodelnçilo «Ias nclunes repartições, Inspi-
fndit pelo Sr. Dr. Monde. Tavares c executa»
in pe o sr. Dr. Azevedo Sodre! Esses dous
câv; Ihclros sacrificariam todas as exigências
50 servi iiihlio orlam do parlo todas ns
tfonstilcrãenes moraes o administrativas, para
ínvorecer os «eus nmlKóii, parentes e proteg •
Wos c paru perseguir os seus desnfíçctqs o ml-
ícrsai ns políticos. 1'niii medida destas so
Seria flcccllavel nnsmiloj dc um prefeito
fcòmpctenle, inspirado no amor da Juittlça c
Snlnmdu oxclus vnmonto do desejo de servir
2 ÔMiia publica. O Sr. Dr. Azevedo Sodre
está nestas condições ? Parece «me nilo sc ei-
conda.á im Hio de Janeiro «piem responda
•"•sineorain.Milc" pela aflirmatlva.

- • -

I O Banco do Brasil está chamando, por edi-
tnl concorrentes ú compra ou arrendamento
So Theatro S. Pedro de Alcântara, de sua
•propriedade. Para a compra o Banco nao
ímpõe. iiindiçôcs; o comprador podo fazei
«õ theatro o «me lhe nprouver... L para o
arrenda menlo as bases são apenas duas: a"«loncidade 

dos proponentes e a segurança
«me o. mesmos offcrecem no Banco, e a
íuizò deste", para a boa conservação do edi-

Xhâ (iue* uão sc exijam condições para
ninem quizer comprar o edifício, ainda se
fomprehei.dc, visto como o Banco do Brasil
uão In de sc constituir cm defensor per-
•netuò do mais tradicional dos nossos palcos,
lim qualquer outro paiz do inundo oude a
arte é uma cousa seria, talvez nao sc con-
«íentisse nessa alienação pura ç simples,
•"sine* eoiiditione"; no Brasil, porem, ainda
"estamos muito longe da «'poça onde se «le-
vam apurar essas sensibilidades. Mas, «pie
ir. Banco, estabelecimento official, depois de
•ter gasto dezenas dc conlos na reforma «Io
ninis tradicional dos nossos theatros, o alu-
'fíUc no primeiro empresário "idôneo que
«pparcoa. mesmo «pie esse empresário este-
já disposto a insinuar esse gênero de cr.pc-
Ctaculns por sessões, com essas revistas por-
cas e uiiil cheirosas, actualmente tao do
tosto de certa parle do publico, is nm crime
•nuc deve ser evitado, cmquanto é tempo.
Jí o recurso para cvilal-o seria o inclusão
jio cdilal de uma cláusula exigindo do ar-
rendulurin o compromisso dc não consentir
lin representação de peças porcas ou pornô-
gràphicas. Quando tantos governos, mclusi-
vc a própria Municipalidade do Rio dc Ja-
•neiro, gastam dezenas de contos na subvenção
thcalral, seria um verdadeiro cumulo quc em
lím theatro pertencente ao Banco do Brasil
Se deprave ainda mais o gosto já tão estra-
gr do de certa parte do publico, fornecendo-
lhe essa especie de rcvis.tas por sessões, que
São uma verdadeira nffronta á moral c á
nossa cultura. Está claro «pie, si a censura

i thealral \\o Hio fosse uma cousa séria, esse
(.fcompminisso seria dispensável; mas, toda a
• gente ciinliece o valor e a competência dessa

censura e ti indiffercnça ou n inconsciencia
dos supplchlcs que presidem os espcctaculos,
tos quites nuvem de cara alegre quanta im-
•mundieie brota da boca dc adores mal edu-
cadus.

A^QONFLAQRAÇAO PA EUROPA

Novas noticias da guerra

C

Para o verão
"" Camisas, camisetas, ccroulas, pyjamas, coi-
larinlins, etc;, recebeu grande sortimento a
JCAMISAIUÁ ESPECIAL — Ouvidor 108.

¦ *^«hj «
A SITUAÇÃO EM MATTO GROSSO

Distúrbios e tiroteios
O Sr. deputado Alfredo Muvignier recebeu

ho.ie o seguinte tclegrámma do Cuyabá, assi-
gniidn pelo Sr. Gurgel do Amaral, coramandan-
te superior da Guarda Nacional:

•'Ilontcm, ás 23 horas, depois de terminada'a manifestação ao presidente do Estado, uni
grupo de civis armados atacou a residência
«lo coronel llcrmenegildo de Figueiredo, prc-
sidenle da .imita de alistamento militar, com
ccrr.iclu tiroteio, ficando as janellas e paredes
¦du residência daquelle coronel crivadas de ha-
Ias. A prudência desse official, não resistindo,
evitou quc houvesse desgraças a lamentar. Ou-
,tros grupos aggregãdos depredaram as resi-
¦deucias de varios offieiaes da Guarda Nacional,
jícrtciiecnles ao partido conservador. Este
còrumaiülo protesta perante V. Ex. contra'•semelhantes attenlndos. Saudações".

UMA COMMUN1CAÇAO DO GENE-
KAL BAltBEDO

'' 0 general Barbado, commandante das for-
Ços federaes cm Matto Grosso, telcgraphou ao•ministro dá Guerra conimunicando já ler ti-
tio conheci mento official do "habeas-corpus"
•concedido pelo Supremo Tribunal ao general
Caetano de Albuquerque.

Accrcscentii o tclegrámma que a noticia da
concessão do "habeas-corpus" foi recebida
•fc st i va nienle na capital daquelle Estado, pro-¦movendo a população enihusiástica manifes-'ação lio seu presidente, sem que, entretanto,
fosse a ordem perturbada.
¦,,¦—. —« M-awpB ¦¦¦¦¦ i i.i*FistuIa3 e fcridas-Usar o Elixir de Nogueira
»>¦— i ^asiMi ¦ ¦¦¦¦¦¦- ¦ ..-¦¦ ..ii .

Um aspsoto que «anda
convém estudai*

A questão dos tclophniics esla, nesln plifl»
se, lirniiiiiiila. O Sr. iircsliloiiU* da Itupubli»
ca, tendo Cílildudo o ussumplo, mustrou-so
disposto n nao pormlttlr que vingassem fl»
protenções contidas no projeclo do Conselho,
K o Sr. prefeito, de boa ou mil vontade,
concordou cum esse alvitre. A-. colossaes
despesas da companhia vonoossloiiarla coma
1'iiiiipaiilia sustentada cm «piasl todos os Jor»
unos do Hio dc .lanciro terão du ser rouo»
vadas, quando, mnis nnno, menos anuo, se
volliir a inesmu tentativa.

Devíamos, portanto, cessar a nnalysc quo
temos feito, si nlto nos faltasse esclarecer,
além do outros, um aspecto importante dn
questão o uo <|ual Jm dias apenas Jlgeiri-
incute tociimos — o confronto do serviço
tclcphoiiico daqui com u dc S. Paulo. 1'ara
orienliição du publico, bnstii que assigunlc-
mos oi seguintes pontos du lei piiulisln
n. 4*1, de '2'i dc fevereiro (Iv 1'JÜO, que lip-
provou o contraio para esse serviço :

•— A concessão foi foiln apenas por 20
annos (base 1») c "não Importa tm pilui-
legio algum para a companhia, reservando a
Prefeitura o direilo dc, cm iiitaliiticr tempo,
fazer nonas concessões ou explorar por »t
esse serviço".

-—"A Prefeitura pôde finda exigir da
companhia, em todas as ruas onde os con-
tratos com as empresas dc electricidade cs»
piei fica in a cunaüsação subterrânea, c den-
tro do praso para estas estabelecido, a sub'
stiluieiio tia* linhas aéreas por linhas sub-
terraneas, ou por qualquer oulro tjjslcma de
linhas aéreas e postes que menos inçoiwe-
iticntes tiffcrecum uo aspecto das mesmas
ruas,"

Os preços são : pelo assentamento do
apparelho, üi)*"; aluguel dc um apparelho te»
leplionico ligado á estação central, por tri-
mostre, 40*". "As tarifas, entretanto, serão
retiistas quinqucniuilmcnte, dc commum ac-
côrdò cutre a Prefeitura c n companhia".
(Não lia sinão u taxa fixa dc assignatura,
sendo ainda digno dc registo o faeto do preço
não depender, como aqui, das oscillaçõcs do
cambio).

"O assignante que não puder nlilisar-
sc das communicaçõcs convencionadas na
apólice (porque, é preciso esclarecer, os as-
signantes em S. Paulo recebem uma apólice,
dc que constam o numero do .apparelho, o
dia cm quc começa a assigualtira, a dura-
ção desla, a sua importância, n quantia paga
üdcautadamcntc, o rcguliimciilo do serviço
c ns disposições do contrato referentes nos
direitos c obrigações do assignante) durante
uma série de dias consecutivos lem direilo
à restituição da luxa da assignatura duran-
le todo o tempo da interrupção, menos tres
dias. Si a interrupção soffrida for dc rc-
sponsabilidodc da companhia, lem o assi-
(jnante direilo a nma indemnisação egual ao
dobro da laxa da assignatura durante todo
o tempo, menos ires dias, desde que o pe-
riodo da interrupção vá além de dez dias
consecutivos", li mais: "O assignante a
quem, por defeito dc linhas ou dc appnrc-
Iho, faltarem cominunicações regularcs com
os outros nssignantes da vede durante quin-
zc dias, dentro do periodo dc uni mez, cou-
tado da data da sua reclamação & compa-
nhia ou á Prefeitura, lem direito, além da
restituição da assignatura c da indemnisa-
ção supra indicada, á rescisão do seu con-
traio".

A companhia cm S. Paulo í obrigada"a estabelecer c manter constantemente as
suas linhas c apparelhos nas melhores con-
«lições para uma boa communicação tclcpho-
nica, tendo a Prefeitura a faculdade de or»
deitar os melhoramentos' 'necessários para
manter o serviço ao corrente dos processos
technicos, verificada a sensível inferioridade
do material cm serviço para o fim a que é
destinado".

—¦ A companhia cm S. Paulo não d ohrl-
gada a nenhuma contribuição para os cofres
da Prefeitura. Tem apenas de pagar o orde-
nado do fiscal c fornecer trinta apparc-
lbos gratuitos. Em compensação, além das
obrigações acima especificadas, não gosa de
monopólio, não eslá dispensada de imposto
ulgum, está sujeita á muis rigorosa das fis-
calisaç.ões, tendo de prestar contas á Pre-
feitura de iodos os seus ac.los quc se enlen-
dam com o interesse do publico.

Cremos «pie basta sobre este aspecto da
questão. A I.ight, si quer realmente desen-
volver o seu serviço, aiigmeiitando o nume-
ro de nssignantes, tem um meio seguro per-
feitamente ao seu alcance: barateie, mas
barateie realmente c para todos, os preços que
cobra. Para isso, não precisará, talvez, nem
mesmo do consentimento da Prefeitura. Em
vez dc sobrecarregar as despesas de oito ou
nove mil de seus assignantes cm proveito de
uma pequena minoria dellcs, facilite a es-
tes o uso do telephone com uma reducção
da tabeliã. Depois poderá prórogar o seu
contrato, ndoptando bases mais honestas,
Nós então a applaudircnios com as mãos
ambas c — o que í mais — de graça. Além
do mais, poupará ns centenas dc contos quc
a actual campanha lhe deve ter custado.

I mf*. —ii.

A RUMANIA NA GUGRRA
" ' ¦ »»»»"» » • .*•

A sl.uaçSo
LONDRES, 10 (A NOITE) H T«.egr*mm«-i

do Hurarnt c dt 1'tlrogrado dlitm qat oi fin»
"o rumalcu*» tomaram • offtMlva nSo aòmtn-
l« na Dobrudja como também na Tramylva-
nla • que aa operacÕM proifgurm com o' mala
fclix exilo.

No valle do Jlul oa allemiea estilo em' fram-
cn retirada.

Na Dobrudja lambem o* teuto-bulgarM ti»
tua em franca retirada. Evacuaram Ulraova t
«iut"u» aldeias ao "ul, desde o Danúbio aa mar,
maa antes tentaram deatruILas pelo Togo.
llirsova esla parcialmente destruída.

O governo rumalco nega que tenha funda*
mento a informacüo de origem alleml ¦ res-
licito dos prisioneiros feitos pelos leuto-bul-
garos na Dobrudja. Entre 1 e St de outubro
findo os rumaicos fixeram S.822 prisioneiros
austro-allemücs e capturaram 29 caiihües, além
de muitos outros dc*poJoB,

Um despacho de Bucarest, recebido pela
madrugada, diz que os russos dominam uma
extensão de setenta milhai ao norie na fron-
teira rumalca e que estão faxendo grande
pressão Sobre as forças dc von Fslkenhayn
Na Dobrudja

BUCArtEST, 10 (Havas) — Os búlgaros, se
gundo informa uma nota officlosa, estão ope-
íiiiulo a retirada dc toda a linha do frente ú,\
Dobrudja, c vão incendiando systcmaticanicn-
te todas as aldeias por onde passam.

Ila absoluto exagero no numero de prlsio
nciros quc os allemães di/oin ter feito entre
os dias 1 c 21 do mez passado.

No mesmo periodo us tropas russo-rumai
cas tomaram 5.822 prisiouciroJ auslro-nlle
mães, vinte c cinco canhões, oitenta e oito
metralhadoras c grande quantidade do des
pojos.
Hirsova reconquistada

BUCAREST, 10 (Havas) —¦ Um eom-municv
do official annuncla quo as tropas rumaicas
reoccupSram HUsova.

LONDRES, 10 (A. A.) •- Noticias dc Bu-
carest dizem continuar ua Dobrudja a depre-
darão das tropas tcuto-bulgaras, impotentes
para sc manterem nas posições recentemente
conquistadas. Hontem, devido á pressão dns
tropas rumaicas, os búlgaros foram obrigados
a abandonar llirsova, inccndinndo-a. Os ru-
inaicos conseguiram dominar parle do .inçen-
dio, occupnndo essa posição,.
Von Falkenhayn cercado?

LONDRES, 10 (A. A.) — O "Daliy»Chronl-
cie" publica uma nota do s«u correspondente
na frente oriental, dizendo que os russos do-
minaram completamente uma extensão de
mais do setenta milhas ao norle da fronteira
da Rumania, prendendo num circulo de ferro
o exercito do general Falkenhayn, que se.acha
em critica situação,.
Outras noticias

"i E«H TORNO DA GUERR4
¦st»*» '""

Um discurso do Sr. Asquith
I.ONURKS, 10 (Ilavas) —. No seu discurso

do (Sulldlmll, o chefe do gabinete, Sr, As»
qultli, tratou ninis uma vez do verdadeiro ca»
meter du intervenção do.s nllludos nn («rccla,"ondo elles entraram não como Invasores,
mas como gnrantidores du sua independeu-
ela".

O Sr, Asquith evocou, permito a Grccta
de hoje a lembrança da gloriosa Grécia an»
tlga c passou em seguida a examinar ns in-
trigas dn propaganda nltcnin que so esforça
para enganar os neutros sobro us iutcucões
dos alliados, Affiriuoii categoricamente que,
quando voltar u paz, nada haverá do mal»
essencial para os alliados quo estabelecer e
mutilei* as melhores relações econômicas com
as nações neutras.

Mostrou cin seguida as Inúteis tentativas
feitas pelos allemães para fazerem surgir di-
vergeucias entro os alliados. "Lutamos —
disse o ministro — por uma causa comiiiuin,
Os interesses dos alliados são os nossos e os
nosso» interesses suo os seus",

O Sr, Asquith disso quc não sc pode falar
da paz scparuduiucuta e declarou-se por fim
convencido dc quc n lula exigira o emprego
de todos os recursos du Inglaterra."E a pa» — terminou o chefe do gabinete— .somente será feita quando cila garantir a
segurança da Europa e o livre futuro do
inundo."
O suecesso do empréstimo franesz

t

LONDItES, 10 (A. A.) — Nas proximraadcs
dc Kalafot, Pequena Valacchiu, houve um cn-
conlro de tropas dc infantaria rumaicas c
búlgaras, cabendo aqucllas a victoria da luta.

Faltam pormenores da aeção.
LONDHES, 10 (A. A.) — Um radiogram-

ma de Bucarest dá informações sobre o' des-
envolvimento da batalha nas proximidades dc
Rotcntburn, onde os nustro-allemãcs tentam
ha já duas semanas atravessar a fronteira,
«fim de sc estabelecerem cin território ramal-
co, dizendo que, apezar da violência dos ata-
quês, ns linhas rumaicas continuam intactas.

PARIS, 10 (IIuvos) — O Sr. Ribot dccla-
rou honlem ua Câmara dos Deputados que o
subscripção do ultimo empréstimo produziuonze billiões e meio dc francos, .15 "J" do qualcm moeda corrente, Houve tres milhões dc
subscriptores

t
NA FRENTE OCCIDENTAl

No sector francer.

A ITÁLIA NA GUERRA
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Leixões e a navegação por-
tugueza para o Brasil

.' PORTO, 10 (Havas) — A AssociaçUo
Commercial pediu ao governo que provi-•deliciasse no sentido dc quc os vapores que
vierem a ser empregados na carreira de na-
yégaçiio para o Brasil façam escala obri-
gatoria cm Leixões.

tir*

CM^' GLOBO clÉsf^Í
chccolate, só da Bherlng & Comp. rua Sota dc
Setembro, ti. 103 'rmm*

0 novo embaixador austríaco
em Washington

r LONDRES, 10 (Havas) - Os Jornaes
publicam telegrammas dc Vienna, recebidos
por via indirccta, dizendo que, segun*do 111-
iformações divulgadas pela imprensa daquel-
Ja capital, o conde de Tarnowski vae ser'nomeado embaixador "da Austria-Hungria jun-fo ao governo dc Washington.

Drs. Moura Brasil e Gabriel dc Andrade,
Qculistasi Largo da Carioca 8, sobrado.

Uma grasAe data |àpo-
Ern. fogo !

Quiz matar-se no interior
da Brigada Policial

Não* quiz 
'dizer os motivos.- Parece, po-

rem, que foi uma rusga qualquer com o
marido, o sargento da Brigada Policial, Al-
íredo Gonçalves Xavier. E Sophia Oonçalves
Xavier, 110 próprio quartel da Brigada, á
rua Evaristo da Veiga, onde mora, embe-
beu as vestes era álcool,, ateando-Ihcs íogo.

,.,.., -.  „„.,.,„, D11IlBliU, Mu'to queimada, ioi soecorrida pela As-
íelieitaçoes aos representante* íiplomnticos sistencia, ficando. •ya^toUiUfifltO-fla.jr.QDría

, tio Japão no nosso psàmV' 
--——- - - 4 residencíiji,"'

O Japão commemora hoje o annlvcrsarlo da.eóroaçfio do imperador Yohisito, o actual so-iicrano .íaponez, perfeito continuador da obraprogressista de seu pae, o fallecido imperadorWutsuhilo, o propuisioiiador do Império doioi iSasccnle, creador do seu Exercito e desua Armada. E' uma data essa que o povo ja-Jioiiez festeja com Brande júbilo. Por esse
[molivo, pois, aqui deixamos nossas sinceras

Uma queixa grave
«Meu pae é um desnatutrado»

— Meu pae è um desnaturado, Sr. dele-
gado...

E a mocinha, Mlle. Juvenlina Paula, que é
actriz, tendo trabalhado em diversas casas de
diversões, entre ellas o Circo Picrre, contou
toda sua historia triste. Seu pae, também nr-
tista, apezar da pouca edade dc sua filha c de
seus bons costumes, tentava, por dinheiro «iue
lhe offerccia, pervcrtcl-a.

A queixa foi tomada cm consideração e o
pae da menor, que actualmente se acha na cs-
tação de Boin Jardim, vao ser intimado a
prestar declarações a propósito. A menor está
recolhida, a uma casa dc familia « rua Dr.
Mattos Rodrigues.

 ¦ m*%* 1

Ao longo ida Jrenie
ROMA, 10 (Havas) —< O ultimo commu»

nlcado official annuncla quc os tropaa ita-
lianas encontraram no Carso ontra bateria
inimiga com tres obuzelrog de 150 e gran-
do quantidade de munições de guerra. O nu»
mero do peças do artilharia ultimamente to-
madas ao initnlgo cleva-se, desta forma, a
vinte.

Tem havido intermittentes acções de orti
lharia em toda a linha de frente.

O máo tempo tem prejudicado muito a,i
operações.
A actividade aérea

PARIS, 10 (Havas) — Comraunicado offi
ciai de hontem á noite:"No Somme grande actividade das duas ar-
tilharlas. A infantaria allemS, tímida e hesl»
tante, exigiu da sua artilharia intenso fogo
dc barragem.

A' tardo o inimigo atacou as nossas posi»
ções cm Sailly-Sailliscl, sendo derrotado dc»
pois de um combate corpo a corpo.

Ao sul rio Pressoiio limpámos de inimigos
varlag posições e fizemos prisioneiros. Estes
relatam que as suas tropas soffreram nume»
rosas perdas cm Sailliscl.

A nossa artilharia respondeu cfficazmcntc
ao bombardeio inimigo contra Douaumont c
Vaux,

Nos outros pontos da linha de frente liou-
ve relativo socego.

Operações no Oriente — Na Macedonia na-
da dc novo. O máo tempo continua a prc-
judicar as operações."

m mm »•—
A SITUAÇÃO NA ALLEMANHA

A necessidade de organizar rc»

No Senado nüo houve
numero

A* fiara iVKtiiieiil.il o Sr, Urbano Santos
íiwiiiiiIu m prcslilciirU « ducliirou iihcrtii •
srs-flo. Approvndu * «cU dA saüsilo da vry»
per», iia»sou»flâ ao «gpedionto <|uo constou dn
remessa do varia» Vironoii{S«i dn Cninura •
umU umn dlsnunicHo ih» orçamento da Via»
çiio, que «fio foi incluída nos «utoiiraiihos c
rcfcicnle A prorotfafílo do mal» chino «nno»
para a Couiimulilii Mogyaiia prolunititr ah
euas linliai Até • chiado e l-orto do Sn11lo.1t
um lolcgraininu do Sr. FraucUco Pinto de
Oliveira, iireildcnlo da asscinblva le«lal«liv*»*-
do Multo (iroiso, coniniunlcando quo o ceiio»
ral Ciicliino do Albuquerque, por decreto dc
4 do corrente, dobrou o effcctivo dn forca
policial do Estado, c vario» pnrecore» das
cominissocs,

l'sou da palavra o Sr, 7oRo T.ulx Alves,
quo ter. o elogio fúnebre do cx-wnador Si»
queira Lima c requereu um voto de pciar
pelo seu passamento,

O Senado concedeu o voto de poznr,
l;clla a i'hiiui.i(l:i e 11S0 havendo numero

pnra volnçõcs, foi suspensa a sessão, depois
do serem encerradas sem debates ns novas
proposições constantes da ordem do din,

1 im ¦

JaMJiÉ

is "Casas

Pernambucanas"

LONDRES, 10 (A. A.) •= Informam de Ro-
ma que não attingiu no numero de dez as
bombas lançadas pelos aeroplanos austria-
cos na sua nova visita a Moufalcone, devido
a terem as baterias anti-aercas obrigado os
atacantes a se afastarem dos pontos procura-
dos para lançar as suas bombas.

•%* m*m '»¦ ' ¦
;VÍ NAS FRENTES RUSSAS ,

Nos Carpathos

cursos
PARIS, 10 (A NOITE) •-< O "Diisseldorfcr

Anzcigcr", de Dusscldorf, nqui chegado por
intermédio da Suissa, escrevia no domingo:"A. noincação do gtncral von Groncr para
chefe da Ordem Econômica, prova n necessi-
dade dc organisação dc todos os recursos do
Império para se continuar a guerra. Só-
mente ua primavera ou lio verão de 1917
é quc a guerra sc decidirá. Devemos, por-
I into, aproveitar agora todos os momentos.
O Sr. LIoyd Gç.òrgc organisou na Inglaterra
o Ministério das Munições, que está agora
creando uma força dc primeira ordem que
ninguém acreditava possivel. Mostrou cllc
aos operários quc, tanto elles, como as cias-
se ricas devem ajue.a.' a Grã-Bretanha para
<:uo cila í.íio uesça da sua posição histórica.
Assim, a superioridade quc Unhamos 110 co-
meço da guerra, cm matéria dc artilharia,
passou agora para os inglezes. E' dijno de
no.tar-se também que os inglezes estão con-
struindo aeronaves com o fim dç nos tirar
a superioridade dos ares que até agora te-
mos mantido."

Estes comment.arios, feitos por um jornal
da responsabilidade e do prestigio do "Dus-
scldorfer Anzeiger", causaram cm toda a Al-
lemnnhn grande impressão c estão sendo lar-
gamente glosados por toda a imprensa.

Vendem tecidos a preços
mais baratos quc qualquer

competidor
¦—o—

VERiriCAE ii o que afíirmamos
É 0D NAO É A VERDADE

— O —

FILIAE6
NA CAPITAI.: largo «lc S. Francisco
do Paula n. Ií! (junto á egreja)-Ihin
Marechal Florianei Pcixotu n. 118—
Itua Senailor Ktizcbio 11. 151 (praça
Onze de Junliu) — llua Archi.ii Cor-
«Iciio n. 127 (Meyer)-nua Ccl. l'i-
glicira du Mello n ^08 (S. tln islo-
vão) — Itua Viironilc do llio llr.inrn
n. 35. — NIUIIRIIOY: ru Cchcclcftõ'

NO INTERIOR: Nas PRINCIPAES chia-
des dos lotados dc S. Paulo, Mina:,

Rio c demais do BllA&ll.

mlàawÊÊ
er-rr~-,m-m- , ¦-..¦,, sssss

A nossa diplomacia cm at<,ao—lynora-sc
o que pretende o governo Ingiez para

satisfazer aos Interesses do com*
mertlo brasileiro

A situação do c»f«5, liupodiilo pelo «overíiej
hritiuinlco do filtrar nos portos du llollim.
dn, npeiur do Inicio do um movlinento «II»

Slouiulico 
tendente n coucillnr os iiitorcssii»

o conimcrclo. nacional, ato ngora esta sem
uma solução definitiva, formando do dia
pura dia uma opiuifio desfavorável A poli Ura.
do Ileluo Unido, com a rustricçüo fcilii no
conimtrclo marítimo brasileiro, do fúrinit
singular, dada a proliibiçAo absoluta dc rui»
linrquo do nosso produeto para um dos inc-
lhores mercados de consumo. Essu c" n «.,¦•.
nlflo independente, nllifln a parlidarlsiuo, o
qulçA a mais eloqüente, por ser oxnondlda
«xactomento em meio» syinpnthlcns í« cnusii
dos alliados, opinião quo se fim corrente
dentro dus praças dc Santos o Hio, cujas fit -
mas exportadoras estão intimamente Una-
das, por laços do commercio o Byuipiühia
reciproca, nos pnUes da "Kntciitc".

Hoje, numa roda do pessoas Influente. no
coiuincrcio exportador, ouvimos que su co»
gitava do uma solução prompta pura o caso,
isto 6, o ministro ingiez teria, cm corrospon.
dencia com o seu governo, proposto uni nc»
còrdo para quo se não interrompessem os
embarques Já contratados, entro elles os do
paqueto "Frisia", até quo fosse definitiva-
mento limitado o máximo do exportação pnrn
a Hollnndn, máximo quo seria, então muilo
uquein «to primitivo limite estabelecido, islo
6, o do 00.000 saccas mensaes.

lí, aindn segundo este novo accordo, seria
limitado o embarque cm navios hollaiule/.cs,
cuja media inciisnl, aliás, 110 quinqucnnio
1910-1014 foi prccisaincnto dc 48.410 sneens,
exportução essa tirada do coinputo geral do
emborques para a llollauda que, no quln»
qucniiio alludido, dava a mídia de 103.414,
mais do quc o permiltido no periodo da con-
flagração, depois do acto do governo iliglcz,
lí' ainda verdade quc essa limitação foi bai-
xaudo sensivelmente, isto 6, dc tiO.OOll pnra.
40.000; dabi pnra 25.000, c agora uté 11 sua
absoluta probibicão.

Assim é que os embarques pelos vapores
hollandezes foram :

Gm 1010
lím 1911
lím 1912
Em 1913
lím 1914

I Qucreis apreciar bom e puro cale? |
Só o PAPAGA.O

POLÍTICA DO PARA
Coinmiiuicani-nos do Grêmio Paraense:
"Ao contrario do que mandou dizer, cm

tclegrámma dirigido no Sr. Arthur Lemos, o
Dr. Enéas Martins, a candidatura do Dr.
Lauro Sodré a governador do Eslado do Pará
está lançada. Hontem, pela "Folha do Nor»
te", este benemérito paraense, em carta po-
litica, declarou neccitur quc suffiflüiisscin o
seu nome. Dada a influencia quc; Lauro
Sodré tem no Pará, è quanto basta parir quc
seja elle o futuro governador."

mm*¦ ne» 1
Eií.Tir de Nogucira-llmco dc Grando Consumo

•mm*

Saccas
SS0.05T
602.214
307;524
B50.G88
848.503

li

2.901.0811

•«oa

0 prêmio Nobel de Iite-
ratura

LONDRES, 10 (A NOITE)' ss Communlcnm
de Stockholmo anuuncinndo que o prcmlo No-
bel do literatura relativo a 1915 foi conce-
dido no escriptor francez Romain Holland,
e o de 1916 ao poeta sueco Verncr Hei-
denstam.

LONDRES, 10 (Havas) =3 A Agencia Reu-
.ter recebeu um telegranima de Stockholmo
communicando que o prêmio Nobel de lite-
ratura do 1915 foi concedido ao literato fran-
cez Romala Holland, c o do. 1916 ao poeta
sueco Verner Hcidenstam,

¦ mm*
Elixir de Nogneira — Milhares de Curas

¦ mm*. «—- ¦-'"' 1 —

LONDRES, 10 (Havas)' — O commiiniçado
russo dc hontem annunci.a quc os ataques
das tropas inimigas nas fronteiras dos Car-
pnlhos foram todos rcpellidos.

O mesmo communicado informa que as
trap.as russo-rumaicas avançam ua Do-
bruelja.

_ —1 mm* «m -'
í • PORTUGAL NA GUERRA:^ 1

«Marinheiros, alerta!» "'
LISBOA, 10 (Havas) — A bordo dos navios

que fazcim i«irte da divisão naval foi lida uma
ordem do dia enaltecendo o heroísmo dos ma-
rinheiros.

Essa ordem do dia termina com estas pala-
vras: "Nunca vos esqucljaes da Republica,
que tanto deve A Marinha. Marinheiros,
alertai"

__ ) m< mttn >m> •
Jj fe A SITUAÇÃO NA GRÉCIA

¦»...»»

Mais pedidos dos alliados ¦''

O soldado bupiii
Foi preso outra vez

Pelo guarda n. 1.053, na rua José 
'Mau-

ricio, toi presa a praça de policia José Ro-
drigues Dornellas, que responde a um pro-
cesso por desordem no 4° districto. E' esta
a terceira prisão de Dornellas, que das ou-
tias sempre tem fugido cias escoltas que o
conduzem, originando dalü a prisão... dos
outros.

Dornellas foi identificado, sendo remettido
para o quartel da Brigada, de onde tu-
gira, 

'talvez, novamente.
¦ mm*. *

Louvor a todos que
tomaram parte nas

manobras
Ao chefe da 3* divisão do Exercito, general

Gabino Desonro, baixou o ministro da Gucr-
ra o seguinte aviso :"Tendo terminado o periodo dc instrucção
animal com a manobra de dupla aeção cm
quc tomaram parte ns forças du divisão sob
o vosso commando, tenho o prazer de trans-
mittir-vos as felicitações e louvores do Sr.
presidente da Republica, nos cjuacs junto os
meus, pela correcção com que foram effcctua-
tios os diversos movimentos, bem como pela
boa execução dos exercicios parciaes c pelo
excellente aspecto das tropas c sua discipli-
na, conforme tive occasião de verificar nas
diversas visitas que fiz aos acampamentos.

Em nome do mesmo Sr. presidente c no
meu, louváveis os Srs. generaes, commandan.
tes das brigadas c das unidades independeu-
tes, rccomniendnudo que, a seu turno, trans-
mitliim esses louvores a todos os offieiaes e
praças. — (A.) J. Caetano de Faria."

1 mm* ¦ .
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Aliado. !•••
NOVA YORK, 10 (A NOITE) •*- Noticias

gj origem alleinã dizem que os representan»
tes da "Entento" em Athenas exigem do go»
verno grego a cedencia temporária da cidade
de Volo para sede do governo servio.

Exigem também os alliados que seja des»
armado o Exercito grego e quo lhes seja en»
tregue toda a artilharia pesada do Exercito
o da Marinha, e ainda as estradas de ferro
do norte do paiz afim de fazerem por ellas o
aprovlslonamonto das forças aluadas'< 'quo
combatem na Macedonia,

LONDRES, 10 (A NOITE) «— Informam de
Athenas que os representantes da "Enten-
te" fizeram novos pedidos ao governo c
exercem certa pressão sobre o rei para que o
soberano cumpra as promessas que fez ha
dias de apoiar o movimento nacionalista
contra a Bulgária,

Esta informação foi transmítlida de Athe»
nas hontem, ás 21 horas, no momento em quc
o gabinete se reunia sob a presidência do rei
afim de discutir as propostas dos ministros
alliados.
As cousas complicam-sai —

ROMA, 10 (Havas) — A "Tribuna''» pubííca
um telegramma de Athenas anmmciando que
os ministros da "Entente" entregaram ao
chefe do ministério uma nota coíiectivo, pc-
dindo ao governo grego n entrega de toda a
artilharia c munições que possasm ser utili-
saelas pelos tropas venizclistas que cstüó
combatendo contra os búlgaros.

Presume-se que nnte o pedido» dos allia-
dos o presidente- do conselho pedirá de-
missão.

LONDRES, 10 (A. A.) m O "Daily-Tcle-
graph" diz que os alliados dirigiram uma
nota á Grécia exigindo a cessão de um logar
no seu território, onde possa ser estabeleci-
da a sede do governo da Servia, altim do
desarmamento completo do Exercito grego e

-. gentes*, da to» •rtllbari» bavaI t terrestre.

Os desfalques das agencias
dos Correios

Mais dous Inquéritos policiaes para apu-
rar responsabilidades das agentes dos
Correios. Agora são contra as das agencias
da Egrejinha, em Copacabana, e da estação
de Dr. Frontin,

Os inquéritos, que foram requeridos pelo
director dos Correios ao chefe de policia,
vão ser presididos pelo Dr. Osório de Àl-
meida, 2o delegado auxiliar,:

S3" O Rhcumatisino é uma inflammação do
lorida dos músculos ou da cobertura das jun»
tas, acompanhada algumas vezes dc incha-
ção. A dor é aguda e não tem relação com
nenhuma outra parte do corpo, porem depois
de so ter localisndo numa junta ou músculo
por algum tempo deixa-a e passa para uma
outra. As applicuções cxtcrnas podem alliviar
por algum tempo, porém a moléstia não podo
ser curada até que o sangue tenlia sido pu-
rlficado. Pura obter esta purificação use as
Pílulas Rosadas do Dr. Williams, o grande
tônico para o sangue c nervos.

Total....
dando unia média niiiiuiil dc 580.090 c meu-
sal como ficou dito ncinin, dc 48.410.

No mesmo periodo, os embarques dc café
feitos nos portos do Urnsil para a Ilollau*
da, foram :

Snccn.s
Em 1910 ,- 1.077;0Ó.T
Em 1911 ¦ 1.413.412
Em 1012  1.-188V265
Em 19t:t  ' 1.4«:i.O!)7
Em 1914 1.047.51.'!
«laudo uma media animal de 1.240.970, ou
mensal de lO't.414 saccas.

NO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES
EXTEKIORES NADA SE SABE A
RESPEITO

Estivemos no Ministério das Relações Ex*-
teriores, em busca «le informações sobre o
falado accordo entre o governo! .ihglcz c a
nossa ' chanccllaria, accordo •qiitY dará ¦ de
promplo umn solução para ò 'caso.

Nenhuma informação positiva ali nos foi
ministrada, além da quc o assumpto consti-
tue objecto «le serias cogitações por partedo governo, tendo havido mesmo ceirrespon-
dencia entre a nossa chanccllaria c a lega-
ção brilannica. O caracter amistoso, porem,do que ss pretende fazer, parece, entretanto,
trazer uma solução favorável aos interesses
brasileiros — foi o que ouvimos, ali, dc um
funecionario da secretaria.

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

-a**»

Contra os lenhadores das
nossas maltas

Uma apprenensão
Esta manhã o zelador das maltas da Ti-

jucá fez uma appròherisão, na casa 0-B, da
Estrada da Gavca, de 52 feixes dc lenha,
tirados das matlas das redondezas. O trans-
gresspr foi multado c a lenha depositada
na agencia da Prefeitura, na Gavca.
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Imprensa paulista
Á "Gazela", de São Paulo, o interessante

vespertino fundado por Adolpho Araújo, aca-
ba do passar a novos donos, remodelando por
completo todas as suas secções. O seu aspe-
cto é inteiramente novo, agradável, revelando
não só competência, como a actividade dos
que sc encontram A frente da direeção do po-
pular órgão paulista.

A "Gazeta", na sua nova phase, de Inteira
independência politica, tem como director o
Dr. João Dente e chefes de redacção os Drjj.
Couto Magalhães c A. A. Covello, velhos e
experimentados jornalistas, que vaiem como
um penhor seguro do suecesso da conceituada
folha..

Fc» annos anle-hontcm 6 """Diário Popu-
lar", de São Paulo, que entrou no seu 83°
nnno de existência, toda dedicada á grandeza
econômica e moral daquelle Estado. Folha
eminentemente popular, o "Diário" gosa do
mais largo prestigio, de quo m vpi'1 nnra A de-
fott da» causa» pobres.; , -r~

Baependy vae ter Escola
Normal

SOLEDADE, 10 (Serviço especial da A NOI-
TE) — Passaram por aqui o coronel Maxi-
miano Guimarães, presidente dn Câmara de
Uacpcndy, Sr. Antônio Pinto, presidente do
direclorio, e professor Mario Lara, director
do grupo escolar, vindos de Silvestre Ferraz,
onde firmaram o contrato da transferencia da
Escola Normal, equiparada, do educador Gue-
des Fernandes, para n cidade dc Baependy.

mem

A Saúde da Mulher
CTJRH TODOS

INCOMMODOS DE SENHORAS

OS H

brindes. LOPES SA' 4 COMI'
•2UJ riHs, cum valiosos

Ameaçado de morte
o sócio

Ha tempos entraram num contraio verbal
para a compra de uma officina Guilherme
Alves e José Fernandes, ambos sapateiros. Oa
negócios correram bem até agora, quando,
entre os dous sócios nasceu uma dcsharmóii.i.i
qualquer, motivando isso o rompimento elu
relações entre Guilherme c José.

Hoje Guilherme Alves, quo ao quc pareço
tem razão, procurou a policia para pedir ga-
runliíis dc vida, pois o seu sócio ameaça-o elo
morte.

O Dr. Lcon Ròüsspulicrcs, 1" delegado au-
xiliar, a quem foi apresentada a queixa, mau-
dou que o S" districto policial providenciasse
a respeito, por estar a officina, quc fica íi rua
Visconde da Gavca, na circiimscripção da-
quclla delegacia.

0 grupo parlamentar
democrático

LISBOA", 10 (A. A.) — O grupo parla-inciitar, pertencente ao partido déniocràti-
co, deve reunir-se a 1 do próximo mez de
dezembro, afim de proceder á indicação do
novo presidente da Câmara dos Deputados, J 

*—*—*
ignorando-se ainda sobre quem recairá a
escolha.

¦ ¦*»••» i

Actos do ministro da
Guerra

Por intermédio do ministro da Guerra o
presidente da Republicai em offieio, elogiou o
coronel Achilles Pederneiras e o eapilão Ar-
mando Duval Sérgio Ferreira, pelo modo pnr
que desempenharam suas funeções na em-
baixada quc foi ultimamente íi Itepublica Ar-
gentina.Ao ministro da Marinha solicitou o da
Guerra permissão para quc o cbm-manditnlç,
offieiaes e praças da fortaleza da Lago vi >|-
tem os navios c as escolas profissiònács ela-
quelle ministério.

Em aviso dirigido ao chefe do Departa»
mento cia Guerra, determinou o ministro da
Guerra a supprcssão das cadernetas para re-
gisto de grãos escolares, àdõptádãs cm 1U15,
cin vista do máo resultado que dnhi se' <>::•
ginou.

¦ mWfr&m '

Pela rua de S. Christovão, descia em
marcha regular um auto ambulância da As-
sistencia Policial, quando cm uma derrapa-
ge toi pilhar Antônio de Albuquercjue Le-
mos, de côr branca, com 28 annos, resi-
dente á rua Bencdicto. fjyp.òlitó h. 84, te-
rindo-o bastante.

Lemos foi soecorrido pela Assistência, re-
colhcndo-se á Santa Casa.

O pessoal do extineto
Arsenal de Matto Grosso

Tendo o delegado fiscal de Multo Grosso;
perguntado si aos fiíiícciònarios do cxlinçtoi
Arsenal do Estado acima cabia o vcric!,*nçmo
respectivo n contar de 1 de janeiro findo, ou
si lhes compete o ordenado desde esla iillii"1
data, cm que passaram a ter exercício como
adelidos cm repartições elos Ministérios (!:i I'*''
zcnela c Viação, respondeu o Ministério du
Guerra «iue cabem de direilo, nos dous casos
acima figurados, as vantagens integraes «Io*
cargos, visto já estar isso resolvido no orça*cargos, vislo j
mento competente.

• -. „„f.v.„ ,i »n- i- , i ... — O Ministério da Guerra pediu á »•-•¦'-':.*''
A poficia do .10* distrtctQ ajjiiu inm<»- cia Fiscal da Mnllo Grosso a rclaçfio do m

â fesjjejta*- >Soal do extineto Arsenal desse Estado.

,i'i _J,-,-,, -.- "^Ta^.&^i»ii^.-^t..v-j-^atT*»ai3--
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Um naprojacto
Câmara

r J? cslc o projeclo nue os deputados l»edro
floacyr c Gonçalves Mula vão apresentar n
consldoraeilo do Congrosso Nacional sobro n
ncqulsicão do navios retidos ciu nossos por-
|0S devido u guerra europeu i"O Càngrcsbo Nudounl decretai

I Art. 1*. '» poder executivo promover. Jm-
judiai umnlo a acquUicfio dos navios cs-
Jrangelros arribados aos portos niieionue* cm
,iirtiule e!n guerra, entrando, para Isso, cm
jõcgoclaçoos com os seus proprietários ou rc-
jiroscntuntes. •

Art. 2-, O poder executivo, pelo Mlnlslc-
jrlo das Ilclaçüos líxlorioros, nfllra, uo scnli.
do do aiiigo anterior, junto nos governos
interessados no caso.

1'ar.igrietilio iinleo. O governo tomnra ns
fedidas necessárias pnra firmar a prcfereii-fia do llr.v.ü cm quaesquer negociações pen-
tfentes n respeito,

i Art, .'Io. As Indemnlsnçõcs provenientes da'{jicniçao terão fixadas cm cada caso oceor-
rculo por juizo nrbllral «lc tribunal compôs-i tt. dc um arbitro designado pelo governo bra-
jtllelro c do um pelos proprietários «los na-«los a adquirir, perante o juiz federal da se-
içáo respectiva, com desempate lrrecorrivcl
do terceiro arbitro tirado k sorlo entre tres
2:omes indicados pelas duas parles.Art. 4». A quantia correspondente fís, In-
Jlomnisaçocs poderá ser deduzida dos «lepo-ihilos cm poder dò governo (.lleiiiâo prove-j.icnles dn retenção d? cure brasileiro cm
j ortos ídlemãcs,

Art. l>\ licalisada a operação o governoiirasllclro so responsnhillsará junto no gover-ho dp hstndo dc 5. Paulo pelas importâncias
{lendas.

Art. 0». O governo baixará ns Inslrucçõcs
Jlcçcssarlns para n execução da presente lei.Art. 7\ lie vogo m-sc «s disposições cmcontrario. *'

• -ntr- i
A S?gunda Vara está pro-cessando um cartomante...

; Pelo 2" promotor publico, Dr. Monorio
[¦Coimbra, loi offereclda hoje denuncia con-Jra íwc.ilao Roraanclli, qne n policia pren-.deu cm flagrante, á run Buenos Aires n. 253tarando "botava cartas" para predizer os
(destinos c os o l iiteciinentos da vida do seus
jjCoiis.ulcntcs.*¦ •—mu— •1 Conferências no Cattete
r Cònfcrenciaram k lorde com o Sr. presiden-h da itepublica os ministros da Guerra e Ma-tinha, interino do Exterior e o lambem inte-l:r.o prefeito do Districto Federal.

¦—-_-».. ¦

ganisação do Con-
sello lunicipal

padecer1 cSaiadestino na
SesaaiSo

I

«Jm

" UM P&GdEGTO NA GAMAKA
r Causou geral espanto no Senado não ler sidoíielo Jiojc, no expediente, c> parecer da com-
(missão tle constituição e diplomacia sobre o
{Conselho Municipal c já hoje publicado, Hon-lem, dizem (porque ninguém viu n reunião
iio Senado), essa conisnissão sc reuniu e o Sr,
jíosó Eusebfo apresentou o seu parecer sobre

fíi reforma do Conselho, qv.e estava incumbido
(Le relatar.

. Hoje foi publicado o seu parecer que maii>
j3a scr o Conselho composto de 24 membros,íendo 10 eleitos e 8 nomeados pelo presiden-
|c da itepublica, sendo <<uc- estes não podemii.inccionar no rçcoiiliéclmento dos outros. O
parecer tem vários artigos o paragraphos,ü motivo principal da publicação desse pá.-

ji:cer foi, no que se diz, a necessidade de fi-
(tar desde já resolvida a prorogação do mau-
('dato de> nctunl Conselho até 81 de março do'¦ Puno vindouro.

. I'ssc é que foi o motivo dos Srs. I.opes Gon-', {alves, Fernando Mendes e Josú Eusebio as-
ijftignarem quasi clandestinamente esse na-ijecer I ¦• 

_. ü projecto voltar.', U commissão, por causa
í.a emenda do Sr. íriiiéu. Essa emenda manda

ifiue as eleições marcadas para abril próximo
Jwjaiii transferidas pnr* o primeiro domingo
pe junho.

, O parecer do Sr. José Eusebio «5 favorável
ym parle a essa cmencln, pois dó nutorisneão
jftp governo para pròrogar até mais noventa
xüas o praso para sc proceder ás eleições.

.Sabemos
,if-' ouvido

pie o Sr. presidente da Republica
sobre o assumpto c concordou comí- adiamento das eleições. Pelo menos foi isso

$uc no? disseram hoje no Senado.
OS POLÍTICOS CARIOCAS EM PA-

Í.ÀCÍO
: Coufereneiarám longamente, ó tarde, noíiaitetc, com o Sr, presidente dn. Itepublica,C'- deputados carioca:.- Micanòr Nascimento,
pereira .Braga, Florianno de Brilto, Flavio
/» Silveira e Octacilio clc Cumaru. Foi assum-'fjto da conferência o parecer da commissão
.(ie constituição do Senado sobre o projectoynie rcorganisa o Districto Federal, Os cicpu-fadejs cariocas fizeram conhecer ao chefe danação quo o referido projecto do Senado ferefundo a autonomia do Districto, por isso que«CMKavam semelhante caso sob as vistas dc
h í.:í. Os representantes do povo desta ca-«uai na Câmara deixaram a sala de confe-íuicias do_ palácio visiyeunèntb salisfeilos,

:' i.ogo após a conferência desses deputados,.; rou a conferciiciar com o Sr, presidentepublica sobre o mesmo assumpto o se-frmeu Machado,
NA CÂMARA

i'. Gonçalves Maiã deixou boje sobre "n
oa Gamará dos Deputados, transforma-> projeclo de lei, o substitutivo quemon na commissão de justiça daquella

ingresso Nacional c que já publi-
ir,',""-J> ao Projecto cio Sr. Mello Franco, rc-
{'*.- inisnndu cm novos moldes políticos o Dis-
£' 

' n I'edtral.
t—*r)-^}l- i in i i

0$ telephones no Con-
selho'

• ... 
"* •—i

O Sr. Melado» Tavares faxuma rovolaoão multo
•igniffloaliva

Aborta a sessão do Conselho, o Sr. Getullo
ín. .nl"1?* c.xI»1Icoii.|ío « propósito do «pio ha-
di!f Iniprcns".1'"1' 

"l""a "^ do rolu'C5C"'««»^
O Sr. Osoijo do Almeida, n 6c«ulr. Iratoud»» informações do Sr. proícllo sobre a" ue-

nif,?n.(lo*.,clí"u>ncs> K,nm «nfonnnçfles com-
«.„ il^"!" ín,£,,sl ü. "ÍPnwlho telephonicomo tem cm sua residência nno é cnMcndo pc-los cofres inuniclpnes. 1.0 nenm sentido umacaria do dlrcsctor interino da secretaria doConselho, exlilbo recibos da Telephonico íléiui7 c, com o catalogo, mostra que d «eu no-
!"ll Tnu "to? ««luciles «mo pagam telenho-nes, muilo embora na parle do Conselho elleso encontro lambem registado, mns ó uni s«>,
como sç vcrlIfcarA pelo numero. Entrotaiitonessa lista niio figura o noiuo do prefeitonem Antônio, nem Augusto, nem Azevedo cnem Sodré. Diz que o empreendo nue Infor-num no Sr. prefeito nno qulr inzcl-o como dc-viu, ou por preguiça ou por insiifficiciicia dcinlelligcncla. Commcnla, a seguir, a declara-«uo do prefeito, do não existir cláusula nocontrato quc obrigue a companhia a fornecer-llio informes sobre o numero do nssigiinnlcscm cada umn das suus zonns. O orador citaas cláusulas 20 e 20, esta ullima a que obri-gft n companhia n entregar A Prefeitura 10
porcento dos lucros líquidos de sua renda,obriguvup que Ca k municipalidade o direitodc fiscalisar a despesa c a receita, mc6mo por-quc 03 preços do cada apparelho variam deuma zona para oulra. Assim è claro quc, paraconhecer a receita, n 1'refeitura preciso saborquantos (ippnrclhos existem cm endn rema.\ no nesse sentido apresentar ura rcciucrimcn-to solicitando esses informes.

O Sr. Mcueles — Que eu posso fornecer n\ . Lx.,.
O Sr. Osório -- V. F.x. os possuo fO Sr. Mendes — Tenho-os aqui.
O Sr. Osório — Mas não foram obtidos" cl-ficialmente, porque o prefeito declara que nãoos tem.
O Sr, Mendes — Tive-os no exercido de iimdireito, qual o de ciilender-mc com ns partes,pnrn colher dados quc me habilitem n C3tu-dar os nssiimptos...
O Sr. Osório •— Desde quc V. Es. me for-neça lima copia, desistirei do requerimento;
V, assim foi feilo,
Occupou depois a tribuna o Sr. Mendes Ta-vares, que começou lendo ns Informações

prestadas no Sr. Osório pelo director da se-crclaria, dizendo haver o mesmo exorbitadoe termina declarando não ter tido o prefeito,
quando mandou ns informações no Conselho,
ns intenções que lhe foram ntlribuidas.

O Sr. Osório explica que não censurou,
mas apenas frisou haver sido clle vietima daincompetência de um funecionorio.

Falou depois o Sr. Leito Ribeiro: ntacon os
prefeitos passados, que deixavam do nlten-
der nos pedidos do informações...

L foi encerrada a discussão sobre o nssum-
pio. O Sr. Mendes mandou a mesa ura pro-jeclo creondo a Escola Normal do Artes c Of-fidos. Discutiu-se depois n ordem do dia, lia-
vendo sobre o projeclo de reintegração «lo Sr,
Felippe Ncry Pinheiro falado os Srs, Campos
Sobrinho, Leite c Mendes.

* mg— ¦

0 "caso" do Amazonas
vae ser enterrado

Na commissão de fusíiça da
Câmara

A indicação da bancada amazonense na Ca-
mura «los Deputados, provocando uma muni-
festação da comniissão de justiça naquclla casa
do Congresso Nacional, sobre a legalidade da
i.etual siluação politica do Estado 'do Amazo-
nas, distribuída ao Sr. Mello Franco, foi pelodeputado mineiro relatada, tendo sidp man-
dada ardiivar, Depois de publicado, para cs-
tudo da commissão de justiça, o citado pare-cèr do Sr. Mello Franco, foi o mesmo dado
para debate.

Após larga discussão, votado nm ndditivo
do Sr. Arnolplió Azevedo, pelo qual votaram,
além do Sr. ('.unha Machado, o Sr. Gomercin-
do Ribas, foi o mesmo rejeitado, sendo vence,
dor, portanto, o parecer «lo Sr. Mello Franco,
mandando archivur a indicação, pura e sim-
plesmciite.

IA GUERRA
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Pj^WM(«to,«e|e de rasais

As úeportaçèos do
PAUIS, 10 (Unvns) >- o governo belga rs.

çebeu conflimnçMO d« uollci» do que ns svs-tomnticas doportnçOcs do civis belgas pnrn nAllciiiimhn, onde silo obrigados a trabalhar,começaram cm meados do outubro e esten-dcrnni-so fis duas l'lnndrcs, a Tournni c aMoiis, O numero dc deportndos nttlngc, noinliiimo n 15.1*00, cnlro os cpines se contamnuinorosos civis francezes, r;uo foram nmon-toados ©m vagões abortos o expedidos comoíinlniacs pnra destinos desconhecidos.
h lóra do duvida qno 6crão todos empre-

Cados cm trabalhos núlltarcs.
O governo belga protestará sólenmomonle

perante os paizes noutros contra esta nboml-unvel violação dn convenção de Hava,
O ministro da Justiça da Ilclglca 

"explicou 
aum rednclor do "IJcho do 1'nrls" que eslenovo crimo dn Allemanlia provem da mesma

preoecupação quo a levou a alistar A força os
polacos no c.xerciloi allcmão, ngora profuu-díimenlc desfalcado nos seus cffcclivos,

Çuslo-me a crer, disse o miiiislro belga, quelinja palies neutros c homens honcslos quefiquem indlfforentcs nnle o rcnovamculo cm
pleno século XX, dos melhodos usados pelospiratas dos tempos da barbaria c pelos trnfi-cantes dc negros da África. Tal neutralidade
causaria nojo no próprio Pondo 1'ilntos, AIiuinaiiidudo não deixou dc scr humana. Tc-mos confiança íicllu,,

nicoB|sitata da

moanücãüial
Foi juliilaela por acto dc hoje n professoraCithedratica D. Ernestinn Cândida Ferreira,

Saixatn,
-mt—-
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NA CÂMARA
hicdiscussões theorica-f'

*-i lei ds iwiwas e o desta*nimo' úq Si», Bueno de
Andr>ade

*'üaiS5' n"c"'i0 lIc A,Jdrada voltou hoje A" tri-
W..',~ n n™ra, píu'n discorrer sobre a lei dl
li;,:.::. I,clhl|s de haver defendido a idéa que
W-i Vm'°U /• Camar», «o sentido de scr
fríCMhf !:iECuhvo a atteibuição elástica tle
*o_i"n r l' a materia to nccòrdo com c
ilftr n / cm} a ki' s' Es' Procurou denion-
ii!..;,.' «uanto seria proveitosa ao paiz a ap.
p,;.'V"> de semelhante aivítre.
iV,_•;..vpnçlumdo, cm tom diffcrente, disse:

,-. prcsníeute, retiro-ma desalentado da
vi í' ¦u J0t quc llfll,i' "a Gamara, se têm' iJ.iihantes debates era torno da ma-nias em vao procuro o resultado prati-os mesmos hajam trazido para o nosso

. ;„,ite"set discute-se, mas n realictodflhuo as minas, essas riquezas considera-'¦osso solo privilegiado, continuam es-
ri;e, ndom<!:,s> sci« 1'!e nenhum dos"'suirsos haja cr.ucoyrid* para a es-ac nm unieo fiíã<> 1% ' - - - . -¦¦¦-^,

l

Promovendo, tia engenharia: a lenenic-co-
ronel o major Emílio Sarmenlo; a major o
graduado Gustavo Lcboii Ilcgis e o capitão
FeJicio Paes Ribeiro; a capitães o graduado
Antônio Martins Estigarribia col0 tenente
José dc Araújo Silva; n primeiros tenentes o
graduado Mario Ary Pires e. o 2o tenente
Amaro Soares Bittencourt.

Na artilharia: a tenente-coronel ò major
Alfredo Severo; a majores o graduado João
da Silva Pereira e os capitães YVIadislau Ban-
deira Teixeira e Leopoldo Schercr; a capitão
o graduado Tilo de Alencastro e os primeiros
tenentes José Anlonio Marques e Theodoro
da Cunha; a primeiros ienéntc3 os segundos
Ptolomeu Castro, R.imiro Noronha, Oetavio
Cardoso c Mario Ramos,

Na cavallaria: a majores o graduado Ma-
nocl dc Abreu Coelho c o capitão Antenor
Pereira de Abreu; n capitães os primeiros-tc-nentes Durval de Abreu e Felisbcrlo Peixo-
io; a primeiros-tenenlcs os segundos Regi-
naldo Tietê o Manoel Rodrigues Pinlo.

Na infantaria: a tenentcs-coroneis o gra-
d nado Norberto Villas Boas c o major Cha-
iíançcò da Fontoura; a majores o graduadoJosé Ferreira da Silva c os capitães Sotero
de Menezes Júnior, Américo de Abreu Lima.
Jacintbo Ignacio Torres Júnior, José Vieira
du Rosa, Luiz Irenio Ferreira c Epaminondas
Barreto; a capitães os primeiros-tenentes
João Ferreira «Io Carvalho, Flodunrdo Oli-
veira, Vicente Tor5cano, Hcrmiuio Cnslello
Branco, Manoel do Nascimento Lins, João
Lopes da Silva o Francisco Xexéo; a primei-ros-lcneiilcs os segundos Eduardo Alcofora-
do, Roberto Malheiros, Polvdoro Barbosa,
João César dc Castro, Dal miro Barros, Alce-
biades Brasil, Antônio de Araújo Lins c
Francisco de Arruda Gamara, e a segundos-
tenentes os aspirantes Hugo de Albuquerque,
Alfredo Meuna Barreto Filho, Alkindár Pi-
res Ferreira, José de Oliveira Monleiro,
Ainilcar Pederneiras, Arlliur Orei}', Agenor
da Silva Mello c Jorge Aju's,

No Corpo de Saúde: a major p capi lão An-
tonio Bulcão Vianna e a capitão o graduado
José Valente Ribeiro.

Graduando nos postos immedialamente
snpcriqrcs —! Na engenliana: o capitão Af-
fonso dc Assis Fernandes, o Io tcucnlc Ar-
nníclo Hantz c ò 2Ò"icnènle Renato Daplisln
Nunes; na artilharia: o capitão José da Cos-
Ia Barbosa c. o 1" tenente Frederico de. Si-
queira; lia cavallaria: o capitão Antônio de
Azambnja; lia infaularin: o major Felippe
Galvão c o capitão Martins Cruz, o no corpo
ne sande: o teiicutc-medico Juvenal dos
Sanlos,

NoTtienncle» 1* tenente medico dt» Exercito
ft Dr, Carlos da Rocha Fernandes.

Reintegrando, no cargo de professor de in-
glez da Escola Pratica do Exeieito, i* capi-
lã» lljirie» iCleiuentiiiO" de Carvalho^ ; g,Sia

LOfíDRES, 10 (Havas) ~ Radiographainde Petrogrado: i i ,
«O communicado official de hojo infor-ma que as tropas de infantaria c cavalla-

na russas quc operam na Dobrudja estãoa duas milhas da cidade de Cernavoda, hadias oecupada pelos teuto-bulgaros.
Como a Grécia traiu osaluados

NOVA YORK, 10 (A NOITE) - Informa
o correspondente da «United Prcssi, em
Alhenas, num tdegramma dali expedido
Iiontcm dc noite: ,

«Acabo de saber quo diversos officiaes
allemãss, disfarçados cõm uniformes do Exer-
cito grego, atravessaram as linhas aluadas
na Macedonià, obtendo todas ns 'facilidades
que quizeram para entrar na Grécia.

A revelação desse facto c&»ou aqui enor-
me impressão.

Maior impressão porSm ainda causou a rc-
velação, que se pude comprovar, de esiar
a Grécia ligada por um tratado secreto aos
impérios centraes. Esse tratado, que existe,
foi redigido cm Berlim, e trazido para Athe-
nas pelos médicos allemães que, cm janei-ro findo, vieram a esla capital quando o
rei Constantino foi atacado de uma enícr-
midade súbita. ,

O jornal eEleutlieros Typos», de Salonica,
que tornou esse facto publico, acerescenta
que o tratado estipula em que condições o
Exercito e a esquadra gregos são obriga-
dos a cooperar com as potências ceníraes
contra 03 aliiado3.

Diz ainda aquelle jornal, que lem revê-
lado possuir informações bffíciaes de alia
importância, t(iie devido ás ordens emana-
das do estado-maior grego, em novembro
do anno passado o exercito grego da Ala-
cedonia rodeou as tropas aluadas de Saio-
nica, que se batiam contra os teuío-tur-
co-bulgaros. Esleve iinmineníe um ataque
dos gregos contra os alliados. Toda a ar-
tiiharia pesada do Exercito grego foi leva-
da paia as proximidades de Salonica e in-
stallada nas alturas que dominam aquella
cidade.

Ouando estava tudo prompto e um ge-neral grego, com responsabilidades no go-verho; foi a Berlim conferenciar a respeito
com o kaiser, 03 alliados tiveram denuncia
da traição que se lhes preparava e toma-
ram as suas medidas, fazendo assim abor-
tar a conspiração urdida em Berlim c quese pretendia em Alhenas levar & execução.

ca de Pernambuco
Uma «ntreviata do Si*. Ma-

noel Borba
A Afloucln Americana enviou-nos, fi tardo,

çm lonifo tclctfrninum, o resumo de uma eu-
{revista quo o Sr. Mnnocl Borba concedeu noJornal Pequeno", do llcolfc, ncerca dn de-clsao dos recursos clcltornoi, nn mini disse oSr. fíovejnndor do Pernnnihiico Iinver* doei-dldo <>s recurso» como enlcndern dever fa-ícl-o, flttendciido As promessas quo dera «lerespeitar o resultado dns eleições, ãs qunesprocurou. Imprimir a seriedade possível, ccr-cnndo-ns de todas ns garantias,

QuniiKJ! o rcortffintsação do P. It. í)„ o Dr.
?.,',,,.,o0« Porba dlsie na referida entrevista:"Nno'emendo os meus correligionários, Fn-Iara cm rcorgnulsar o partido c dão detalhessobro o nssumpto aos jornacs do llio de Jn-neiro, Como eu lhes fui no encontro, tor-naudo publico quc desde abril propuzorn cs-sa rcorganlsacão, dando, cm travos geraes,um progrninnn para o pnrlldo ser icorga-nlsado, Jevnula-sc umn grila, surgem pro-festos e nffirmaçõcs dc quc eu ctlou ciucrcn-do scindir o partido."

O governador dc Pernambuco fur, r sc-fiuir, longas considerações sobre o aiialpha-hetismo c o individualismo, terminando pordizer que não entendo seus correligionários
c, textualmente t=, "talvez seja melhor nãocnlendol-os I"

¦ 9— ¦''Moleque Marinho" e
os cento e quarenta

contos
"Boie-Bole" esíü dcíido

;j

azedou

Continua em foco o roubo dos 110 conios.
Vo- <1íí.{l1 6 indigitiido nulor o couhecido la-drno "f.Iolequc Marinho".

Infelizmente, r.o quc parece, o Dr. Sylvcs-tre Machado, delegado do l>° districto poli-
çial, vne ter cm parto os seus esforços pre-judicodps. O Corpo dc Segurança, com oqual anula sc ncha o mandado do prisãoexpedido pelo juiz, «fada não entregou iib.. ü. o mesmo mandado para tornar cffe-
çtíya a prisão daquelle gatuno; cnlrclaiitotem sido constantes os pedidos para aquelladependência dn policia.', Manoel Joaquim de Barros, maii conhe-Cldo polo nppellido de "ilolc-Bole", desde '
pela «manha que foi delido, por dous ngen-tes, em sua residência c estabelecimento com-mcrcial, sendo enviado para nquella dele-gacia, onde so ncha. Conlra ^llole-Bole"
existem suspeitas dc quc cm seu poder scencontre o produeto do roubo cm queslãoo epie clle nega cm seu depoimento. Di?conhecer "Moleque Marinho", com quem prl-vavíi, contradizendo as declarações deste noponlo cm que tc diziam compadres. Ao con-
n-i <? to «pie sc tem propalado, diz "Dole-
Holc qu jamais se viu envolvido cm qual-quer caso policial em que a. sua má fé pre-viilcçossè. Diz lambem quo ha dias recebeua visita «.os advogados do "Moleque Mari-"nno , mas qu0 estes lhe foram offcreccrseus trabalhos profissiònacs...; " 

"

Grande numero de diligencias tem sidoovadas a effeito, afim dc serem descober-tos Coitos os cúmplices de "Moleque Mari-uno , como lambem para a appròhensãd t'oroubo. Essas diligencias, porém, são revés-tidas de absoluto sigiüo.
Contra nvonladc da policia, não foi aindaaquelle ladrão recolhido á Casa de Dcten-

vÍ?i'n f1'"-0 fW-?a a t0ll° moinculo umareclamação judicial,
dnV^LÍS, 

2° h-r&s de 1,oJe cstá combina-(ia uma acareação, cm quc p Dr. SvlvostreMachado espera colher optimos resultados ?

'wwrçci

0 DBPUTADOMAURICIO DG LACERDA
ATACA OS SRS. OLAVO B!L/\C E

JOÃO LAÜli
O Sc Maurício do Lacerda occupou hojoo tribuna da Câmara dos Deputados pnrntratar do problema do serviço militar enlrenos c dn eollaboruçlío prestada no paiz, nesle respeito, pelo poda Olavo llllac. Üorador necusn desabrldieinentc esto lioincmdo lelras, nffirjnaiido que o patriotismo danossa geração nflo despertou to conclamar«lo bardos mercenários, mas qno irrompe es-

ponlnneo nn mòcldãdo coinpnlrleln, que ac-corre, apenas estimulada pelo quadro quc selhe depura no inundo occldenliil a prestar osim coiitiiiiSunic para a defesa «lo nosso ler-rllorlo e do nosso patrimônio histórico.
Depois o Sr. Maurício do Lacerda passoun responder n uma local do um dos nossosmatutinos, referente íi sua pessoa, declarou-«Io que o rcdaclor da secção a quc sc reporiao o conhecido Simão dc Nitntua, empregadoesso vocábulo com a significação do logro,esciimolecçáo, roubalheira.
Depois «>.o nggredir furiosamente no jor-nnlistii cm questão o Sr. Maurício dc La-

çcrdn narra dous episódios: um, referente képoca das Salvações, quando esse jornalistase propoz a scr arauto dcllas por dinheiroe o marechal Hermes responder no marechalMcmia llaircto — "para o pòrtuguez, nemum vintcni"; outro, diz, quando esse jor-niilista procurou o enlão presidenle dn Uc-
publica, marechal Hermes, pnra llio iuti-mar a cumprir o contrato do negocio da
praia, "do contrario a Allemanha enviaria
uma nota diploninllca no nosso governo".Durante o seu discurso o Sr. Maurício deLacerda teve um altrito com o Sr. JoaquimOsório, Tiics foram ns, cxpressõos usadas
pelo orador pnrn com o poeta Olavo llilnc,
que o deputado sul-riògraüdcusc pediu-lheque sc não referisse mnis ú sua pessoa (dei-le, deputado pelo llio Grande), iiccrcsccnlan-
do quc n Câmara deveria ler um pouco mais«le decoro. O deputado fluminense replica
quc, si n Câmara quizesse ter mais decoro,devia nfastar dc si figuras quc não pode-rlaiu estar nem nas entradas dos prostibu-los. Depois dc falarem outros oradores, oSr. Joaquim Osório pediu n palavra c leuum telcgrnmmn recebido pela Liga de De-fesa Nacional, dnndo noticia das grandes niii-
nifestações feitas no Itio Grande no Sr. Oin-vo Uiliic.

¦ „ — _..-,. ¦_—,.i i »___-

Os oi*çanie.iiíos 110
Senado

i©Ma «ieEü
fâMi3áiq.as

A reiolfSEsa <
iml& derai

m
nm, a

O Sr. ministro cia Fazenda'- Ú eslá 3eposse da reforma da Procuradoria Geral daFazenda Publica do Thesouro, elaborada pelorespectivo procurador -Dr. Didtóiõ da Vemaf-tlho que reassumiu o exercício de sitasíuneções.
A reforma, segundo ouvimos, "divide 

cmduas direcionas a Procuradoria e crea treslogares: um üe ajudante c dous dc ótfi".ciaes,;
E' possível que ainda esíe mcz t> Sr. mi*nfstro submetia a reforma ao Sr. presidentetia Keptiblica, para a sua saneção, afim deser posta logo depois em execução.
A nova directoria ficará incumbida da co-branca activa do Thesouro e a já exisHUedo expediente e processos de contratos.

mUtsm a.

———— »—ao i

© M pas9a o saâroz
Ao xadrez do í<' districto foi recolhido omenor João Tomei, por-ter na rua de Gatuni-by desrespeitado um policial c tentado «les-cmbaiiiliar-Uie o facão. Momentos depois clie-

gon aquella delegacia Manoel Tomei, eslabe-
lecido com fabrica de sardinhas cm conserva
k rua Frei Caneca, pae dc João, «pio em ter-mos ásperos lentou nggredir o commissario
Mario Nogueira, que se .achava de serviço,
Levado a presença do delegado, desacatou essa
autoridade, pelo que foi preso,

0 processo do Br. Carneiro
oa Ma

TFesjúSzesJupam siasgaeiç.ão
5iat/*a_ÍHnes.osiíap sio

Nova reunião da commissão de finanças
do Senado.

O Sr. João Luiz apresenta 6 seu parecersobre o orçamento da Viação. São nssigna-
dos não só o parecer como todas ns emendas
já approvodãs.

O Sr. João Lj-ra completou ns Informa-
ções que ha dias começou a dar sobro a illu-ininaçSo publica da Capital, dizendo que foi
o Congresso quc reconheceu ser o governoobrigado n cumprir o seu contraio, iião po-dendo supprimir postes.

O Sr. Bulhões ncha que a emenda do Sr,
João Luiz, nutorisaiido o governo a lazeroperações de credito, não pódc ser approvada
porque isso compete no ministro da Fazenda.

O Sr. João Luiz substiluc a emenda nessa
parto e autorisa o governo n abrir os cre-ditos necessários para os pagamento» dabarra do Rio Grande do Sul.

São postas cm votação, depois de. longadiscussão, as emendas do Sr. Lopes Gonçát-
ves sobre jogos de azar e "footballl". S. Es,retira estas e as ou Iras são rejeitadas.

O Sr. Frico Coelho fez uma declaração devoto, dizendo que, si estivesse presente hon-tem votaria pelas preliminares do Sr.- Bu-lhões,
A emenda do Sr.- D.inlas Barrclo, sobreálcool, ficou para ser votada depois de serem

pedidas informações no governo sobre o as-sunipto.-
Foi approvada á emenda do Sr.- Ellis ra-duzindo a 25 réis o imposto de importaçãosobre sementes dc linho e linhaça, e niigmcn-

tnndó o imposto sobre oleos diversos,
Foi rejeitada a emenda do Sr. Mendes dcAlmeida sobre cadeados.
Foi lambem approvada a emenda reduziu-

do os impostos sobro frutas frescas da Ar-
gentina, que motivou um ligeiro attrito cn-
tre os Srs. João Luiz c Bulhões.-

Como já fossem l(i 1,2 horas, a sessãofoi suspensa.;

Vão ser recebidos os volun-tarios por dous annos
Autorisado pelo miiiislro da Guerra o Ue-neral Gabino Besouro baixou hoje um nvisodeterminando nos conimaiidniites dns unida-des desen região a receberem os voluntáriosctinmados dos doti3 annos, <le aceordo com oaviso n. 1.021, do 21 dc outubro findo.De aceordo com a lei do sorteio, si o nu-mero desses voluntários alcançar o estipula-do pnra preenchimento dos claros existentesnos diversos corpos desta região, não serásorteado aqui na capital nenhum cidadãopara o serviço militar obrigatório, o que auerdizer quc não haverá sorteio.

*-" * T^ff—- i

N ovos j uizesjinterinamente,
na 2a Vara de Orphãos e na

Ia Pretoria Civel
^íTciiclo o Juiz cia 'Segulicla 

Vara Ue Orphãos,Dr. Angra dc Oliveira, tomado posse' jjiíe-nuamente, em substituição, co cargo de des-embargíidor, assumiu o exercício dessa Varao ür. João do Rego Barros, juiz da Pd-metrai Pretória Civeí, e, amanhã, deverá as-sumir o exercício dessa Pretoria o primeirosirpplenfe Di',: Aj H. de Souza Bandeira,

Tendo o Dr. Auto Fortes, juiz da l1 VaraCriminal, pronunciado, por crime de injúriasimpressas contra o seu collega da S" VaraCivel, o advogado Dr. Alberto Carneiro da
Cunho, apresentou este, depois dc proferidoo despacho de pronuncia, c submcüido a
julgamento, vários documentos aos autos
para sua defesa, nos quaes nllcgnvá que rifloacreditara, quando fez ns publicações impu-tadas dc offciiáivas aquelle nVagistradõ, 

"es-
tivesse coiiimcltcndo um crime, visto comooscrevern pcln imprensa o que havia escri-
pto nos nulos; seu pensamento fera o dcexercer o direito dc defesa de seu consti-luinte. li si o erro da lei ou n ignorância
da lei, ponderava o réo, não aproveita a niu-
guem, é evidente que o erro dc faclo pro-varido a falta do intenção de comínetior odelicio pode escusar o seu agente de todae qualquer responsabilidade- criminal, Uraoulro documento, declarava o Dr. Carneiroda Cunha eruc, tendo sc lhe deparado nos au-tos uma certidão passada pelo official dii8a, Vara Civel, declarando que r.ão cumpri-ra nenhuma ordem verbal do juiz para suvtnr um despejo conlra a Companhia Hariseá-tica, facto que originou o presente processo,ficava elesliluida de razão a aceusação qucfez aquelle magistrado, o quc, como preitòá verdade, declarava e a"ssighava.

Indo os nulos no juiz, Dr. Aulo Fortes
pnrn proferir sentença final, deu-se cUc porsuspeito, allegnndo que, no estudar os autos
pnrn proferir estn sentença, verificara eme a
pronuncia que lavrara, do necusado, o pre-julgara, c, de aecôrdo com o seu modo dcentender, ji sanecionado pela Corte dc Ap-
pellneão c pelo Supremo Tribunal, declara-
va-se suspeito.

Foram os mitos no juiz da 4* Vara Cri-minai c este tnmbem se deu por suspeiío.Idéritiçanierite declarou-se suspeito o day Vara, Foram, então, reniottidos o.^ niitósao juiz da 2», Dr. Silva Castro, quc, reco-bendo o processo, mandou submetter o rioa novo julgameülòi
mu—

E nao pagaram I
Os agiota» em aoçcso

E* um oscnndalo o quc s.. cata passnhijo com'
ps opornrlos e o» empregados da l.lmpoxa I'u-iiiim da 1'i'cl'eltnrn. Um escândalo «• uma c-cnbrosldaile, porque «••. pohros homens Cílfio !sem os seus ordonados desdo (igo.do o sem '
ínelos de continuar a comor findo, foffieiu.(i ídosconlos nbsiirdoH cni qualquer iiuantiu quoconseguem arranjar com o^ nglolns quu mioperam acobertado»,

Tinham os Jornnos publicado honlem e lu.'ouma nula official, fornecida polo fiiibiitelc «o
prefeito, nmiiinolniido o pngnmonlo para hoje.Ura uma cousa vaga, porquo nflo se dizia aio pagamento seria total, Islo e, ti seria «Io»Ires niçzcs cm ntrnsó, ou si parcial, mas uin-«In nsslui era uma eaporangn, Nntumlinenloessa nolicia fui lida pelos veudelros o forne-cieluie.i dessa honrada geulo, que vive só do«eus ordonados a que r.w faz negociatas.

Com Isso foi uin raio da esperança «juc bri*lhoii. Iniii dosafògdr. Mas qual, cs;; ralo doesperança fed dissipado hojo;
A' tarde corria «pie o pngnmonlo seria efcfcelundo As 17 horas, ü.s oporarlos c maiscrapregndos, cm grande numero, lú citavam:

quando, autos «lc expirar a hora marcada, vi- '
rnin que so retiravam o.-, pagadores. Nem uma
palavra, nem uma doíeulpa. Fornin-se embo»ra os pagaelore», o os pobre? homens, com n
pliysionomln abatida pelos desosporos d'alina,loram sc retirando, mudos, sem poder no me-«os «lar cxpánsíio ús suas dores, aos teus ju'i-tos desesperos,

1$' es:,!! uma hilunção insupportnvcl poráessa genlc, quc tem necessidades mais urgen-tes que o> potentados, ^itllaçâu crlllcn e oí!-«
gravada, já pelos descontos illicito.- que sof-tre com os fornccimculos pelos "rápido:.",
descontos esses quc rovertem cm beneficio elo
Montepio, que não lhe aproveita, já pelo fn-cio ek- scr forçada a descontar o.s "rapl-
dos" com os iigiolas, nssim mesmo depois «;uo
esles vão cxnminiir os livros e folhas de pa-guiiK-nU., entondendo-so com quem llws podoussegurar o promplo pngnmcnlo. IL' uma miséria i.j

O assassinato do

ProsegM© a fcsifaEisséjíSíü

Proseguiu boje na 4* Pretória Criminal o
summario de culpa «Ior-. aceusodos do nr.snssi-
naio do barão de Werther, faclo òccõrrido liai
mais dc um anno lia estrada da Gavca.

Perante o juiz Dr. Mnrtinho Gnrcez, com
assistência do promotor Dr. Mafrn «le Laet>
depu-eram ns testemunhas Davina Gianina,
Cândido llibeiro da llosa, Carlos Iscliia Pa:w
cássia c Guilherme Faria deis Santos, que de»
clararam o que anteriormente haviam dita
na policia do 8» dlslricto'.

Eram trabalhadores da Limpeza Pública*
uns c oulros pescadores que, acbaUdo-so ni
local, chegaram a presenciar parle da oÇcowrencia, não conhecendo, porém, nenhum dol
protagonistas. Assistiram á retirada «tor, a.s«
saltántcs c, mnis tarde, ncòrrcndò no lbcãÍJ
conseguiram saber dc todo caso. Foram, em
summa, as declarações dessas testemunhas re-
prodticção dos depoimentos prestados perniitaa policia.
—— ¦ ¦ ¦——r.'?1,'*— 1T ^

m acuem on má
Gfíiie centra m

mm
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O juiz dã 1' Vara Criminal, por despaencídc hoje, recebeu, nfinal, a quèixa-criina1úquclle Juizo apresentada pelo Sr. Luiv; Bar-Cholomeu, director da "A Tribuna", contra o
Sr. Salvador Sanlos, director da "Gazeta «leNoticias", era virtude de um artigo neste
matutino inserido, referente i politica dò Pa-raiiá, que o Sr. Bnrtholomcu remi (ou of-
fonsivo n sua pessoa.

Recebendo a queixa-crime mandou o jui_que fosse o sumniario iniciado.

O GAFE'
o mercado dc café abriu c fe-Imo c no preço dc ílfilOO para oIsa c;e Nova York tambem conti-

em baixa, tendo fechado com 1'liojc abriu com 1 n 10 pontos.'vcndèrám-se 1.705 saccas e no
mais 2.772. Honlcm entraram
embarcaram 9.713 saccas c oem 355.087 saccas.

Ainda Loj
cliem bem cal
typo 7. A boi
nua n operar
à í> pontos, c
Pela manhã
correr do «lia
5.092 saccas,"stoek" ficou

Os presidentes paulista e
paranaense regressam

á Paulicéa
3. PAULO, 10 (A. 

'A'.)--Os 
presidentes dos

Estados de S. Paulo e Pararíf». e -espectivas
comitivas, são hoje esperados nesta capital.
de regresso, da sua' «xcurslo a OurinU-os.

A .dissolução da firma
Beliring & C. foi, hoje na

Corte, restringida
Na sessão de hoje das Câmaras Reunidas,da Côrfc de Appellação, foi dado provimen-to aos embargos oppostos por Antônio Pe-

reira Lopes Behring-, sócio solidário e ge-rente da firma Behring & t>,, ao accordão
da Primeira Câmara- que confirmou a de-
cisão do juiz da Primeira Fará Civel, tle-crefándo a dissolução da referida firma, arequerimento da sócia commanditanaD. Ma.
ria Franzen Behring.-

A'9 Câmaras Reunidas, reformando' o ac-
cordão da Primeira Câmara, receberam os
embargos para o fim de decidir, eme a
liquidação só se restringia á parte da so-
cia requerente.;
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O juiz da Quíiifa Vara Ciiminai promm-ciou hoje Belmira da Conceição, porqueBeliuira, tendo sido presa pela policia do
23' districto, promoveu um grande èscari-
dalo, insultando o delegado^ cfiefe da «:ca-
ravana»! Su4 ** autuçxJs^áiipii-asiiâi-1':

A França e a posse da ilha
chilena da Paschoa

SANTIAGO, 10 (A.- A.) ~ Causou sen-
saçao aqui a ;noticia de que' a Franca süsteii-
tara os sètüi direitos á posse da iilia chíléiía
cia. Pasclioá, por Iiavel-a arrematado jüdt-cialmc-níe, comprando-a à um taFTohn Braud.

ETÁRIO
Pola iMíilin todos os bancos declararamsacar n 12 3.32 d, mas cm vista do grandeinteresse quc o Banco do Brasil mos-trava cm adquirir letras, os bancos es troa-

geiros recuaram e passaram a sacar « 121H6c depois a 12 d, c 12 1,32.
O Banco do Brasil, porém, continuou asacar a 12 3|32, para o mercado legitimo cnssim procedeu ate no fechamento, Os ban-cos estrangeiros tambem melhoraram

taxa de 12 1,32 para 12 1:16.

Ternos de casimira a Aj%, 5o$ e Gpfooo
Trabalho esmerado. Aviamentos

superiores

R«a Màfècíiai Moriàno Peixoto n, 6i

ZmWSTBIEXiXKS&Z&a

Visite V. Ek, a nossa exposição de mch
veis, verifique os preços e condições de',
pagamentos, Le Mübiüer .—. Rua Chile 3ti.
antiga Ajuda. 1

sas de Ernesto.'
iOV7.ll

Curam hcniorrhoides, males do utèrò,1
otários, urinas e a própria cystiíe.

a su.e

im—-
Um official chamado a apre-

sentar-se
O general Galiino Besouro determinou cmnolelim que se apresente ao comutando dao" região o segundo tenente do 41 batalhãoue infantaria Roberto Nogueira, por ter, des-de agosto findo, época cm que foi transferido

para o Eslado do Paraná, prestado contas, re-ecbendo a.iuda dc custo, etc, e não ter seguli-do a seu destino ntó ngora,1 •— . .-.-fr^-. _
Os habeas-corpus para con-

trabaodistas...
Ao" juiz fedeiai da Primeira Varí foí im-

pèfrádo um «jiabêas-còrpHs» em favor dc
Anlonio Ignacio Nunes, que allegi esiar
preso no ,9^ districto, para ser processado
por crime de contrabando, o que assevera
ser illegalidade.-

O juiz mandou peclir informações í po-
üci_a..e_jae julgar o pedido amanha.-

AUTOMOVjBIi
Compram-se, ou oceasião, dous ou trel

chassis dc bom fabricante ou autos Copiple^
tos. Trata-se á rua Gonçalves Dias n. 73;
1° andar.

0 üsifertor to asma ©asa QmràmMú
mm Mmêlé úè liasso fàbrBeo '''
àpvésmú ssfiupir© um aspoetp
— Ésttòáiè é Um úa vulgar —

Leandro Martins & C/'
OURIVES, 39-41-43

OIWJOOR, 93-95.
Guilherme José Vicente

Mi«?«éS Barbosa Gomes de Oliveira
* fatuiiiji 3? Maria Vicente coinmuní-.
eatn o fail«i«4trieriíó do seu amigo e es-
ooso GUííiHBRMB JOSÉ VICENTE e
convidam z.» pessoas «le sua nmisado
para acosipanlearen. os resíoa mortaea

ã-itado o feretro da vm D. Alice n. !»7 («atai
çüo do Rocha), para o ceniitcrio de S. Frani
eisco dc- PaM('j (€>it«mbj-), aTiuuihã, 03 11
horas.

m s, m
Safie-sa poc- tetegramnia. elos seguintes

prêmios, da loteria eKteabidá hoje :
S68&?,,,.,.-.- ¦,--,.-.,..  20:0Ôn'8finfli
t>8«,,,vv.-vv.'... ....,.- ¦ _:0tôíí00tl
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opes
tf miam dá a lortuna ma» rnplda nns Loterias e ollc»

tece maiores varilngen.no publico. ..,„"casu 
matrlj, rua Ouvidor Ifil - ™,<|«1 -W0.'

181 Oiilt.iii.ln, 7'Ji l-rlmolro do Março, üJ' l. Bsltielo ue
Ba, V3; üoiiornl limara, .03. —- "S. l-auloi nia (julnio
de Novembro, fiO,

Or. liaeta o da Silva
Moléstias do pulmão. U. Uruguayana

Das 3 ás 4.
35

A' PRAÇA
ÜARAGE ROYAL

lii.a Senador Dantas i». 115"¦¦: 
Declaramos quc despedimos o empregado

cobrador Agostinho Soarei
.sem cffeito a procuração •-.
SCllílOI', ... ,. in.fl

Rio de Janciio, 5 de novetub.*-. de ."010
A Gerencia

.Maciel, ficando
sacia no nicsiuo

Do que se tratou hontem no
Aero (lub Brasileiro

ncnllfou*.- hontem, conforme eiinv*jjr>
minolndn. « rcünlflQ «emanai do Acro Club
brasileiro, lendo os trabalhos presididos .«Io
comnionilador Ortgorlo Carola Scnlirn.

Antes da aherlura dn «csf-Ao, o padre Joa-
niilin Igiiocl» nprc.o_.ou nn» modelo do um
IwlAo dFrlglvel Ue sua Invençilo, mostrando aos
presentes todos os manejo» da mia nova ma-

Terminada a íj.posicl.0 felln pelo pndre
.loiujulm Ignaclo, foi lida o approvada a acla
da sessão anterior, .... .„

Em «CKiiidn o Sr. Nello Machado, usando
da palavra, pede A mesa «pio mniiilii constar
dn acta um volo de còn_ratula«j0es por achar»
so no reelnto da sessilo o Sr. Doiiilngucs da
Sllvn, thesourclro da sociedade, que, po»' mo»
tivo ile moléstia, se havia ausentado desta ca-
pilai. O Sr. Domlngues dn Silva agradece a
gentileza de nuo foi alvo c passa a tratar de
iiEsumptos referentes A nsscniblon, ?». S. ro-
lalou a sua viagem (» Poços dc Caldas c n nm-
(ínlflcn ncceUneílo dn grando lombolo, e pro-
cedeu A leitura de varias .ulhctOis o propostas
para sócios do club.

Em soguldn foi lida uma carta do profes-
sor Encns Campello, offcrcc«ndo.so para or-
ganlsni* um festival sportivo cm beneficio do
.Vero; o umn outra do Sr, Llnncii elo Paula
Machado, offerecciulo uma pcrccntngcm dos
prcmlos recebidos na corrida do Derby-Chili,
«¦in favor dn nvlnção,

Em seguida foram lidas e npprovatlas ns
propostas paru sócios dos Srs. I remido, J.iao
Arlliur Wraubccli, o effeclivos f Antônio Jon-
iiuini Peixoto, Manoel Belém Figueiredo, Luiz
Kuhncrt, .lustlno Carvalho, Dr. Lconldas Lcni-
gluber Filho, Ilapbael Lansarn, Ignaclo Villc-
la Mendonça. Antônio Santos Carvalho, João
B. de Mello e Cunha, Dr. Francisco Escobar,
Thcodoro do Vnllc, Luiz Rodolplto Miranda,
Josí J. Plffcr; correspondentes i Arthur Al-
meiila Silva, Frederico Brotero, Unil Onspar,
condo Itibciro do Valle, Dr. Florlano Leite
Ribeiro o fobias Macedo Júnior.

¦ m*m .ii-

0 OaÇAHENTO MUNICIPAL
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e os empregados no comínercio
A União envia «o Conselho um

longo memorial

Antônio «Joaquim ela Moiiía
Júnior

(Sargento- ajudante «lo Uatalhâo Naval)
Os inferiores tio Batalhão Naval

¦% convidam os collegas, parentes e ami-
#!S__. gos dò saudoso sargento ajudante AN-

í TONIO JOAQUIM DA MOITA JU-
J NlOlt a assistirem á missa rie 7o (ha

Jfíli ipie por sua alma mandam celebrar
i:o dia II do corrente (.sabbado), ás 9 horas,
no nltar-mor dn egreja el.i Candelária, pelo
.pies ilcsrie já antecipam os seus agradecimen-
tos, bem como ás pessoas «pie compareceram
ao seu ènferroraento.

Lim .nulo.' c polido.' universal
EU/3 TODA A PARTE

s.i
.)¦! rio

VIClíXTA RASO
Manoel ltaso e familia convidam cie

novo aos seus amigos e parentes para
assistirem á missa de trlgcsimo «liu
«pie por alma da pranteada VICENTA
mandam resar amanhã, 11 dc novem-
bro, ás 9 horas, no altar-mor da egre-
Sacramento. Aos que comparecerem

«ntccipani agradecimentos.

l_Ur.__XIAGOMI_S
(Itellotiiiha)

Seus irmãos, cunhada e sobrinhos
mandam celebrar uma missa de sex-
to mez do seu fallecimento, amanhã,
11 rio corrente, na egreja do S. Fran.-
cisco rie Paula, ãs 9 1)2 liorns da ina-
nhã, e convidam os seus parentes fl

amigos, cónfcssnudorsè imniènsníiicnte gratos.

i

Em poucas linhas
Augusto Conti Soares c Augusto Marques

Pereira discutiram na praça du Bandeira,
Não chegaram a accordo, pilo quo Soares
esbofeteou o Pereira c foi preso pelo policia
do 15° districto,

.—Cm guarda nocturiio prendeu na rua de
S. Christovão Antônio Ferreira e Joaquim
dos Santos, «pie por nli passavam carregando
uni sacco com encanamentos de chumbo rou-
bados,

—Em unia panificação da praia.d.is Pai-
meiras n. 76 houve esta madrugada unia Iu-
ta corporal entre os operários Tbáumnturgò
Racharia c Miguel José Valentim, Ambos sai-
ram feridos na cabeça. A policia do 10° dis-

conhecimento, apu-

A Uiiii.o «Ios Empregado* no Comínercio
enviou hoje oo Conselho Municipal uma lon»
_n « fiiiiiliiineiitnila rrprcscntneflo sobre o or.
comento para o próximo exercício. Elln pode
ter assim resumida.

FUNCÇIONAMENTO DAS CIIARU»
TAI.IA3

A Uulfio iillude ao rt><picr! mento dos pro»
prleUrlos de charutarlns, solicitando provi»
dciicins no sentido de ser determinado o fe-
chamento de suas portas aos domliigos, tiisl-
gniiliitido que «lies ucnhtiiiiu referencia fa»
/cm sobro os dias feriados federac* e ninni-
clpnos, por Ja cslnr legislado que os referidos
estabelecimentos fiinccloiinin nos dias feriu-
dos somente das 7 As 12 horas. A representa-
••ão pede <u:c o Conselho niautciilui o lcgls-
lado a esle respeito, juntando um abaixo-
amigando dos empregados cm cii.irutn.iii».

FÜNCaONA. LCNTO DAS CONFEI-
TARIAS

A representação, depois do mostrar que es-
«cs cams não cumprem as di-posições «Ia lei
relativas uo fuucclonnmcnto dns casas com-
mcrclaes, propõo quo lhes seja pcrmlttltlo
füncciohar. nos dias uteis, dns 7 As;22 horas,
e nes domingos e feriados das 7 A8r'12 horas.

CASAS DE PLANTAS MÈlWCINAES
"Tratnndo-se de artigos que sc rrlaelonam

eom os que se vendem em pharinuchis c pnra
não haver uin.i concorrência dc ncígoèlos aos
ditos estabelecimentos julgamos , ^cey-tndò
miiforniisnr as liorns «le fiiiiccionaihènto com
as phnrmnclns, todos os dlus iilei»'-.domingos
c feriados, das 8 ás 20 liorns." ?,

TAVKRNAS E SECCOS E MOLHADOS
A representoçSb, que está acòhipaiílinda de

um nbnixo-nsslgnndo de cerca de 21)0 com-
merciaiilcs dc varejo, estuda dctalhadnniento
a situação actual rios empregados cm seinc-
lbaute ramo de commercio. Propõe, que fun-
ceioneiii todos os dias uteis, das 7 As 19 lioras,
cxccptuaiidos-o os snlibndos, em ipie poderão
íuncclohar ate As 22 horas/ c nos feriado-*, das
7 ás 12 horas.

BOTEQUINS
Considerando quc existem cslabelcciincn-

tos ric seccos c molhados c outros congêneres
que pagam "addicioiial de botequim'';

Considerando que depois da hora* do fim-
ceionamento regular do seu verdadeiro nego-
cio vendem somente bebidas alcoólicas, etc;

Considerando quc isso serve apenas para
inutilisíir e "iinbiutcci-i-" seus consumidores,
ipie se embriagam a ponto do alterar o or-
riem social, apresentando um espectaculo tris-
te aos habitantes «lesta cidade c perturbando

briga questões dc

Miotiel i._c ire lies Vizen
(1'allccido cm Porto Alegre)

Sun familia manda resar segunda-
feira' 13- do corrente, na egreja dn
Candelária, ús 9 1.2 horns «Ia manhã,
uma missa do sétimo dia peío seu
eterno repouso.

©3 ''@3__g_®_g-Mês?'
A policia descobriu uni

delles
Apc/.ar ria acção peSicial os "candomblés"

Infestam a cidade. São estúpidos os epie ali
vão ^e entregai' a praticas idiotas e earnava-

["jTesciís, quc terminam sempre por praticas im-
moraes. Além disso, os freqüentadores vão se
deixando explorar, caindo com seus niclteis,
pagos por umas beberagens que provocam, cm
¦icrn), coinpllcaçõcs in.tcstihacsi )'ois, apezar
disso tmlo, c mais do risco rie fc verem pre-
sos em bando, rie vez cm quando, os papalvos
çontiiiuiiin a manter os "candomblés".

Hqjc, a policia rio Ti" districto deu em útil'.'ciiiidomblô-" rio beccO João Pereira, eni Mu-
clareira, ile propriedade ele um tal "Antônio
Espirita", alcunha ele Antônio Andrade rios
Santos. Fez a diligencia o comniissario lul-
gorei Machado, que prendeu o "Espirita" c
mais quinze pessoas, mulheres e homens,
alem rie um tal Allu a, Manoel Simões Altii'a,
<pie é aceusado de haver feilo mal a uma
menina de sele annos, filha rie uma cias taes
freqüentadoras rio "candomblé".

¦¦-¦ ¦ ¦ -Ttf- —

Drs.Leal Jüniore Leal Meto
Especialistas cm doenças dos olhos, ouvidos
Míiriz e garganta. Consultas de 1 ás 5 —As-
Ifiinl.lín ... 00.

S- ¦¦- •> "**&>¦&— ¦¦¦ —— ..¦¦--.

tricto, que do facto teve c
rou. ter sido o movei chi
trabalho.

Foi aberto inquérito.
—Foi preso cm flagrante rio largo dc Ma-

dureira Manoel Lopes, carroceiro, residente
no Ilio das Pedras, por ter aggrcdidò o po-
liclal -192, da i* companhia do 3° batalhão,
Álvaro Fontes, porque este o chamasse á or-
dem devido a interromper o trafego.

—O Sr. Manoel Barccllos, estabelecido A
rua Marechal Rangel n. 213-B, queixou-se A
policia quc seu empregado Porphirlo dos
Santos furtara 17<rÇO0O cpie tinha ido cobrar.

— A policia do 12° districto prendeu esta
madrugada, na avenida Mcm de SA, os des-
occiipados Casslano Martins e José Maria de
SA, por attentarcii), em plena run, contra os
bons costumes,

. «MS» i

vUlnlios, a rcprcMiil.wAo pede quc as lkrneas
de botequint só sujam cenceillda» aos entube-
lccimentos «iue vcuderem eafd feito e mio nao
tenham no mesmo estabelecimento# artigos de
outroí ramos do negocio, com dlffcreute lio»
iiirlej de fuiiecloiuimoiito.

ntOTECÇ.W AOS MENORES
Peilo umn lei que prohlba As creanças o

trabalho de- peso excessivo.
DESCANSO SEMANAL

Dia quo existem estabelecimento» «pie não
dão repouso necessário aos scifs auxiliares,
deixando portanto de ser cumprido o para»
grapho iinlco do art. 87 dn lei vigente. A rc-
proscntnçflo lembra a inclusão, no próximo
orçamento, do «cgulntc arligot"As casas quc ele accordo com a presente lei
fiinciloii.ircm durante todos os «Uns, uteis ou
iif.o, são obrigadas a reservar um uin «la se-
numa pnrn repouso de cada um dos emprega-
dos, devendo este-» estabelecimentos ter um
u appn, lcglvclmcnte escriplo, num quadro, ao
lado da licença do estabelecimento, cm logar
ylelvclj com o nome de cada empregado e o
dia designado para repouso du cada um. Este
mappn ueycrA ter o visto o data da respcctl-
vo agente (Ia Prefeitura, ficando uniu riupll-
cata d» referido ninppa em poder rio mesmo
.ígeiile".

PIAS TURMAS
Coiu relüçáo As duas turmas, propõe:
"Os negociantes cm cujos estabelecimentos

houver iliais rie uma turma de empregados
são 'obrigados <• communicnr no respectivo
i.genlc da Prefeitura o nome dc cada cniprc-
gado o o iitiiucro destes com ns respectivas rc-
sidencins, devendo essa comniunicação ter a
assignatura do proprietário do estabeleci-
mento c ser egualmcntò assigiinda pelos pro-
prlos einprcgailos com ns firmas reconhecidas
por tabellião, devendo também umn duplica-
ta du referida coniiiiunlcnçãò estar num qua-
dro ao lado do da licença do cstiibcleciincu-
lo, cm logar visivcl, para facilidade dn fis.ra-
lisação, participando ainda ao respectivo
agente, no praso «le 5 dias, qualquer altera-
ção que houver, sob pena das multas e pena-
lidados da presente lei".

A representação uinnifcsta-sc ainda contra-
ria A reducção dc 5003 para IOO? d.i multa
imposta aos infraetóres dus disposições sobre
o fuucclouamcnto dò casas commcrciacs, pro-
pondo «pio seja fixada cm 300*000. Termina
mostrando a necessidade da adopção das me-
elidas nlvilradas, pois com a regulamentação
das horas dc trabalho os empregados no com-
mercio poderão cumprir com os seus deveres

I para com a pátria, tornando-se aptos a de

0 pe se pode sabor em tres
mezes soore a agricoltura

pratica
Encerrou suas aulns o curso de Agrleultu-

ra Pratica iniciado e ministrado gratuita^
uki.Ui pelos Drs. Dias Martin* o Arlitido»
Cnlii', uo Cauf.ii) de Domonslnifilo da Deo»

Fizeram 6 curso 90 almunos, de 15 A 48
annos, na maior pari* MtjM/nntW *WiTn'
rotorlo*. havendo um officlal Uo Exercito,
seis fuuccIoiMirlo» publico», um encaderna-
dor. um compositor e um trabalhador rural.
O ensino consistiu emi a) trabalhar çom
arados nas culturas do campo, aprendendo a
lidar com o» appnrelhos agrícolas e os uni»
maes de tiro, «rrelando-osj b) faxer eu-
xertos, podas o dcslnfectnr plantas; c) mos-
trarem os alumnos nas plantações o quo
aprenderam «as llídcs em relocAo aç> solo, A
planta, ao animal e ao Interesso agrícola, dç»
nioustraiido o quo aprenderam, para julqul-
rir ou escolher uma propriedade agrícola, sa-
lubre, fértil, livro de questões «Ie divisas» c)
ministrar pratica do soccorrlsla e tle higiene
rural. . __ ..

A freqüência constante do 20 alumnos ale
o fim do curso, apezar cia grande distancia
dn cidade, dos empregos de nus e falta de
recurso» da maior parle, merece especial
menção, mnximo, considerando o prazer com
«pio muitos trabalhavam e o Interesso com
que lavravam a» terras, faziam enxertos e a
pratica do soccorrlsla, dc vacelua dos ani-
maes domésticos e de hyglene rural, ua de-
fesa preventiva das moléstias mais pernicio-
sus A sumiu «Io* agricultores. Muitos dos ahi*
mãos Icm pedaços de terra ou chácaras, quc,
passaram a cultlval-as ou melhorar as cullu-
ras, Um dos quc mais aproveitaram no cur-
so vae administrar uma propriedade ngrico-
l.i no norlo do paiz; outros se dirigirão pa-
ra o inferior para trabalhar na roço, em pro-
pricdiidcs agrícolas, adquirindo assim um
melo do vida mais fácil, O curso não so pre-
occupn com exumes. Entretanto, como mui-
tos nhinuios solicitassem atlcstados dc capa-
cidade do trabalho, lhes foram estes fome-
ciciós, depois do provas quo duraram seis
dias, sendo seis com a iioln do gráo médio
e seis elo gráo superior. As provas no gera!
foram bons, sendo excellentes aa dos seus
nhtmnos quu mereceram o gráo superior, quc
são dous estudantes, dous fuuccionarios pu-
blicos, um official do Exercito c um encaucr-
liado..

O pequeno curso pratico, como se v_, veiu
demonstrai' não só a vontade quo tem o po-
vo brasileiro do aprender a viver melhor,
como também n utilidade do ensino. O curso
será reaberto no dia 1" de janeiro próximo,

> !«>¦ — »——____.
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No Matadouro Je Sanla (.'ru»

Abatido. Iiojei 517 reses, Dl poTfõ» .s «,,_nilios e lll vitellos, •"¦'
Marchantes t Cândido K, «Io Mello ',', »l

II p. e 11 ei Durlsji & C, lã r,, ,\, uiná» i,
0,, CO r.j LIiiiíi A,PllIios_ üi r„ Iil p, e 7 v3Francisco V. Goulart, 5!) r., _'_ n, » n..'5
João Pimenta de Abreu, IU r.» üllvelra \&
nulo» _ C„ 113 r. o 21 p.; UaslUo Ta». „,,1
7 r. • 13 f.l C, dus Helullilslas, l.i ... ,,",.}
liiiliu & C„ 31 r,j Edgnril do Anoveilo, ÚVi
I', P. Oliveira & C, 30 r.j Ponianües k \\,l\-
condes, 17 p.{ Augiiato M, da Moita; „, .• d20 cj Alexandre V, Sobrinho, 1 p,i Sobreli_1
c. ('.., 30 r. ml

1'orain rejeitadost 14 1(8 r„ -I p. e íi i» '
l**__**nt» voiullelim _**_> P imiiii li lim III..., *,._'r. com ü.luo kllos «• uj!

Durlsl(

Foram vendidas 32
frossuras do rezes,

Stoi'f'1 CíiihII.I.i E. de Mello, ir,;, i .
& C„ 145; A. Mende» «. C„ 801; Llinn ,v ,.,
lhos, 252; Francisco V, Goulart. r,7'.'; c, ,|0}
llctnlhlstiis, 15; João Pimenta dc Abreu Uni
Oliveira InniioH * O. 570} Dnslllo Tavares!
lj Portliih.i & (',., ila; Kdgatd «le Azevedo.-
00; Augusto M. dn Motta, 458: P. p. oilvcK
ra & C, 110; Sobreira íi C, 173, Tplnl, ;\m,\

No eiurcposto da S. Diogo

O trem chegou com 5 minutos «!« ntraief
Vendidos; 500 8j4 i'fl r., 87 p„ 2,1 e, c M

vitellos.
O» preços foram o» seguintes! rezes d*1

f>70() a «7110; porcos, n l|200j carneiro», a'
19800; vllellos, de Í9Ü0 a líOHO.

No matadouro da Penha

Abatidas hoje 18 rezes,
Exportação

A Companhia Pecuária eslá eniliarcantlíj
pnrn a Inglaterra 1.501) toneladas dc canufi
congeladas,

O embarque cslA sendo feilo no vapor iiw*.
glez "lliglilund Walcli", que se acha ati\nj
cudo no nrmnzcm U. !0 do cães do porto, M

i mt»* .-

GUARANÁ1 .
Poderoso foilillciiiite do innguo, regulador d.is fim.',

cçõej orgânicas : coração; rins, estômago, iul. -'.inü»",
lia.pieza dos órgãos gêiiitáes o ila grande ncçAo .liutc«'J
tica. Uiilctjs dopositárlos — CIIAKUTAIIIA 1'AII.*.'- Itij''

Ilua do Ouvidor, IÜO
. i m. ta» ¦ ' -».'

outras vezes o socego dos moradores circum- llendel-n.

ÊtaÊÊfosia
O KCOiuitc» ela Cruz Vermelha Italiana

Cstá trabalhando com grande cníluisiasmo
para a qrganisação elo espectaculo que será
tlario doiiiingò próximo pela companhia ele
operetas Vitale, no theatro Lyri.cò, ás '20 31-1,
cm conimcmoração do genethliaco dc S. Al.
Victor Manoel lll.

Será levada á scena a opereta :Fau-
fan Ia Ttilipe», um dos melhores trabalhos
que a companhia possue no seu repertório.

Haverá banda de musica no palco e se-
rão cantado, os hymnos naeionaes italia-
no e elas nações alliadas;

O Sr, Halo Bertini recitará o inonologo
<dl superstite» c as artistas Pina o Maria5 Luiza Oioana cantarão rbmanzas e canço-
mtas.

O produeto elo espectaculo será em benc-
fieio da Cruz Vermelha Italiana e ele Co-
iiiité pro-Patria.

mm m ©
tw Posso ficar cego '? Sim. si por desgra-

ça, tendo unia moléstia gravo do olho, nue se
pode confundir com n vi«ta cansada, vou á

casa que vende óculos e pince-nez, para me
deixar examinai'. Os óculos dão melhora iliu-
soria e, neste Ínterim, a moléstia marcha e,
quando procuro o medico é tarde, a ceguei-
ra bate ás porlas irremediavelmente.

Por isso a casa "Óptica Moderna" só se
limita, por consciência e humanidade, a exe-
cutar na sua bem montada oíficina as recei-
Ias dos Srs. òculislas. Vidros rie primeira es-
coíba, limpirios, transparentes, hygienicos I
Arthur .Tacintho Rodrigues — kua" 7 de Se-timbro, -lí — Rio dc .faniiro.

~* "•***** " ' — • *—****TíJ*r11lT- - ¦-._...

Impedidos de tiesem-
i-,oarcar

o Sr. cônsul de Portugal pediu fe policianinritima que impedisse o desembarque em
nosso porlo dos cidadãos portuguezes Vicei-
te Paiva Lima e Anlon.o Maria Osório, pas-sageiros do "Orila", A policia cumpriu o pc-•iirio, e presume-se quo se trate de reservis-

.tas do ExerciI o portugae* tjii.ej /B_'ran*c ..'."¦ ú

HOJE ^
Arrebataclor suecesso no

Cabaret Restaurant do Club Tenentes do Diabo
Av. Rio Branco, 170

Ponto dc reunião da elite elegante o iiitclleclual c
onde se exliibem os melhores prograinnias purartistas dc valor incontestável, sob a

dirccção do incgtialavcl cabaretier
ANDRÉ' UV.MA.NOItt

Coiiíoi lo o luxo em um meio chie omle se
apreciam a Arte e o Bebo

VKIULYS,
H0SITA
APÀCIUNETTE....
GElUlV
ELKCTltA
11011 W CUBA,.,
BELMOSTII
L0UTA SALGADO

Nolivcl dnnsarina clássica
Cantora mòxicana

Estrella miuuliál
Cüanlcuse i dicíien
Cantora el.ilcna

Cantora hcspunliolíi
Cantora internacional
Cantora lyrica

Variado corpo do bailes,
BREVEMENTE novas esticas chegadas de BUBiNOS
AIRES": Orchestra elo prihiciia erdeiií'

Os automóveis!
Vollam os desastres

Houve um pequenino intervallo nos des-
astres. Estão, no entanto, voltando agora.
E começaram pelo amanhecer.

D, Elvira dc Lima, residente í rua Se-
nador Vergueiro, 233, na rua Uruguayana,
esquina da de Ouvidor, íoi colhida pelo
auto 2.797, recebendo éxcòrJações. O .rchaul-'cur>, 

Victorino Nunes cia Silva loí preso.
O quitantlciro Antônio Grosso, morador

á rua Paraizo, 73, foi Iiontem apanhado
pelo auto. S09, do «chauffeun Francisco
Velho de Carvalho, recefkndo ferimentos.
O irehãtiffeiir» também foi preso... _j*e» ¦

Dí*. Telles de Menezes
Clinica em geral — Esp. molci.tias das sénlioras

e partos. Cons. 11. Carioca n. 8, l) ás õ.— Teleph.
fiOOC.-r.ciid., Av. Jlem do Sá, 72. Telep.OllC.

Chamados a qualquci* hora.
___________________

"

¦j-W
»*"Invista ela i@si_Ma

O numero de amanhã dessa publicação illurr-
traria é sempre o mesmo primor de confecção
e iim considerável repositório de reportagem
pbÕtographica. As festas de Campos, as nvi-
nobras militares, a vida rios voluntários no
acampamento, as recitas elqg.iii.tcs, são as-
suinptòs perfeitamente tratados neste nume-
ro, O texto, como sempre, variado c brilhau-
le, Na série intcrcssantisslma rie biograpbins
rios prováveis candidatos á presidência, cabe
neste numero a vez ao Sr. Ruy Barbosa.-

. —i»». 

lllR Ull-
lc Sélchibro, 203.

."ramla liqui-
diiçào, Preços
inconcebíveis.
205 Ilua Sete
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S01TRE1S DO ESTÔMAGO OU
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Guaranesia
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Um tenente da "Briosa"

promove um escândalo
_——

O homem já estava expulso
da Guarda Nacional

Sobre a noticia quc hontem demos com o
primeiro titulo acima, recebemos hoje a se
gttiiite comniunicação l

"Rio, 10 de novembro de 1910. Sr. redactor
da A NOITE. — Saudações. Pcço-vos, cm de-
fesa dos créditos da Guarda Nacional, publi-
cação paru as linhas abaixo. O hcspanhol Ho-
ilrigo Gonçalves Vianna, que na madrugada
de bontem promoveu desordem e escândalo,
cm completo estado tle embriaguez, na rua
do Lavradio, não pertence mais á Guarda Na-
cioiial desde maio de 1015, pois o signatário
da presente, quando exerceu interinamente o
conluiando elo 15° batalhão de infantaria teve
oceasião de publicar a ordem do dia dando co-
nhccinicnto do acto do governo, cassando-lhe
as honras do tenente daquclla corporação.
Grato subscrcve-so o leitor assíduo. —Chris-
todolindo do Moraes, major fiscal do 15°.
Ilua 24 de Maio 40, Rocha."

¦ rn*»» i

Sublevaram-se os índios do
Chaco boliviano

Dezoito famílias de colonos
mortas

LA PAZ, 10 (A. A.) — Os índios do
Chaco boliviano subíevaram-se, atacando os
estabelecimentos da firma Statidt, cujo re-
presentanle mataram, assim como 18 fami-
lias *de colonos.;

PERE K-RMANN
Finíssimo licor.

â "LUSlt^E-i-í9 fOl 37£-

A catraia "Lusitânia" estava hoje atraca-
ela no Mercado Novo, descarregando peixe,
quando passou por ella uni saveiro de car-
vão que a iibalroóu, caiisniido-lhc diversas
avarias.

A policia marítima tomou conhecimento do
facto.

; I -OS» - ¦
Pó Oe arroz iinpiilyavel, perfumo delicioso.
Adlicre àiais do qüe qual.píer outro. 2.ÇD00.

.Nas perfumaria, o á RUA CKUuUAYA.NA !•). 60,
mmt»

WíLA

O «Pátria)) foi virado pelo
«Orita» e salvo pelo,fAlfredo Pinto*'

Ao entrar o "Oritá" partiu em sua dirc-
cção o breu "Pátria", tripulado pelos lies-
pãuhocs José Graiiber c Manoel Rodrigues,
Atracado o "Orita", o "Pi.lria" começou a
fazer o seu negocio. O paquete inglcz poz-se
cm movimento nesse momento', levando ele
roldão o "Pátria". A policia marilinia, com
risco de ser apanhada pelas helices do "Üri-
ta", na lancha "Alfredo Piuto", soecorreu
os náufragos c salvou o breu, que perdeu
grande parte de seu carregamento, A Guar-
da-moriíi tpinou conta rio bote.

¦ __i.ii .i— i i i ____—_. ¦ |—_rgg<rO-- '* ' "" """' ¦¦'¦¦""---¦-—-»

LUSÍADAS
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O attentado contra o ex-
presidente La Plaza

Apsisão preventiva deMandrlnl
BUENOS AIRES, 10 (A. A.) O juiz do

crime pediu a prisão preventiva de João
M.àndrini, por julgál-o responsável pela ten-
tativa dc assassiiiip do Dr. Victorino cie la
Plaza, ex-presidente da Republica, contra
quem, aquelle disparou um tiro de revolver
no clia 'J cie julho do corrente ann^.

. _»>»i »

Amücnltã, pé rie poro© com
ehfôucr-ouie

CS"A Casa Assetnbliía, restâürabte dc primei-
ra ordem, tem diariamente o mais variado'''menu" e os melhores vinhos. Rua da Assem-
bica. /!). Proprietário. Ottomar Mollcr.

medaâha cpavejau.
Ihantes pe desappareee

Na residência do Sr. Trote de Brito, rea-
lisoii-sc, Iiontem, unia festa. Quando esta
terminou c todos os convidados se retira-
ram, o Sr, Trote se achou roubado em
uma rica medalha crayejada de brilhantes
no valor approximado cie tres contos. As
suas suspeitas dc-sele logo recàhirain sobre
lim seu compadre, o italiano Bernardo Cariut,
ajudante ela guarda rioctitrna do 3° tlisírictó
policial. Dada queixa á delegacia do 10°
districto policia!, 

'desde logo foram inicia-
elas certas diligencias, sendo clacia unia ri-
gorosa busca cm casa de Caput, á" rua Pre-
sidente Barroso n. 57, que foi dc rcsui-
lado negativo. O Corpo de Segurança já
destacou dous agentes para investigações.-
—¦¦ ¦' ¦-¦—¦- ¦¦¦¦ t mm^Çr^!——*'" — ¦¦¦—¦¦ __¦„-__¦

COLLOCAÇÃO com bom OHDENADO PA-
RA SENHORA netiva e de expediente com-
marcial no "Club Parisiense" (Sociedade Rio

w!?0^*___r •¦ Kl
níorte aos percevejos 1

— ílj CO.ll o —
DESTRUIDOR

da SOCIEDADE IIYGIENICAL
de. São Paulo

Rua Uruguayana, IO
sobrado'

EM FBASC0S
>'ão suj.. o ellciitá pro.npto
t««

As fravessuras ¦*¦-.
Q-tieimou-se com uma

lâmpada
JUIZ DE FORA, 10 (Serviço especial da

A NOiTE) — O menor Abrahão, filho do
industrial David Walfembcrg, brincando com
unia tampada de álcool, qúeimóii-se gra-
vcniente. . ;4,-

. _«»!»¦.-.¦• - . 

Centro ÍIüsícjI do Rio dc Janeiro
Revisão «le matricula :

Xo clia Io de dezembro p. fuluroj serão eli-
minados desta sociedade os Srs. professores
associados em atraso de suas mensalidades,
conforme os avisos que mez a mez vem sen-
rio publicados nesta folha o no "Jornal rio
Brasil'', A eonnnissão previiie què a rcari-
missão só será feita nos termos do art. 47
elos estatutos,

llio, 10—XI—1918.
A commissão: João dos Passos, Luii A.

Cosfa c Rapiiael Itomano.
.-¦„__-__¦¦. ¦_¦ .i.i iwaiofc»-"»¦ ......_i.- I.—.I»—
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C-ongretio Beneficente Memória _ Saldanha
da Gama

Em *_a r.cde social, á rua Luii de Camões
88, rênllsa amanhã, as 19 horas, este Con-

|^g_^^§S2^^^

Uma cienuncia grave chegou por tejepho-
ne ao coiilüccihientò" ria policia do 10" elistri-
cio. Dous individuos estavam á porta dc uma
escola de meninas, á rua Barão rie Mesquita,
distribuindo cartões-reclame de uma casa de
iblérahcin rio centro da cidade. Tomadas as
providencias que o caso exigia, foi preso uni
delles, «pie, levado para a delegacia, disse
chamar-se Pedro Arthur Stent c não ler
profissão. Em seu poder foram apprelienrti-
dos muitos outros cartões eguaes aos elistri-
Iniirios, em cujo verso se encontram escri-
pias a lápis muitas obscenidades. Pedro, quc
foi transferido para o 12° districto, por on-
de está sendo processado, declarou que es-
tiiv.i sc divertindo. Isto com o mesmo c.vnis-
mo com que disse ser o autor das palavras
escriptas a lápis.

¦ -nt__» ¦

Visita ministerial a uma
fabrica de papel

BUENOS AIRES, 10 (A. A.) - Esta
manhã, os Srs. Pueyrrcdon, ministro da
Agricultura, Salabcrry, ministro da Fàzéii-
da, Torelio, ministro das Obras Publicas,
Toledo, ministro da Marinha e vários depu-
tados e senadores, partiram para Zarate,
afim de ali visitar a fabrica dc papel «La
Argentina:), indo também a Campana, cm
visita aos depósitos "de 

pctroíeo da «Stan-
dart Oil».;

Do ERNESTO SOUZA

— CltEOSOTADO -
Bronchites, Roüqtii-
dão, Astluna, e lu-
bcrculose pulmonar.

Primeiro de Março 14

O

,» . Fabrica do luvas. Chegou novo
rOritlOSlllliO - sorlimento de pellica e sued. Lu-
v.i3 mais baratas.

--««»»-?"
Mme. L. Berger avisa as suas frcguczns c

amigas que acaba ric eliegiu* da Europa com
uni lindo c variado sorlimento rie chapéos,
vestidos, etc, rias ultimas novidades.

rtUÁ DO CATTETE, 330

Encontro de trens
f__Gi»tc e .es-imen.oe

«—
Em Pernambuco

O Dl*. Aguiar Moreira, inspector geral de
estradas ele ferro, recebeu rio Dr. Theopliilo
Vasconcellos, engeàhciro-chefe elo 3° elistri-
cto ele Pernanihueo, o seguinte tclcgramnia:"Deu-se Iiontem, na E. ele F. Sul Peruam-
buco, arrendada á Great Western, um vio-
lento nbalroamcuto de uni trem do trans-
porte rie cannas, procedente da estação ile
iaqueira; contra a cauria do outro trem mix-
to, extraordinário, de Palmarcs para Gara-
nhuiis, que sc achava na estação ric Colônia,
Resultou a morte dc unia senhora e ferimen-
tos graves em uni popular, que foi recolhi-
rio ao hospital dc Recife;

A companhia providenciou, tendo compa-
rceido ao local o engenheiro fiscal, Foi abei'-
to inquérito para apurar a quem cabe re-
sponsabilidadc."

¦ <»»¦ ,_

i-xames de sanguef anaOyca.6
ile ue-inas, ete.

Drs. Bruno Lobo cj Mauricio do Medeiros, da
Faculdade do Medicina __ Laboratório do Ana»
lyses e Pesqnlznsj HOSARIO 168, esq, praçnBmmM.M9j3Sk&^l&U^t^ 1 vJ«'{Ü»«. de uma iipp.rudenc/f.'

Grande concurso de tiro
Pelo Tiro n. 7, em sua linha de tiro, n.i

Quinta da Boa Visla, serão realisadas, no
próximo domingo, 12 do corrente, as duas im-
portnnlcs provas aniiuaes de tiro —. o Cam-
pconato do Tiro Federal e o Campeonato Mu-
uicipal de Revólver. Além dessas duas pro-
vas clássicas serão disputadas outras seis,
para as diversas classes rie atiradores de fti-
zil e revólver.

O concurso será iniciado ás 8 horas cm
ponlo c as inscripções serão encerradas ús
il horas, devendo a apuração das provas ser
procedida ao meio-dia. A's 13 lioras serão en-
tregues os prêmios aos vencedores.

Na mesma oceasião serão entregues os pre-
mios aos vencedores rios concursos anterior-
mente realisiirios pelo Tiro n. 7, Os prêmios
serão entregues pessoalmente ou mediante
autorisação escripta dos seus possuidores,

Além dos prêmios offcrccidos pelo Tiro
n. 7, que constarão rie medalhas de ouro, pra-
ta e bronze, e finas jóias dc ouro e brilhau-
te, pela Liga da Defesa Nacional e pelos ali-
radores Alberto Pereira Braga e Alfredo Eu-
gênio Geprge serão offerecidos tres prêmios
1'òspèctiva'mèhte aos vencedores rias provas"Liga ria Defesa Nacional", "Alberto Perci-
ra Braga" e "Alfredo Eugênio Gcoíge"•»«•_»

MISSAS

Rcsnm-sc amanhã:
D. Aurora Sintz, ás 9, na egreja .!,-

Francisco dc Paula; D. Carolina Moreira
Santos, ás 9, na mntriss do Engenho Vclli
Jeronymo José da Silva Guimarães, ás !) 1 'Já
na matriz de Santa Rita; viscòudcssa du?'
Souza Prego, na matriz da Gloria, uo largo'
do Machado; D. Rosa Antonicttc tle .Suu/.i i
Cardoso, ás !), na niiitri' de S. José; Antonlol:
Josó Gonçalves, ás !) 1|2 na matriz de Sã/'
João Baptista dn Lagoa; Mme. Melauie Cios-;
ás 9 1|2, na egreja dc N. S. do Parto; Auta-i
nio Isidoro Rodrigues de Castro, ás S, ndí
Santuário dc Maria, á rua Cardoso, no Meyerjj
D. Pedro V, ás 9 1|2, na Candelária; Àntoni >'•.
Joaquim da Motta Júnior, ás !), na mesma;]
Ia tenente João Lopes da Silva, ás 0 1|2, na,
egreja da Lampadosa.

ENTERItOS

Foram sepultados boje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: lUláj

Firmina de Faria, rua da Caridade n. 10;.
Beatriz Coelho ilo Oliveira, rua João Roui_i;
riz n. 23, estação de Ramos; Romiip da Sil-í
va. ma dos Coqueiros, s|n,, morro da Fa».
vclla; Paulo, fillio de Cliristiniano Augusto!
Franco, rua Carvalho de Sá n. 22; Aíitoiií.,-.:*
Garcia e Urlas de Andrade, Hospital ric Sãqj
Sebastião; Assumpta Ciindreva, rua Senadóii
Pompeu ii. 142; Altair, filho do capitão du'
mar e guerra José Martini, ma Santa AlexãnJ
drina n. 104, casa I; Pedro, filho ele Octavíqf
Pedro Guimarães, Quinta do Caju' n, ü; Airí
tonio, filho de Joaquim Manoel Pinto da Ve ¦,
ga, rua Bella dc S. João n. 259, casa XVI;.;
Niobe Couto Reis, rua Magalhães Couto, 137:!'
Waldeniiro, filho dc Faüstina Alcântara doí'
Santos, rua Almirante Marialh n, 31; Cíoy
tilde, filha de Francisco Corrêa da Silva, riuu
D. Carlos I n. 178; Maria de Loureles, lilli.i'
de João A. Oliveira, rua Barão ele São Feli-t
n, 207; Etelviná Gomes rios Santos, i.ecr.*-
terio da policia; Julieta Marques ria Silv.y
Santa Casa dc Misericórdia; Antônio Joa-1;
qtiim Ferreira, rua Silva Guimarães, 20; Abei,
filho de Antônio Alves, rua General Pedra
n. 24, casa XIII; Custodia Galante Gàlvüojjt
necrotério da policia; Maria Antonia, ruáa
Santa Alexandrina n. 403; Isa M. Jacqucsyl
rua Senador Pompeu n, 119; Angela (io.içn!-:
ves, rua elos Cajueiros u, 51; José, fillio ri.;'
José Luiz de Campos, rua Luiz Barbosa, 127

—— ¦

A' praça

—No cemitério ele S. João Baplista: Josáf
Silveira de Faria, rua Vpiranga n, 38, casal
XXV; Jorge, filho de João Alves, rua Bento]
Lisboa n. 40; Jiiymc, fillio de Joaquim l'in-t
to da Silva, rua D. Polixeua n. 101; France-á
lina da Silva Corrêa, rua Assümpçno n, 11!':!
Martha Firmina Mello, ladeira do.Leme, 221 jjLatira Maria dé Oliveira, necrotério da pòliJ
cia; Bcrnardiiio Francisco da Costa, llcnc-j,
ficencia Porlugueza; um feto, filho rie Joh
ge Theodoro Cabral, necrotério municipal..,*!]

—Será iubumndo amanhã, na neccopole ní'
S. João Baptista, Manoel José Marins, sriin-çj
elo o enterro ás 10 horas,
tanico n. Õ28.

da rua Jardim Bo.
. 'i'

Doenças do «.pparelho digés^
ílvo e do systema nervoso. --
Kalos X. •- üp. Riznafo da Sourdi,
Lopes; rua S. José, r-q, de 2 ás 4. f1" mmt» 

Camarão & C. communicain a mu-
dança do estabelecimento comniereial
ele electricidade para a rua Buenos
Aires n. 225.

¦ -.-»»— -

Á promotoria de Muzam-
biníio

BELLO, HORIZONTE, 10 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) - Foi exonerado o
Dr. -rjose de Abreu, promotor de Muzam-
binho, sendo nomeado para o nicsiuo car-
go o Dr. Francisco Lessa, cx-elclegado de
policia de Águas Virtuosas. 1

-•—-«tJ-trB-P—4-

V. Ex. deve fazer uma visita
á CASA CINTRA

Av.hio Dranco 108, antiga confeitaria Gáslcílôes, onde
eiicoiitrari uni grando sorlimento de frutas frescas

conservas do todas as qualidades

Especial salada de fruta?, sorvetes, refreseos, ele.

Mão tentou suicidar-se
O Sr. Adolpbo Valente, residente á rua

João dos Santos n. 115, casa VII, procurouA NOITE, para declarar que, ao eontrartV,
do que noticiámos Iiontem, nio 'tentara 

con-
tra _ existência, mas sim que. jiavia sido

Uma diligencia infru-
tsfera

A bordo do "biiisiania" ,
Pouco depois das 12 horas, a bordo Sói

paquete italiano «Luisiaiiia» foi fevaela a eí-i
feito uma importante diligencia, etc que tiníl
preposto da 2- delegacia auxiliar, vinlia ii.t.i
dias -lazcnclo um grande reclame, sem, en-^
trcfaiito, dizer do que se tratava. Todo-; es'
refúgios do bello transatlântico foram larc«J
jaclos, sem que, entretanto, a sagacidade da;.'
policia descobrisse o almejado. A ililfgên-j
cia foi, portanto, negativa. '.]

. _k»« r"'

A praça
Stephen & G.

Sleplicn Schaéfer e D. Elepiiore
lluiiibcrt Campos, sócios coiripo.üentcs
ma acima, estabelecida á rua S., José
nesta capital, e ã rua Direita 11, ü!.
Paulo, comiiiunieani a esta praça,

f.iiinée
ela l'ii',>
11, Ü7(

im Sãa
do ina.

lerior o do estrangeiro, epie, por mutuo iic.íj
cordo e na melhor harmonia, dissolveram.. n%
dia 7 rio corrente mez aqucllà firma, rctiraríjii
do-se a sócia D, Elconore Limu-c IIuiiiliei'w
Campos paga e satisfeila rie torios os scus^
haveres, nssuminrio o sócio Stephen SehncH
fei* toda a responsabilidade elo aetivo c rças-jsivo ria firma extiiicla.

Stephen Scbaefer.
Eleoiioro Liniiée llumbeil

9 de novembro de ÍOI...
Camposil,

í

sueces'., dis
' ciijij
onsli_
fii-i

—-vü A

Stephen Schaéfer coiiimunica a
ás do interior" e estrangeiro que,
são A socieriado mercantil Steplieu & (
solvida 110 dia 7 cto corrente mez e po
aetivo e passivo se responsabilisou, '
tuiu-se, sob seu nome individual, *

STEPHEN SCHAÉFER .
com sedo nesta capital, á rua S. Jose- n. .
e filial cm S. Paulo \ rua Direita n. 3b P«
eontinuação do mesmo ramo de negoc
firma cxtincln. „ , t,,

Slc-ulien SSDWÍ'
9 ii novçmhro «ie...?1^ """

il
rí«



Da platéa
AS PRIMEIRAS

"O Rei «In llccUmo", no lleuublle»
? 1'mn nova operoln pnra o Hlu ,« que mnis«lo qtio nutra (iimlmior nos lnleivst.ii «5 n "ü
liei dn Uvlniun" Nflo que m-lln » nrottifto»iiisin M'Jn u liiii-oilucini- ..mil- for. a ciiitn dòfspaventiiii.s o diiilmilcoK processos de reela»mo. do nosso eiili}. ou dn noMiii "vls-polUlca"
por exemplo; mns porque um ih« seus perito,ungem luliniiciaes 6 um brasileiro -~ coiin.i-•'"¦",'."! "'"'"•o <',«• operotfl—, e um brasileiroiiuiRleltttn, wnguerlnjioi |>rpfoH«or de Niixopimiicc dliwl.tr «Io (.oiiservalorio de Jacniépiigiií.,Sr. \VWnn Uliiabn, cuja fninilla, duas pes'mis miils, llriiulillde, sua mulher, c El«i suaílllia, sá vc (« ouve oli o sabe Ò uma Wagner.« lllcardo, o llicnrtlinlin... Na opcroln.'flliótem como f «ou prolagimlsta um empresáriotnorle-iimorleniio - "o iu«l do Iteolomo", cxb.tini lambem um compositor du valsas umnliansformlsli, ,pU. $, „„ ,m,smo tomno. um.,

Vriiieezn russa, um primo «• namorado desla c«íiin lejiiii- Colorado; A Intriga «lo "l\ol dn He»Idnimv «• tiivlallsslma c a musica «pie a subli-
)ihn. do maesii-o Ilelllnclll, sl nflo apresenta•icnlinmii iinvldiide, possuo o bastante pnrniigradnr (lualqiiçr piiblicu «pie adore n opere»Ia. nn valsas; «lucltos e ••ciiieniblc.s" —nquei-
Jns Jiuiguoi-osfis. esses «ciitlmcntues.picgiis c?sic ciirai-torlsllcos alguns c de grande rifei-Io,,oiilios. O desempenho foi bom, emitam!,,
pnllafatorliimonto n Sra. Ivnnisl c o Sr. l'as-iminl e representando com agindo «eral os Srs.Lonsiilvo, Muss e Pozzl c Sras. Znimrolli c
jlaralelli. Quanlo ao Sr. Vnlle, foi o excollcii-te cômico um Woinu Catiinba Irroprchonsl-Veli I mia ii sua parle clle a disse c canlou cmportuguéz, coiisetfulmlo, pelo piltoròsco «Inmraao, e nini*, do seu "necent", trazer ft nin-le.i do Iti-piiblica em constante hllaridade. "O
liei do Itcclnniò?' cslii bem montada e mui-cada proficienlemeiile. O innestrei BiÚSzznsonhe lazer sun orchestra vnlorisar, c bastiin-te, o desprclcncioso "spartilo" «Io maestrol.cliiielli. DcdprcJLcncloso ".spartilo"-, sim,porque nau sen! prelenciosa a "chnrgc" quelazein quasi Iodos os seus trechos de paginasvngncriaiws. de musica japonezn c do nosiomaxixe lambem..,

NOTICIAS
f> festival de lioje, no Carlos Cornos

O cspeclnculo dc lioje, nn Carlos domes, tompous grandes ntlractlvos, «Ins quacs não serámenor certamente o facto dc ser a festa deHenrique Alves, o correcto nelor portuguézque a pinica carioca mui justamente aprecia.A comimnbin do Éden Thcatro de Lisboa rc-
prosentnrn pela primeira vez aqui a conheci-«In c iipplaudida revista "De capote c lenço"cm que 03 comjiadrcs "Pateta Alegre" c "Mi-
Çnreme 

' .serão, rcspcclivaiii(«iite, interpreta-do.s por Henrique Alves c Margarida Vellosoc o '-Cabo Klysio" pelo nelor Carlos Lciil.Sendo n recita de boje do Carlos Gomes intei-ra, começando ás 20 8|4, o programma consta-ia a nula de uma conferenein dc Henrique Al-vest soh o tliemn "Como vim parar an thca-tro ' c ila representação dn tragédia japone-z.i om um acto. «Io eseriplor portuguéz Dr.Manoel Penteado, "Lci-SanV*.

A inauguração «lc um theatro cm S. Paulo
Inaugura-se hoje em S. Paulo o theatro DoaAistii, que ê uma verdadeira "bonbonicre".

Sua lotação é de «24 frisas, *>! camarotes, 33.',cadeiras, ,.. balcões c 400 gemes. O novolliealro paulista abre suas portas com a com-
Jianhia nacional dc comédias c "vnudevi!
Lucilia Peres-Leopoldo Fi-óes, que ali estrea-ja com o engraçado "vaudeville" "Mulheres
pcrypsas".-— Despede-se hoje desta capilal a transfor-mista Fátima Miris, que amanhã parte peloDemorara" para Buenos Aires.Hoje não ha espeetaeulò no Palace Thca-tre, para ensaio geral da opereta "Cineiiin-
Mar .que nmanliã será representada em"premieie" jielu Vitale.Siilienios «pie á companhia Adelina Abraii-clies nao virá mais para o Phenix, que. deveser pcjitipadd dentro de breve tempo por umacompanhia dc comédias c "vaudevillcs" queO empresaii<, Arnaldo Figueiròa está aqui or-

ga lusa ndo.
t. 

~ 
,,';siK'«-'«"l'»'OS Para hoje : Republica. "O

«ei do lleelaino"; Recreio, "Simonc"; CarlosGomes, "De capote c lenço", ele.; S. José"O Gaúcho'! c "A* rédea solta"; Lvi-ico com-panliia israelita; Phcnix, Fátima Miris.******

XftPITB *m gamjfly <* « rTovembr© (re loi*'

I ^ÇTS , Vfp**********-s***\**^***********s "

****** PAI AIS
SEGUNDA-FEIRA

Casa Fox
Itua Marechal 1'loi-iaho n. 42,

Calçados pnrnli o iu cní, se-
nlioras c cre-
iinçis.

A reconstrucçâo cia cathe-
d ral de Porto Alegre

PORTO ALEGRE, 10 (A. A.) -. Estásendo publicado um edital chamando con-correntes para a reconstrucçâo da nova ca-tliedi-al, cujas obras estão avaliadas em 1.500
.conlos. Serão distribuídos prêmios de réis1:500*, 1:0008 e 500S aos melhores nroje-
dos que forem apresentados.

¦ ****** ________

Talielllão fiOEn.lU üft SILVEIRA
UUA DA At.FANDHGA 3_.~Teleplione OÍli~——» ****** —_______

Consulfopso Medico
—•—-

(So se responde a cartas assignadas cominiciaes.j

„1'„;°- S- A* — D-, Ro'so, a senhora estáafllieln porque "acabou a água benta danoite de Nnlal, eom que afugentava o seuniceoinodo, islo ó um bicho que parecia lhesubir pela pu-na ? Aqui vae uma receita di-giia substituía da sua água benta I 'fran-
«juillisc-so. Ficará boa cm pouco tempo •
.igti.-t stillatiiiii, ÜO grs.; eadcín ropétita 10(grs.; Jiviiiolalum siniplex, ilü grs.; proto-xj-du.m hydrogeni, 25 grs.; água fontis, 50
tei-s.; ni nl aliud, ad., 200 grs. Tome umacolher, das de sopa, quando sentir o bichosubir.

C A. L. O. M. E. L. — Eslá bem me-cucado.
rM. AN. O. N. — Phosphalo tricalcico,ll,-'a; carbonato dc cálcio, 0,25; carbonato demagnesia. 0,10; fluorureto de cálcio, 0,01 ;assucar, 1 gr.; para um papel. N. 15. Tome•um ]>or dia, Todas as manhãs deve tomara .seguinte mistura: gcmma dc ovo, duas;

queijo de leite de ovelha (ralado), duas co-llieres: Jlarsala ou Porto, um calix.II. li. Jl. Th. — Não ha nenhum incou-Venienle. nisso.
•T. S. Jl. M. — Exame.
F. R. I. Ji. I. — Acetato dc chumbo,1 gr.; cxlracto de ópio, 0,02; balsamo doPeru, 10 grs.; vaselina, 00 grs. Ficar tresdias sem tomar banhos pôr um pouco des-sa pomachi sobre a parte doente.Jllle. 0. 15. I. S. H. A. — Uso externo:ühlorelona, 1 gr.; borato dc sódio, 10 grs.;agun (le loiim-cerejo, 4 grs.; água chloro-loi-niada, 10(1 grs. Molhar uma compressa eHpplical-a un parle doente, quando sentir a

perturbação de que se queixa.
_Z. \. K. A, — Uso externo: chloroformio,l\í grs.-; linitii-n de ópio, 8 grs.; oleo deflttsqiiinmo e oleo dc camomilln, ãã, 50 ce.1 nl.ii- a região abdominal com esse reniedio,"pos dous banhos mornos (a 37°), quandonecessário.

!;¦ U. T, E. S. C. U. L. — Mas está cr-rauo (Pietro Caslellino "Malattie deu cuoreedei gi-ossivasi", pag. 111). Uma revolu-çao cardíaca, completa, è dada ahi (maxi-
íím- ^" 0'190 de segundo c no mínimov,Uio. Donde tira a média "1,057". E* ab-surdo. Para achar, com essa médio, o ver-nadcn-o valor da primeira coltimna, develazer o seguinle calculo :

0,925 + x
1 = 1,057 (média).

Football
... , A emenda Lopei Concalve*

í,.íl<,,"i""rtn " 'e1' renorousiflo a emendo apre»•Olinda ao mcuim-m,. ,\m «ecella, pnra o pro»xlino iiiiiio, peh, Sr. I.opc» Oonenlvoi. qu'Ifwjii -.ejuiii li.Ka.hiK ag vendas «le «i.lVadaanos «-lulis «iç r.Mitliiiii nos din*. de inaleli. JAaeroos n opInlAo de dous eoiilicvldos «ports»meu, que «'iinileniuiim esse novo imposto,
fluo, eom raxilo, con-ilderam uma verdadeiraexlorsilo. Infelltmonle «Ao nos foi possível
i ¦"' "?. PUliliep a opInlAo do presidente daLiga Molropolltann, que a Isso k« exeusou.nllegnndo ua ocen»(flo affa'eres do maiorinoiila,.,

Km lodo caso, ns figuras mnis represento-tlviio do ik^so melo hporllvo Já so niniil-feslnraiii,

A propósito aluda do imposto enm que se
proleiide tnjthr a rendo dos clubs dc fontliall,damos abaixo a opinião do conhecidoRportsman Dr. FJnvlo liamos, que nssim seexpressou :

--- Não me surprehendeii o geslo do se-nndor amaioiienso. S. Ex. naturalmcnlolllio conhece os nossos clubs do footballe por isso achou acertado oncral-os ulmlniniils. Em miil.i Influirá uo orçamentoíiiluro n contribuição que as nossas soolcdu-«les sporlivns possam fnzer, com o pogamen-lo dc novos impostos. Dirão por abi que a
nossas sociedades são ricas, por Isso «pie, om
mui maioria, esláo insinuadas cm prédios con-
forlavels, dispondo «le um cerlo luxo. As np-
párcnclas llludeui : qualquer melhoramentoein nossas sedes ó feito com enormes sncrlfl.
cios — levados que somos quasi sempre nos
empréstimos, ninorllsnvcls cm longos prnsos.A emenda do Sr. I.npes Gonçalves, ha dias
.'ipreseiilada. ao ser posta cm votação, no
plenário, será fatalmente rejeitada, tal a sun
liicoiivcnloncla, a sua nenhuma razão de ser.
K' lamentável que sc procure evilar a «liffu-
,'ào dos sporis no Brasil, .justamente «gora
que i-.in oulros paizes delles se cuida, como
medida «lc liyglenc c dc dcsenvolviniciito du
raça, tornando o homem robusto c sadio.

Villa lsnln'1 x Flamengo
Em nialeh dc beneficio a uma obra pia. cn-

eontriir-se-âo, no campo do .Inrdim Zoologl-
co, domingo próximo, os terceiros teams dos
clubs acima.

A commissão de festejos offereccrA nina
delicada laça an quadro vencedor.

NO PARANÁ'
Curitiba Football Club

Eleita em sessão dc llí do mez passado,foi empossada cm 2fl do mesmo mez a dlrc-
cloria abaixo que Ijerá até 12 dc outubro
de 1917 os dcsllnos do club acima:

Presidente honorário; João Seiler; presi-dente. Constante Friícl (reeleito'); viec-pre-
sidentç, Wdlter Dletrlch; Io secretario, Ro-
berto E. Naujoclts (reeleito); 2o secretario,
.losé Martins Pinheiro; Io thesoureiro, Alei-
des Eslcvam «lc Carvalho; 2" thesoureiro,
.Mario Eslcvam de Carvalho; captain geral,Adolpho Naiijocas; vice-cnplain geral, Ewal-
do Hilzmniin; director sportivo, Fritz Esscn-
felder; pj'ador, Gustavo Tupinnmbá; commis-
são dc contas: Epaminondns Sanlos, Thcodo-
ro Ite.v c Adolpho Traub.

Aiaci-ica x Fluminense
A propósito do match ultimo entre esses

clubs, recebemos a seguinte carta da qual nos
pedem a publicação:"Prezado Sr, redactor sportivo —- Venho
por meio desia pedir-vos a fineza de, pelascoluiniias do \ f ío conceituado jornal, cha-
mar a attenção dos dignos membros da com-
missão de foolbnll da l3 divisão para o cn-
contro Amcrica-1'luniinciisc.

Neste jogo tomou parte Haroldo, extrema
esquerda do America; que ha muito se acha¦ residindo cm Santos e. portanto, impossibi-
litado de disputai* o campeonato da Liga Me-• tropolitana. .,;,.

Sendo isto contrario aos eslatutos da dita
Liga, seguc-sc que os pontos do referido
match devem ser adjudicados ao Fluminense;

Desde já agradecido, sou, etc. — J. de Sou-za Castro.''
Paulistano x Tijuca

Em mateli amistoso encontram-se domin-
go próximo os primeiros c segundos tcnmsdos clubs acima?'

Este encontro, que é esperado com viva an-ciednde, será realisado no ficld <lo Tijuca cterá inicio ás 14 e ás lfi horas.
O captain geral, Sr. Halo Corrêa, escalouos seguintes teams, c pede o comparecimen-

to dos jogadores: abaixo e dos respectivos re-servas:
1" team: Ary; Theodoro e Faria: Ita-lo (cap.), Demoerito c Hino; Japvr, KuWro,Anloiiio, Bcrnardiuo c HcilOr;

2" lenm: Pedi-inlio, Qiiiiiliàs| Ilaptisla (cap.),Lincoln e Smaiio; Carlos, Pedro c Rosa;Ignacio e Oswaldo: Odói-icò.
Reservas: Jiiqtiinha, Carlos, Guanabara,Lacerda. Vinhas e todos os jogadores inseri-

ptos nesta secção.
__ Para actuai* neste match foi convidado oSr. Ludgero Pinheiro das Neves, do PareHoyal F, C,
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^^ JACK
Um film largamente annuocUdo por nós

Andõsamcote esperado pelo publico

:vi'A''

Vivamente invejado por um nosso concorrente
i l 
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JACK
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Chimpanzé dc alta linhagem. JACK confiou as suascredenciaes ao talento de Emílio de Menezes, da Aca-demia Brasileira de Letras, um dos mais illustres
poetas do Brasil

BASTA O GESTO
Cciu macaca dc uma audácia -extrema,
Foi um dia saber dc um bom photogropho,Si poderia entrar para o cinema,
Ser artista dc algum cinematographo.
—Desejaria o meu papel dc trágica,
Executar tia actuai lanterna mágica.
Elle volve £ lhe diz: convém que proves,Como te arranjas tu, como te moves.
Simula, por exemplo, uma menina,
Que, cm tristes gestos de sentimental,
Sem saber pronunciar nem patãviria,Sonhe ou pense no seu mais puro ideal!

A bicha, cm dengues, a cadeira avança;
Senta-se, põe-se a remirar o tecto,
1. após, tomando o mais grotesco aspecto,
Começa a se mexer, cocando a pança.Bravo 1 Grita o photographo, é um talento!.
Que vocação' è que ..temperamento !:L'
Si a largueza do gesto ella conquista, -

... [ Dará, por.certo, uma genial artista. \'''
(A «JACK»—Artista sinceramente besta)

Tilussa—Traducçãp de EMÍLIO DE MENEZES

"ANoite Mundana
ANNIVE1.WIIOS

1'nxcm nnnos amanha:

.. °1 i5ir*.'..,{,n.n,'or Boinhrdo Mnnlelrn, ««o»ronel Ein (Ilo ila Una Morle. coronel AnloiiioMartlnn Vlonna c Oclaelllo Freire «Io Agulni'.-- l'iiz (limos hoje o Sr. l.ui* dos SanlosOliveira.
n 

"iT 
i,'/"5%.n"!,os. ,M,»e ° Rnw>lo <•« DrlgndnPolicial Manfredo «In Cunha Cavalcante.Vm* liojçi a «lalii iiiiinliein du Kmun.Sra. I). IiiiiIi Maria Fmilla dt, Atfiiliir, es-

posn do Sr. Custodio ,losí de Axiilnr, ne-io.tliinli' cm iiokmi |i|aca.-" Fox niiiHis honlem o "snorlsmnn" lid-Kinil dc Oliveira.
Fer. annos honlem o Sr. Arlliur Pen-ley Cox.

FESTIVAL
Mais um nrllsllco festival lltornrio o mu-slcnl renlisnrn o Cnscndura Cluh imianhn,O proKriimmn ortinuisailo roíinln de «luas

parles, cm que serão executados oxcollcnlesniinieros «le musica, entremeados «lc. Imn
prosa c delicados versos, dilos por associn-dos do cliih.
BANQUETES

Passou a navalha no
outro

.' —•—
Dous ohauffeurs que seengalfinham

Por íjiicstOcR de serviço hriKHram os dou»,Antônio Adelino Menezes c Manoel Joséloies, ambos portiigiíczcB c ambos «cliauf-feiirsi'. tm meio da luta, Antônio Adelino,senlliido-sc vencido, puxou dc umn 'na-
valha, golpeando o seu contendor profuu»diiincnle, no rosto e no pescoço.A scena dcscnroloii-se no patco da saram»üic-lrieli, il rua Riachuelo, onde ambos rc-sideni c suo empregados. Os companheirosdos lutadores, «o verem um delles ferido, ac-tciidiram-n'0, prendendo em flagrante o ac»!
gressor. tt ¦

Antônio Adelino, que conta 22 annos, foisoccorrido pela Assistência c Manoel Fio-res autuado na delegacia do 12o districto no-..ciai, * .

Ja noticiámos «me os nmlKOR o admira-
dores da Sr. Dr. Oliveira l.imn, ministro
plciilpnlciiciiirin aposentado e membro «lnAcademia Brasileira, prestam-lhe hoie siRni-flenliva homenagem, reunindo-se cm um
bniKiiiete «pie lhe offcrcccm no salão dn Aí.-soclação «los Empregados no Commercio. Obanquete sc renlIsarA ás 20 liinos, lendo
adhcrldn a essa homenagem figuras alta-
mente representativas do nosso maio social.
O discurso de offcrcclnicnlo do hiinquele
sori feito pelo conde dc Affonso Celso.
RECEPÇÕES

Film inédito em que, pela primeira vez, um irracional representaum entrecho dramático da sua primeira á sua ultima scena -
Edição da fabrica Cines-Roma—Em cinco longos actos

Mackerizle F. C,
Em ássembléa geral, para serem tratadosassumptos dc interesses do cluh. reunein-seamanhã; nn síde social, á rua Tenente Cos-ia n. 80, ás 20 horas, os associados do Ma-clsenzic.
Solicitam p/r nosso inlermedio o comna-reçimcnlo «le todos os sócios quites.

Ciclismo
Audax-Club

O lenm de foolhall que jogai-â depois denmhiihã, no gr.ound do Carioca F. C será oseguinte: Hamilton* Itamiro e Priandj Gas-lão, Secco c Alonso; Mascarcnhns, Bem-,C.-ilvert, Cyro c Néstòr.
O uniforme será camisa e calção brancose fita preta na ciuiura.

Club Motocyclista Nacional .
_ Será levada a elfc-ito no próximo domingous primeiras horas do dia, a festa inaugural(leste novel club.

Nesse "rniii", além dos inscriptos tomarão
parte os Srs. Elias Dulraln, Oscar Monteiro
(de Petropolis); Carlos Lopes Campião, Al-berio \'an Ervcti, José Arthur Teffé, MarioBianclu, Carlos Hei-i#,nn Thiernc, Laudellno(lc Aguiar, Carlos Rodrigues da Cruz, Dr HP. Amaral, Sócrates Floriano Peixoto e"outros.

Aos vencedores serão offerecidas, além deumn rica taça de prata, medalhas de ouro,prata c bronze. '
.•r?\c MlI.b Pfí'?rcccí'4 ao vencedor do parcoCluh Motocyclista Nacional", ua corrida doAiidax-Club, uma medalha de prataOs dous pareôs que fazem parte' dos nu

prova de resistência, que será levada a effei-
to em dias do mez dc dezembro próximo fu-
turo e «jue obedecerá ao seguinte percurso :

Partida da Usina, com passagem pelo alto
da Boa Vista, Lampeão Grande, Furnas, bar-
ra da GavcaJ, (Jardim Botânico, estrada ü.
Castorina, Vista Chineza e Lainpeão Grande.
Volta: Furnas, Barra da Tijuca, ponto dos
bondes da -Gávea, estrada D. Castorina, Vista
Chineza, Lampeão Grande, Alto dn Boa Vista,Floresta, estrada do Excclsior e Excelsior. O
percurso total ó dc 75 kilometros. levnndo-se
em consideração ns grandes rampas, dc ele-
vações superiores a 20 °j°, o que provará ao
publico a grande resistência de machinas emotocyclistas. Para essa grande prova, o llio
Moto Club já está tratando das inserpições e
prêmios, que constarão de medalhas dc ouro,
prata e bronze."

JOSÉ' JUSTO. |ü ásl

N

Na sua elegante vivência de Copacabana, o
Sr. Dr. Firmo Pereira, engenheiro civil e
capitalista, teVc hontem oceasião dc festejar
n passagem do annivcrsario nalalicio de
sua filha Mllc. Fdiia Pereira. O grupo prcti-dado e. escolhido «lãs relações da aiihlversa-
riiinle c de seus paes nligctròu as horas dessa
recepção, que deixou indeléveis recordações.
Foi assim que tiveram ensejo de receber ap-
plnusos, no desempenho de números dc arle,
Mllcs. Gabriel Ia Figueiredo, Stella Mlllllz
Freire e Mme. Alice. Ilaucnlari, esta ao can-
to, cm partituras do "Mniion" c dn "llohc-
me"; aquella ao teclado, cm paginas (lc
I.iszt e Bcclhoven. O violino lambem sc fez
representar na parte artístico dn recepção,
graças á Mlle. I.ygia Cintra, que traduziu um
dos nocturnos dc Cliupin. Mllc. Fdd.i Pcrei-
ra. a aniiivcrsnrianlc, no empenho dc ag.-a-
dar suas amigiiitihns, se fez ouvir no pianonn "Chanson du Printcmps" c deu nota co-
mica quando, ao lado dc Mlle. I.nis de AI-
buqiierque, interpretou algumas scenas do"Cm ajuste". Não se resentiu n festa da
falta de literatura: versos, c escolhidos, fo-
ram recitados com felicidade por Mllcs. Alba
e Marianna Cintra, I.ais Albuquerque c peloSr. Demelrio Hnmaiin. Muitos telegrammas
c cartões dc felicitações foram enviados a
Mlle. Eddn Pereira.
Ci7.f

Como nota original na nossa sociedade, of-fcreçeü honlem Mme. viuva Gabriol Moss,
na casa I.allet, um chá ás pessoas dc suasrelações, o qual correu animado.
SOÍRÉES

HOJE HOJE
Dous artistas dc grandenomeada c helleza !!!

Dous grandiosos trabalhos
de alto valor artisticolll
Tres films interessantes e bcllos
cm UM SO'PROGRAMMA!!!íirauM

Protagonista :
Magdalena Celiat

Os salões do novo edifício do hotel Cen-trai, á praia do Flamengo, abrcni-sc ama-nhã numa animada "soiréc" dc inaugura-
ção, que a sim proprietária gentilmente pro-
porcionn á elegante sociedade carioca. Paraessa festa têm sido distribuídos convites cs-
pceines.
coxtimTós "-' 11 !i

•

No salão do "Jornal" realisa-sc amanhã,
ás 21 horas, a "soirée"-conccrto cm benefi-
cio do bilhclciro do Thentro Municipal, Sr.
José Sérgio.
CONFERÊNCIAS

Uma inauguração
Da empresa de anmincíòs moveis e ner-manentes «A Pyramidnl", recebemos umconvite para a inauguração do primeiro car-ro-aiinunciador q„c se dará «manhã, ásU 1|_ horas. Por essa oceasião e para fèste-jar a sua instaliação, a empresa offerecciáum bodo aos iiobrcs, tendo enviado cartões áimprensa para tal fim. Os que nos foram di-rígidos hoje mesmo os distribuímos

*****
Dr. Belmiro Valverde

,i,*P0Cení? .dJaJFí*c«1'I«'>t*e e da Academia de Mc-dicnia. Cuidados cspeciaes á pelle. Tratamentoua lepra, syphilis e moléstias vencreas.
Consultório: — Av. Gomes Freire. 99, dasfelcplione: 1202. Central.

Por motivo dc força maior, o conselho gc-ral da Ordem Scicntifica, em sua sessão dc.
hontem, resolveu adiar a conferência da pro-fessora-D. Zulniira Amador, para o dia 16
de dezembro próximo.

O presidente da Ordem, Dr. V. Liberal!no
de Albuquerque, nomeou os Drs. Guilherme
Sombra, Castello Branco Filho c Carlos Lima
para apresentarem, .imito á professora dona
Zúlmira Amador, as respectivas desculpas.
VIAJANTES

*fi ¦ " ' ¦' ^^

A Mocidáde do
Coração

Interprete:
Mlle. Fabienne Fabreges

c o ultimo numero
do querido

GAUONT JORNAL
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meros vanos dc diversões' têm inscriptos osseguintes Srs.: Raul Soares dc Souza (In-dian). Mano Bianchi (Hendei-son), DomingosLopes (Harley), Carlos White (Inr.lian), F.O. Jung (Indian), José A. Teffé (IndianlSócrates F, Peixoto fH.Òrl,

o mez de novembro
Teremos em EXPOSIÇÃO nas nossas vitrines, no interior do ARMA7FMC„,",arÇr de«?°UrAS FEITAS' g,'a,ldcS SALDOS ^ camSisf cerouL*^

pyjamas, roupinhasdc creanças, roupas para homens, collarinhos é chanéos
,í^?É!^:ípd?S^e'^Sffi^ QUAL!DADE que vendemos por pre|Sbaratissimos.

iAU CARNAVAL DE„ VENISERua Ouvidor, i36

De Poços de Caldas, onde fez proveitosaestação dc águas, regressou lioje, com sua
Kxma. esposa, o Sr. Arthur Wi-auheck, pro-
pi-ielario da casa Heim. A' "gare" da Cen-
trai foram esperal-o niuilos amigos do esti-
mado negociante.
LUTO

Fallcceu hontem o menino Paulo Angus-
to, filho do professor Dr. Chrislianò Franco,
cseriptm-ni-io do Tribunal de Contas.
WSSAS
*<**m\ a t

Na malriz da Candelária foi resada lioje,
ás 9 12 horas, a missa de sclimo dia poralivia do saudoso barão de Santa Cruz, vi-
ctimndo ha dias por nm desastre. Ao pie-doso acto Compareceram muitos amigos do
finado e dc sua família. O Sr. presidentedo Eslado do Rio fez-se representar pelo Sr.
Crcso Braga, seu official dc gabinete.•— No altar-móí da egreja dc S. Francis-
co dc Paula resou-sc, hoje a missa de sétimo
dia do passamento do coronel Ribeiro Jun-
queira,| pae do deputado mineiro Ribeiro
Junqueira^ A egreja ficou repleta de repre-
seutantes de todas as classes sociaes.
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onde: 0,925 + x = 2,*\114; e x=(2",114)

.0,926) = 1",1S9. Esse ó o valor máximouna revolução cardíaca c era o que dc-via figurar naquella primeira columna, no
jogar do "0,100".
L V. I. c. I. O. S. A.- — Fume cigarros«o uíssillagcm.

Dr sr«.'.~iU.' ~ 1)il''Jil-se. pessoalmente, «o
¦\- C. K. — Exame.
E. li. — Dirija-se,.Mouco rvo.

Aguiar (Reading) José ÀT"Üieis (HendersViiT,Gustavo Ungel (Khig Dlck), L. Aguiar (Hum-ber), S. F. Peixoto (Premiei-).
Tauromachia

E' defiuilivamentc domingo que se realisana praça das Neves a quarta corrida de tou-ros, sendo lidados seis bichos adquiridos nas
pastagens dos Srs. Durish & C. A empresacontratou o bandarilheiro bcspanhol "El Sa-lerito'', que vae substituir "El Zapaterin",
que ainda se conserva no hospital em trata-mento da colhida soffrida na terceira cor-rida.

Além de Simões Serra, que toureará a ca-vallo, haverá dous "espadas", Paleno e Tria-
mero; como bandarilheiros vão Francisco
Cruz, Marquesito, Salerito e Luiz Prestes

Dirige a corrida o Sr, Silvestre Gonçalves

[inmgMjijijiijiJgi—i ii—mi-i» **M**********m****M***m*3^^ j
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A COLtlNÃ INFERNAI
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Raios X -- Electricidade medica
Exames, photographias e tratamentos pelosraios X. Applic. dc electriei nas moléstias em

geral. Dr. ,T. Toledo Dodsworth.
108. AVENIDA CENTRAL, Tel. 2.326 central.

****> ¦ __

Uma irregularidade no In-
stituto Surdos-Mudos

Ma uni anno c tanto que se eshí verifi-
cando uma irregularidade no Instituto de
Surdos-Mudos, irregularidade que precisa ter
um paradeiro, pois que redunda no pre-
juizo dos candidatos ao concurso, cuja in-
scripção está encerrada desde 27 de abril,
sem que até hoje tenha sido nomeada a
mesa examinadora.

Por que, pois, esse descuido cio Sr. mi-
nistro?

***** —_____
Ocirurgiàodentistac^:i!^;o
mmluii o sou consultório ila Av. Rio Branco, 181, paruruu dos Ourives, 27. Tel. 3.817 Norle.
"""* m**m***mmM*mmmmmmmmwmm**>-**»**%*%*^m***m** *- *********

Uma exigência odiosa da
Prefeitura -

Os moradores das ruas do Governo c ti.Leocadia, no Realengo, zona francamente ru-
ral c sem serviço de limpeza publica, queali nfio eiíyln nem umn cai-rocinhn, rccla-
mam contra a exigência que a Prefeitura
lhes está fazendo do pagamento da tnxa sa-nitiiria. Trata-se dc pobres sitiantes que dif-
ficllmenle vivem do cultivo de. seus sitios
onde empregam como adubo todo o lixo queporventura appáreça.

******
Dr. EúfgskvÁbraniesTffir2Sêl
pelo Pueumolhoras — Rua S. José lüfi. ús"_horas.

» ****** *

A «lllüstração Portugueza»
Temos sobre a mesa o ultimo numero

da «d Ilustração Portugueza», chegado ao Rio.
Sempre interessante, cheio dc gravuras de
actualidade, este numero da «lllüstração Por-
tuguezá» constitue leitura agradável.

Emocionante romance da actua-
• lidade, de Gaston Leroux •

2a PARTE
A terrível aventura

-•«•-

m

DR.; NICOLAÜ CIANCIO.

Noticiário
.Tose Rabello Júnior — Não podemos ira-blicar a sua carta jipr ser muito longa.
America F. C. — Isão publicámos o annnn-

cio do training por nos ter chegado com
atraso a noticia. __. .

Mofocyollsmo
Grande prova de resistência ,

Çomiiniinicam-*n(>s ..
tíô «io Moto ÇJub esti organísaiíd»

f—: Mas não me abandonas! explicou Gérard,
passando a perna por sobre o parapeito. Ob
sorvorás o que eu faço. Furas á mesma cou-
sa. Vou ficar suspenso por uma das anãos,
dou uma volta sobre mim mesmo c vou dei
xar-me cair na graima... Ahi, abro os bra
ços c tu cairás nos meus braços IPois bem, andai

Depois de um ultimo rolancear, á direita,
para a estrada da fronteira, em direcção á
floresta de Cliamípcnoux, á esquerda, para o
o bosque Saint-Jean, Gérard executou o mo-
vimento combinado e deixou-se cair no grà-mado, junto do cadáver da sentinclla Boche.

Mas, Gérard mal tocara o solo o já surgiam
vultos de toda a parte, vultos Boches, cx-
clnmaçScs de Boches, gritos de selvagem e do
victoria. Gérard sô teve tempo de gritar: "Não
pules I" c de saltar, por entre os tiros que
partiam do lado do bosque Saint-Jean no
qual desappareceu.

—- Meu Dcusl suspirou Julieta, quo ficá.-a

fe 
joelhos á janella, meu Dcusl obrigada porer salvo ao menos a clle!

E voltou ao quarto...
Roseulieim entrava... Interrogou-a, ao me?-

mo tempo colérico c furioso.
Era mesmo o Sr. Gérard Lein? Era o

8r. Gérard? E então, nfio é «pie escapamos

de_boa, e também elle, (e accendia o Iam-
pcao) a senhora está no escuro para recebei-o seu namorado não lhe foi necessário luz!Ah! por mais baixo que falassem em dadosmomentos, eu estava atrás da porta reco-r.heci perfeitamente a voz do Sr. Gorara!Abi posso assegurar-lhe que estavam sendovigiados! O que é mais extraordinário é queelle tivesse conseguido fugir 1 Só mesmo elle
pode tentar semelhantes aventuras...

Julieta caíra sentada na poltrona, e feroz,cem os cotovcllos «obre a mesa, o queixo en-tre as mãos, olhava para a frente, com osolhos fixos no seu pensamento, não pareceu-do prestar a «mínima attenção nem nas pala-vras nem nos gestos do seu carcereiro.-^ Viu como ello corria? proseguiu Rose-nhcim, mas podem correr nó seu encalço namatta... Os seus perseguidores não o apa-nhnraol... E, talvez dc lá não voltem mais!A columna infernar' deve estar por perto!Com certeza, o Sr. Gérard não veiu só. Q quepensa a esse respeito, menina Julieta? A co-lumna infernal não deve esthr longe, não6 verdade? A senhora não me responde...
Em todo o caso. acabo dc mandar prevenirO coronel c o Sr. Feind..*

i— O senhor tem certeza d» ou» «ue ho-
mh *\nn. f«t ^-k_!__a ¦"— í~- - 1: —mam não foi ferido? \

— Quem? O Sr. Gérard? Ah! não Vala
a pena querer enganar-me 1... Já lhe disse,
«íue ouvi-lhe a voz, quando elle queria passar
pela porta do outro quarto, o que a senhor.»
não o pcrmitliu porque ahi eslava uma mu-
lhei-l... E era verdade!,., Ah! era-lhe im-
possível fugir; pois que estava muito bem
guardada I Fique sabendo I.,. Mesmo pnra os
lados do bosque Saint-Jean, havia sentincl-
Ias occullas; temia-se um ataque da columna
infernal!... Entretanto; foi só quando a ul-
tinia patrulha do sargento Loffel chegou quedesconfiaram de qualquer cousa; a sentinclla
do atalho já não estava no seu posto... ou,
melhor, sim, ella lá estava ainda, porém, porterra, morta por um golpe dc baioneta tia
garganta... Então, Loffel... examinando a.
parede e a janella qne.ficara entreaberta, tudo
comprehcndcu... Tratava-se de saber si a sc-
nliòra já teria conseguido fugir..."Loffel veiu iprevenir-me... c eu puz-mcá espreita... Os pombinhos ainda estavam
no ninho... mas, era preciso não perder tem-
po... A patrulha fingiu proseguir, como si
nada notasse, c, depois, cercou a hospedaria
sem que ninguém désse por isso. ,0 próprioSr. Gérard teve essa ilhisãol... Bem de/ecampreliendci* que era absolutamente inútilvir prcndel-o aqui, onde teria havido um com
bale terrível, no qual a senhora poderiaser ferida, o que o capitão nunca nos perdo i-ria, porque o Sr. Uerard não consentiria cru
o apanhássemos vivo! Ahi era difficil pren-del-ol... Emfim, tudo correu bem!... E ago
ra, menina Julieta, vou dar-lhe um consc-
lho... Bom vê que nada ha a fazer... O
Sr. Gérard aqui veiu e a senhora ainda li.
cou... A própria columna infernal nada mais
conseguirá!... Eu, si fosse a senhora, con-
formar-me-ia e não mais tentaria magoar o
bom Sr. Feind!...

O senhor não me deixará em paz! excla-
mou, afinal, Julieta.

Como quizerl respondeu clle obsequij-
snmentc... E, fazendo gesto de pôr um guar-danapo imaginário soh o braço: "A senhora
não «píer, comer nada?... Uma chicara dccha?... Um copo de camomilla?... Dons dc-dos de Malaga?... Uma cboucroute?..r Quemoffeíece sou **\.*Jt ¦— --.--:_

E nisso cumprimentou, saiu, fechou a porta,correu os trincos... c ouviu-se o seu passo
que descia a escada.

Julicta deu expansão ao terrível soluço quelhe cntuinccia o peilo c disse:
¦— Desta vez está tudo acabado!

Não! fez-se ouvir uma voz, atraz dei-,
i.i... Não, Julieta; uão está tudo acabadol
Venho salval-a 1...

Ella voltou-se e viu-se face a face com
Monicjuc.

XV
JULIETA E MONIQUE

Julieta ergueu-se, branca como uma toa»
lha de altar.

EUa olhou com olhos terríveis para a mu*?l
lher que) pretendia vir "salval-a": "a es-
pia"l...

Moiiique recuou ante esse olhar, não (ti
comprchendendo.
|—JulietaI minha pobre filha... balbu»

ciou ella... por que me olhas assim? yé;j|nho para salval-a! Por favor, não pcrcainoil
um tempo precioso...Perdão, minha senhora, interrompeu S:
voz dc Julieta: sabe sem duvida quem esfayífc|
aqui ba pouco?Sei, sim, era o tal hospedeiro ailemão !
o tal Rosenlicim!...

Mas, antes delle sabe quem esteve nesc
te quarto?...

i— Nãol Por qne mo pergunta isto? e hes<S
te tom?.... eu estava aqui ao lado, e cspeV
rava que ficasse só para vir ao seu encon*,:
tro; ouvia vagamente vozes, passos; suppu.»
nha que o hospedeiro tivesse subido paritifazer qualquer serviço... tinha pressa em|
ouvil-o retirar-se.,. O, depois, esse alarido;1
lá fora!., essas alertas Continuas. Que an»i;
gustià a minha... Abi desejaria estar ao::
seu lado!.,. Já estava abrindo a l^órtaS
quando reconheci a voz dc Rosenlicim!. ,-,'
Para quem foram dirigidos aquellcs tiros dd
eiptní. *rn?

Para seu filho, minha senhora!.-..
Para Gérard I para Gérard I para Gé»

rardl...
HÇonlJiitflã. cr
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RAMOS SOBRINHO & c. HQUPA BRANCA PARA
11, Rua Buenos Aires, 11

folophone 3.043 Nortt =====

HOMEM
——-^—

A melhor qualidade -- O menor preço -- O maior sortimento

PUNHOS t)E blNHÓ
INGLEZES E PORTUQUEZE8

t|2 dúzia, rs. 12$000
1'

ElTfUTO MAURELL DD SILVA
Fundado em 1906

Cursos tio Preparatórios c Cursos Inter-
niediarlo e Primário

DIURNO E NOCTURNO 
Corpo docente — Or. Agllberto Xavier»

Or. Antônio Leite, Dr. Pedro do Couto, Dr. Pannhcs
da Silva o Dr. Mendoo de Aguiar, do Pedro II; Dr.
Ennoe de Souza, da Eecola Po.yteolii.loa; Dr. Antônio
R de Abreu, Delegado Geral no Braeil da Asioolaoio
Polytoehnloa Franoeza; Or. Pau'o Diamantino Lopes,
engenheiro civil; Dr. João da Veiga, ex-lento do
Gymnselo Amazonenee; Profeeeoree: Ruy do Vai-
oonoelloeRofe.Amerleanodo Brasil, Alberto Mooree
Dr. Gustavo de Rezende. O eeoretarlo: A. Amorloano
do Brasil. A proprietária, Analla Maurell da Silva.
- RUA SETE DE SETEMBRO, 170 -

TEL". 2.025 CENTRAL ___.

A NOIRE-DAME DE PARIS
Qrastâes saldos em toãas as

secçAss a preços sem prece-
O Jtolfiia de costura e tallleur

pour âaisies

v I *B°

(¦.úo com mn
colher •'

Unico

adquirida eu hereditária om lòtlns as
niniilrcsliiçèci. Itlictinintismo, Keze-
má-, Uleçros, 1'uiiiuros, Dores museu-
toros ü ossoiis, Dores ilo cabeça no-
clurníis, et:, ti iodas doença» restil-
liuilos ela impurezas .lu sangue,
curtiiii-sò infiiilivclincnle com o

Irasco faz dcsnppnrecer qualquer nmiulcsUiç/io.
pós as relciçflcs. lím loilas as pharniacias.

Lieíyl
iminileslaeão. Unia

58=
A MEDICüí»** V£C!ETAL

YUGÁTY
(Gono-bleno-cida)Cara a (lonorrhúa recente on chrónicn, por mais au-

ilgu qne soja. — Ue todo iholfensivo ao ¦*
cstomafió e intestinos •

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL
Ihin (/íi Asseiiiblen .72
ííhíi dn Quitanda 57

Rua lluenos Aires 2iVi
- Itun Buenos Aires 183

LOTERIA
DH

di

garantida pelo etoverno do
estadx

Terça-leira, 14 do corrente

109:0011009
Por 5$000

Bilhetes á venda em todas
as casis lotericas.

Fdinheiro
Empresta-se sobre jóias,
roupas, fazendas, inetaes,
pianos, moveis c tuito

que represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
•rHUiPlIONíTl^NOIlTU

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

jITíbêral & c.

Grand Bar eRotisserie
Progresse

II, Largo dc S. Francisco de Paula, 44
TELEPHONE 3.SII-NORTE

«losé Migiiéiz Dominnucs
O mais confortável salão.
Primorosa cozinha
A primeira casa que possue um fogão

modelo, lypo norto-áinerii-ano; rapidez,
confortei è hygiene e á vista do todos;
serviço especial tle ceias c canja espe
cinl ás 22 horas.

Menu:
Amanhã ao almoço:

Mayonnaisc de badejo.
Papas a minhota.
Carne secea assada.
Cassolet ao Progresse.
Pcixuda á pereira no fogão modelo.

Ao jantai*:
Leilão á brasileira.
llavioiesa ilaliaua.
Frango á portugueza.
Puchero á Ia ciiolla,
Ostras frescas.
Especialidade cm frios.
Deliciosa garrafeira

SEDLITZ CHS CHANTEAUD ,1 uli MtlfO • barato íoujínti, tiutlr», ¦eparallvo I
coatraruaOd«VDITRe,BIlC.C01ICESÍi)U,CIIUODEU.*|
Cal tlr o frasco uiirtllato nono CH/MUH CHANTIAUD
H.l.lil Ffsnoi-Bouffltoli.PAflll-win' »»• «>>«"''» fffffi \

Callos Descascam-se
Como Uma Casca

De Banana
U Maravilhoso c Simples"Gcls-lt" Nunca Falha cm
Remover Qualquer Callo

(..'om a maior Facilidade
SI tendfcs soffri.lo lia annos,

com mu callo por cima dc ou-
tro, procurando ácabni-o» por meio
ilu miguciitos uu.' Irritam a pelle,

"Vem depressa, Joné, e vê como
tão fácil e maravilhosamente"Gcls-lt" removo um

callo 1"

de cintas que pegam nas meias, ou
maduras c cmplastros que fazem um
e-mbrulho dos pés, usando navalhas
c tesouras, então experimentai"Gcls-lt" apenas uma vez c ve-
reis como o callo descascará, " co-
mo uma casca de banana". I£' sim-
plcsuieiilc maravilhoso. "Gcts-It"
é o novo meio para remover callos
sem dói-, é applicado cm dous se-
gundos, nunca dóc nem irrita n
pelle. Nada para fazer pressão so-
bre o callo. Nunca falha. "Gcts-
It" ti a maior cura para callos co-
nheciila. Milhões ele frascos dc"Gels-It" são vendidos aiinualincn-
te. Abandone os velhos remédios c
pelo menos unia vez experimente"Gels-It". Para callos, verrugas e
callosidades.

Fabricado por E. Lawrcncc &
Co., Chicago, Illinois, U. S. A. A'
venda cm todas as drogarias e phar-
macias.
ARAÚJO FREITAS & C.

DROGARIA PACHECO
GRANADO & C.

RIO DE JANEIRO

ESTÔMAGO, FÍGADO E INTESTINOS
Digestões dilliceis, azia, gasliilcs,

cnleriles, prisão de ventre, mão hali-
lo, dòr e peso no estômago, vômitos,
dores de cabeçn, ciirain-so com o
Eiisiròupcptieo do prof. Dr. Bcnicio
de Abreu. A' venda nas boas phar-
macios c drogarias do llio e dos Es-
tados. — Deposito — 10, Ilua 1" de
Março, 10. — llio.

CAFÉ' SANTA RITA

Compra-se
qualquer quantidade ile jóias velhas

com ou sem pedras, do qualquer valor e
caulelas do «Monte de Soecorro»; paga-se
bem, na rua Gonçalves Dius n. 37.

Joalheria Valentim
''?¦ 

Telopliono 01)1 Central

ALTA NOVIDADE
r- Í»I

Folhinhas e Blocks
para -19-17

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

^a^Jgaf^HÍ5j!**i»*al^PPja^^aT

ilua do Acic n. 81, Telephone MOi Norte
c rua Marechal Floriano, 22. Telephone
1.218 Norle.

!!»ello»!!
Vendem-se 200.000 do Bra-
sil. Proposta por carta a R.

Motta
Soledade, 136, Bahia.

Curso de tlauta

-CAMPESTRE-
OURIVES, 37

TEb. 3.666 NORTE
Vmanhãao almoço ;

Tripas á moda do Porto.
Cabrito á moda de Braga.
Cangica com leite de coco.

Ao jantar:
Perna de vitella com pirão

de batatas.
Camarões torrados.
Arroz de forno em canoa.
Todos os dias ostras cruas,

canja c papas.
Boas pcixadas.
Bacalhoadas.
Sardinhas frescas nas bra-

zas.
Pescadinhas — badejetes.
Preços do costume

PHOSPHOROS

O U HO
|»AU CERA

¦«PPM

I

I

DIGESTIVO INFANTIL
<A BASE PE PAPA1NA)

Poderoso cupeptico, digestivo e regularisador das
funeções gastro-intestinaes das creançás

Peçam prospectos á
^ PHARMACIA SILVA ARAÚJO =

Rua Primeiro de Março n. il

ÍWíámM

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Tlicopliilo Oltonl n. 34
Telephono Noite 355

ESCOLA DE CORTE
Mme. Telles Ribeiro ensina

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

Pratica por tempo indeter-
minado.
Moldes experimentados e ali-

nhavados.
Acceitam-se fazendas para

vestidos meio confeccionados.
Aulas de chapéos. Av. Rio,
Branco 137,4o andar.Odeon á
direita do elevador.

Malas
A Mala Clilriézii, á rua do Lavradio

n. 61, 6 a casa que mais barato vende,
visto o grande sortimento que tem; chama
a attenção dos senhores viajantes.

Vendem-se
jóias a preços baratissimos : oa

rua Gongalves Dias 37

Joalheria Valentim
Tcleplione u. 994 -^ Central

PETISQUEIRAS A' PORTUGUEZA
Filial da casa Darrocas. Tel. 3072 Norte'.

105, rua do Rosário, 10S.
(ENTRE OUITANOA E AVENIDA)

CASA MATRIZ Telcnh. 1255 .Norte
i8t, RUA DO HOSPÍCIO 181

(canto da rua da Conceição)
AMANHÃ AO ALMOÇO:

Salad.i dc peixe ú poveira.
Lagosta ao molho verde.
Cozido especial.
Mocotó á portugueza.
Carne secea assada.

AO JANTAR:
Sopa á juliana.
Vitella com arroz de forno.
Leitão assado.
Pcixadas c bacalhoadas.

Queijo dn Serra
Todos os dias ostras fres-

eas mexilhões e caças.
Vinhos de primeira quali-

dade. Chopp da Hanseaticá.
Manoel Fernandes Barrocas

íé! Da taoital FedeialLo
Companhia da Loterias Naolonaea

da Brasil

Extracçúes publicas, sob a fiscal!-
sação ilo governo federal, ns 2 \\2 c
aos snblinilos As 3 lioras; á run

Visconde dc Itaboraliy n. 45

Amanha Amanha
310— 2:

Mm
Por 8S000, cm décimos

Sabbado, 25 do corrente
A's 3 horas da tarde

300 — 36'

I00:000$000
Por 8S00O, em décimos

Os pedidos dc bilhetes do Inte-
rior devem ser acompanhados de
Alais 60(1 réis para o porte do Cor-
feio c dirigidos nos agentes geraes
Nazareth & C., rua do Ouvidor
n. 91, caixa 11. 817. Teleg. LUS-
VEL e na casa F. Guimarães, Ro-
sario, 71, esquina do beco da:i Can-
ccllas, caixa do Correio n. 1.273.

RHEUMATISinO
do qualquer natureza e
dores em geral—RHEU-
MATINA, dc Adolpho Vas-
concellos. — 27, rua da
Quitanda.

Não se ilsMaiia!
I Com. os preparados para a

pelle. Usem só a PBROLINA ESMAL-
TE, unico que adquiro e conserva
a bellcza da cuüs. Approvado pelo
fnstiluto de Bellcza do Paris e pre-
niiado pela Exposijãò dc Miln.no. Pre-
e;o 3$000. -
Encontra-so A venda em todas as

perfumarias aqui e em S. PnuJQj

wmtülU
HtirmtífiêM
* mim «n—a—aswa—-iiiim me tsmattBttmtBi

*>

*mm

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

MyiâtWM

Compra-se
Ouro, prata, brilhantes e

antigüidade em jóias; p-iga-se
bem na avenida Rio Branco,
137. Junto ao Odeon — Joa-
lheriá.

#¦FERRO
IQUEVENNE
BJaotivo,agradaTal,aoonoialoo

INâLTERATEL
|Cura:ANEMiA,DebilidíMextíir mio "miomisiuíicuti".!1

Cofres M. W. Ame-
ricauos

Marca registrada 11. 11.317. Reconhe-
«idoscomii os meliioies e que maior se-
gurânçii olVeiecem contra logo c roubo,
üiiinde «stock» com grandes abatimentos,
Unico depositário : 101, Rua Caincriuo,
IO4.

Ha também cofres usados, de oulros
fabricantes, nacionaes e estrangeiros, pormetade do seu valor. — Telephone Nor-
te 701.

*
STOIUS

Collocados no logar por
i4$ooo. Só na Casa Espe-
rança. Haddock Lobo 10.
Telephone Villa 1.501.

CLUB PARISIENS1
(fiiiclmliiilo nogriiiMlniiMiiliiiiorliilniiJ-riiuiliiilii om IBIí
Autoiiiada a fiiuceloniir uni tmlii u Uiilíu pelus Cuitu<<

Pntiiiitui m. '.':i a 118
1 ConcoiilÒiiarln ila l.utuilu do lliluda do Puranft
Filial: HIO IW* JANEIRO, run dn

Quitanda, 107—sobrado
——Sóci«B: Porto Alegro—.-

Aumiria» (;eiii.-s Oiil iti.lus 01 KhIiuIq* .Ii. Il.-pulillcli.
Ageiiclus locnei em luilim 11» lui-iili.lii.l.- dns i:elii<io.i

tliinco Peluieiiso o Danço <lo Coinmerelo do Porto Alegro

Capital rcalls.ula «^SSnSiSS
1'iiihI» do reiorvn SXl^isiS"
Proniloi distribuídos nio :iOy0/IO'O ilicóOUHOQü
Pro liunisi.is iiiiiiriiMiiaiIns nló :iO7ll/IOI0 \'i.M
Pi-.-.liiiiiiítiH lorlcn.liM mo :KJ/0/I0!0 <»••• .1.000
Prcstttinlítas olTootlvos om ÜU/O/IOIt» 7.08D
Pr aso, 5o mezes-* Jóia, so$ooo—Mensalidade Rs. io$000

lluiiquuiru* :

Mcnanlmciila
I prcmio do lis 5:0003000
I prcmio .Io II-i ailKHiStsiO
I prêmio do IU |-.(KHi$00n
4 prêmios ilo lis f.Oii.y a-.(HXiíiK)i

13 promlòsuo II». 8)0> «itKWSilOO
IKO prêmios ue Us. 1005. IB.OOlifOOO
•-00 proniios

Aiiniiul o exlraordiiiiirln-
menlo no dia do

Natal
1 premi» do lis  25:00 $000
t premiu ilo IU  1.r,:IIOOS00O
1 prêmio do 11  IOiii.iisiji.iii

81:000.(000 3 proniios 50;0 KfcSOOO
Aos prostumistiw contemplado» com prêmios do IU 300$000 >.• I00$000

é facultada n .lesistenein, quundu nio lhos cmiylòr reccbcl-oa. Aos pro-lamis-
Ias nilo sorteados iliirnnto-» praso do contento so Ini-â a iloroluçíio dò suas
onlrhdns acoroscldas do uma li.nillcai.ãode 10 •/» sokiu o vtilor das mesmas.

ACESTES—Acceitam-se, desde quo nproienlcin boas referencias o fiança.

DEBILIDADE, NEURASTHENIA
CONSUMPCÂO. CHLOROSE
CONVALESCENÇA

Hemoglobina
Deschieiiâ

Todos os Medicos proclamam que este Ferro
vital do Sangue CURA SEMPRE. Restitue saúde, força,
belleza a todos. Muito superior á carne crua, aos
feiTuginosos, etc.

VINHO. XAROPE
Exijant-so aa palavra» DESCHIENS, PARIS (France).

ESirecfor, Dr. Oswaldo BeaveeirUiva
Cursos de preparatórios e cursos primário

e intermediário
555R AULAS DIURNAS E XOCTURNAS 5B

Corpo Docente - Dr. Joàa Ribeiro, Gas-
tão Ruch, Oliveira Menezes, Álvaro Espinheis a, Ar-
thur Thiró o Mendes de Aguiar, do Pedro Ií—Dr.
Miguel Tenorio de Albuquerque, ex-Iente da Escola
Militar—Professor Brant Horta, da Escola Normal
••Professor Guido Monforte-Drs. J. Mastranglcll e
0f waldo Boaventura.
22. RUA DA ASSEMBLÉA. 22

RIO DE JANEIRO

TOSSE
O Xarope Peitoral de

Angico Composto cura
radicalmente qualquer
tosse, antiga ou recente.
Vende-se em todas as
pharrnacias e drogarias

Hymno a Bandeira
Composição do maestro

Francisco Braga
Instrumentação do autor

Para bandas militares

PREÇÕ"^6$000

A' venda na CASA GUARANY
Rua dos Ourives, 36

DENTISTA
A. I.npes Ribeiro, ciriirgiiío líènlis-

lu pela Faculdade do Medicina do llio
de Janeiro, eom longa pmlicn. 

'1'raliá-
Ihuí i;aranUdos. Cònsiillas diariamente.
Consultório, .-uu da Quitanda 11. -i8.

I, MAJESTIC í¦Charutos finíssimos leitos a"

Imíio 
com superiores tabacos

de Java, Havana e Bahia. I
(Deposito: 

Rua Rodrigo Silva
n. 42-1

o1-
andar

ASTHMATIOOS — doiiiniiiiados,
t<>mac o nemode iÍ'Abyssinie Exjbnrd cm
pó, Cigarres, tabaco de fumar, sontireis Ç
alliviü em seguida, e em pouco tempí
ficarois completamente curados. Exigíí
na caixinha a iissignalura M.sibarb.

Casino Theatro Phenix
Últimos espectaculos

II0JK - Sexta-feira, 10 - HOJE
As 8 — A's 9 3i*

DE

FÁTIMA
ÍRIS- ¦ ní

D

Cabaret Restaurant do

CLUBMOZART
A eleganlc lionboniiièro da rua Chile, 31

Hoje, ús 9 lioras, colossal suecesso
do programma de arlislas sob a direcção
<lo ARISTOCRÁTICO cabarelier GIÜSTINO

IMINEiiyiNI, cômico moderno, o mais
ejuorido da elite carioca.

Programma i .
M. CLARETTE, cantora lyrica.

: LA BBLI.A SILIANA, estrella italiana.
6. c M. MINERVINI, no novo repertório
VISCONDE ABELARDO.
LA CARMELITA, bailarina hespanhola.
%K GIOCONDA, cantora italo-argenlina.
ftlMA MORA, cançonclista.
JlAUL, fadista poiluguez.
Variado corpo de bailo.

ARTE, MUSICA, FLORES
r~' ¦— 1 ..n~ —******

Orchestra do tziganós, sob a direcção
io professor brasileiro ERNESTO NERY.

Todos ao Moziirt. Ninguém fulto.

Amanhã—» Soirée n do gala — Estica
|t R0SINA, caiikra intemacionai.

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

a Toürnóo » Cremilda d'Oliveira

HOJE: HOJE
Quinta-feira, 9 — A's 7 3/<t — Duas ses-

soes — o 9 3/1
A notável peça cm Ires actos, de 1IENRY

BRIEÜ.X, o maior exilo da Comédic Fran-
çaise em 1913

SIMONE
Sinionoi CREMILDA D'OLlVEIRA

Notabilissimo trabalho do distineto actor
ALEXANDRE AZEVEDO.

Moveis da Marcenaria Brasileira.
« Mise-eu-scène s do actor Alexandre

Azevedo.

Segunda-feira, 13—Festa artística 49]
Alexandre Azevedo-EVA, de João do Rlt)|

PALACE THEATRE.
Grande coinpniihia italiana do operetas

VITALE-Cyclo Theatral Brasileiro

W" Amanha

I itMny, ás 7 9/1 e 9 M-HM0M.

CINEMA STAR
CINEMA STAR
CINEMA STAR
CINEMA STAR
CINEMA STAR

§jjT Amanha
Bilhetes desde j;\ â venda das 10 da

manhã ás 6 da tardo, na Avenida Rio
Branco n. 138, Casa Lopes Fernandes

0. Teleiiiiono C 573.
Seguiida-toia-estads f(

SALÃO NOBRE do JORNAL do COMMERCIO
Amanhã—Sabbado II de novembro de 1916—Amanhã

A'S 31 KOSAS
SOIRÉE CONCERTO em beneficio de José Sérgio

BILHETEIRO DO THEATRO MUNICIPAL
Prestarão seu valioso concurso os dislinclos maestros e artistas: PIANISTAS:

Srs. Comniendador Artliur Napoleão o AHrcdo Bovilnequa e senliorita Branca Bilhar.
SOPRANOS; Sras. Lydia Albuiiuciquo Salgado e Nicia Silva; TENOR, Sr. Roberto
Mario; BARÍTONO, Sr. Frederico do Nascimento; VIOLINO, Sr, Antônio Cardoso
do Menezes Filho; VIOLONCELLO. SF. O. Alleonni; MAES1R0S, Srs. Erniann
Andolfl c Luciano Gallct.

PROGRAM1V1A
i* PARTE

t.MASSENET —«Thais»—Trio do vio-
lino, violoncello c piano, pelos professo-
ros Srs. A. C. de Menezes Filho, 0. Alie-
onnic E. Andolfl. 2, LALÓ-cdtoi" d'Ys-
Aubadei)—Sr. Roberto Mario. 3, RIZET—
(iPochcurde Pci-lcs»~Cavatine, Sra. NI-
cia Silva. -I, MASSENET— «Ré di Liiliòre»
—Sr. Ficderico Nascimento. 5, MASSE-
NET—«Esalarmondao—Ária, Sra. L. do A,
Salgado. 0, BGETHOVEN—uSaint Saenss
- Variações. 2 pianos, peles maestros Srs.

Arlhur Nanolcão c A. Bevilacqua.Conim. Artliur nanolcão c
Nota: 03 acompanhamentos ao piano serão leitos pelo;

Andolll o Luciano llallel.
Bilneta» m c««a Artliur Kapolsl* « M aoéte i» wncorto no«Jornal «k» CdOSMixias.

2» PAUTE
1, GLÜCK (a)-GnYoUa. C1I0PIN (b)-

Noclurno n. 13, scnliorinlmB. Bilhar. 2,
C. CU1—Romanzn, «Jo vous aimaiso—
Sra. L. de A. Salgado. 3, (a) «Elogie,» II.
Oswnld-(b) «Tarantolía»- CERNICCIIÍa-
RO, Sr. Cardoso de Menezes Filho. -1,
VERDI—«Aiela»)—Duo do 3- acto, sopra-
no, uarytòno, Sra. L. do A. Salgado e
Sr. Frederico Nascimento. 5, WAGNER—
«Loliciigiin.o—Raoconto, 4- acto. Sr. Ro-
horto Mario.

Srs. maestros Erniann

THEATRO CARLOS MES
Companhia do Edon-Theatro, de Lisboa—Enipcrsa Teixeira Marques—Gerencia

de A Gorjao
HOJEzzzz:zzi:HOJE

ESPECTACULO COMPLETO-A's 8 1/2
Festa artística do uctòr HENRIQUE ALVES

Primeira e única representação da tra-
gedia japoneza, cm um aclo, do fallecido
escriptor portuguez Dr. Manuel Penteado—Llil-SAM-LclSam, Elisa Santos; Kin-
Izc, HENRIQUE ALVES ; Tai- Io, .Augusto
Custa.

Esta peça, quo faz parte do repertório
do thenlro Republica, do Lisboa, ò postaem scena com o máximo deslumbramento
descenarios e guarda-roupa.«Como vim parar ao theatro »—Con-
foi-cncia auto-biographica pelo actor IIÉN-R1QUE ALVES.

Primeira representação nesta tempo-.rada e por esta companhia, da revista' om dous actos o oito quadros, original doErnesto Rodrigues, Folix Bermudes o JoãoBastos, musica de Felippe Duarte e Car-los Calderon-DE CAPOTE E LENÇO —
M-«RSr&: Patola Aleíre- "ENRIQUE
ALVESiMicaráme.MAiMÍAllIDA VELLOSO;
9 cabo Bijiii», URÜMI LEAL.

(0

Ul
Q

I Programniii ailialiciile ! Verdadeiras
novidades ! O maior acontecimento

theatral da nctiialuladc!
PROXIMASIENTIJ-Esréu da compa-

nhia Adelina-Aiira Abranõlioscen— --

Cinem&-Thoatro S. desá

que parte amanhã
para Montevidéò :\9m »»«
bordo do vapor in-H W
fjlez «Demcrara»

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & C.

Grande cTimpanhia ilalinnh do oporétas
GARAMBA-SÜOííNAMHiblO

Director artístico, Cnv. ENRICO VALl.li—Direcção musical do maestro llELLEZ/.í,
HOJE-A's 8314 — HOJE(

Sensacional acontecimento artístico!
ÊXITO ENORME-Aiithenlicü suecesso I

Gloria..., MARIA 1VANISI : Volan Ca-
tiiaba (brasileiro), Cav. ENRICO VALLE
O REI DA RECLAME

Lindíssima inüsica—Suecesso dos ccoit-
plets » do Brasileiro, do 2- acto.

O papel tle Volan Caluaba será repre-
senlml.i em portuguez pelo tutor Cav. EN-
Rl'0 VALLE.

Dcsltiiiibraiite « riiise-on-scciié 1 de Ca-
ramba.

Empresa Paschoal Segreto
Companhia nacional, fundada em 1 dc

julho de lUII-Direeeão scenica do
netor Eduardo Vieira—Maestro director
da orcheslra, Josó Nunes,

HOJE: :HOJE
10 dc novembro de 1910

Nas 1« e 2« scss0es-A's 7 e 8 3/-1
Reprise da ptea de costumes guúclios,original de Raul Pederneiras e Luiz Pci-

xoto, musica de Paulino Sacramento

O GAÚCHO
Brilhante exilo da companhia na «tour-

nec» ao Rio Grando ds Sul.
Na 3» sessão — A's 10 1/2

A' RÉDEA SOLTA
0s çsjsclnculos começam po'Cão de ilms ciiicmatographii
Àmasfcii— «"-120 » o A' RL'm enaftss-DA CA' 0 r

A seguir, a novíssima onerela—0 DU-
QUE CASIMIRO. Aiiiaiiliã - 0 Rl-l DA
RECLAME. Domingo, grandiosa « ma-
tiiiéo »

Bilhetes á venda das 10 ;'is (i lioras no
« Jiirnal do Brasil s o depois 110 Ihealro.

userssi
CABARET RÈSTÀUIVÃNT 1)0

*3>
ánqíiautlitla

ClíUB DOS POblTAGOS
RUA ÜO PASSEIO N. 78

O mais chie e elegante desta capital—
Rcndcz-vous da elite' carioca.

CONFORTO, LUXO;^ARm BELLEZA

HOJE
Exiii sempre crcsconlc"iÍa

artista ANITA BOSCHETTI.
INEGUALAVEL suecesso /iá * tivnpc »

do artistas sob n direcção-do e|ognilleca-
bârclièr brasileiro (unico íno gciiòrolJULIO
MORAES.

FERNANDA BRIA.V
L,V IBKHIA 1 '

LA FLI»'
OLGa
AN'"1'*

eli
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