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Pátria, nome querido que a genteDeve ter quasi sempre de cór,
Ou na paz ou na luta inclemente
Defendel-a é o legado melhor"
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Tis um denos versos que a mocidade br.i-Bilcira, inflammada pela campanha dc re-
gcncrnçiío do caracter nacional, canta cn»
jliusiasníadn, ao sol e á chuvn, ao som doInmno patriótico dos voluntários;

Amemos a Pátria... Sirvamos ú PatiiaiJcicndomos a Pátria... Como cj bello esteii.mic ele I-ai ria!
I. ja quc agora se fala (anto cmnao seria interessante uma visita

Ijpos representativos do amor

Pátria,
esses

pátrio que

tenham dado tuna perna ou um braço pelaPátria recebam apenas dous tosiCcs, umtostão ou um cobre de quarenta por dia?Leia-se eom cuidado o verso acima' e ter-se-a a cxplícttçilo dessa apparentc desitrual-linde; e «me assim como o nome da Pa-na nao deve estar sempre nos nossos Ia-
pios, mas apenas çrqttasí sempre, assim aPátria nem sempre mas quasi sempre) éaltamente generosa para «iiianíos Jlie dãoa vidai e a saude,

Pátria mãe ou Pátria madrasta ? ]•„ilha de Bom Jesus".' Aos"lados' fv^fã.""',<"'"{"' 'h' /"J'"^ abados na
aposentado; o almiranU- refen^lo wfl&WÜi. 

'"""slro plejripotenelaHo

e mãe, ijiinftamos do grupo ganham em um anno I

. .( " »•» .--••—' .."«¦« "a vurasaa'±f._í/_:._'/_„ A''.'í,w- A¥"."s **•*•_ /""" queiti w Pátriaem uma semana mais tjue todos os asyladi
são os Inválidos da Pátria? Que inipres-dana agora uma visita ao Asylosoes nos
da Ilha do Bom Jesus, onde a Pátria abri
ga carinhosamente tantos daqnclles que Miederam o sangue?

Aproveitámos uma destas tardes pátrio:.-cas para essa visita, e para conversar comalguns asilados. Um dos mais graduadoscom quem conversámos ei o sargento loséFernandes Júnior.
Esle não possue" uni braço e (em umadas pernas mutilada. Tomou parte na re-

volta dc C dc setembro de 1SOJ e foi ferido
fio combate de Toque-Toque, quando alisen ia no lo de infantaria, da Capital Fe-dcral, commaridado então pelo capitão Joa-quiin Lpurenço da Silva Ramos, hoje gene-ral reformado.

O sargento Fernandes percebe 000 réis pordia c c o mais aquinhoado em lionora-
ruis do governo.

Carolino Gonçalves de Mello, cabo ele
çsqiiadra elo 13o batalhão no Rio Granderio Sul. Foi ferido no combate travado noforte de Itapiru', em 17 de abril de 1366, aoado elo coronel João Nepomuceno. Perce-be 00 reis diários.

Joaquim dos Santos, praça do BatalhãoNaval, inulilisado por tuna granada de bor-do do .Minas Geraes», quando servia ua ilhadas (.obras. Percebe <ló réis por dia!
Augusto Alhayele de Moura, ferido nocombate tle Santa Maria, no Contestado,

quando servia no 43o de infantaria (colu-nina cio norte).
lista praça tem uma perna encurtada deii centímetros por effeito de uma opera-

çao no hospital tle sangue para extracçãoda bala. Percebe -100 réis diários..
João da Silva Carneiro, soldado do !2obatalhão, tle Alegrete. Ferido em combatei

quando tomava parte no assalto ela Serraelo Çocbrpbp, em Canudos, e na entradada Favella, também em Canudos. PercebeJ60 reis diários. Servia com o capitão Ago-bar, hoje general Agobar, commandante daBrigada.
Arlhur José Pinto, ferido no combatenaval ele 93, a bordo elo «Trajano». Per-eebe 360 réis diários.
Miguel Marques de Oliveira, praça elo5(0, ferido n0 Contestado, no combate dcSanta Maria. Percebe 300 réis diários!

Acham pouco que esses pobres diabos que

St houver por acaso alguém que se im-
pressione mal com os minguados oVdenaaosdos inválidos da Pátria, à julgue por usoa Cara Paína incursa no feio peccádò daingratidão, esse alguém não tem nada ataxer siclão andar por ahi e ver pelas ruasdezenas ele notáveis cidadãos, cujos serviçosa.-I titria si iião foram nababescamente pa"osainda assim aquclfés que o prestaram ga-nham com que gosar a suprema felicidadeua vicia, que t! o .otitiin cum digiiitatcw

Esta claro que em se tratando de pa-motas que,, se invalidaram no serviço pu-bhcò, a primeira pessoa que acóde a tim
jornalista é o senador Epitacio, que, pelasua radiante mocidade, peía sua hitelligenciac pela sympafhia quc se desprende de sua
pessoa, é o fypo representativo da inva-hdez nacional. O senador Epitacio deve ga-aliar uns cinco contos e tanto por mez:isto e, ganha mais em um clia doinvalido do asylo de Bom JestN,uliar em tim anno! Para S. Ex,
não é uma mãe ingrata".';

Nem para a. Ex., nem para seu manoo marechal Pessoa, que anualmente pas-seia na Europa a sua garbosa figura demarechal reformado cio Exercito brasileiroisto e, mais do que Joffre, que é apenas ge-•íeiahssímo, c com vencimentos superioresaos do generalissimo francez.
Mas, não é só para a família Pessoa quea Pátria tem e,r,n - —-¦'- ---•>  !

que um
pode ga-
a Pai ria

mães. Ha
a mais carinhosa das
em todos os departa-

sitio
por ahi  „ mentos do serviço publico vários patriotasque devem servir de exemplo a essa mo-cidade que ora tão nobremente cultiva areligião cio amor pátrio. Nas alfândegaslia tuna legião de patriotas que, moços efortes, roem os contos que lhe propinamsuave aposentadoria. Nos Correios, ria Es-trada dc Ferro, na Marinha, na Policia,no Corpo de Bombeiros, em todas as re-

partições os patriotas aposentados e refor-macios pullulam... A Nação despende como pagamento dessa divida de gratidão maisele quarenta inif contos ele réis..,
Não sc diga, pois, quc a Pátria' é in-

grata; apenas, como a Justiça, a sua gra-ticlao e cega, E não é possível que umamae com tantos filhos tenha para todos amesma dose de carinhos...
Para alguns ella é mãe, mas para ou-tios ha de ser madrasta... E a habilidadeüe cada um consiste em

meira categoria...

Mt I PilÉK
Os jornalistas, quo se Identificaram com-

pletiimviilc com a cauza dos Aliados, são, As
vezes, iicuzados do ler esquecido os seusideais pacifistas. Trnnsformarnm-se. Passa-rum dc bucólicos sonhadores a ferozes creu-liiras, sedentas de sangue.

Iiontem ainda, cm uni discurso, o Sr. Oli-
yelrn Lima dizia textualmente: "l»or amor
da verdade, estou agora sendo um Jornalistaque deveria corresponder ao ideal do tipo..,"
Proclamiindo-so um jornalista Ideal, o mo-delo da classe, o ilustro acadêmico so põe,entretanto, no polo oposlo uo daqueles seus
deviiliiiildos colegas.— Quem tem razão ?
—»E' difícil dizer. Ao longo da Historia

Universal, ba do sempre ouvir-se o brado
nngusljozo dc Pilatos perguntando: "E qualc a verdade 7" ;.

No emtanto, como cada um devo defender
o seu ponlo dc vista, es licito crer que o
Sr. Oliveira Liinn está iludido si bre o seu
pacifismo. Sem dar por isso, dc bíi.i fé, mas.
claramente, nitidamente, Irrccuznvclmcnte, o
Sr. Oliveira Uma tem sido um gernianófilò.I'., quando, ha dias, alguns jornais assevera»,
viiin que e!e nada escrevera conlra a Inicia-
terra e dcznflnvam qualquer contestação,
prestavam-!ho uniu homcnnjem muito nega-j
tivo, porque provavam quc nunca o tinham
lido.

Desde que a guerra aluai sc declarou, ele
tomou aquele partido. Ainda em Karlsbad;
nos primeiros tempos da luta, jú proelania-
vo «pie a Alemanha dava "a ce-rl--n rie um
progresso real e solido, tão inequ .co como
a decadência franceza..." c insinuava que
a guerra era somente movida pela inveja
dos Aliados contra a superior cultura ger-
iniinica.

Mais tarde, cie achava quc, si os nudezes
se julgam com a razão, "para os alcmãis so-
bcjnni motivou dc luta no simples falo da
Inglaterra pretender monopolizar o mundo e
não deixar n unia raça, quc sc julga mais apta
para o'domínio político c econômico, uin Io-
irar ao os!." ("J-_(a.lo de S. Paulo", de 10 dc
dezembro de 1911)

Já anteriormente, em 30 de novembro do
mesmo uno, ele expozérn quc a Áustria tinha
razão cm ajir como njira e faltava á Ingla-
tcriM, ipie nunca rezolvèra a questão da Ir-
landa, força moral para censura-la.

E* mesmo interessante notar a evolução
que se fez no espirito do Sr. Oliveira Lima,
levando-o cada vez mais a manifestar-se con-
Ira a Inglaterra. Diante das noticias de atos
ferozes praticados pelos alcmãis, ele lembra-
va aos inglezes o incêndio das herdades
boers na África do Sul e aerecenlava: "Os
alcmãis são, cm todo cazo, mais francos na
sua atitude." (Eslado — 6.12,14)

Seus artigos durante algum tempo dejene-
raram em unia verdadeira antolojia de tudo
o «pie cm jornais inglezcs se encontrava cou-
tra a Inglaterra.

E ia tão lonje .nisso que transcrevia
os que aciizavam os belgas de covardia (Es-tado — I6.1_.l-t), os cpie chamavam a Ingla-
terra "pútrida velha carcassa", os que di-
ziam que o chefe do Almírantado inglcz: era
um homem "sem descanso, sem compaixão
e sem remorsos..." (Estado — 9.12.14)

Todos sabem, entretanto, que, si alguém
fosse fazer a apanha metódica de tudo o
quc os jornais de qualquer paiz dizem dele,
em uenhum acharia talvez eouzas mais ter-
riveis do epie no nosso, onde tudo eslá, sc-
giinelo uma fina polida c elegantíssima ex-
pressão, "avacalhado"... São exujèros, queninguém toma ao serio e, quando qualquer
pessoa especialmente se dedica a coleciona-
Ios, mostra apenas a inclinação do seu es-
pirito.

Essa inclinação, no cazo do Sr. OliveiraLima, se traía até em eouzas inteiramente'
alheias á guerra, porque, escrevendo sobro
o "Theatro em Londres", c!c mostrava fiimoralidade crecente da sociedade ingleza.
Assim, a propósito de uma peça de Bernar-
do Schaw, reprezentada em Londres, peça-que, a seu ver, em outros tempos seria prol-biria, escreve: "boje que as mulheres voltam,
como no Diretório, a mostrar o decole atú acintura e a perna até acima do joelho, não
haveria razão para tais afetações morais."
(Estado -- 14.12.1-1)

AS LENDAS POPULARES SOBRE AS ULTIMAS VENTANIAS

Os estampidos ios canhões na Europa
."W- V^-N^V*' *^

produzem phenomeitos atmos
phericos sn.re nó..

Um scieiiUsla diz-nos nao passar tudo
dc uma charge sc.entiíica
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O aspecto trágico das explosões durante

se collocar na pri-

Os prêmios jSfobel
Hem o da Paz nem o dc
Physica e Chi ti., ca foram

concedidos
COPENHAOUE, 11 (Havas )~ O «Na-tronai Tidende» publica um telegramma dethristiania informando que este anuo nao<oi concedido o prcmio Nobel da Pa_.
STOCKÍIOLMO, 11 (Havas) -- A Aca-
nia de Sciencias resolveu não distribuir

o o prêmio Nobel de Physica; e Chi-
den
esto
mie
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As eleições presidenciaes
nos Estados Unidos

—»
Officâalmênte não se sabeainda quem venceu

NOVA .YORK, 11 (A NOITE) - Official-mente, ate lioje ele aninha não se sabe quemvenceu as eleições presidenciaes.Os democráticos, entretanto, baseando-senas apurações recebidas particularmente, di-zcni que o presidente Wilson está reeleitoMus os republicanos, baseando-se no facto deserem necessários novos escrutínios em di-versos Estados, affirmam que o Sr. Hughesesla eleito.
¦ NOVA YORK, 11 .Havas) — Os partidáriosuo br. Hughes acreditam epie si se fizer umarevisão elos escrutínios, os resultados serão fa-voraveis ao seu candidato.

Até agora não se fez nenhuma declaraçãooflicial, mas a opinião geral é que o Sr. VVil-son foi reeleito.
UMA DECLARAÇÃO DE HUGHES

GHES
NOVA YORK, 11 (A. A.) — Espera-se aquicom grande alicia a confirmação official riareeleição rio Sr. Wilson, o qual.teve o nomesiiffragario por 272 eleitores, emquanto o Sr,

Hughes conseguiu apenas 2:VJ eleitores. O Sr.
íluglies declarou aos jornaes e escrutiiiadorcs
que não reconhecerá ò ultimo resultado das
eleições.

—. ¦<?»¦ 

- i'.-.vut-". fíéando rico, bcini, Vitcnzo?.,.
."Qual, fréguizl La vita non é tim búnsi-.. Nem tutti i giorni se puó fíU'C una rc-'tizióiii in Lisboa"!..,-

Morre o telegraphista chefe
da estação de Cachoeira,

na Bahia
. CACHOEIRA, 11 (Serviço especial da A XOI-

TE) — Falleceu hoje, ás 9 1|2 horas, na eida-
de da Feira de SanfAniiii, para onde segui-
ra lia dias,. :'e procura ric melhoras, o coronel
Luiz Cyriaci) Facchinetti, tclcgrapliista chefe ria
estação desta cidade. O extineto fiuiccioiia-
rio contava M annos do eri.idc e ba e]tiin-
ze dias apenas perdera sua mulher, D. Alice
Leal Facchinetti, natural «ic íttcuiiê*, r.» £*-
tado da Ria.

Em rezumo, o Sr, Oliveira Lima escreveu
cm vários artigos — que a Áustria ajiu com
toda a razão; — que a Inglaterra não linha
capacidade moral pura censura-la, depois do¦que sempre fez com a Irlanda; — que a In-
glaterra pretende monopolizar o mundo; —
quc a imoralidade da sociedade ingleza ésensível e evidente. E isto sem contar o quetranscreveu por conta de terceiros.

De tudo, porém, que ele disse, nada se afi-
gura tão espuntozo como a declaração de que>os inglezes e os demais aliados estavam pre-parados para a guerra do mesmo modo qnea Alemanha. Isso ao menos não se acredita-
ria que ninguém pudesse escrever! No em-tanto, foi ele que suspeitou de má-fé quemasseverasse quo a Inglaterra não estavanprestada para a lula. Dc Londres, em 28 eleagosto de 1915, ele mandava esta asserção:"... ninguém de boa-le pretende mais cpie
só os impérios centrais estavam prontos pa-ra entrar na liça e que os aliados foram to-dos tomados dc surpreza. no seu inefável pa-cifisirio," (Estado — 29.9.1915)

O admirável, no Sr. Oliveira Lima, não é¦que ele tenha escrito tudo isso. Nada maislicito do que vê-lo defender o quc supõe exa-
to. Não lhe falta talento para expor suas
opiniões.

; O esp.uitozo é que ele julgue ser o jorii.ii-lista ideal e estar expondo as questões comserena imparcialidade.
Perfeita iluzão! Ele ó lão apaixonado co-mo nos. Apenas a sua paixão é pelo lado con-trario aquele em que estamos. Nós, ao me-nos, temos cõnciencia ela nossa parcialidade.Cremos, entretanto, epie ela se justifica, por-que nos parece quc nos achamos com a Ra-zíio e com a Justiça.
Os pacifistas de lionteui são ainda os bons

pacifistas ele hoje, querendo que a guerra se
prolongue e chegue até o seu desfecho lóji-co — exatamente para dificultar ou impossi-bilitar outras guerras.

No momento cm que esta naceu, os paci-fistas fariam o possível para impedi-la.Exatamente nesse momento ela pareceu na-lural ao Sr. Oliveira Lima, que justificou ançao da Áustria contra a Servia, e que pis-tificou a animozidaelo ria Alemanha contraa Inglaterra. Agora, porém, dczehcadéada aInln, uiterrompc-ln com uma paz, quc seriauni armistício para epie os inimigos de hoje
preparassem outra guerra talvez mais feroz,seria um crime conlra a hiimaiiidarie. Esteé o ponto ele vista dos verdadeiros pacifis-tas. Os outros, que supõem merecer tal qua-hficnçao, não passam rie germanófilos, ousem corajeiii, ou, como deve ser o cazo do SrOliveira Lima, sem a cõnciencia perfeita doseu estado de espirito. ;

Medeiros c Alhuquerquo
¦ -|1> T

Muito ju sc ha falado sobre a razão de serde ininterruptas concilies de ar que provocam«mito nn America do Sul cóiuo na do Norte,e mesmo' no oriente asiático, uni estado nnor-mal ntínosphcricò, resultante» da influenciadc deslocamentos formidáveis no espaço, cmseguida aos canhoneios cerrados nos camposda guerra. Dentro da discussão sciòntifica eniiiitissinio interessante nela curiosidade queencerra, as controvérsias fazem, outrosiin,
çxtenso riiido, movimentando desfnrte o vo-lume dc cómmentarios a respeito. Si sc temtratado do asumplo com a importância de
unia obstinação tendente ú conclusão dc unifim scientiflco, por outro lado quem por clle
so interessa, e é parle divergente dc opiniãoaffirnialiva, não cessa cm levar mesmo ao ri-diculo todas as supposições, algo suggeslivas,
lembrando a lenda elas chuvas na edade anti-
ga ou mesmo em épocas remotas, mais npprõ-ximadas dos nossos dias, onde os disparosdo pólvora secca faziam, para leigos e lana-ticos religiosos, abrir o eéo em catadupas,desmanchar os grandes blocos dc nuvens cmchuvas copiosas, porque assim queriam os sa-bios da terra...

Seja, porém, como for, ha um lado de in-
tensa curiosidade no desenvolvimento da dis-cussSo. Segundo o debate, nós na Americado Sul, sentimos o influxo do plieiioineno emtoda a sua plenitude de origem, no Velho
Mundo, irradiando-sc através outras partes«io. globo, cm correntes continuas de nr quccnlcedcm mesmo ás demarcações ancinoiiic-
tricas dc Combes, Rourelon, para não citar as
de Rbbiuson, pela sua origem primitiva, e
pcl.1s quaes a velocidade ultrapassa o maxi-
mo de registo (ventos violentos de tenipes-tade — 25 a 30 metros ou mais por segundo,dp velocidade) dando então a produeção dc
pheiionicnos differeiitcs na alniosphera pelaseqüência de causa (canhoneios violeutissi-
mos), cujos effeitos se fazem sentir, pelamesmn seqüência, a longas distancias.

E num calculo approximado que fizemos,
tomando por base a velocidade máxima (MOmetros por segundo) para a distancia appro-.„imaila rie um ponto ria Europa ao Rio rie
Japciro (7.400.000 metros) verificamos quesomente em 6.S horas e 2 minutos essa correu-
te dc ar poderia aqui chegar.

li' absolutamente fantástico, chegando o
bom senso a repeliu* o argumento de tal via-

///// dos bombardeios de Antuérpia
gem ilns vcnlos, por isso que as suas maiii-fcslnções se poderiam senlir através os ocea-nos coro tempestades suecessivns. Mas, os quediscutem nffirmnm, outroslm, u expansãodp phenomeno a consideráveis alturas, ru-záo por quo a sua manifestação está depen-dente rie pressões, o quc justifica oceasionaes
perturbações atmosphcricns locaes.

Ora, interessante seria ainda ouvirmos aopinião rio director ou outro funecionario
tcchnico rio Observatório Astronômico.

Subimos, pois, o morro do Cnstcllo, embusca desses informes. O Dr. II. Mòrizc, áhora cm «pie ali estivemos' não chegara uin-dn, c, por isso, falámos ao Dr. Sampaio Fcr-raz, que o substituía.
O Dr. Ferraz deixou-nos, pela expressão

physioíiomicn, transparecei' u sua iiiercdúii-claile, declarando pereniptorinmenle:Tem-se feito cm torno do nssumplo umadiscussão longa c interessante. Dc tudo, po-rem, resall.1 unia cousn única ele verdade: —
cxcellenle "charge" scicnllficn.De modo que não podemos aqui senliro elfeito do phenomeno produzido pela guer-ra ? — interrompemos, com a ironia quc ocaso comportava.De modo algum. Os nossos vcnlos, osventanias fortes quc temos registado, têm to-rias uma determinada causa seicritifien queapuramos. São altas e baixas ele. pressões re-
gistadas aqui c ali; são os ventos coriimuiisdu cosia, os nossos "nlijcos", absolulaniciileestranhos a quaesquer influencias fantásticas
de fora, do Velho Mundo, por exemplo c porcllcilo dos canhoneios que fazem o terror ea desgraça ria Europa. Uma magnífica "cbar-
ge sciciitifiea, que está sendo explorada comsuecesso... Nós aqui, no Observatório, só lu-Limos com uma difficuldade única, por faltadc elementos necessários, o que faz constante
preoecupação: a previsão desses ventos, dos
phenomeiios locaes no Brasil, previsões ge-raes que a seieneia ha demonstrado todas as
possibilidades c que não temos conseguido,não por falta de conhecimentos ei.Ire nós, mas
pela razão já allcgada, de elementos preei-sos, notoriamente de um serviço telegraphicòespecial para o Observatório e installações rie
postos determinados em zonas mais ou menosfavoráveis a Iodas as observações do tempo.Uma "charge", uma cxcellenle "charge", dis-sc-nos o Dr. Sampaio Ferraz.

CAPITULO DE

HISTORIA ANTIGA
Como se prova que off ira o asso dos planos doEstado Maios» Allemão
é devido ao chancel-
lei* Bethmann-Hollweg

NOVA YORK, II (A NOITC) - O Sr.
Eduardo Kccn, correspondente cm Londres
«Ia .United Press», nn sua clironica de hort..
tem sobre a situação, coinmciita o discurso
pronunciado pelo chunccller nllemão, Dr.
Belhmann Holwcg, cm resposta ao iKscur-
so do Sr. Eduardo Grey, ministro das Rc*
lações Exteriores. Diz o Sr. Kccn:

«Aqui, cm Londres, nos círculos offlcfosòs.
reconhece-se que Bctlliinann HolIwéK se es-forçou para impedir a ruptura das lios-
«lidados, nos últimos dias de julho dc l')l-h
Conseguiu mesmo, pelo calor da suu cx.
posição, persuadir o embaixador russo cri.Berlim de quc a noticia publicada uo <Lo«
ka! Anzeigerr), com caracter officio-.o, c an-«ntiiiciando a mobilisação geral, era com-
plelamente infundada. O Sr. Betlimanil MoF»
weg obteve mesmo do imperador, devida
aos seus bons oíficios, que fosse adiada
a mobilisação geral pur dous «lias.

Mns o Sr. Bellunnnii Holwcg rino tinhai
influencia, como depois veiu a còmpreheit-
der, para impedir que fossem por tlcaií-
te os planos do partido de guerra, como
não tinha influencia para contraria; as dc-liberações do esfado-maior, nem modificar o
plano de campanha que elle tinha o.ga-
nisnclo com a invasão da Bélgica. O chan»
celier adiou a guerra por dous dias., oesses dons dias foram os que ahniillarair.
os planos do estado-maior de se laitçárchü
os allemães sobre a França e de avança-,
rem aL* Paris num movimento Irresfetiyeí.

A «Gazeta de VV'estminster;>, órgão offi-
cioso do gabinete iuglez, compreJicnrle, e
justifica, por tudo isto, a campanha quc?o eslado-m-uor allemão faz contra o chail-
ceiler Bethitianii Holwcg. O estado maior
queria fazer a guerra immcelintainentc eo chanceller impediu tal cousa. O planofracassou porque a mobilisação da líussia,
precipitada como foi, não permiti!-.! <|i..e ;«
Allemanha esmagasse a França isoladamen,'»
le c em poucos dias, para então sr- voltar,
contra a Rússia.)

A agitação em Matío
Grosso

Albitm da guerra
^__¦¦__.__________S________E_
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Os destroços de um "Zeppelin" cm uma praça dc Salonica.
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Forças que se movimentam
novamente

CUYABA', 11 (A. A.) — Informam d'e"_ct-la Vista quc parle ila força íwollòsn.coinmaiw
dnda por Pedro Nagueira,qiie após o r;c. dcs_„^rato em PonlaPoran.iior Sérgio Briiiii.refiigioiM
se no Paragiiay, voltou posteriormente a in-eorporar-sc ás forças de João Knlid. geren(cSda Companliia de Matlc, que ostensivamente*forneceu a esses rcvoltosos õõ carabiniis Mau»ser c muita munição, declarando mais quc osrcvoltosos não serão derrotados por falta de.recursos.

COXIM, 11 (Serviço especial ria A XOITüY— A Câmara Municipal e o inteiirici.lc riestucidade telegrnpharain bojo ao prcsiclente daliepublica e ao Supremo Tribunal Federal;
protestando conlra a reunião da Asscmlileai.zercriista fora «la capital, para processar e>
presidente Caetano rie Albuquerque,

O sanguinário caudilho Henrique Paes pro*cura novamente orgnnisar forças, tciiriochegado diversos fugitivos das mesníiis.
aqui

O novo embaixador italiano
em Paris

ROMA, 11 (Havas) - Foi nomeado eifi-baixador da Itália em Paris o Sr. Salva/je.
Raggi. fa '

Buscar lã, etc.
Acío ha nada tão difficil nesla época coniõarranjar um emprego urbano. Foi por issoreal a satisfação que leve ha Ires dias dAbreu de obter para um protegido ò logarde agente de um preparado conlra u quedado cahello, com ordenado de duzentos milreis e commissão sobre as vendas.E' pouco, mas

com

DE PORTUGAL

Caeté, em Minas, tem um
periódico semanário

CAETE', 11, (Serviço especial da A KOI-
TE) — Foi distribuído Iiontem, nesta ei-
dade, o primeiro numero do «O Caetérr-,
periódico semanário, tendo como r_da_t_r
àristot.les Alves Pintor

A CRISE DE SÜBSISTENCIAS

Lisboa, 22 — A crise dc subsistencias pa-rece (ser aggrayada pela especulação dos
açambareadores de gêneros de primeira ne-
cessiilarie, que não têm escrúpulos em npro-
veitar-se ela situação anormal que atravessa
o paiz para augnientareiii os seus capitães
a custa do povo consumidor, li', pelo me-nos, ò que se pôde deduzir de inquéritos
particulares reccntemenle rcalisados, c pe-Ios quaes se chegou á conclusão de quc os
grandes lavradores retém o milho, afim de
provocar uma alta de preços. O que é certo
é que a colheita do milho foi magnífica eelle não apparece no mercado em quantidadesufficicnlc. O lavrador .pede já 95 réis porquatorze litros, e não tardará que peça umescudo. O retr.ihimenfo explica-se também
poruiie o lavrador não tem necessidade devender, visto, que no anno findo rcalisouvendas] çò.mp.ensndorns e está cheio rio rii-nhe.ro; a nltíi rio preço rio milho nos mer-eados .externos incita-o a reter a colheita,
pela certeza de que mais tarde obterá pre-ços ainda mais elevados. — A. V.

Lá se vae a Maxainbòmba!
O Sr.. Dr. director da Centra), lendo resòl-vido mudar o nome da estação de Maxani-bomba para Nova Iguássn', expediu á tardeordens no sentido dc ser executada a sua re-sclução. De amanhã cm dcanle vigorará paratodos os effeitos o novo nome»

POLÍTICA DE PERNAMBUCO
1,

Sr. Dantas não quer
brigar

Procurámos ouvir hoje, no Senado, o Sr.limitas Barreto sobre u complicarão du poli-tica pernambucana.
A única cousa, porém, que conseguimos ou-Vir cie S. Ex. foi o seguinte:
—Todos esses boatos ele seisão não têm fun-(lamento. Lm janeiro eu e os representantesiceleraes ele Pernambuco iremos ao Esfado par;,tratar da reorganisnção rio partido ele accordocom os nossos amigos" ele lá e principalmenteelo Dr; Manoel Borba. E"

lhe posso declarar.

necessário conformar-se.
.s-or/tí. Nem Ioda gente pode se,- mi.,mslro ou bicheiro. Uns ganham muilo ¦•-¦

Iros pouco c todos vão vivendo.
O Onofre — pois se chama Onófrcha razão de maior para lhe solicitar— acceitou com alvoroço o emprego e cnirbolsou por adeanlaihcnlo' cem mil'reisintervenção do men

oizí

nao
o nomes

eslá amigo,, porque
poi>

rapai

rcsiiniem-0.

a uniea cousa que
-•«>¦_»—-.

Os novos cardeaes
ROMA, 11 (Havas)

Romano» noticia
O sOsservatore

n . . *"Illc o papa vac reunir oConsistono em sessão secreta no clia 4 ccm sessão publica no dia 7 do próximo riiezele dezembro.
O mesmo órgão accrcscenta qíie sCrãonomeados cardeaes os seguintes prefácios:Lafontaine, patriarcha tlc Veneza ; Sbarreltiassessor do Santo Officio; Duboiirn-

bispo de Reúnes; Dubois
Rotieii; Raiiuzzi. di
Palácio Ponfiiicial; Boggtanf, assessor consistorjal; Ascalesi, arcebispo de Beiievento;Maiirui, arcebispo cie Lyon; Marihitanò cia Assignatura Apostólica, e
secretario do Concilio,

a rce-
arcebispo ele

Bianchi, mordomo do

sec.e-
Oioigi,

com o pagamento ilo quarta doiis im-csem atraso e alcançado tres na pensa,).As inslrucções que recebeu
nestas :"O senhor deve chegar a uma rasa insteUr e nao sair sem ler vendido um vidro petamenos, do Pdofero. Tenha presente no es-pinto que as mulheres se dividem cm duasclasses: as que. eslão perdendo eu bello acompram tudo que lhes offcreccni conlra asua queda, c as qne desejam áuqinciilal-o esao lambem freguezas certas. Quanto aos /.«ji.wi.ciis,r.;nao 7ia caZõicie definitiva ou eni clct-boraçuo quc não pague, imposlo pesado úsloções tônicas. Va, leve diias 'dúzias 

decos e. nao me traga nem. nm dc volta '
O Onofre partiu, com os preparados namaleta e a esperança no coração, e foi ope.rur-no Mener zona que lhe foi designadaA tarde chegou ao escriptorio do 

'
suado, com as bolas'cihpoeiradds,
sua triste historia. Na primeirachegou, de ferragens, offcrcceumas o dono da casa o assediouc vendeu-lhe um fogão dc ferro'por 70$-. Saiu dali desorientado [¦ entro,, eniuma casa de modas e confecções. Offcrecèlio Pdolero c cm represália lhe fizeram eoríi-prar um collcte dc senhora por ;i0,-? V,!,»'lendo mais dinheiro para adquirir um reuóUver nem ao menos os nickeis para o bonde,voltou a pe e foi lastimar-se no seio do seihprolec.tor.

Censure quem quizer o Onofre. O coiii-merco esla hoje de. não se lhe poder resis-tir. Conheço (pudera não !) uma pessoa niTaentrou em uma loja para adquiri,- „m ali-cale de unhas, e tão atropelado scomprou um ventilador eleclrico.recuperou os sentidos já era tarde
fazer a operação, --

/Veis-

Abreu,
coutou:

casa a què> Piloferd,
confundiu

ccoiioinicò-i

c viu qi\ei
Quandd

para desi

R.
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Éc^s c novidades
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A classe din eorainlsinrloi dc polida t*t»tA
rn- movlmehtniiilo nn doTosa ilu «eus lideres-
«cs, li' um movimento dtiino de malia íym-
iiniiii.i. Varias veie» lemoi roflcclldo n opl»

iiilno «oral «uo atlrlliuo n falta do garantias'Jegues parn os comnilísníios o nos exíguos
vohetmciiloi quo ollos percebem um dos mo»
tlvos decisivo* do mAo policiamento do Rio
do Janeiro, Nno so coiiiprolioiulo, com cfloi-

,1o, (pn- sc posta t-xlglr dc um funecionarío
JMiie-iiii 11 ser «Icnilltldo dc um momento pnrn
oulro, c pcrciiiriido o ridículo vonclllioillo (10
.trcscnloi mil réis, nn melhor dns hypothcsos,
,c állldn Riijcllo a descontos, (pio cllu tcntiii n
Icompelencln, a lnlcg.idi.de o oulros rcqulsi»
.tos l..ili-i.nsiivcls a uin cargo do tanta res»
Iporixiilillíiliidoi

Nliigi.cm dc boa fe> rnnlesliirii rjno n clns-
pc dns ciiininlssiiiios tom soffrido, ncsles ul-
tlmns nonos uma evolução pnrn melhor, sen-
«In já nolavcl o numero do moço» dignos c
lioiicsln-., alguns mesmo formados em «llrel»
to, que procuram fnzer cnrrolrn na policia,
iniciando-so nesso cargo modesto, E n po»
Jicia só tem a lucrar, o muilo, cm que se»
ja estimulada essa aspiração. Ora, si em uni
.momento de apertos financeiros como o
nctunl os cnmmissnrlos so lembrassem de
jicdlr, aliás com multa razão, nugniento de
Vciiclmei.loF, ainda se cnmprchcndciia que o
{Congresso nno sc dispüzosso n ntlender n
fsse pedido, Mas os commissarios nlio que-
irem ísmi; elles coniprehciidcm, como brnsi-
Icirns, n situnção do pniz; elles querem npc-
nns (pie no lhes conceda o direito dc serem
considerados fiiiicclonnrios públicos! Muita
JBcnle ha de ficar espantada... Pois então
os coninilssníios não são funecionarios pu-
LücosV Aclunlmcntc, pnra certos cffellos, co»
lho pnrn aposentadoria e montepio, elles não o
«no, Apezar tlc innuinerns leis c julgados já
lhes lerem nsscgurndo n qi.ulidade «lc fun-
ccionnrlns "pnra todos os cffcitos", nté ngo-
rn, porém, ei les ainda não entraram na cf-
ícctívidndo desse direito, E ú isto, npcnns
Jsto, quo files" respeitosamente pedem no
Congresso Nacional I No memorial que elles
iiprosciitnrain cita-se o caso dc um commis-
sario «pie hn "ciucoenln c seij nnnos presta
Serviços 11 policia", e que si morrer amanhã
deixa u sua fnnillin na mais negra dns misc

sTííis I Bastn essa nllcgnçúo pnrn so ver que
Hão ha causa mais justa nem mais sympa-
Jhica «pie a «los commissarios, E o publico
só tem a lucrar em que esses funccionarlos,
que são cxntinmcntc aquellcs sobro quem
j)cs:i a responsabilidade dn policiamento, te-
jihnin garantido, pelo menos, um pedaço do
j)ão para seus filhos, cousn que o Estado
aliás dá largamente a classes muito menos
lilcij c ínercccdorns.

A CONFLAGRARÃO OA KUROPA
+r>s WV \f v f ' — --•—¦-- - - - -

lt •im iíè li lira
A SITU/\ÇAO HORRÍVEL! DA BÉLGICA

i. mm» .

A deportação do civil
I.ONIMES, lt (A NOITE! — Inf.irmi.ra do

Mnestrlch, Hnllsnda, que houve (trave;-mi»
turbina em 1>i-uxc1Imh t- «m oulras cidades
l.olgas em conseqüência dos protesto» dns ti»
viu que n* «ulorldndM «Demiti estilo depor*
(mulo n forcii pnra n Allemanhn.

Km llruitilas os confllcloi tiveram conj*»
fl.iir-i.rlas grave», havendo muitos morto» e fe»

.Sabe-se ouo a» autoridades allemíi* ontüo
nlUlnnilo â força lotltii o» homen» valido» •
mesmo mulheres para oa obrigarem a Ira»
l.nlliiir cm ucrvIçoH mllUarcs na Allcmanha,

AMSTÍíltDAM, II (Ilavas) — Iiifnrmnci.es
recebidas dc Mnestrlch dizem que o fneto dos
nllemães terem resolvido levar A força pnrn
a Allcmanha milhares de civis belgas vali»
dos, afim de os obrigarem n tinbiilhnr em
serviços militares, tom causado viva indigna-
çno cm todo o paiz, havendo jú n registar
inrios conflie-los.

Em llrtixcllas, segundo corre persistente»
mente, tem havido muitas sccnns de sangue
motivadas pcln opposição que essa medida
loviinln em toda n parle.

I.ONDHES, 11 (A, A.) —' Por tclcgranimai
vindos de Haya sabe-se aqui que devido n
um encontro de civis belgas com os inllitn»
res nllemães, do qual resultou morto» c fc-
ridos, Briixcllns foi posta cm eslndo dc gucr-
rn, não sendo permiltido a ninguém entrar
ou sair du cidade,

NA GRÉCIA
i<lll>_-

A MARÉ DOS ESCÂNDALOS

a consomniar-se
A conf.rmaçáo olíiclàl de nossa deraatila

A Allcmanha protesta e ameaça
ROMA, 11 (Havns) — O "(íiornale d'It«-

lia" publica nm telegramma de Athenas ae»
gundii o qual o ministro da Allcmanha na»
quella capital entregou ao Sr. Znlocnstas, ml»
nlstro dog Negocio» Estrangeiros, uma nota
dizendo que o governo allcmão consideraria
a Grécia fora da neutralidade ai entregasse o
mal criai de guerra pedido pelo» alliados.

Um transporta grego com bandei-

-—O ensino, ncsle paiz, ha de andar sempro
A mnlroca e ser, como tudo mais, um in-
estrumei.Io «lc ' 

que se ulilisa.n os políticos
jparn os seus jogos. Ecila a ultima reforma,
ípic se l.aptisoii com o nome do ministro quen inventou (?), Ioda gente julgou-a exccl-
Jeiile c esperou os seus frutos. Estes, porím,
aião vieram, porque os políticos começaram
o onxerlal-a de quanto absurdo a convenien-
cia tlc cada qual exigia. Dcsnnturada porcompleto, n reforma teve, por ultimo, paratlc vez inulilisar o que tinha ella de l)om o
jnprovçilavei, essa ínnovaçãò de concessões a
collcgios estadunes para estabelecerem bati-
cns de exume de preparatórios. Cada politi-co obteve a concessão para o collegiozinho
da sua terra e o Conselho Superior do En-
Sino começou a fazer os nomeações dc exa-
jniiindnres. Foram pegados nip.i no Rio lo-
dos o; indivíduos que têm parentes c ami-
gos influentes para seguirem, como exami-
nndores, pnrn os Estados.

Policiamos citar vários casos; mas ape-
nas um vnnios relatar, pelo escândalo dc
que elle sc reveste. Nn cidade dc Lcopol-

jdinn, Minas, existe un. collegiozinho de pro-
iJniediide do Sr. deputado Itibeiro Junqueira,
itjuc é, como se sabe, o dono c senhor da-'.'«rpicllii ciiladc. Quando havia as equipam-'pões o collegio foi equiparado e seu fiscal
lera ó Dr. José Tavares Lacerda, amigo do
peito c. protegido do Sr. Junqueira. Cassadas
lis equiparações, o collegio. que já era maior,
i'dccuiii grandemente, c o Dr. Tnvnrcs dc Ln-
cerdn ficou como sócio elo Sr. Junqueira no
seu escriptorio de advocacia, c seu emprega-
ido, como gerente ou cousa que o valha, na
empresa da Zona da Malta, de (pie o deputado
«.'• presidenlc, O Dr, Tavares de Lacerda tem,
nlém disso, filhos 110 collegio de Lcopoldi-
jm. Agora, na oceasião das nomeações dos
cxahiinadbres, o deputado Ribeiro Junqueira
levou ao Conselho Superior do Ensino a lista
tios examinadoras pnrn o seu collegio de Leo-
poldina. O Conselho nomeou os Indicados
pelo deputado, sem li.gir nem miigir, c en-
tre elles figura o nome do Dr. José Tavares
tlc Lacerda que, associado do dono do colle-
gio, vae. além dc tudo, examinar os seus pro-
prios filhos.

Em rodas forenses circulava, com alguma
insislencia, n noticia de que vae ser ten-
tndn a cassação do "habeas-corpus" ultima-
jv.cnle concedido pelo Supremo no general
jChctnno dc Albuquerque, governador de
Mntto Grosso.

A cousa, diziam, passar-sc-á nssim :|— Em din de sessão do Supremo, cm quetodos os ministros cstcjnm presentes, o pro-curador geral da Republica, Dr. Muriiz Bar-
reto, _ proporá ao presidente, Sr. ministro
Ilerminio do Espirito Santo,' uma indicação
relativa ao ultimo necórdão desse tribunnl
concedendo o "habeas-corpus" no govei/ini-dor de Mallo Grosso, na qunl proporá a cns-
sação dn ordem, cm vista ele o Supremo jáhaver, anteriormente, concedido idêntica
jnedida á Assembléa do mesmo Estndo. O
presidenlc receberá n indicação c a porá c:n
discussão, Nessa discussão, a maioria será
fnvoravel á medida c n ordem será cassada.
O Sr. linéas Galvão comparecerá para votar
a favor da cassação, c. si for preciso, o Sr.
Manoel Miirlinbo também votará, dando-se
por desimpedido...

ra tranceza
1'AflIS, 11 .(Ilavas) *->. A Agencia Havas rc-

cebeu um tclcgrnmina tle Athenus commit-
iiicnndo que o transporte tle guerra grego"Chryleinos" entrou no Pirou arvorando a
bandeira franceza.

1^1 *t*w >** ¦
A PIRATARIA ALLEAU

O torpedeumento do «Marina»
WASHINGTON. 11 (Havas) — O governo

allemão comniunicou ao conde de Bernslorff,
embaixador da Allcmanha nesta capital, que
vae abrir inquérito sobre o torpcdenmonto
«lo ".Marina" depois do chegarem a Berlim
os relatórios dos commandantcs dos sub»
marinos.
O «Tripé!» torpedeado

egraf.TinTn tle
vapor noruc-

MADRID, 11 (Havas) —
Althcrln cominiinicando que
gtiez "Tripcl" foi torpedeado pelos allcmãcs
a seis milhas dn costa.

Salvaram-se 30 frlpolántcs.
O "Tripcl" levava ura carregamento de

(erro velho para Gênova.

A ITÁLIA NA GUERRA
* *.+<*. » ...

Ao longo da. frente '..'; 1Ç TíiÚÍ
ROMA, 11 (A NOITE) -- O ultimo eomimi

nlcado do goiieraüssimo Cadorna informa
que o máo tempo continua a prejudicar ns
operações ao longo da frente. Houve, entre»
tanto, pequenos combates no vallo do Gui»
melia, na zona de Cupola e nas cabeceiras do
Clilarzo.

No sector ao norte do Curso ns tropas Ha»
lianas avançaram,

ROMA, 11 (Havas) — O máo tempo con-
tintia a prejudicar ns operações de guerra
c principalmente ns acções ele artilharia,

Hontem, durante o dia, houve apenas 11-
gciros encontros entre as tropas de infan-
taria. Ao noiie do Curso os italianos rectifi-
curam suas posições, avançando cm alguns
pontos da linha tlc frente.
Novas classes chamadas

ROMA, 11 (Havas) — Deve sct -j-.TT.-.rrano
no dia 15 do corrente o decreto que chama
ao serviço netivo do Exercito a terceira ca-
tegoria dc 187S.

>¦ «a»i *oo* <**> ' ¦"
A RUMÁNIA NA GUERRA

O escândalo administrativo da Prefeitura,
rt-prcsciilndo pelo arrendamento dn 1'sinu de
Asplinlto. dc t|uc no» òccup&mos iintc-liòn-
tem. ncnbn do ter plena conflrmaçtlo, como
su vc da nolii officliil, boje piiblicndn pcln
Imprensa matutina. A oxplicnçAo trazida a
publico, cmanndn do gabinete do prefeito,
longe de Justificar o neto, mnis occcnltin a
sua gravidade, fornecendo argumentos com-
probnnlcs dos prejuízos pnrn os cofres muni-
clpncs resultantes da ndopciio da infeliz c
desastrada providencia.

Não bnsla desmonlir. E' preciso fazel-o de
modo n destruir a Impugiuiçiio, levando a
convicção no seio da população. Tal, cn-
trctnnto, não acontece com o govcrnndor tln
cidade, que, cm regrn, prossuroso em derro-
car ns nprecinções que lho são desfavoráveis,
limita a sua defesa n contestar, por negnção,
deixando, não raro, elementos pnra a dc-
mmistrnção da sun culpabilidade. Assim, si
nindn houvesse duvida ncercn da immorali-
dade do arrendamento da Usina de Asphalto
da Municipalidade, o informe dn gabinete
destruiria toda c qualquer Incerteza.

O Dr. Azevedo Sodrí- considcra-sc liem col-
locado no ncquicsccr A realisação desse nc-
gocio. sob n nllcgiição dc que, tendo 0 cm-
prclteiro Américo Lnssnnco endereçado uma
Píliçãn solicitando, por empréstimo, o stock
dc nsphnltn existente nn usina, foi o mesmo
sclcntlficádo de que tal concessão sò seria
feita si o petieionnrio se obrigasse n arren-
dar nquella officina, "visto con o não era
conveniente ficar n mesma sem material
para funccionnr".

Antes dc outras considerações frizemos que
Américo Lnssnncc, empreiteiro tlc obras dn
Prefeitura, contratante da construcção de
100 mil metros quadrados dc calçamento, do
tvpo nincricano, c da conservação, nté 12
de outubro de 1017. de 181 mil metros qua-
drntlos, confessa nuo estar nppnrclhado para
a execução do serviço, tanto que precisou
recorrer ao estabelecimento íuunicipnl. fi o
administrador do município, cm vez tlc in-
dagnr dos motivos por que o supplicaiitc
não se achava preparado para continuai' o
cumprimento do contrato, em lognr dc, vc-
ri ficada a justeza do podido, deferir sim-
plcsmcnte nos termos requeridos, entendeu
dc acerto conceder, não só o solicitado, como,
do decréscimo, a exploração da usina. E,
para cumulo de desempeno administrativo,
chama isso de imposição, fazendo lembrar
aqucllas obrigações dos contratos celebra-
dos com a poderosa Light, valendo por fa-
vòrcs avolumados e vantagens accentuadas.
De modo que, precisando o empreiteiro Ame-
rico Lnssance dc stock dc asplinlto, natural-
mente por não sc haver prevenido cin tem-
po, o prefeito, cm uma ípoca dc dlfficil im-
portação de material, em virtude da confia-
gração curopéa, promr.lamente ncccdc ao re-
qtierinicnto c até arrenda a repartição capaz
dc favorecer o pcliclonario !

Ein nossa nola de niitc-liontcm açcêntuâ-
mos que o arrendamento havia sido reque-
rido pela contribuição mensal de 3008, ac-
crcsccnfàndo que o prefeito, para amparar o
seu despacho, pediria somma superior Aqucl-
Ia, reforçando nindn a sua defesn com n
cláusula «te ser o arrendamento cffectuado
a titulo precário. E allegando agora, como
previmos, ser de 600? por mcz, e não 300$,
o preço estipulado, e salientando a condição
dc precariedade, julga o prefeito lançada por
terra a accusaçfio justamente levantada por
motivo dessa negociata cm andamento., Não
é preciso grande esforço para perceber qne
as justificações formuladas são inteiramente
esfarrapadas, sendo desde logo para estra-
nhar que, notado o inconveniente dc conti-
niinr a cargo da Prefeitura o funccionameiito
da usina, n administração deixasse de chamar
concorrência publica, afim de. arrendar cm
melhores condições. E o prefeito não pódc
nllcgar que não encontraria quem mais dés-
sc, porquanto dos protocollos da Prefeitura
deve constar o registo de um requerimento
entrado durante a gcslão do Dr. liivatlavia
Corrêa, onde o requerente, de par com n
proposta para construir c conservar o cal-
çamento, por preço consideravelmente menor
no do empreiteiro Américo I.assance, Sc pro-
ptinba a arrendar a usina por UM CONTO
E DUZENTOS MIL I\E'IS MENSAES, apenas
o dobro da quantia considerada como pc-
ebineba pelo Sr. Azevedo Sodré.

Pretendendo Justificar a rcnnluçíio, o pre»
feito i-xi.lU ns vantagens «iffcrciidiiR pcln
nrrcndnti.iio, tendo «mi vlsli, n despesa «lc
900?, por mcz. com o pessoal, quando a uál»
nn está pai-nda. Antes de mnls nada sojn
evidenciado (pio n Interrupção do fiilicclõlin»
incuto sô so dá porque nindn Im cnlçnmcntn
e. conservação entregues no particular. Qunn»
do todo o serviço ficasse cxcliislviimciilo n
cnrgn dn usina n paral.vsi.ção min rc «Inria.
Lembremos nindn que o calculo do prefeito
eslú errado. A despesa com o pessoal uno
chega n 8.0? mensaes, menos 80? do que n
Importância publicada por ordem dn Pre»
feitura.

Convém mnls nsslgnnlnr que o prefeito fnl-
tou A verdade quando Informou «pie, impe-
trnndo Américo Lnssaucé o empréstimo dc
nsphnlto, preferiu arrendar n usina n cm-
prestar o material. Nada terianios n necre-
sccnlnr si o informe esclarecesse um póntò
imporlmitc da qucslno, qual o dc haver o
referido cnnlrnlniilc solicitado dc nutras vc-
zcs n cessão do asphalto, sendo, só dc unia
feita, ntlcndido nn empréstimo de 50 tone-
lados, não so explicando por que só ú ul-
lima hora se resolveu interromper os cm-
prestimos para proceder no arrendamento.

Reputa ainda o prefeito defendido o sc,
procedimento salientando que nn contrnlanlc
foi exigida n conservação gratuita do cal-
çamento da rua Sete dc Setembro, trecho
comprebendido entre a travessa Flora o n
praça Tiradcnt.cs, da rua Conde de Hnmlii»,
entro a rua Dr. José Ilygino e a Muda da
Tijuca, e da rua Trcsc dc Maio, desde o rua
Joaquim Nahtico nlé o edifício do Conselho
Municipal, importando essn economia em
1:600? por mez. A primeira observação a rc-
saltar é n da pergunta do motivo por «pie
foi escolhida essa área para conservação
gralis como compensação a transneção. Res-
pondemos promptnmcntc. Porque esses Ire-
chos das referidas ruas foram calçados no
onno passado, iornando-sc, porlnnlo, facili-
ma e pouco dispendiosa a conservação do
calçamento. Sabem os que são versados na
matéria que nos tres primeiros nnnos dn cou-
strucção é commoda n conservação do as-
phallo, c nn extensão mencionndn, no contra-
rio do que asseverou o prefeito, o gasto
mensal não monta a 1:000?, mantendo-se cm
razoável» 300«000.

Lamentável foi mais um esqueci mento
do gabinete do prefeito, relativamente a uin
ponto importante, como d o da somma a
maior a sair do tbcs.iuro do município, des-
dc que, deixando n usina tlc trabalhar por

1 conla da Prefeitura c dc concorrer no cnl-
çamento, terá o governo do município de pá-
gar n Américo Lassancc n quantia de 18S4D0
pela construcção dc metro quadrado, cm vc/
tlc 11? n 16?, o que importa, na hypOtbêse
mais desfavorável, na diffcrcnça tlc 2f.i400,
que, multiplicada pelo numero tle metros
quadrados desta vasta cldnde, dá um ru-
gmcnlo assombroso dc receita para o contra-
lanlc; correspondendo a um equivalente ac-
crescimo dc despesa para n Prefeitura.

Sendo ainda numerosas as observações a
fazer sobre essa negociata, lia, entretanto,
uma asseveração official a ser desde já inu-
tilisada. E' n constante do fecho da defesa

.do prefeito. Diz o Dr. Sodré que o "custo
total da usina não altingiu a '200 cor.tos".
Sim, Isso é ,exacto, levando unicamente cm
linha de conta o preço da ferragem impor-
tada da America do Norlc c da construcção
do edifício. Ha, porém,' uma parte do pro-
prio municipal que precisa ser computada.
E' a do terreno; fpic, pela sua extensão c
localisaçno, «leve ser avaliado cm 150:000?,
que, sommndos -os 200:000? da nola do gu-
binetc, dão os 350:000? que nnnunciúmos
como consumidos nn construcção da usina,
estr.inbnvelmcnlc arrendada pela quantia dc
600? mensaes.

Em vista do exposto tem o publico ã con-
firnmção das proporções do escândalo por
nós desvendado, apezar do cuidado com que
era mantido entre ns dobras do segredo c
do myslcrio. Si o nçodnmento da clnborn-
ção do contrato i-ão impedir a interferência
do Sr. presidente da Republica, si boje não
se confirmar n indeeorosidnde, c o caso de
pedir no Cullete que,'com a sua interven-
ção prompta e cfficaz, impeça mais uma
das revoltantes vergonhas da administração
do município.

Sabbado no Monroe...
MAURÍCIO, BILAC E

LAGE...
Siibkiilo, lio Monroe, a nlio ser «tie oxl-

gci.clns iinperloini o m-tami-m, c do vollin
praxe nno haver scssilo, _ .

Ilojo, Habitado, o Sr. Aslolpho Dnlrjj a'.-
sumiu a dlrccoílo dos trahiilhos ns 18.10, sç-
erclarlndo pelos Srs. Cotia Hlbclro c AlifCflO
Mavignier. Dc nccôrdo com o proooMO do
«•haniinlii nilopludo pelo Sr. Costa nibcl.ro,
que protela o chamado quarto dc tolerância,
tormindii-o do mela l.orn ou dc mnls n chn»
lundu prolongou-se nlé As 13.80. Nem mes-
mo nssim, porém, houve numero, pois «ine
npcnns 48 deputados chegaram até As U.M.
Snbbndõ... „

SI houvesse sessão seriam lidos dona prtlf-
dos de credito parn o Ministério dn Mnrlnha,
A liorn do cxpedlciilc. K nceiipnrlnm n trl-
biiiin dous rcprosonliinlos do Itio Cirande do
Sul, os Srs. (ionicrclndo Itibnn c Evnrlsln do
Amaral, pnrn coiiimentnrcin c replicarem no
ullimo discurso do Sr. Antunes Maciel Ju-
nlor sobre n lei de nmnlstla rccoiitojncnte
approvada, O Sr. Maurício tlc Lacerda rc-
spondcrii, no Sr. João Lnge, nn polemica
que encetou com esto Jornalista.

A este proppsllõ dizia o deputado fluml-
nensc nos corredores ...

Eu sou nssim. Deixo, ngorn, de Indo o
nilnc e pego o Lnge. Quando cu me nlr.ico
com quem quer que seja, ou o esmago uu
ello mo achato. Nâo sou de meias medidas;
vou nlé o fim.

Como o Sr. Goulart de Andrade tomasse
n defesa tlc Bilac, o Sr. Mnuiiclo de Lnccr-
da travou com cllc rápido dialogo :

—• Mns mio é vcrdndc <iuc o Olavo fosse
cslipendltido pnra ií :.o Rio Grande — disse
o Sr. Goulart.

E* verdade.-
Mas cu contesto. Sei qiic cllc nada r.«.

ctnóti. Poi attendcndo n antigos c reiterados
convites. E foi tendo cm vistn o exemplo dç
Coelho Nclto, que, ni.tt-s de ser dcputndo, foi
no Rio Grande c trouxe dc lá mnis do uma
tluzla de contos dc réis, produeto do suas
conferências.

•— Orn, delxc-sc disso... Voefi é amigo do
Rilnc c cu comprchendo n sun nllitudc c ns
suas palavras cm sua defesa; mas, o melhor
é não falar nisso.

Por que nno?
Porque cn sei qtie o Bilac contratou a

sua ida ao lilo Grande por trinta contos,
por intermédio do Rcnto Ribeiro c do Gre-
gorio da Fonseca, tendo recebido já do/.c
conlos * devendo nindn receber dezoito.

Mas isso é absolutamente falso,
i—En sei qne é absolutamente exacto.-

Eu conteslo. Como vocô pôde saber
disso ?

Ora, Goulart, como sc! dc multas ou-
trás cousas.

Por que não fez você nm nppcllo no
Bento Ribeiro ou ao (íresorlo para que con-
firmem o que você diz ?

Poi-que ? Porque me basta o RÍIac...
e você nindn quer envolver-me com o Gre-
gorio...

•

0 Conselho vae fazer
sessões á noite

A sã <]ou(rln.i do Sr. ti...n >
Por terem comparecido apenas oíío liilcu,

dentes iiilo houve nojo icmIío no Consolho Mn.
nlclpul. Scgiindii-fclm proxlnm entrara em »tv
giiudii discussão o projeclo do orçamento pnra
o futuro t-xcrclclo. .

A commlssfio do orçamento nuo estudou nin»
dn nom um parecer sobre ns recliiinneoes cou.
ira a proposto npresonlndn pelo actual pre
feito, lissa (llsciissílo, quo Borá folia miin.
por artigo, Bcrn longa e nli.ilu hoje ficou ns.
sentado quo pnra u semana o Conselho sc rei»
ni, a noite

O Sr. Getulio dos Snntos hoje vollou a fi«
Inr com os representantes dos Jornnos no Cou»
solho Munliipal sobre n nota nnlo-hoiileiii pu»
bllcndn pcln A NOITE. ti „

Entro outras cousns disso S. b, que 'n.ri
cru sun Inlençíio Julgur lllegiil n prorogaçãó
do mniidnto nctunl t- que ns suns jmmvras so»
Ine o caso, ns repetiu: n sn doul.in.i esln com
o dcputnilo mineiro Mello Pratico; mus, como
nem sempro os netos «los superiores sao pau.
Iiull.s pela fã dniilrliin, S. S. nuo linha opl»
nláo formndti «obre o assumplo. Espern, pois,
que n iicluiil situnção seja rcsolvhln denlro cm
pouco por quem do «li rei Io".

—"- 
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ELIXIR DE MHÍUEIKA
do sangue.

Para impureza

0 inicio da formação (ie culüa
do tenenteLeonidas,do,<Scgra"

et coetera
O t(Soflra> abro a bocca e <!-*

cousas in(epfíssanícs
Foi tlc curta duração n sòlomiildndç (':ç

hoje. na sala do substituto do .nu' rcdernl
da 1* Vara, do inicio dn formação dn culpa
dos recentemente denunciados como respon-
snveis por umn pnrcclln das patirnriiis^.o
governo passado — o desvio de maleu.its
da Central pnra o palácio Jo Cattete.

seu
S-,.-

Bom cale, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — Cuidado com
as imitações.

¦ ¦ ***** ¦

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

Os russos-rumaícos em Cemavoda

LONDRES, 11 (A. A.) — Uin radiõgrámma
official de Bucarest informa que os russo-
rumaicos se apoderaram, depois dc uma en»
carniçnda luta com 09 Icuto-bulgaios, da
Donlo «le Cernavotln, pertencente ti entrada de
ferro quo, vinda da cidndc de Fctescl, atra-
vcêsà o Danúbio em frente daquella praça
rumnica.~*m ¦——..-——_na3_ ni-a^fc^—i^—-  ¦ •*)

NOS BALKANS
-<>??»<*¦ •———

lonamoníos do inimigo atrás da linha de
frenle e particularmente nas estações dc
Lens o Vouziereg, Lançaram ainda duzentas
c setenta bombas nos altos fornos de Algran-
ge, perto de Thionvillo, no acrotlromo de
Riat.se, na estação do CourcclIe-sur-Nied e
nos hangares dc aviação de Fra3caty.

Nos outro» pontos da linha tle frente rela»
tiva calma."
Zeebrugge e Ostcnde bombardea-

das
--''«,-_

1 '"W?!;!»

ârtips para EãsssftQaa
0 quo lia tle mcllior, encontra-se na.'A La CajjiftaSe — Ouvidor, 161

Derarn-íbe as cabras
na ijorta

'A liorln do Sr. ,Toão Affonso de Mornos cs-
.lava linda. Por isso, quando ns cabras do vi-
«iiiilio (leram-lhe na horla, o Sr. Moraes deu
o desespero. Outro qualquer teria comido as
cabras assadas, mas o Sr. Moraes preferiu le-
iyal-as ú agencia da Prefeitura. O dono dns
cabras, por sua vez, deu o desespero. Dahi, foi
tomar satisfações ao Sr. Moraes.

Dn discussão nnsce a luz, mns nnsce tam-
l.-cm pancadaria, Foi o que ncontcccu. O Sr.
.loão Affonso de Moraes c mnis sua senhora
ÍOram espancados. A Assistência os soecor-
a'cu. A policia do 22" districto foi avisada.

As vi cl i mas esperam providencias mais'enérgicas. Os aggrcssorcs fugiram.

O communicado oSíicial

TArtlS, 11 (Havns) — Comhiunicado sobre
ns operações 110 oriente:"Fracassaram todos os ataques dirigidos
pelos búlgaros contrn ns posições servias.

O mão tempo continua cm toda a linha dc
frenle.

Os aevoplanos inglezes bombardearam as
estações de Poma c Puljcvo".

EM TORNO DA GUERflA-
*******

As baixas allcmãs

LONDRES, 11 (A. A.)' — Es'!í "publicada
uma nota daí perdas soffridas por alguns dos
belligerantes na nctnal guerra, figurando ahi
.1 Allcmanha com um total dc baixas de
I-í.7i>5.693 homens, entre mortos, feridos e
prisioneiros.

¦Bi **,»** l**< '

LONDRES, 11 (Havas) — Os hydro-aero-
planos inglezes bombardearam com suecesso
os abrigos dos submarinos nllemães cm Zee-
brugge e Ostentle.

Annuncia-so que oa francezes tomaram va-
rios elementos de trincheiras allemãs ao nor-
te do Somme e repellirain todos os contra-
ataques do Inimigo.
O hrõiiprinz ser» transferido "-''íi

LONDRES; 11 (A. A.) — Telcgrammas 
'dc

Pctrogrado dizem ser ali corrente o boato pe-
lo qunl o kronprinz será transferido do Exer-
cito allcmão que está cm frente de Verdun,
para dirigir o corpo dc exercito que opera
na fronteira a nordeste da França.

Não ha aqui nenhuma confirmação a essa
noticia. 'ií
¦ i mo**'*

^ÇíMp?

A Grande
Empresa
Cinemato-
graphica

0 natalicio do rei
da Itália

Em commomoraçíio .10 47° anniversario tlc
S. M. o rei dn Itália, Victor Manoel III, o Sr.
commcndotloi- Luigi Mcrcntelli, ministro da-
qnelie paiz junto ao nosso governo, deu hoje,
das 10 As 12 horas, 110 salão tle honra da
Sociedade de beneficência Italiana, uma rc-
cepção, que foi bastante concorrida.

Entre os muitos membros da colônia que
nli compareceram, notámos, alem do Sr. Ju-
lio Ruciatl, cônsul dn Italin, e todo o pessoal
da legação e do consulado, os Srs. ç.av. José
Lcppiani, presidente dá Sociedade dc Rcnefi-
cencia, Vicente Scicrcbia, presidente do Cen-
tro tPIslruzioiic Príncipe di Piemonte; Dr.
Piero Iloggero, Dr. Ermini Delia, Crespi Giu-
scppc, Dr, Antônio Corrado Limongi, Nunzio
Grcco, cav. fiuitlo Cotombo, Giuseppe Marti-
nclli, Antonini Mario, Giovanni Luglio, Do-
menico Cardonc, Gallotli Alfonso, Di Eram
Prnncesco, prof. Borsctti Alghivio, cav. Rnf-
fade Picbccchi, Aurélio Falchi, Crespi San-
tino, Raimundo Sagolo, Greco Ernesto, ing.
Alfonso Aicllo. Pnlumbo Paolo, Snlyadori Fo-
resto, cav. Luizi Sciulto, cav. Frauccsco Jun-
nuzzi.

Aos presentes o Sr. ministro da Ilahn of-
fereceu unia taça de champagne, pronuncian-
do nesta oceasião um discurso salientando ns
virtudes do rei Victor Manoel III c as suas
qualidades do homem tlc governo, político c
administrador, fazendo também votos pela
felicidade do seu rei e ele toda a colônia rc-
sidente nesta capital.

A Sociedade Italiana de Beneficência e 0
Comitato Pró-Pattia expediram, no .momento,
telcgrammas ao ministro da casa real, cm Ro-
ma, saudando sua majestade pelo dia de boje.

¦ m*** ¦

Compareceram: o tenente Leonhlus c
advogado, Dr. Jayme do. Vnsçonçellos; o
erra" e seu advogado, Dr. Evarlsto dc Mo-
racs e os outros denuiiciiidos.vTiinecioiiiivios
dn Central rio Brasil, gunrda-civil, ele.

O que hoje se fez foi só tomar ns nc-
claracócs «'-«s necusados. nomes, nii.içao, tu.,
ele. O tenente I.eonidas iiprcsenlayn um
aspecto dc ntordòamento. De™?»»!™*»
grnnde preoccupação mental, algum tnnio
abslmclo. ¦„

O "Sogra", Isto 6, o Sr. Oscar P'<c\„'*
ex-mordomo do Cattete, não est.tv.i Ia mu lo
prcoecupado. Falava, conversava. DiS3e,..l o
exemplo, que ha tle provar que os pedidos
que fe. tlc material á Central do Rrasii lo-
rum dc facto pnra obras cm próprios i.ncio-
nacs: 110 Cattete t- no Guanabara. \.ic rc-
querer vistorias pnrn provar como c mate-
rial que requisitou foi aproveitado cm tacs
ol)rns

Agora, dizia elle, si. vnlcndo-se tle meus
pedidos, mandaram material a mais. pnra
outros fins, isto A outra cousa...

Como se está h ver, este cnso e capaz do
vir ainda .1 ser muito mais .nteressnti.c do
«itic. muita gente pensa. ., . : 

.
O ••Sogra" eslá animado e mpstra-se sa-

tisfeilo...
¦ i»irn -

Dp. Alfredo Pinheiro -^r«
doenças da» senhoras, vias lirinarias. Applira o U|.| Nuo.
salvarsan.Oons. 7õ, ivsseinbléa-.1- niular. 'lelepli. tent.

'J.C8Ü. Itcsiit. Su, N. S. Cimaciibiinu. Telòpli. Sul 1-82ÍÍ.
^t* ' ——™ ¦ - - ~"¦' ""

Otlilibs, 
ingiez.— Telcpliono

83V. Central.—Ituii Suiittt
Luzia. 202
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Para o

A sessão do Senado
'¦ Presidiu a sessão do Senado hoje o Sr. Ur-
fenno Sanlos. Lida c approvada a acla da ses-
são anterior, passou-se ao expediente queconstou de vários pareceres das eommissões,
idenlre jj£ cpincs figurava o da de constituição
e diplomacia referente á reforma do Conselho
Municipal c adiamento dns eleições. Também
(figurou no expediente de hoje uma represen-
laçãc) dn Associação Commercial do Rio de
Unnciío pedindo no Scnndo a npprovação da
emenda do Sr. Mendes de Almeida Bobre ca-
Hcados, emenda essa que foi hontem rejeitada

. pela commissão de finanças.
Como a ordem do dia conslasso apenas de

filias discussões sobro materia nova, foram es-
ias encerradas e suspensa a sessão por não ha-
.Ver numero para votações.—— ¦ m*** ¦
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PORTUGAL NA GUEíiBA--»»

As requisições de solipedes
LISBOA, 11 (A. A.) — Está h-rmtrncTiiéIÕ' «_«e

será feito amnnhã á entrega dos solipedes que
foram anteriormente requisitados para o ser-
viço militar nos districtos dc Oeiras, Cintra c
Cítscacs. r-

a» mo** «_¦r NA FRENTE OCCIDENTAL'
... **,H*M

No sector francez
Communicado offi-PARIS, 11 (Havas)' •

ciai do hontem » noite:"Ao norte do Somme 83 nossas tropas to»
marnm vários clcmcntois de trincheiras na
região de SailliscI o n nordeste de Lcsbocufs.
Um contra-ataque inimigo foi facilmente re-
pcllido. Fizemos prisioneiros.

Ao sul do Somme o bombardeio continua
violento, mormente nos sectores de Pressoi»
ro e Ablaincourl.

Na margem direita do Mosa, enlre a pedrel»
ra de Ilaudremont e Damloup, grande actl»
vidn.le das duns artilharias.

Na frente do Sommo escaramuças em TS»
rius pontos.

AvlnçSo ¦—i Grande actividade dos nvlado»
res, tanto do um como do outro lado. Os
nossos neroplanos travaram hontem setenta
e sete combntcg aéreos, durante os quaes foi
abatido nm "Foldtor" que caiu dentro das
nossas Unhas, perto do Auberive,

Um neroplnno "Rumpler" foi obrigado a
descer nau proximidades do Balnt-Hilaire-le-
Grantl sendo aprisionados dous aviadores. Se-
to ontros nviõcfl caíram noa linhas dilema»
do Somme. Suppõc-30 qne, além destes, te»
nha sido abatido um outro apparelho lnlmi
go, sobro o qual não ha indicações positivas.

,, As nossas esquadrilhas lançaram mais ae». .. _ ....
i teççntaf bomba* sa* wminuateaçtit» * tc«-ê rUt|,.j__ive.|r4 * lespeltov-"

I Drogas. _ por atacado e a va-
'" rejo a preços exce-

pcionaes. — Drogaria Carlos Cruz
& Comp., rua Sete tle Setembro, 8l.
Em frente ao Cinema Odeon.

mo**

conflicto do Campo
dos Affonsos

Foi conseqüência de
uma «troça»

Estamos" informados da quo do inquérito
aberto pnra apurar ns responsabilidades dos
que se envolveram no conflicto havido na
Villa Militar, e do qual sairam feridos dous
voluntários, um cabo e um soldado, ficouapu-
rado o seguinte: Do volta da Villa Militnr
pnra o acampamento, os voluntários Eudoro
tle Barros o Diniz Cordeiro cncontrnram-se
com um paizano que, levando um nnimal pela
rédea, perguntou-lhes onde poderia fcrral-o.

Incubaram os dous voluntários a ferraria
do 3o regimento, e, abi peneirando, com o
paizano, nprcscntaram-n'o «o cabo ferrauor,
dizendo-lhe quo ferrasse o animal, pois que
elles voluntários queriam ajudar. Acto con-
tinuo, por troça, um pegou a cauda do animal
o o outro as orelhas, dizendo ao cabo que po-
dia principiar a ferrar. Recusou-se o cabo
peremptoriomente. E o paizano, aborrecido
com a recusa, nggrcdiu o cabo com palavraB,
sacando do uma pistola. O cabo. juntamente
com outras praças, entrou cm luta com o
paizano, procurando dcsarmal-o. Foi quando
intervieram os voluntários, para apartar os
litigantes.

Desconhecendo o cabo os intuitos aos vo-
luntarios, e estando, bem como outro solda-
do, já ferido pelo paizano, investiu para
arjue^lcs, fei-lndo-os, conforme já foi narrado.

E foi tudo quanto houve. Multo brevemen-
te o ministro da Guerra, deante desse inque»

aos

Srs. exliibhtores:
Previne que, a começar da próxima sema-

na. lançará á corrente da locação TRES
PROGRAMMAS compostos de finíssimos la-
vores em films cVatíe; acerescendo.que,
para facilitar á organisação de QUA1KO
PROGRAMMAS, já foram enviadas ínstrit-
cções precisas á sua casa de Paris.

DESTA FÔRMA
amparará esta empresa os golpes attdacio-
sos que o tmst formado por estabclccimcn-
tos congêneres pretendia desfechar sobre' o
mercado cihetnâtográpfiico do paiz, preteti-
detido, pela segunda on terceira vez, açttm-
barcal-o, para impôr-lhe condições. _

Com os exhibidores que tenham adoptado
números de palco poderá esta empresa cn-
trar em contracto para programmas dc varie-
dacles,. cujo brilhantismo está garantido pe-
los contratos já celebrados com os grandes
centros da Europa e Rep\iblica Argentina.

• ••**<*• •

CASO UNICO
Vencendo ns difficuldadcs dc fabricação c

importação, estamos recebendo nm immenso
c variadissimo "stock".

Qttcrcis ver obras tParte cm profusão?
Vede ns exposições epie todos os domingos

faz LA RO VALE.
Amanhã, bcllissima exposição dc jarras c

lâmpadas tlc Nancy.
AVENIDA RIO BRANCO, 130

» ***** »

As reformas do Acre e
judiciaria no Senado

Reuniu-se boje, no Senado, a eonimissao tlí
legislação c justiça. O Sr. lta.vmuntlo de Mi-
raiida apresentou um substitutivo no proje-
tio do Sr. Francisco Sá reformando as pi:-
feituras fcclerncs do Acre.

Esse projecto já tinha sido estudado I- ia
commissão c o Sr. Arlliur Lemos nprescuiou
parecei favorável a cllc. Apresentando o sul.-
slitutivo o Sr. Rnymundo dc Miranda o justi»
ficou, num longo discurso.

O Sr. Arlliur Lemos fnlou defendendo o sen
parecer,

A discussão foi longa c versou sobre iki.i-
lhes sem grande importância. A commissão rc-
soiveu acecitur idéas do Sr. Riiymuiido c mnn-
ter o parecer ao Sr. Artluic Lemos, dando visla
dos papeis ao Sr. Gonzaga Jnyine.

Esteve no Senado uma commissão coinpo-i a
dos prclores Drs. Duque Estrada, Álvaro liei-
lort, Martinbo Caldas Barreto c .losé Liii!.:.re.,
Essa commissão foi se entender com n com-
missão tlc legislação e jusliçn para epie no p.yi.
jecto ele reforma judiciária não sejam p.rc;u_c
ciidos os seus direitos jú existentes c refe:. i-
les A faculdade dc concorrerem é- vagas de
juiz federal. Não querem òllcs jircjudicu:' a
outrcin e pedem que a commissão hnrnioin o
todos os interesses.

Foram eliminados porque
nao juraram bandeira

Tendo o coronel Abílio de Noronha officía-
do ao general Gabiuo Bcsouro communiçan-
do-lhe que alguns voluntários não haviam
jurado bandeira, S. Ex, cllminou-os do nu-
mero de voluntários de manobras.

Esses voluntários são: Alfredo Vianna Ju-
nior, Astrogiltlo Borges de Araújo, César Au-
gusto de Mello Cunha, José tle Sá Oliveira,
Tbales Pragnna Pinto, Floriano Pimentcl, Jo-
sé Tavares Filho, Sylvio Toledo Pizn c Al-
meida, Rassis Giordano, Mario Tio da Silva
e Nestor do Espirito Santo.

Recebeu pelo ullimo
vapor queijos süissos,

llciiloclton,
Ciimcmbcrt Francês

• Korjucfort marca Ilignl
mo** ¦

A [asa ii-
Descanso para os instru-

ctores de voluntários
Em vista do necrescimo dc trabalho com a

Instrucção dos voluntários do manobras, au-
lorisou-so o commandante tia 5" região mili-
tar a augmentar de uma semana, para offi-
ciacs, aspirantes e sargentos que foram cn-
carregados daquclla instrucção, a dispensa de
serviço.

m ¦ **t*** • ""¦¦"

A jogatina e os seus
escândalos

Varias «cavernas» varejadas
pela poBicia

Não i a primeira vez epie os escândalos ela
jogatina desenfreada que se faz em^u.nn casa
dc sortes, cosinornmas, etc, d.i rua da Con-
stituição n. BG, chama a attenção do 3o dele-
gado auxiliar, Dr. Armando Vidal, que su-
perintende a campanha contra o jogo. Ainda
esta noite, n "caverna", como é chamada tal
tavolagem, pelo feitio da sua ornamentação,
foi varejada pelo Dr. Armando Vidal, que
apprchcndcii diversos pctrechns de jogos do
azar, cffccluaiido a prisão dos. jogadores e
banqueiros^:

Tambcm foram Varejadas" por aquella" nu-
toiidadc as casas ela travessa de São Francis-
co tle Paula 26, e rua Senador Pompcu '2'òi;
e pelo delegado do 5° districto, Dr. Albuquer-
que Mello, foram apprcbendidas na zona ela-
quella delegacia, cm diversas casas, dez ma-
chinas caça-nicltcis, que foram enviadas A 3*
delegacia auxiliar para serem conveniente-
mente iuutilisadas.:

No cerco êpie a" policia deu honlcm' em uma
espelunca da praça da Republica lt)!), foi pre-so, como noticiámos cm nosso segundo clichê,
Waldcmai- Amorira da Silva Oliveira, o qualfoi espancado por soldados dc policia que sc
encarregaram elo cerco.

O Dr. Armando Vidal, 3" delegado auxiliar,
vae mandar abrir inquérito sobre o cnso,
mns o epie já está apurado é que Wnldemârnão é, como a principio sc pensava, um dos
curiosos que affluiram no local na oceasião
da diligencia policial. 

'Wnldemâr Amorim da
Silva Oliveira é um desordeiro conhecido, com
o vulgo dc "Caquinbo", ex-soldado da Briga-
da Policial, corporação da qual foi expulso,
c era um dos empregados da espelunca varo-
jatla. Dizem ainda algumas testemunhas do
caso quo "Caquinbo" foi o primeiro a aggrc-
dir os soldados, o quo, no entanto, não expli-
ca o espancamento dc que foi victima.-

mom

farinha Flor \
Mante.ga pura nata [Biscoitos Leal Santos
Ovos frescos )

A União condem nada na
forma do pedido e nas

custas...
Contra a União propoz umn acção. n\

2* Vara Federal, ti Sra. Agostinho dc AlmcJ
da e Silvn, para o fim de ser reintegrada
no cargo de agente do correio dc Volta Grnn*
tlc, município de S. José de Além Pnraliv
ba, dc que nllcgava ter sido illegnlmcnle dc<
mittida, a 6 de abril de 1915, quando já com
tava nove annos de cffectivo serviço.

O juiz, Dr. Pires e Albuquerque, em seu*
tença dc hoje, julgou a acção procedente o
condemnou a União na fôrma do pedido o
nas custas.

a .»anoo ~<]
brlutlcs; LOPES SA' & COMP.

(.igarros popular
nino Itio Novo,
,01) réis, com \<<

Syphllis C«8
NOGUEIKJL-

geral .<s\ Çur».j| ELIXIB i)E

Dr, Francisco Eiras
docente tia Faculdade— 2 ás 5 bom?, r (. |' v i p r. S

A Clinica d.i manhã — ás 10 ''orns—continua, comosempre, acccssivcl n qualquer daente que dc-oie tlimi-•Uuijüa tU urejoi. Oua S. l«ii a. 6L

ÍGÀtlGArlTA
NAU1Z F,

OUVIDOS

lililii-
A'ó segundas; quatlas, e s

Espccinlislii iliis
dõchçiis tló i1"'"'1'*

garganta c duvitlos,
;l, liiiu ürtiguiiv.uii»

c.vtns feirus

Habeas-corpus para ser
reintegrado

Tendo sido poslo cm disponibilidade i\« cir-
go de juiz de districto elo Eslado de Pcriiiui'*
blico, por acto dei governo desse Estado.-i-J)r<-
José Mai-iano Carneiro Bezerra Cnvnlcnnti
poz uma ncção no foro local, pnrn o_ Inu. ''a
ser reintegrado. Anlcs tlc ler decisão i'-']'- •
este processo, impetrou o Dr. Carneiro (!"
valcanti uma ofdéin ele "habeas-corpus; no
Tribunal ela Hclação do Estado pura o ii'|r,wí,<íser immcdiatamentc rcinlegraao. Aqucllc «••«
bunal negou a ordem, por entender nan_.
meio regular para o fim prclcndido, dcci.»
epie, cm recurso, o Supremo confirmou <>

¦ i(afci» »
SBQcuru ns inflnmmaçôcs do>

LMOURA BRASIL ru» Rraguàyana, M

._...!-..
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1 ,hi nitltaii.io no íiosi.0 couiuiorclo n
lio «Io monopólio dn tabaco, questão
levantada cm virludo «lu mim emenda
!ii.'ii'ii uo (iiçiiiiiéiilii du recclln pelu

11..i* Alcindo ("iiiniiiluii'11, o relator «lo
orçamento mi commUttíio «Io finanças

. Leopoldo du Bulhões, cm principio mn»
íou-so conlrn a mesma emenda. Toiln-
outros mcmbroí da commlsáiio sc nm-
liir.im kyniphlliiebs ú Idén, SI bom quo

ouvosse yotnção, ficou do po* n quoulão.
isso foi «iue* procuramos saber n opinião

varios senadores tobiv o assumpto.
ti primeiro que ouvimos foi o Sr. Cunha
íiirosa, que coucretlsou n Min opinião ncs-

}•¦-, termos :
— Sou. contra o» monopólios. A Çonsti»

hii.l.i ;.sj>iohil.<c c eu não sou contra n
Constituição.

) Sr, Pedro Ilorgcr, respondendo A per-
quo lhe fizemos sobro o assumpto.

dlssc»nos:
Votarei com r*. commissão. O quc cila

resolver merecerá o meu npolo,
Varios scnndores te eximiram do cmil

(>;>iiüão por iiíicv lerem estudado o ns-
sumpto.

n Sr, Ellis, porém, com aquella frnntjac-
j.i ¦;ue iie c peculiar, disse-nos :

.Sou a favor do monopólio. Ncsle mo»
mento, cm que necessitámos do recursos, to
dos e•¦•! méis lícitos são bons. A questão do
moiii palio cslú 110 "inodüs-fnclende", Nòs
;,a.¦;-..! 11,.-; augmentnr a renda. Procuremos
os meies. Não à isr-o o que so tem feito.
Alé aqui eu sempre vi lá no interior o te-
Biiiiile: quando 1:111 cavallo eslá cansado n
ít o dobra a ração pura elle poder conti-
nu.ir .1 viagem. Não ó ií-so o que sc pstándo: o cavallo e.itá cansado, cuves dc

dobrarem a rnçííó^ diiiiiiiucin-n'a. Isso
revo bem n .situação do povo, que é a

ssma tio cavallo cansado; Estjiò gravando
,.0S novos impostos. Por que não procurar
íiuginentar a renda soro onerar mais o povo V
Depois, isso uão tem dado resultado em ou-
Iros paizes ? Sou a favor do monopólio do
tabaco,

0 Sr,_ Erlco Coelho disse-nos :Não confiludamos monopólio com pri-
rilegio. A Constituição veda o privilegio.
Mas, dar-so n uma empresa a incumbenj?
cia da bem arrecadar os impostos, não tem"o-iHjii de- mais. Sou a favor da idéa.

ü Sr, Irineu Machado se expressou favo-
rayclmcntò á Cinendn do Sr. Alcindo:Como poderia ser contra cila ? 

1103 o senador carioca. A idéa foi ml

ti!.-'tlc-

Ao im a ido toscas
elo 1916

Um lisonjeivo boletim
do general Gabino

BeBotui*a
O Sr. gciiornl Gabino Dcíouro". commnu»

flanlo dn ,'»• rogljo o 8» divisão inllllnr, cmliiilcllni «iue bojo baixou M.b 11, «57, depoisele transcrever o nvho dnliulo <k Iioiitcm dobr. mllllstio dn Guerra quo elogiou, cm uo»1110 do Sr, presidente da Iteiuibllen c do i.cu
próprio, ns comiiiiiiidiiiitcs, offlolnos t nm»
çu*. (jiiu tomaram parlo nus ultimas iniuio»nriis, ter. «Uvc*i-m«s consideraçuci. sobro et»»*
provas militares, mostmodo-so impressionado
pela corrcccuo com quc foram cffccluados os
(llyeríos movimentos, pelu bo.i execução dosserviços pnrclncs e tispcoto o disciplina «iastropas. Dcouna os nomes dos «encrues com-mandantes que tomaram parle nnuuellosexercício'., bem como dc diversos offlclai"-,tendo os seguintes períodos dc i.nimuçâoi

As uinjiobrns quc delineei, com os parcosrecursos de que a região dispõe, só poderãoler sido levadas n cabo, com o Lrlllio quo obr. ininislro dn Guerra nssignála itó «visoacima transcrlplo, Brnçns á esmerada luslru-cçr.o, ft boa vontade, « dedicação, no «morao trabalho, A lúcida comprobonsSo do cum-
prlmento «lo dever, por parto dos Srs. gene-rftOS, offlçlAes o praças, cada um empregan»
do o máximo dc seu esforço, E lal foi o temsido sempre a norma dos que servem sob
me.u commando, que difficit so torna, maisunia vez, distinguir merltoa mim contjunto
de esforços tao harmônico o tão dedicado
As manobras rcaiisadns, com enthusiasmc!
rool nor parte de Iodos, desde os veteranossoldados, Iinbllundos ú fadiga o ús Inioibpc»ras, ale 03 jovens voluntários estranhos «osrigores da ensernn, dcmonstrnm á ovidcnela
que.- a forca militar é uma cfficicnU. garnutlanacioua

Os dlfferailcs exercícios rcnlisndòs no cnm-
l;o. o dc regimento, grupos, b.itulhõos, briga-

pela orientação seguida o poln compredns,

'nl

I

Síi(!(
Hão

(1
je'1'V

nino pas-
For isso

c* a concretisei ná Cnmara no
. 

"São 
so lemlirn da regio ?

posso combater tão boa idéa.
Sr. Francisco Sá se expressou eom rc-

1 sobre o assunipip :
O quo lhe posso dizer agora é quo ni!a não deií figurar nos orçamentos,

issumplp quc* eio.c ser traindo cm uma
ispecial.
; o que ouvimos h:-j
abflco»

sobre o monopólio

^g mmumit®%â
MfMfiiMm mommmmMflíp

í.
XÇmà nmíhéfr s?ío.a?*}a e daaáj-ü

pessoas fes^HiSas

Iicnsno na execução das ordens, dadas sem»
pre no sentido de rccpnliccer-so a iniciativa
(los cominanclantcs, cuja:j csoheras do aceão
jnmais tolhi, dcmonstrnm bem n nllurn dònível tcchiiico das forças, da &** região o 8aUivisno do Exercito.*'

E nssim concluo o general Gnbino Bc-souro,muito cheio de; pnlriotismo:"Ao termiunr esla referencia, congratulo»mo le-rvorosiiiiieiilc- com n i" região o 8» dl»visuo do*'Exercito, pelo bello exemplo quotodos estão dando ás gerações que uos sue-cederem, do modo por quo sabem cumprir,
genernes, offieiaes e praças, o dever, propn-rnndo-so pnrn constituir uni poderoso nucléongremindor de esforços, quando a Pntrianum dia que nlmojo jamais chegue, reclamen presença de todos os brasileiros parncongregados cin ioino « bandeira, garantir 

'á
nossa integridade, o nosso patrimônio, ftnossa grandeza, cmfim, a nossa jincicmnli»

•**—>-—«(3 E>-Íii — < •¦

>s desfalques no-s
rreios

! ENGENHO CENTRAL, 11 (Serviço cg- <
; pecial da A NOITE,) - Pelas 10 horas dei i
j hpii.tcm, diversos iudjos Tyinbirás atacafani
l.ftlgiiiiiaa balsas, assaisinaiido barbaramente
i unia mulher, ferindo 

"mortalmente 
uma vc-(

; ilha c tuna' meiiinad Esse monstruoso crime
, foi praticado a ires léguas distante datjiíi,
j piicle ha um posto telêphònico da Reparti-
1 vão Qçral dos TclcgraplioSí

->—nS-íí»—t-

Os .si •fS.¦5 uiiim.Qs ecos dasoccoi'-
110 Espiritoreoesas

H« C, "jíijíía míbi.-.|js»©.síb

Xa sessão de liojc o Supremo Tribunal Fe-
I licral julgou um 'Twbeas-corpus" 

impetra-
I do cm favor de um paciente, quc, 110 Espi-
I rifo Santo, ainda estava sondo processado fin-'riiido das Decorrências, ali verificadas por
j occasião da siícccssão presidencial havida lin
.pouco. Trata-se elo seguinte faeto i- Quãiido so travou a luta entre os partidos
jpolilicQs espiritosnutenses que disputavam a
presidência elo Estado, o delegado ele poli-

iíiíi, nomeado pelo Dr. Pinheiro Júnior, Sr,laltniocl Boanergcs Moraes, marchou á frente
ue uma expedição, juntamente com o dele-
gaclõ de Collalina, para a villa dc Affouso
íilniidio, ondo houve um encontro com as

| tpreas do partido contrario,- chefiadas poraiicisco Rosas, que, travado o tiroteio, caiu
J.Vnvíiclo por uma bala.

Passados dias, o promotor publico cie
.Çuíuielú offercceü denuncia contra o dele-

18.11I0 Manoel Moraes, por crime ele homicídio
L| ajuntamento illicilo. Proseguiu o procês-
í | 

°.' a.fbiál, foi clic recolhido preso á peni-i Iciu-iavi:', para aguardar o julgamento,oi quando, então, se dirigiu ello no juiz

L
j feiieral da seeção, pedindo "habeas-corpus",

...Joii a ailegacão de que 03 crimes de quB o

.Aceusavam eram de natureza política, e,
| Couio ;tal, aão era o processo da competência
l([o juiz da comarca e sim do Juizo Federal,
|S«'rescendo ainda quo, da todos os crime:*
jÇccpm&.os naquclla occasião, foram os réòs
âmiiistiados pelo Congresso Federal,"t ° J"'*' federal concedeu a ordem, por Jnl-
^«r procedentes as ailegaçõcs, e, em gr/io de
Ki'!u'Íí?t «Jalaclo o feito pelo Sr. ministro
t*-''ii.iMi;io tia Liicertln, o Supremo, unanime-
iP" 

'¦', concedeu a ordem impetrada, confir-
jjnniido a. decisão do juiz federal.

-i-*^**^ija»*-'t**- -"¦ ¦.¦¦¦*»

Chegou a vez de Cabo Frio
Foram tomadas iiojo por termo, hn S* dc-IçÈ.icni auxiliar, as declarações do agente dosCorreios era. Cabo Frio, Sr. João dn Rocha,aceusado do uin desfalque de 1:064?000.O agente foi ouvido aqui pelo Dr. Osóriode Almeida, em virtude de uma precatóriaenviada pela policia do Estado do Rio, ondeo mesmo esta sendo processado.
Ü Sr, João ela Rocha declarou no finallsarns suas declarações quo está disposto a in-(lemiiisar a Fnzendií -Nacional, dando ordens

?*.nof,«(1U0i füS,'-CI.n. vendidas duas apólices dc1:0.00?, da divida publica, pertencentes aototal da sua fiança, depositada no Thesouro.

Melhoramentos em juiz
de Fora

,.K T0^' U (Sei'vií° especial ciaa iNUiitj — tstao coucíuidos 03 serviços
tle construcçào do forno cie íncineracão' delixo desta cidade, collocado nas nroximl»
dades cio matadouro municipal.

Terminaram os estudos para' a captação
dOiribeiro Linhares, destino ao novo abas-tecimento dágua adqiíi,

Inatigurott-se a nova mesa telegrapliica daestação da Estrada de Ferro Central do
Brasil, com a presença do engenheiro Ci-cero j-ana c numerosos convidados.:

Iliii esporioiiGla Miim àmMmim io
No "ãeròtlromo dos 'Affonsos lotain cife-ctuadas, hoje, as experiências, dc um mo-

plano Morane-Saulnier, motor Le Rhôrieeje 00 MP. Esse apparelho, quê faz parte*da esquadrilha do Aero Club, foi recente-Inente reformado, pas oíficinnj insíaüadasnos «hangars».
Após, terminado 6 exame do motor, oaviador brasileiro L.uiz Bcrgmann tomou as»sento na «nacellc». O. apparelho decollou fa-cilmente, elevando-se a 100 metros,' e nessa

posição, o aviador sujeitou-o a varias pro-vas, as quaes constataram a sua segurança.
Nesse avião o aviador Bergmann figú»rara nos próximos prog-ramm.as elos. domiii

gos de aviação, 1 ..• ¦ ¦. •" . .¦
•mm~,-ml,m,.„m,„,-tm„ IIM<i«M,M—.^^..-..^^IJ .¦pTr-. mhJ] -'11f „ | |||W| , ,, , |||M

Os orçamentos no
Senado

Foi estudada a receita «M

O IMPOSTO SOBRE
O JOGO

A ronimUsSo do fliuinçns do bcundo rc-
uulit-ao «inlft uma veí pnrn tríitnr dos orçn-
jimiilos c rosolvcu nn parte rpíproiite ft rc»
celta:

Approvnr n emenda do Sr. Mcudcs do Al-
moldo, stiliro endendus, lioiitcm rcjolludn, do»
pois dc outras expllcncòci. «Io autor;

Roslaboloccr a dlsposleÇo dos orçamentos
00,1(114. referente fis cltiipns mira boclnisj

Sui.jioiKlcr, parn outros csluuos, n dlhcussâo
sobro a oinciitlh do Sr, Lopes Gonçalves, mini.
«laudo, reverter pnrn n União o imposto do
0 o 0110 sobro trunsuilssüo do propriodnde,
cobrado pòln Prefuiturn, c pedir iuforninçvcs
no ijuviriio sobro o assumpto;

iJcUbcrur mnis tarde sobre a. emenda refo.»
rente t« isenção de iiuposto.s As frutos nrueu-
tinas, visto n cmcnilti ler sido npprov.idn o
(iluda não rodlgldn;

1'cdlr luformiições no governo sobre n cmsn»
dn do íjr. Lopos Gonçalves, ninudiindo airen»
<lnr ns estradas do forro Contrai, Oeste dc MI»
nn*. c Itapurn n Corunibn;

Suspender a discussão o pedir Informnçòos
sobre ii seguinte emenda do Sr. Erlco Coelhos"Art, 1" — Titulo V — Impoülo» sobro lote-
rias — Is'. 86. Emenda acldltlvai Sobro o ca-
pilai dc opostas por algarismo» tormlnaos dos
bilhetes preminvols prin» estracçòcs das mes-
mus loterias, autorisadas; tributo do 5 "i4..,.
I('5.00üi(l0t'it, Registo dns agencias nada pri-
vlloglftdns, tiunntiis venderem cnutclns das rc-
feridas opostas; impostos.... 5.000:1)00?";

Approvnr n emenda do Sr. Biiono do Paiva,
reduzindo o imposto sobro manteiga d« 150
pura B0 reis;

Oiuiir o ministro da Fazenda sobro o me»
morial da Continental ProcUict**» Company, dc
São Paulo, pedindo restituição do impostos;

Pedir informações ao dircctoi* do Snudo Pu»
bliea sobro vinhos licspnnhoes, podendo estes
conlor até 8 grnmmas por litro do sulfato do
potássio, ele: no inspector da Alfândega so»
bro o memorial quo pede pnrn ser extensiva
aos Jornaes do interior n tnxn de 10 reis por
Uilo sobi o papel do impressão;

Não tomar conhecimento dn representação
do Centro Industrial sobro fios de seua, etc,
por j/i ter sido iitleuilida pela Câmara e da As-
sociação Ccmmercial, reclamando contra a
isenção do impostos;

Não nttondor fi reclamação da l.iga do Com-
me-icio contra o nugmcnto da taxa ouro;

Manter a taxa sobro cervejas e cgunlar a
de alia n ele baixa fermentação;

Pedir informações no governo sobre a enien-
da «to Sr. Abdon Bnptistn. mnndandp reduzir
o imposto sobre anime liso pnra fabrico do
farpado o sobro n reclamação do Centro do
Commercio, pedindo n reducção do taxa das
bolachas a granel;

l\ão decidir sobre a reclamação da Associa-
ção Commercial, relativa aos "stòclts" de
mercadorias,, visto ser matéria ;ã regula-
montada;

^ Manter a taxa de saneamento, votada pela
Câmara, não atteiieleiulo ú reclamação ela Li-
ga dos Proprietários;

Não accõitar a emenda do Sr, Pires Fer-
reira, mandando reduzir a 5 "j0 o imposto so-
bro vencimentos do funccionarios públicos e
extinguir o dos operários do Estado, elo,;

Entrando em discussão ns ímcndns sobre
monopólio da seguros c tabaco, o Sr. Alcindo
Guanabara requereu rjuc. n commissão só ro-
solvcsse sobre cilas em terceira discussão, para
mie os senadores as estudem com calma, •

Foi deferido o seu requerimento e levanta-
da a sessão ás 10 horas o 40 minutos.-- •¦• 1 -TrMn- t

Os sticcessos de Maíío
>sso

O Sr. A3id5jô Cavalcaiilí recebe
um tele-gramima.,,

O Dr. Andr6 Cavalcanti, ministro do Su-
premo Tribunal Federal, que foi o relator elo"habeas-corpus" impetrado em favor do pre-
sidente de Matlo Grosso, recebeu hojo um to-
logramma dos funccionarios públicos desse
Estado e secretários do governo, ''apresentam,
do suas sinceras expressões de apreço pela nl-
tivez e dignidade reveladas na solução do ca-
so de Matto Grosso", Terminam pedindo os
signatários sejam taes expressões transmiUi»
elas aos demais Srs. ministros,
*¦¦• "" ¦" ¦ ¦- "» ¦> ¦*^^5^»^»-r-—»-*''''-- ¦! ¦»¦¦*¦¦

)ossou-se o novo di-
rector do Matadouro

Tomou posso boje do cargo do director 'do
Matadouro do Santa Cruz, para o qual foi nc
meado por acto do honlem, o Dr. Josó Lopes
Pontes, O neto realisóa-s.ò na Directoria de
Hygiene, tendo ido depois o novo .funecionario
apvesentíir-so ao Sr. prefeito.

1 "' t -~-Qj» li' 1 ... 1
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pauta fluminense para arre-
catísção dos impostos

ad-vaforem
'fluía para a arrecadação dos" impõstJSlUoreni; para a semana ele VÒ a lü desteca mesma da semana anterior, com ex»

-tó ,'-';' °3 Scncl'03 aòniso mencionados, quc
if/rc-ram as seguintes alterações:

!te, litro, $270; álcool, í-iüfiü; hsstt-
stal, Isilo, 5580; dito. dito dc sc

Uniu

Ae
ií»1* branco er*
Liundii
Itaíií 'IVlUJlo,

elito crystal amarello, §520; dito
Ç500

-;—«a-í-si»—•»••¦]^o Naval Brasileiro
•ÃÍ°nummicam-nos; -

ièrlos no ,rmín-a';u0 superior são convocados
Vr-.'r ^«ntarlos do Tiro Naval Brasileiro,
M ?, ,!rí,lci<> fe'cl'al fl"e será rcalisado uma-
hndo! i 1 

"ora9' 1!0 A''sc-"iil dc Marinha, dc-
fekr,ii0. ,os wn-Parecer devidamento' imifor-
Será 

'"¦.-,/'' a a, organisação da força, mie do-
% dó 

' r a 10 do correri.tó. para a cerimo-
Ue nln ,amentQ 6 ,,;<nd<:!''". Os voluntários'"•Parecerem nniformisados ou não% préviamento a sua ausência, aos(ií!o_ cliniinadoííj ¦—-^vs-^ m

«si
Silício

O movimento do dia monetário foi de pe-
quofla monta para o cambio, que abriu o fun-
ccionou ns taxas do 12 10 o 12 8 82 d,, esta
a principio apenas no Banco do Brasil c
mais tardo em alguns bancos estrangeiros.
As letras do Thesouro foram ainda negocia-
elas com 5 "\" de abatimento. Em BoKi o
movimento para as apólices da União foi,
muilo restriclo o para os papeis de espe-
culação houve apenas venda do 100 noções
das Docas da Bahia, a 22?; 300 das Minas
etc ÍK Jeronymo, a 28?, c 200 a 28S508 c
100 a 33? dá Rodo Sul Mineira,-

I flTlTTT 

À «ova edjlida.de paulista
S. PAULO, 11 '(A.: A.) -. A mesa apura-

dont das eleições municipaes expediu eliplo»
mas, para prefeito, .10 Dx*. "Washington 

Luiz,
c para vereadores, aos Srs. José Piedade, Mar-
res Júnior, Herihaldo Siciliano, Ivayaiiiudo
Duprat, Almerindo Gonçalves, Joaquim Mar-
ra, Baptista da Cosia, Mario Amaral o Ra-
phol Gurgel, eleitos no primeiro turno, c Uo-
cha Azevedo, Henrique Fagundes, Sampaio
Vianna, Eslanisláo Borges, Henrique Queiroz,
l.uiz Fonseca c Joaquim Pinto do Almeida,
eleitos 110 segundo turno.- Com a eleição do
Dr, José Piedade, candidato extra-chapa, foi
sacrificado o Sr. Abelardo Alves, candidato
do partido republicano,

Os alumnos de engenharia
de Juiz de Fora

MARIANO PROCOPIO, 11 (Serviço especial
da A NOITE) — Em viagem de exercício pra-
t"co, partiu elaqui bojo, com destino a Palmy-
ra, afim do visitar as pfficinns do quarto tle-
posito daquella cidade», uma turma do alu-
muos da Escola de Engenharia de Juiz de Po-
ra. Esta turma foi chefiada pelo catbcdrati-
co da cadeira «le estraçla.s. DrT Pjrej de Albu-
querque.;. -—-

A renovação do contrato
da E* F. Carioca

Dò director da E. F.- .Carríl Carioca re»
cebemos u. seguinte carta:''Illmos, 

Srs, rédactores d-a A NOITE,- •—
Devo informar a VV. SS. não ter nenhum
fundamento a noticia, bontem inseria nos"Ecos e Novidades'-', do seu conceituado jor»
nal, de quo estava dependente apenas da re»
forma do contrato ela Ferro Carril Carioca a
incorporação desta companhia íi empresa ca-
nadense, o que, si fosse real, não precisaria re-
correi' ao digno Conselho, bastando para a
questão do praso o outras vantagens a tlelibe»
ração da Prefeitura, conformo preceitua a
cláusula 7' do contrato da Liglit, do G elo no»
vembro de 1P07.

Subscrevo-me com muita estima « conside-
ração, de VV, SS., etc, — Casimiro do Meno»
zes, presidente da .Goiirpanhia Ferro Carril Ca-
rioça".]
11 *> -—f-*-»"f-- 1

Os embargos do Thlago
íoram rejeitados

CòntrS Tliiago Guimarães, nomo baMantc
conhecido aqui uo Bio, propoz o Sr, Eurico
Josó Pereira elo Moraes uma aeção, pela 2«
Vara Federal, para o fim de, judicialmente,
coinptllil-o a lhe pagar a quantia do
l:2áO?02G, do quo provou ser «redor. Thlago
foi condemnado, mas á decisão do juiz òppoz
embargos e esses, por sentença ele hojo do
Dr. Pires e Albüquèrcjüó, foram rejeitados.-

As bancas examinadoras!^
dos collegios particulares

Como o Consollio do Ensino
as oryanlsou

Do accordo com ns rcBoluçOos «lo Conselho
Suprrinr do Ensino, ficaram nssliu «•«•i^lllui-
das n lii>pei'çií(, o bancas cxiiiniiiiidurns (los
collegios particulares «pie obllvvruiu esn
concessão,

Eslado do Rio de Janeiro 1
Collegio» S.ili.iiiiii, do Sai.Ir. IU.,;. o São

Vlocnto do Paulo —• lwpectorost Dr, l'lu»
rlnno do i.emos, do primeiro, o Dr. Anlonio
Leite, do segundo. Evainiuadoros: pariu--guex, írance/ o latim, Dr. Carlos elo Lnot,
Antenor Nascentes, Fraqoisoo A. Figueira de
Mellot IhkIi/ o allcmão, Drs. Ilnns Ilcilboru
o Alplicti Portolla o Sr. Anlonio Marques j
googriipbla c lilslorln. Drs. João Ribeiro,
Coelho Lisboa e Rodrigo Dolnmnro S, Paulo;
miilhcuuillca, Drs. Agllborlo Xavier, üotnel-
lio Novaes e Álvaro Cardoso do Mello; phy-
sicn, chiiuica e historia niitural, Drs, Paulo
Lopos, Augiislo Xavier Oliveira do Menezes
o Pedro Pinto,

Eslado dd Minas;
Ci.vmiiiisio dc ItajubA — Tuspct-tcr, coronel

Joronymo Fciimudes. Exaíriínnuorosi iior-
tuguc/, fraiicez c iatiin, Dr, Godofrodo llau-
gol o Srs. Adrieii Dolpcch o Rcynnldo lia-
plisla Pinto elo Alnitida; ingiez o nUoraSo,
Drs. Ojjváltlo Gomes o Vasco de Lacerda
Gama e Sr. Carlos da S"lvcira Mavlins Ila-
mos; geograpbia c historia, Drs. Josú Pbl-
ladelpho do Burros Azevedo Filho o Francis-
co Falcão o Sr. Octavio Vinclli; matbemntl»
cn, Drs, Arthur Thirí, Alfredo Pego Sónros
o Ferdinnndo Laboriau,

Achdòmln ele Commercio ele Juiz de Fora
o Gymnasio Santo Antônio, do S.João d'Kl»
llcy — Inspectores! Dr. Pedro Marques ele
Almoida, para o primeiro, c Dr, Josó Wct-
ne-cle da Silva, para o segunde. Examinado-
res: portuguez, francez o latim, Dr. Tnco-
doro Coelho o Srs. conego 3, IS, Cosnr o
Carlos Draga; ingiez o nlleruão, Drs. Joa-
quim dos Heis Junqueira o Fernando Soares
brandão c Sr. Paulo do Sa Carvalho; geo-
grapbia o historia, Drs, Fernando Antônio
ltaja Gabaglia o Carlos Pontes o Sr. Luiz
Anlonio Corrêa du Lacerda; miíthemaiica.
Drs. Álvaro <le> Oliveira c José Dourelot Du-
tra c Sr. Antônio Botelho Junqueira.

Gymnasio Lcopoldinenso o do Cataguazes— Inspectores: agrimensor Oswaido Joycc
Paranbos da Silva, porá o primeiro, o Sr,
Joaquim Barroso Dutra, para o segundo,
Examinadores: portuguez, francez o latim,
Drs. Quintino do Valle o Josô Tavares de
Lacerda' o Sr. José Martiniand Barroso Lintz;
ingiez o allemão, Sr3. J. K. Williams, Po-
mão Augusto Corria do Lacerda o Gastaó de
Azevedo Villola* geograpbia o historia, Dr.
Lcviudo Coelho c Srs, Belisario Augttsto
Soares do Souza a José Augusto Godiiibo ;míithemalica, Drs, Mario Machado, Serze-
dcllo Eugeuio Beuiies Mendes e Sr. Poiv Pi-
nheiro; pbysica, chimiea e historia natural,
Drs. Abelardo Alves de Barros o Felippo Nu-
nes Pinheiro e Sr, Prisco Kaymumlo Gomes,

Collegio Diocesano do Uberaba e Lyccu
Municipal da Müzamblnho —• Inspectores:
Drs. Quintiliano Jardim Júnior, para o pri-nieiro, c Jorge Tibiriçá Boucbervillc, para o
segundo, Examinadoras! portuguez, francez
e latim, Drs, Elpidio Maria da Trindade, Ce-
eilio de Carvalho o Gcnesio Ribeiro; ingiez
e allemão, Dr. Jorge Cbiréo o Srs, David
Sebastião Costa s José Martins Cunha; geo»
grapbia e historia, Drs. Jnckson do Figuei-
redo e Houorio elo Souza Silvestre o Sr, João
do_ Souza Alves; niatbeniatica, D.10. Cecil
í'biró, Adozindo tie Oliveira e Sebastião So-
d ré da Gama; pbysica, chimiea 0 historia
natural, Srs, Augusto Pinheiro, Antônio
Amaro Martins Costa o Prudento Silvéirn
Mello.-
*"' •"**¦" ' ffllMjffl 1" ¦

Uma festa militar
-Amriiiliã, As 13 horas, 110 polygbno da Socíc-

dado, do.Tiro a. 15, ele Niclheroy, s-erá feita ndistribuição elos pre-jnios nos veucedores ilo
ultimo concurso nli rcalisado,

A soloiimidíiílc- terá a we.i.<mç[i das alias au-toridaelcs militares do Estado elo Hio,

spi

Prêmio para ura campeonato
de tiro

Para o vencedor «ia prova ==• Prefeitura tio
Districio Federal — 110 campeonato organisa-
do pelo Tiro n, 7, a municipalidádcj ofíereceu
linda laça dc prata, quo. foi bojo (entregue
aquella sociedade,

* «guri*!»' .11 .ii, .J„,

ises liiioiliisii
nm 11a iiiife&íteiQ

ao Sr» Affonso Canário
A Agencia Americana forncceu-jios, ú íarde

em longo tclegi-amma do S, Paulo, a noticia
do uma manifestação de apreço, beije, na Ho-
tisserie Sportman, no Dr, Affonso Camargo,
presidenta do Paraná, da parte de numerosos
paranaenses residentes na Paulicéa.- Int&vpre.
tou o sentir dos manifestantes quc- dnquelh
forma, manifestavam sua •solidariedade rekti.
vãmente, a questão do limites cçm Santa Cn*thnrina, o Dr, Leòncio Corrêa, seguiudo-se-lhe
eom a palavra, em nome dos paranaenses que,cursam a Faculdade do Direito do S. Paulo, o
bíienarclando Sr, Fiàvio Guimarães', Estos dis-
cursos íoram agradecidos pelo Dr, Affonso
Camargo, quo, terminando sua breve rillocueãn
abraçou os oradores que o haviam saudado.
O Sr. presidento do Paraná, que recebeu os
manifestantes uo calão principal da Rotisse

GUJEURA I Politica do Pará

ne, em companhia tle seu secretario particular
seu ajudante de ordens o varios amigos, ofíe»
receu Aciuelles uma taça do "champanno". fa'.
Iando, então, os Drs, Leopoldo ele Freitas e
deputado poranúenso Eurydes Cunha,

'"' ¦" » mrtQm^m-t. ..-mmmmmmnm

As patifarias da Brigada
Policial

*ca'j53-iã'0 HMT<e<â<a Cosa^Sw^-c» -a

O.Supremo fez hoje publicar o resultado' tio
recurso interposto pulo procurador criminal
Dr. Silva Costa, da impronuriciá confirmada
pelo- juiz federai da 2a Vara, dos indiciados
no crime dc- desvio elo fazendas elas offiuieias
da Brigada Policial, capitão A-zevcdo Cohtlnho,
Daniel Negrão e outros, recurso que fórá tle-
cidielo em sessão secreta,

Na publicação elo bojo sa soulie que o Süpré»
mo, reformando a decisão recorricla, pronun-
ciou iodos os accusàclos por. crime 

"da 
pe-

culato,
"•^-"¦Mijpii

NO CATTETE
Oonfcrenciàraiii hoje com o Sr, presiden»

te ela Republica os senadores urbano
Santos • Bueno de Paiva, bem como o Sr,
chefe ele policia e o director dos Telegraphos.

r-Em audiência solicitada defendeu hoje
junto ao Sr, presidente ela Republica 03 iu-
teresses da Light no escândalo dos lelepbo-
nos , o Sr. D.r. Rego Barros, advogado da-
quella poderosa empresa,
— i, ¦¦,-, ¦¦ - „•>., •**$¦$jn». >. ,—¦-..-— 11 —mimi

los e!
O Sr. ministro ele» Iiitvi *¦

ajudante do procurador ebi
muiiieipio tle Monte Azul, S,
segundas ; ias a os litulos de¦ser assignados pela mesma
expediu os primeiros, visto
alistamento nesse município

oraes
• declarou ao
Republica np

. Paulo, que as
eleitores elevem
autoridade que
r.ão ter havido

e ainda vigorar

llslsii 1
li a

—>—»in mu' li

o antigo ii* J.U'ü;!%.j, dt onde *.'oi
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O ODE TEM FEITO A POLICIA
No cartório do 9» districto policial pro-

seguiram, bontem k tarde, os trabalhos elo
processo sobre o roubo «lo 140 contos, ele
que é aecusad* ''Moleque Marinho'-'.

A prisão do catreiro Antoaio Ignaeio do
Nascimento, estabelecido com uma pensão
famílias ne> Engenho, de Dentro, pareço cjuc-
trouxe esclarecimentos muito comprome.ttev
dores para "Molequ» Mariulio", As suas de-
clarações iião íoram ainda tomadas por ter-
mo; entretanto, podemos aeteantar, apezar do
sigilio com qua a pqli-.-ia guarda o preso,
qua contra cllc- 53 avluniani provas quo o
dão como espião dos passos da policia.

A's 
'mãos 

do Dr, Sylyestre Machado' che-
gou, à tarde, i;m pedido ele informações pa-ra a conce.ssàc. <ie um '"iiabeas-eornus". cm
favor dó Nascimento,

Para a noite está combinada uma impor-
tanto acareação entre os presos, esperando a
policia ohte-r bons lesiiltaelos.

Na àegiuida-feira deverão subir a Juizo os'mio-:, jâ voltimòsos, schrs 9 roubo an* sof-
\ i frcií •» eapitalisUrf Fostea. ¦

9 qüi
\

0 general Kackossen retsra-se
ía

LOMDRF-S, II (Havns) - Tole-íraplinm
(lu iliie.ire.it p; ra o cPrc» Dtircnu» iiilor-
inundo quc ns tropus do gcncml Mnckcmuii
coiillnuam n rcCrar-su da Dobrudja.

Nn dirucçiio do Ccrnnvodn o do Constnn»
zn foram vistos («randos clarões.

Jiilíí.i-s.* que os leuto-bul-^nros icnliaiii in-
cendiado essas cidades tintes do proceder,1 evacuação.

A população búlgara da Dobrudja fugiu
para o seu paiz. , .
O avanço líaüano (orna

tnimíncnlo tinia Iiaia-
lha naval no AcJrlaUco

ROMA, 11 (A NOITE) - O conhecido
critico militar, coronel Baronc, diz (juc o
avanço italiano sobre Tricslo cortará bre-
vemento as conumiuicaçõcs do Pola com
o interior dò imperio, obrigando assim a
esquadra austríaca a abandonar aqucllo por-
to o n dlrigir-so para as outras bases for-
tifiendas do nrchipclago dalmuta, especial»
mente para Sebenil.o, Sapalato o Cattaro,
onde estão sendo accuniulndos actlramenlo
grandes depósitos cie material bcllico.

«E' ntuito provável —- continua o coro»
nel Barone, — <iue os austríacos evitem unia
batalha naval. A Áustria não perdoa & Al»
le.iKüiíia o «acto desta se esquivar de a
auxiliar paia impedir 05 nossos progres-
sos no Carso.»
O Paia do Gaites C contra uma

paz prematura
LONDRES, lt (Huvas) — Telegraphoid de

CurdifCi'"itealisou-Bi- bontem ã noite um Importam
to "mcetina" cm quo foi votada uma ordem
do dia desfavorável a quslque-r idéa do paz
prematura. Essa resolução, que foi unanime»
íttei.tu approvada pela assembléa, declara
que só so podo obter uma pai durável com
a iiKiiiebramnvel adlicüüo do impe-rio bri-
tunnico á causo dos alliados c que, para con-
duv/ir a guerra utú ã consecução do uma vi»
ctoria completa, compromette-so o povo do
Paiz de Callcj a sustentar todos os actos do
governo quo para is:-io bí> tornem necessu»
rios. Durante o "ineètln'}'' foi lida' unia car»
ta do Lloyd George, cm que ha estes trechos:"O Pai» do Galles tém razões para estar
orgulhoso «Jo seu3 filhos, Estou perauadido
do quo o povo do Galles responderá a toíos
os appelloa quo Iho forem dirigidos. 1'oilc
isuccsder quo muito breve sejam necessários
maiores esforços, maiores sacrificio), Deve»
inos, pois, estar promptos para attonder a
t*l!es. A grandeza «le alma de um povo aqui»
laia-se pela corastem com que elle encara as
difflculdades nos momento.-; difficeis, e o
povo do Gallos jamais deWou de responder a
qualquer appéllo que* iho fosse feito,"
A ncção da ejejuadra russa no

mar Negro
PJCTROGRADO, 11 (JIava.í)' — A i-squaãra

russa do mar Negro, bombardeou o.s portos
do Constaiua e Kangaüa, ns Dobrudja; cau-
liundo grande^ prejuízos.
A semana nas Sreníes briianniças "^Sfé^^

A Boguinío communicação foí recebida* pelo
consulado teral do S. M. brilánnica In
Press Bureatt;"LONDREg, 11 ãa rioverobro de» Í91G.- —
Frente Occidental — O tempo, excessivamen-
te chuvoso,_tom impedido o desenvolvimento
cias operações, mas algum progresso ninda
assiin_íoi feito, Avançou-se uni pouoo c-m
direeção a Translóy cm conjúncoão com os
fiance-zes: esto progresso tornou a nosjn po-sição muito mais forte. Mais ú. esquerda rea-
Usamos nm ataquo na risinbànca cio Culle»
Wnrlencoürt, que .resultou em novos í-aiilios,
A captura ele uma trincheira a lésle dc
Guoudecóurí foi nina operação particular-
mente brilhante. O reconhecimento fciío por
tun official revelou quo a trincheira estava
sendo guardada com pouca vigilância, Rea-
lisou-sc um ataque de snrprcza antes do rom-
per do dia e sem preparo .do artilharia, o
qual resultou na sua captura sem maior «iif-
íieuldacle, Diversas metralhadoras o trinta
prisioneiros íoram tomados; todos os con.tr.i-
ataques foram rcpellidos. com grandes perdas
para o inimigo, No sector francês da frente
elo Sómmo foi realisaelo um progresso -vau-
tajoso, sendo feito também bom ..uimero de
prisioneiros, Foram feitos avanços na direi-
Ia dos inglezes, cm direeção a Translóy, c pa
visinhança de Sàilly-Saillisel, ondo a villa
do Eailline foi quasi que inteiramente oc-
cupada o cereando-sè parcialmente a floresta
de St, Pierro Vast. Progresso ainda mais im-
portanto foi feito pelos francezes ao sul do
Somme, Ali, não somente Abtaíücourt foi
inteiramente occupadn, mas o terreno a SOO
jarclas n lésíe foi também capturado. No
mesmo ataquo a villa dc Pressoir foi bri-
ihanto.nien.tc dominada, sendo também toma-
elos terrenos em tuna considerável profuh-dicladc, numa frente do quatro Icilomeitvos no
norio do Chaulnes. Na frente elo Verdun os
francezes oecuparam a villa de Vaus: c Dan-
loup o consolidaram toelo o terreno rec.-n-
temente tomado.

Do 1 do julho a 1 di novembro oa fran-
cezes e inglezes capturaram na frente do
Somme: 71,532 soldados, 1.449 offieiaes,
além de 130 canhões pesados, 172 canhões ele
campanha, 21õ morlei.ro;i ã<3 trincheira
a 081 motralhadorasi

Na frente de Salonica — No seelor ingiez
no Struma foram alcançados novos suecos-
sos, No sector de Monastir os contra-ataques
búlgaros ttm sido completamente repellMos
pelos servios,*

África oriental — O corpo principal ilas
remanescentes forças inimigas continua no
valle do Rufiji, no eleita daquelle rio, unia
região das mais inhospitas o insalubres, da
qual elles parecem não estar dispostos ou
não podem se retirar, cora receio do trocar
a sua má posição por unia ainda peor. numa
ainda mais insalubre região próximo dc- Ma-
bcngcolaiiga, ou por falta do transporte, de-
vido ás deserções dos carregadores. Uni forte
destacamento oeeielental, tendo por base Na-
bouge, ieni estado tentando ciar a mão a uma
força desalojada ele Taboca pelos belgas. A
eohnmia do brigadeiro general Norihey avan-
çou entro estas duas forças. Uma luta sc-
vera tem tido logar dc 22 do novembro em
deante, Nas proximidades dc Nova Iringu
niaiitivemos as nossas posições, perdendoalguns pequenos destacamentos, mas iuíli-
gindo pesadas perdas ao inimigo. Mais ao
sul realisáinos um sueceso proeminente. As
posições inimigas foram assaltadas, fazendo
nós 82 prisioneiros o causando pesados da-
muos ao inimigo,

111 ..i ..1-mTQ.frf, ..wm-mmmr.

Éü ai
DUAS VICTIMAS "'"

A* tarde, foram presos pela policia do 3.V
districto os motoristas Francisco Macedo, do
auto 82G , e Joaquim Caldeira Fonseca, «io aut)
SOO, por tc-rc-üi ntropeladp, respectivíimente,
nas ruas Haddock Lpbo e praça da Bandeira,
os Srs. Joaquim Oliveira, residente a rua Bom
Pastor n. 28, e Antpnio José Ferreira, rcideu-
te á rua João Affonso n. CO, casa VI, Ambas
as victimns foram para a Santa Casa, O Sr]
Ferreira 0 fiscal da Light, onde tem o n, Ü1J.

-t—Hu'»»" '*> _,__

A celebro carta dos Srs índio 1do Brasil o Arthur Lemos (Pm r-ahstra nue teve no Sonnilo, com um
nouQ companheiro, o Sr. índio do Urosll e*.v»
pilcon n cxlstcncia do uma carta quo cllo oseu collofla Arlbur Lemos eucravorain ao Sr..
Lauro BoelriS « íi qual esle ucabu do oc referir
uo fura,

DIhç»H0S ei ttiimlor ludio o íogulnloi¦ —Ivssa cario, conforme o sonlior pude* vcrl<ficar nos "A pedlilon1" do ".lornol" do Imic,
fui cserlpla em foverelro «le PJI2. Naquclla oc»
cuslão íiós tínhamos uma "enlonto" -.oluo ,«
suecessão prosldeiiolal do Pnra. Logo depois
«pio S. Fx. paru IA partiu nnquolln «'poça, 03
nossos amigos começaram a ser perícfluldos o
utó cbaclimdosI Dciiois dls.su nos reliramoi
ijs conceitos políticos que* cniltllmos sobre ^
Sr, Lauro Soilró, lüslâ claro quo sò rellrAmoa
os coqcoltos políticos. -u.' I rr t

dus marinheiros k\ks
Dmis marinheiros gregos, Ellodoro Alil.o

o lhoo Saultto, do vapor "1'iehi", nucorndo
cm nosso porto, fugiram de bordo. Perdidos,
apre.-entariun-so ã policia marítima, dizendo»
se expulsos, As autoridades, apurando o cico
«Ia fuga, rizcram-11'os embarcar novaincnto.-xill;--.——______

Em que foge o con.:raband.s."£i
Pela barraca do guarda tia Alfândega, 110

cães eio porto, passou um indivíduo, loln-a-» ¦
çando um .embrulho. O guarda viu, eu não
o uu, is;o não se snbo bem.

Quando o homem saia já á poria foi aiia-
nbodo pelo guarda n. 13, da policia do porto, I
que lhe tomou o embrulho. Continha c-.lo [relógios "üinegu" e 11111:1 caixa çom jóias |dc ouro, pequenas. Tudo foi approbcndidò.i

O contrabandista, como em todos os outros
casos, dizem os Interessados, fugiu...

OS 1

A Deíesa Nacional svã^
Minas

DELLO HORIZONTE. 11 (Serviço especial
da A NOITE) — Ü Dr, Delfim Moreira con-
vocou uma reunião para amanhã, para a in-»
slallação da comiuissão desto Estado, filial
n Liga de Defesa Nacional.

pe-r

ESTA' LOUCO!'"
O guarda civil 11, 1.028, Mario Bastos, que,hontem, foi ncommetlido do um necesso do

loüciira na Chefnlüra dc Policia, foi removi-,
elo esta tarde para o Hospital Nacional do Alie»
nados.^ Os médicos legislas constataram
lurbaçuó mental do infeliz guarda,

Um pleito em torno de.
um seguro de vida

Contra a Sociedade ele seguros A Victoria", foi
movida uma uce:ão por João Prolasio (.'ajuei»i
ro, para o fim ele cdnipellil-n a lhe pagar, jn»
dicialmente, um seguro de vida, «lo Valor 

'de*

nOiÜOOi?, feilo por D. Maria Joaquina dé 01i<
veira, cin favor de Prolasio. Condem nada, np»
pcllou a companhia para o Supremo, c, Jogo,-
deliberou cm assembléa geral, dissoívcr-se, a
que fez ele faeto.

Iinnietliatanienlc, Prolasio promoveu pela 'ii
Vara Federal inn arresto «le quantia sullicieiu
te para garantir aquelle compromisso, ate- qu<
tenha decisão final na instância superior á ap(
pcllação da companhia.

Ainda a este arresto, A Victoria offcreceil,
embargos, que, na sessão de hoje do Supremo*
Tribunal Federal, foram despresados, senetef
O arresto julgado subsistente,
¦"¦ ¦¦¦¦ ¦>-*-»-«!goc5i^-c-'»» ¦-¦ ¦¦¦—.— 1,

Novo chefe de machinás '
do ^Barroso"

Para substituir o capitão-tenenle Fernan»)
des ele Araújo, ultimamente exòueardo dc che-
fo de machinás «lo cruzador "Barroso", foi
nomeado o ciíficial ele egual patente Alfredo
Scvcriano dos Santo:-,

~«»S3»S»—t-
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i©siip@jfal mo mmt
Garrou uma ialúa

Quando, !i tarde, caiu o temporal, 315 maí
mais se sentiram os seus effeitos.Uma faluà(i
gasolina, "Armezinda", que se dirigia á ilha.
do Governador, tendo ugua no motor, garrou,
indo parar no Moçanguê, Scieulc, a policia
marítima fez seguir uma lancha, que trouxe n
falua para o cáes, evitando desastres possi-»
veia >

* **-*»«bs3'35*í»----8 -.

üs desfalques em iiossus-""
çollectòdas

Ao Supremo Tribunal Federal veiu ter, c-rei
grão elo recurso, mn ".babeas-corpus" preveu»
ti*.o cm favor do Dr, Theoelosio Freire, sob a'
allégação ele que- sc achava o paciente ná imj jmine-ncia ele _soffrer constrangimento illegat/!
visto como, não estando mais em cxercic.io"".ao
Cíwgò do thesoureiro da Delegacia Fiscal elo'
Ceará, cargo que exesceu durante (piatro nn<-
nos, foi a sua prisão pedida pelo delegado fis-;
cal, a propósito de um alcance naqüellá the»
souvária verificado, ele 1:197-5000.

Allegava o paciente «pie as suas contas não
tinham sido ainda liquidadas, nem a fiança
que, cm deposito, garantia seus actos,

O Supremo, decidindo ser, nestes termos, il».
legai a ordem «le prisão do paciente, confir-*
mou a decisão do juiz federal, que conceclefa'
O "habeas-corpus" pedido.
«"-"—•»» ¦»^---^»-*^*>»-»«*«tg^5-a*»»»-«»-.i.'- -¦ 1 .¦¦.¦¦¦¦..-—1 ,,i.É«m_.

O CAFÉ'
Ao preço ele 0Ç-100 por arroba, para o typcí

7, houve hoje negócios no total de 2.SOO sae*»
cas, sendo 2.500 pela manhã e 300 no correr
do dia. Em Nova Yorle a bolsa, hojo, como
bontem, abriu c fechou em baixa. Hontem en-?
traram 4,870 saccas, embarcaram ü.iiOO c fi»
caram em "stock" 833.100 saccas.

íl COMPROMISSO
••''OTinjsacsasíiix&.rcx-a^u^

Visite V. Ex, a nossa exposição cie iro*»
veis, verifique os preços c condições cie
pagamentos. Le Mobilicr'-- Una Chile 3.1i
antiga Ajuda.

Julga-se cio gosto artístico
cie uniu pessoa iielaioinia
por que tem mobilada a
sua cas;>.

*-¦>-—«-

LI

^ Por ter r,è ausentaJo hoje para Minas o Sr,
Mano Carneiro, assumiu o cargo de director
geral «ia Contabilidade do Ministério da Agri-

-Clülura o chefe da^secçtí<n_Sr, üiacie» Fons-ica,

Leandro Maríios S C.
OL'KiVES, 3i?-43»43

QUVlfipR, 03-05.

SVPilB
ÜS.

Dr. Eduard-odeMauaítrícs-
DOETSÇAJ*! Di rii.il" I; StÜCÒSÁS. Ci.lNKA MIÍRi fGEKál,, iíspeeiulieiatle: fcstoiíigb, pülintio e* doetiçiis
nervosas, Eènsultas ilas I} iioras em demite á rua ScW
dc Setembro n. S0. A's 10 ele uiaiiliã-coiisuítas, üppl{«
•iiÇilos ttí yniUiiUJila.s'Jii ajrcços rcduziilos.
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lU-Mimo dos prenilus da loteria da Capital
Federal, plano n. 1110, cxtrnlilda hoje i

A hcíHo detonvolvldA no ultimo dia foi t«i*
tcmunlindn por graiulo numero do pej*
«ou», nlím do fraude mundo oiílemli na.
illdos e repreiitiitniitc-i cslraiifelroii, Os vo**
lunlBi'lo-1 «speclacs «giram pnrallelitmenle
com o» loliladon cffectivo*, deli.ft.nuo •
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MMt£. YVONrtE
yient d-nrrlver de Paris, ftvcc un grand cliòlx

c robes. ele.
1U'.V DAS PALMEIRAS, 12 .liolnfogo)

O <->•pes
l.o'.erir.s eollo-E' quem d.i a loi(.uii.i in.ii- lapida nas

ject nwiorci vanlagcnf no publico.
i„si niaiii/, rua ouvidor 151 - nilaei .Ouvido

lül Onitaiida, 70; Primeiro deMorço, oJ-, l, i-üaciooe
Sâ, 80; licncrâl Câmara, 303.- 8. Uaaloi rua Quiiiío
de Novembro, 60.

AS MISÉRIAS DA POLÍTICA
• ' t, • '¦

Em um quarto d« p«naào
morre repentinamente

um «olho oaeordoto
Vtlho j.l, « tua rouii-to' nilo fazia pie*

ver a morte assim repentinamente. Alu«*;Srft
o padre um eomniodo na caia, 4 rua S3o
Mento n. 1. Nfio tinha movils nem malas.
Esta noite, o padre Luli Snlomito, que cs-
t.iva si5, ícntlu-se mal. Uma anciã, uma aí-
íllcno. Chamaram a Assistência, pouco dc*
pois o padre Salomão morria. Foi o'facto
commiimc.ido d policia do 2o districto, que
removeu o cadáver pura o necrotério. Os
eollegas do morto, da egreja de Santa Rita,
foram tratar do cntcrraincnto.

Era o padre Salomilo 'de nacionalidade
italiana, coutando cerca dc 60 annos. Com-
sigo tinha,, papeis c 4008000 cm dinheiro.
Seus haveres, segundo constou d policia, cs-
lilo no mosteiro dc S. Bento.

» •**»?***¦ '
CÒLLOCAÇÃO COM DOM OHUENADO PA-

It A si'.Ml')l'A acllva c do expediente com-
niorclal n« "Club Parisiense" (Sociedade Rló
Grandcnse dc Sorteios) rua da '-ultanda, 107,
l* andar,

OPREFEITO
e a debacíe

O pão duro

h§fW (grauM
10.1)00

Convidamos o feliz possiii.lor d) bilhete _n.
nue loi premindo cum 15 coittos ua cxlrac<;no do üon-
tem, o (üc rui vendido cm nosso baldio, n vir rc.üUei
a iiiiputanciii ilo prêmio que será paga u boca do
cuf,'u' CAMÕES i COMP

Acção de graça
leonor Machado manda celebrai*; uma mu-

ei cm acção de graça á Virgem beuhora da
Coiiccisiío, pelo completo restabelecimento da

üríive cnfcrmidnde de que foi acommclt dn sua
filha Floripes Machado. Por esle justo mo-

llvo será realisado este piedoso acto no saii-

luario do Coração de Mnrla.no > cyer dom iigo.l.
do corrente; ús 9 horas: Agradece desde já As

pessoas amigas (jue comparecerem.

Maria Eei-reii-a da Cosia
lluiiim

O major Archimodes Frederico Kiap-
pe da Costa llubim, senhora^e filhos
mandam resar unia suissa dc 7' dia sc-
gunila-feirii, 13 do corrente, ás 0 horas,
un egreja de Nossa Senhora da Limpa-
dosa, avenida Passos, por alma do sua

pranteada mãe, sogra e avó D. MARIA I-EIX-
HEIH.V DA COSTA HL'1'IM, fallceida em Per-
m.mhuco, no dia ti do corrente.

Prinieíro tenente Carlos
éabiho da Rocha

A viuva general Marinho da Silva o
fillios convidam seus parentes e aftii-
gos para assistir á missa de 7° dia, que
pelo repouso eterno do seu saudoso ir-
mão e tio Io tenente CAHI.ÜS SADIM)
DA ROCHA, mandam rosar segunda-

feira, 13 do corrente, ás 10 horas, im egreja da
Cruz dos Militares.

Perseguição fantástica!
ISiii Saíâí-ão.aSía noite, foge
peSas ruas cia cidade e
pesistitído, fere o seu

perseguidor
Madrugada. Uma poeira fina de chuva

caia. E aquelle vulto a se esgueirar, pro-
curando a penumbra, apparcceudo aqui e ali, a
luz dos lampeões, despertou as suspeitas do
vigilante nocturno. Passava, longe, o agente
Gustavo ('orles, do 2" districto, que rondava.
O vigilante chamou-o e apontou g vulto ínys-
terioso, que já ia pela rua da Prainha. O
.-iccnte Cortes seguiu-o. Era o ladrão Juiw
Gapiaiign, um dos que mais entradas tem na
policia. Vendo a disposição do agente, aba-
lou numa corrida louca. Era _ fantástico!
\quelhi hora, no silencio da noite, os dous

homens a correr, nm allucihado, a fugir, ou-
tro, excetado, a perseguir. Ruas e ruas toram
passadas. O ladrão, esquivando-se das que
fossem movimentadas, percorria sempre as
mesmas e qualro vezes já tinha passado pela
rua da Prainha, Na ultima, vendo que te
abrira a lelleria n, ti, nclla penetrou, O lei-
leiro ficou assombrado com áquella apparl-
cão e logo após, a dc outro homem. O ladrão,
numa fúria de louco, resistindo A prisão, fez
barricada com umas mesas c atirava as gnr-
ríTfns ao alcance conlra seu perseguidor.

Foi uma lula tremenda. O leiteiro, saindo
á rua a gritar, fez vir soecorro, scmlo a custo
contido o ladrão, que foi autuado no 2° dis-
tricto. . .

O agente Cortês recebeu diversos ferimentos.

melhor Impressão do seu aproveitamento
nas manobras. Hnsla dizer que elles levanta-
rum acampamento aiile-liontem, As 17 ho-
ras, anoiteceram cin marcha e tomada de po-
stçõcs, passaram a noite a postos, pelas cs-
Iradas enlameadas, pelos charcos e aloleiros,
iiròteando cm outros pontos, para, no ama-
nhecer do dia, hontem, entrarem cm couta-
cto, offensiva c defensiva, suppoitnnilo ai-
saltos As trincheiras, cargas de cavallaria, cs-
caladas ns collinas, toda sorte, enifiin, de
choques, que tiveram n feição de verdade!-
ros combates, tal o ardor e a observância da
technica militar. Xo combato desse dia de-
rnm-se até sccnns bem dignas de registo,
que, por certo, não passaram despercebidas
dos commnndos, umas da feição caracterisli-
ca da guerra, outras, com esse enracteristieo
próprio do bom humor da nossa raça, mes-
mo nus mais empenhados momentos,

Caíram prisioneiros, cm ninhos os lados,
em condições diversas, cada qual mais curió-
sa. Deram-se episódios emocionantes, de
apanha dos soldados postos fora de comba-
te, 12 no mais acceso da refrega, embora si-
mul.ida, chegaram muitos a ter tão uitida a
illusão da verdade, que se atiravam, nn dc-
fçsft de um posto, com verdadeiro sacrifício
da vida, como dous pelotões de infantaria,
quo enfrentaram resolutamente uma carga
dc cavallaria, até sentirem as patas dos ca-
vallos, E como cm tempo do guerra... sur-
giram contos e historias. Assim a que se
contou, dc ter sido aprisionado o !)" batalhão
dc infantaria, composto em sua quasi tota-
lidade dc voluntários èspcciacs.

A historia teve origem mim ponto falso
do combate, Foi o caso que, certa força de
cavallaria, do partido vermelho, contornando
uma posição elevada, foi sair cm frente A
Villa Militar. Essa operação foi assignnladn
a tempo, de forma que pode ser a cavallaria
esperada por uma secção de metralhadoras,
que a atacou de surpresa ao desembocar,

Secundaram essa defesa dous pelotões do
9°, únicos restantes do batalhão que havia
ficado de reserva. A cavallaria, porém, pas-
sou e entrou na Villa, dando como tendo fei-
to prisioneiros os referidos pelotões do 9o,
Entretanto, antes disso, alguns momentos, o
commandanto do 3o regimento tinha recebido
communieação de que a metralhadora, dc
embosenda, havia dizimado áquella mesma
cavallaria,..

Por signal que foi nessa mesma oceasião
que um voluntário do 9o salvou da morte
um soldado dc cavallaria que, nn carga, fora
cair dentro de um charco, com o seu cavai-
lo, ficando atolado por baixo do animal.

<•*?**¦ .

Um roubo na Directoria
GoraS de Obras

SWJsas
A propósito do nina noticia ojic pubíi-

eninos na terça-feira sob este tjitulo, fo-
mos procurados por unia grande coinmis-
são de empregados daquclla repartie"lo, que
nos veiu declarar ser inteiramente impro-
ccdcntc a suspeita que a policia lançara
sobre o seu collcga Egydio Oeigcr c o ser-
vente Heitor Costa de' serem responsáveis
pelo desnppareciiiieiito das quatro machi-
nas de escrever.

Disscrani-nos mais que a altitude da po-
licia fora mesmo censurável, pois; detívera,
sem o menor indicio de culpa, e pelo espaço
de 26 horas, o Sr. Egydio Oeigcr, libertan-
do-o apenas a pedido dos próprios chefes
da repartição, que depositam naquellc fun-
ccionario a mais completa confiança, pois
o julgam inteiramente incapaz de praticar o
acto de que teve suspeitas a policia.

i <>•» —.

Drs. 13. Arayão e A. ífioses
'do Instituto de Manguinhos)

Exames do sangue, escarro, urina, vaccinas,
etc. KUA 1)0 ROSÁRIO N. 134, próximo á
Avenida. Tel. 4480 N.

¦ . ¦¦¦ — ¦ mtm—- ———•
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Uui assalto e roubo nos

subúrbios
Com o calor começam ns impreyidcncias.

L deixam portas e janellns mal seguras —
para árejar... — como ti a policia tivesse
obrigação, julgam alguns policiaes,1 dc guar-
dnr as casas dos outros. « j

Ainda esta noite oa ladrões assaltaram a
casn n. 112 da rua Vinte e Quatro! de Maio,
residência do Sr. Arlhur Thompson, de IA
roubaram muitas jóias dc valor e fnmimeros
documentos.

Pelo que apurou a policia do 18°í districto,
entraram elles por uma janella da cozinha e,
no Interior da casa, tudo remexeram, sem que
fossem presentidos. Só pela manhã foi o as-
salto verificado.

Scisniarnm também os ladrões com n
cnsa 9't do largo do Maracanã. E por tres vc-
zes jà a assaltaram, não conseguindo, porém,
roubar cousa alguma. Esta madrugada IA
voltaram e, na falta de melhor cousa, quando
carregavam uma grade de ferro, foram pre-
sentidos, batendo em retirada.

¦ ¦*»**¦ i

Valbit-nos o Senhor Sflo Dra/I O funecionar
Usino do Districto Federal, «o contrario do
nuc acontece no Jogo dc prendai, anui «sla »
vossos viu, n gemer c i\ chorar, opprcJienBlvo
com n perspectiva do bota abaixo, outorlsado
no maléfico projecto apresentado no Cpusollio
Municipal, pelo comparsa Mendes lavarei",
no bojo trazendo a jicrnils-jío para a revisão
do quadro dos funecionarios, com a suppres*
nao do cargo?, a íiit-fio de repartições ou sim-
pies HYÇõc-i e a ornnnlsiição de nnvn tabeliã
do vencimentos. SI, tão sdmciitc autorlsado a
reformar regulamentos, o governador da íl-
dade bollu cm todo o mecanismo do ensino,
deixando « Instrucçilo reduzida a um montão
de cacos de loja de louça, por onde bouve.se
passado nrttlrn macaco, fnell 6 ver O quo VJ10
decorrer da licença sem limite-*, sem freio,
«cm demarcação, concedida pelo 'lu-ler legis-
latlvp da municipalidade, Não ficará nedra
sobre pedra. Os ordenados dos amigos c pn-
rentes serão nuginentados o diminuídos os
dos dcsaffectòs, inclusive o professorado pri-
iu a rio, c.iído em pronunciada ogerlsa, de
par cum ft desordem n ser plantada nos .11-
verãos departamentos dn .idminhtriição, com
graves prejuízos para as parles, com sérios
embaraços pnra os múniclpeo.

Parece que cstA tudo atordoado. Vibrada
pelo presidente dn Republica a formidável
cacetada nas assombrosas negociatas em cn-
geiidraçffo, o pessoal entrou a desatinar, prn-
ficando lod.i a casta dc desorientação. Dahi
a proposição levada ao conhecimento do seus
paros pelo intendente, que, cumulado de favo-
res pelo burgo-mestre, movlmcntador de seu
punho para u assignatura de nomeações dos
seus espoletas cleitoracs. paga taes serviços,
transferindo A ou trem «ttrlbulçôes privativas
aos legisladores sem attender aos Inconvc-
nientes resultantes de semelhante procedi-
mento. E vendo o appíoxlniur do dia .15, c
ignorando si continua a funecionar áquella
assembléa ou cessa tle labutar, os edis apro-
velttun os nltlmos momentos para a adopção
de deliberações Irrcficctldas, capazes de tor-
uar m.ils difíicels as JA complicadas condi-
ções da existência do povo desta movimento-
da e importante capital.

lim vlstii dos precedentes dc sobejo conhe-
oidos, da falta dc descortino observado, da
desordem e da anarcliia plantadas por moti-
vo das reformas levadas a cabo pelo insigue
lainbc-cslrcllus, não é preciso supremo çs-
forço para vaticiunr a serie de desastres c iu-
congruenêins, de abusos c nlteiitndos, de er-
ros e injustiças, naturalmente em prcparatl-
vos para a tremenda cousummnção da obra.
12 o lycurgo cm fóeo que, por oceasião dos
lileitos eleitorães, vae sopplicar aos emprega-
dos da Prefeitura a graça do seu voto, não se
seuliu embaraçado pnra entregar a sorte «lc
tão numerosa corporação ao critério eonvul-
slouadqr do cheia do governo municipal.

Valha-nos o Senhor São Braz 1 Livre-nos da
debacle a resultar da acçãt> do braço do Dr.
Sc-ilré, armado da picareta de uma autorisa-
ção ampla.

fívieio Filho
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No olho úm rua

'¦' •¦-»>; IÇ -V *v '' i

0 MERCADO DE CARNE VEHK li

Quem paasn pela rua .Marechal Floriano,
piíra, olha « cotiimeuta o que ali se vfi.

Tomando tuna grande extensão do pas-
seio, íksúc a Light ate o Itamaraty, esta
estendida uma quantidade enorme de mo-
veis c utensílios próprios de uma padaria,
ati-avançando o transito e abstêmio o livre
commercio daqüelle trecho, e, sobretudo, of-
ferecendo um triste espectaculo ao publico.

Trata-se do despejo dc tuna padaria. Um
pão duro que está roeiulo o seu próprio-
tario, vendo os seus moveis c jilciisilios
no olho da rua, mas uma vergonha, tam-
bem, para os nossos Wros dc civilisado?,

So Matadouro de tianta Crua
ii H i i.
Abatidos bojei C03 rezei, :i.V.' porcos ti

earnelroa • W vltello», ' *'
Maivluintesi ('«lulhl.i E. Uu Mello, íj ¦¦ ,

M p. e 5 e.j Durlneh * C, !I7 r,|' A. Htâ>
dos ft C, 88 r.i 10 p, e .1 o.'i l.lnui .•>. m\u,2
4b r. e 10 p. i FrfluclKO V. Ooulart, 77 r iJ
p. e UO v. | Joflo 1'lnicntit de Abreu, 21» r. i í;ii"
veira Irmftos & 0., 126 r. e 0.1 p,j Baslllò T-,
vares, 10 v. j O, dou Rfllnllilstas, i:t r, | i*ur|i,
nho & Oi". 3íl r.i l*dgnr de Azevedo, '! ,•,. p
1». Oliveira & C.j 01 P.l Pernandoa & lim
condes, OU p.( Augusto M. dn Moita, M •>. i
10 p. o Ul c.j Alexandre V. Sobrinho, ilu n„ )
Sobreira & C, *íl r.

1'orom rejeitadosi 30 2,n r., 13 ii. o o v,
roriiin vendidos: 16 reze-M, com ll.COO Iili.i

8 porcos e 87 fressurni <!e rezes. *
"•Stock"! Cândido B. de Mello, lar. r.j n,.

riscli & Oi, 118: A. Mendes, 800) l.ima fi nJ
lisos, 1204; Francisco v. Goulart, llirij o, dit
Üütailiistas, 101) loão Pimenta do Abreu, i-jh]
Oliveira Irmãos & C.j &01; llnsillo Tavarcr, )¦
Porllnlio & C, 311 l-dgur dc Axcvcdo, 47; ..-L
UllStO M. da Moita, 401; F. )'. Oliveira & C,
50, e Sobreira it C, 13','. Total, U.BOO, '

Nd entreposto de M. Dlogo

O trem chegou a hora.
Vendidos: 001 3,8 i\, 3!'-' p„ .'lll e, e 3G •
Os preços fornni os scgulntos: rezes, de >

o Í800: porcos, a l$200j carreiros, de líüdu ft
2Ç. o vitellos, de 9000 a )•' «0.

Nota — Nos ovinos vieram Incluídos cinca
caprinos.

Exportação

Para exportação foram abatidas hontem :.7
rezes du Oliveira Inrifio' A K,

Forniu rejeitadas duas.
mm. i mtm —

Amanha ao almoço, rabada á bahiana
«3*A Casa Assuinmía, r.viaurunte dc primei

rn ordem, tem diariamente o mais variado
"menu" e os memores vinhos, llua da Assem-
bl.'a. 70. Pronrlolorio Ottomar Mollcr.

-MU» <-

s 7

r

Drs.Leal J unior e Leal ÍNeto
L'speciallstaa tf-m üueiiças dos alhos, ouvido-,
nariz e garganta. Consultas de 1 ás 6— Aí
semhléo n. 00-

•—•*¦;«.*•—i — ' -

era onça
Já passavam das -1 horas, O guarda no-

tturno n. 5, quando rondava á rua Mad-
ilock Lobo, próximo ao largo do Estacio,
teve a sua attenção despertada para uma
enorme «onça», que estava estirada no as-
phalto. De berrante na mão direita e fa-
cão na esquerda, pé ante pé, o n. 5 sc
approximou do bicharoco, e apertou o ga-
tilho. Felizmente, a arma negou fogo.

Não se tratava de onça viva e sim de
uma bellissima pelle ali abandonada por ai-
gum ladrão.

Ao seu lado foi encontrado um guarda-
sol para senhora e uma trouxa com roupas.
(Tudo isso foi levado para a delegacia do
.15o districto policial.

Dr. Dantas de Queiroz;$f ^Sk
iboráx o outros niotliodos modernos <lo tratamento, Con-
eultiisdas S ás 11 da manhã, llua tlruguajana, n. -tü.

Â moda vae pegando..*
Ctiíifo que foi obrtya-lo a

enguíír o jorftaí
Recebemos de Maiihuassu', em .Minas, o

Seguinte telegramma:
MANHUASSU', 10 — O capitão Narmo-

àiú, vereador municipal, acaba de ser no-
vãmente aggredido, tendo sido forçado a
cngulir um jornal. Lutou, durante algum
tempo, com um tropeiro de nome Sebastião,'Ambos, 

feridos, foram autuados cm ílagraii;
íe e recolhidos á cadeia. —— Ruíia*,***

HOJE
Scnsaçioiinl
esUía do

Rei dos cjiiibu
listas

-THO.MAZ-
ZACKAHIAS

no
CA.BÀIHÍT-HES-

rAUlUNTdo
Club Tenentes

do Diabo
Av, Ilio Branco

n. 170
0 mais clejjanle
por excellciicia ^n ..¦.

tícata capital o ondo sc cxliib-jm os.mc'
lliorc-j piógrammai por artislos

lc valor incontestável, sob a direcção do in
egualayel cabiiretier ANDHE' DÜMANOllt

Conforto o luxu cm um meio chie onde se
apreciam o Arte e o Belio

VEílA I.VS..,  Dansarina clássica
GEH3IY  CliantcuíC à diclion
APAÜHINlílTK  Estrclla mundial
ELKCTRA  Cantora chilena
ftOSITA. R0D1UCUEZ.. Cantora mexicana
1 LOU OE CUBA  Cantora liespanhola
BELM0*NT1* ,. Cantora internacional

Variado corpo do bailes.
Orchestra dá primeiia órdom—BREVEMENTE novas

eslréas chegadas dc BUENOS AIRES

in. 1

—»—-«?«-—

Para á construcçáo de um
asylo.,. na Turquia

Dous esperíaihões descobertos
DORES DE MACABU', 11 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — Appareceram boje
nesta localidade dovis indivíduos que sc cll-
ziam missionários, angariadores de donativos
para a construcçção de um as}-lo na Tur-
qtiia,

Taes indivíduos, interrogados, caíram em
contradicções, desapparecendo dentro de mi-
nutos. Não são esses, entretanto, os primei-
ros exploradores do povo que até aqui
vêm, servindo-sc de semelhante expediente.

» »*>*1D»" '

Guaranesia .<
estômago, intestinos e coração..,
TOMÂE UAICALIXAO «DEI-
TAR» e OUTRO ao LEVANTAR

.li III"Olhos, ouvidos
naria a gargan.
Ia. S. José,'r.i

3 ás 5.

Uma festa no Jardim
Zoológico

Vae sor uma festa magnífica a que, em he-
neficio das ohras da esreja do Senhor Santo
Cbristo dos Milagres se realisa no Jardim
Zoológico,

No palco, haverá um acto variado, constai*.-
do de cançonetas, romanzas, diálogos, carica-
turas, palestra por Castro Lopes, "A prima
Laurinda", comedia também de Castro topei,
e a formosa opereta infantil "A promessa de
Magdalena", de Eduardo Vidnl.

Segúir-se-ão os festejos no ar livre, no jar-
dim, adornado dc elegantes barraquinhas,
servidas por gentis senhoritas, os quaes cc-
meçarão ús lü horas, após a execução do pro-
gramma do palco, e constarão de exercícios
.ierobaticos pelos artistas Pantoja e familia
Pery, cânticos infantis, corridas á pó e em
bicyclelas, match de "football" entre os
clubs Villa Isabel e C, R. Flamengo, sendo
offerccido ao vencedor do match um lindo
cbjecto de arte.

1 ¦**•»*•• ,

Raios X »= [lectricidade medica
Exames, phoíographias e ti:atamcntos> pelos
raios X, Applici de electric. nas moléstias em

geral. Dr. J. Toledo Dodsworth.
108, AVENIDA CENTRAL, Tel. 2.326 centra),

Renunciou o ministério
chileno

SANTIAGO, U (A*. A.) - Devido ao
voto de desconfiança'' do Senado, fodos os
membros do ministério apresentaram a sua
renuncia ao presidente da Republica, Sr.
Sanfuentes.
—, 1 m*m> ¦
Exames de sanrjue, anafyses

de urinas, etc.
Drs. Uruno Lobo e Mauricio de Medeiros, da

Faculdade de Medicina r- LnioratOjLÍo de Ana-
lyses e Pesquizas : H.OSAR1Ü 168, esq, praça
Gonçalves Dias. Tel. do l,ab. N 1334.

-*m»*»

Nomeações', exonerações e
transferencias de delegados

de policia
Assumiram hoje os seus cargos o Dr.

Frankiin Gaivão, transferido do '-'Oo districto
policial para o IO", na vaga do Dr. Tliomé
de Andrade, exonerado a pedido; o Dr. San-
tos Netto, delegado de primeira entiancia,
com exercício no '.'Go diíiricto, nomeado para
segunda entrancia, com exercício no 20>- dis-
tricto policial, e o Dr. Severo Bonifim, no-
meado delegado de primeira entrancia, com
exercieio no 2Go districto, actos todos assl-
gnados hontem á noite pelo chefe de policia.

M. R0b6trl0 frClrCÇOewparelhOB e vias urinarias
tagaaaR. Üiriec», 26, («ii. Tel. 6831 C.

Cousâs cie policia
Ella se offpce ás resjene-

rações
JA sc têm dito umas tantas verdades da

acção que a policia desenvolve, creando mal-
feitores, E' ella quem muitas vezes, si não
sempre, crea os nomes de guerra para os
pobres diabos que acabam accéitan.dõ taes
denominações e sc celebrisando com cilas
nos nnnaes do crime. Agora uma outra feição'da acção policial esta sc delineando,

Não permitte o corpo de agentes na rege-
nernção dos transviados. Um iudividuo preso
uma vez como delinqüente, ha dc ser sem-
pre delinqüente) porque esse corpo de poli-
cia precisa manter, afinal, o motivo da sua
exisleneia.

Um caso característico. Braulio Passos, fu-
gido da familia, caiu, bem cedo, na malan-
dragem. Foi preso por diversas vezes e não
escapou da mania policial — ganhou uni np-
pellido, A familia procurou rehabilital-o. Ha
um anno que elle vem sendo fascinado pelo
lar honesto dos seus e ha um anno que con-
segue livrar-se das mis companhias, hielu-
sive a da policia. Agora, os agentes o pren-
dem. O preso apresentou documentos de
como tem estado empregado em uni açougue
o tão bem se íem portado que um cunhado
deu-lhe capilal para se estabelecer, o que
fez, Mas nada disso foi tomado em conside-
ração pela poiiciá, que o processou por va-
dlageiu. E' o cumulo. E i também o resultado
de um prêmio, de dinheiro, Instituído para
o agente dUtt aulor Eiiiuçra •& nrisõfc tír
leetuar, ^.7" 

" " ' "
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Ladrões porcos
Pelo gabinete do ministro da Guerra foi

fornecida A Imprensa a seguinte uota:
"O Sr. ministro da Guerra, tendo chegado

ao seu conhecimento que, pela manhã do ho-
Je, indivíduos desconhecidos, sob o pretexto
de terem ordem de S, Ex., retiraram da cal-
cada em que se achava atirado nm velho ca-
iihão dc ferro, dos que ató bem pouco ser-
viam para ornamento dos logradouros publi-
cos, apezar do nenhum effeito moral desse
roubo, determinou A Directoria do Material
Bellico que tome as devidas providencias no
sentido de verificar esse facto c agir na pu-
nição do aittor do mesmo."

W:^ mmm m ' ^

E
bimpador o poüit-i;* universal

Ir A j"'. i
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(f^^f^í: A TUBERCULOSE

Para evitar a sua
propagai/ao

— s<5 usando o —

HYGIENICAL
Rua Uruguayana, (O,

Sobrado

BONIFACE
o heróe que chora, que rapta, que

ít vinga e que morre porque
ámavii unia creáncinhaj dirá

n I
"'¦imo ?.<Jeus ao povo ciriocn,seu

dentro do seu templo
- O - '

PARISIENSE
• ¦--  i m*9—*

Umá instituição dura*
ra

Um reverso da medalha
A despesa cio tenente

tVFaniiel Rabello
Do Sr. J. Montenegro Cordeiro, recebe-

moâ uma longa carta, que a falta de cs-
paço nos priva dc publicar na integra, em
que, a propósito das declarações que nos
fez o Sr. Mangaju', e que ha dias publi-
cámos Eob este titulo, se diz que cilas
são infundadas.

O tenente Manoel Rabello íoi inspector do
Serviço de Protecçãò aos índios em São
Paulo e não no Paraná, apenas de oito a
dez mezes, sendo inopinadamente retirado
desse cargo, junto com outros officiaes do
Exercito, por ordem do general Menna Bar-
reto quando ministro da Guerra. Para a
ínspectoria de São Paulo foi então nomeado
o Dr. Luiz Bncno Horta Barbosa, a quem
o tenente .Manoel Rabello passou o cargo
depois da respectiva prestação de contas.
Com elle .pois, não sc entendem as acciisá-
ções feitas pelo Sr, .Mangaju'.

Accresce ainda que o tenente Manoel Ra-
bello desde que saiu da Escola Militar, lia
10 annos, esta servindo com o coronel Ron-
don. Ainda agora está no interior de Matto
Grosso em serviço da commissão das linhas
telegraphicas.

¦ ¦**»*••» 
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Resnm-so depois de itmanhtí:
Coronel João de Barecllos, ás 9, na cuj*

de S. Domingos, em Niethcroy* Miguel M<
relles Vizcu, ás 9 1|2, na Candelária; Dr. ,\
tuiiio Dias de Pinnn, ás '.'), na mesma; p.
almas dos irmãos da I. do SS, da antiga '
ás 9 1|2, na matriz do Sacramento*; I). An!
nia Gàldina dos Passos Macedo, ás 11, nn cc/.-
ja de São Francisco de Paula; Alfredo «le Go
viu Vaxelln, ás 10, ua mesma; Augusto Ti
res de Alvarenga, ás 9 1,2, na Cruz dos Mi
tares; D. Maria Ferreira da Costa líubiin,
9, nn egreja da Lampadõsá; Joaquim Ben
As 9 1,*", na egreja do Sanatório
dura.

ENTERROS

em Ca

dou
Vigilantes Nocturttos áa

Candelária
.Os moradores da Candelária estão hoje

de parabéns, porquanto verificam nesta tlata
que ha 27 annos ihes vem prestando iii-
estimayeis serviços os vigilantes noctiirnos
daquellc districto. Vem a propósito se as-
sigiialar que a instituição anniversariante foi
a primeira no gênero fundada nesta capitai,
sendo assim justificáveis as festas cotnme-
morafivas que hoje reúnem os contribuiu-
tes e os vigilantes noeturnos.

-tre*»»» «¦

Peçam lista de preços
Pncuniaticos reformados

ALMAGAN
RUA DA ALFÂNDEGA, no
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"Moleque Marinho" já
está na Detenção

wE preso mais um suspeito
Com a ratificação hoje da prisão dc "Mole-

fine Marinho", indigitado autor do roubo sol'-
1'rido pelo capitalista Fortes, seguiu eilo para
a Casa dc Detenção, onde se acha á disposição
do jui;*.

Em uma pensão na estação do Eugenhç dc
Dentro, foi preso hoje Antônio Ignacio do
Nascimento, catraeiro, qtio so diz proprleta-
rio da alludlda pensão. Entretanto, a policia
procura apurar si dô faeto Ignacio é o agente
parieular de "Moleque Marinho", <íuo o iu-
formava Am pessos dn policitu. fiàg indivíduo

i *»té i-.-t^.í-iM.íBíMvel.

artEisHalkelr»8GJtMobílias a prestações!
H ALFÂNDEGA, iii

Centro Musical do Rio de
Janeiro

Para o grande concerto orchestral or-
ganisado pelo Centro .Musical, em còniníe-
moraçlo à data da proclamaçãp da Repu-
blica, podemos ádeántár o seguinte;

Os Srs. empresários, por uma gentileza
para com o publico carioca, a quem a fes-
ta è dedicada, e também para com o ccn-
tro, resolveram realisa'' as suas «mátinées.)
nesse dia, ás 13 112 horas, afim de que
ás ló horas o publico possa sentir a emo-
çào da execução da symphonia descripti-
va «1812» por uma orchestra dc 150 exo
cuiantes e mais o concurso da banda do
Corpo de Bombeiros, Podemos lambem ade-
antar que em um dos números do pro-
gramma tomará parte a Exma, Sra. D, Ly-
dia de Albuquerque Salgado, que, com a
sua voz de soprano, cantará um trecho
de opera que muito agradará ao publico.

.¦-«<•».. .—

foram sepultados boje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Ma a

Augusta da Silva, ma Vasco da Gama n. !•.¦ ;
Maria Antonia Salandrina. rua Frei Caneca v:.;-
mero SS; Carlot.i Emitia da Fonseca, rua *•''-
Luiz Gonzaga n. lõfí; enfermeiro naval de i1-
classe sargento ajudante líoracio Vieira dt">
Moura, Hospital Central da Marinha; Laur.i,
filha de Joaquina Hora Cardoso, rua dos ( .-
jueiros n. 72; Adelaide de Siqueira dc Sá, ; .:.
Frei Caneca n. 220; Luià Salomão, necrotério
municipal; Maria Luiza, ma da Boit Vista íiu*
mero 0; Araguary, filho de .losó Augusto dó
Araújo Barros, estação de Terra Nova; Ovt.i.* j
cilio, filho de João PrazSo dc Menezes, run'.
S. Carlos u. 36.

No ceniiterio dc S. João Baptista: Julia Caiw
dida da Costa, Casa de Saude S. Scbaslifu ;".
Manoel Josó de Marins, rua Jardim Botanii i '
n. 528; Álvaro, filho dc Nair Pereira da Si:;
va, run do IUachuelo n. ;')8; Scraphiin, fi!1 •.'
de José de Medeiros Silva, rua dos Coquei:
n, lil; Evaristo de Almeida Querido, liem::;
cencia Portugueza; João filho de BenedielO
Fernandes Vaz, rua Huy Barbosa n. '18; Luziíí,'l
filha de Pedro Estuplnham, rua Marqucz --
S. Vicente n. 83.

No cemitério do Carmo: José' Manoel dar
Carvalho Pedroso, Hospital do Carmo.

No cemitério de S. Francisco de Paula: Gui*
lliennc Barbosa Gomes Oliveira, rua D. Alice
n. 97.

—Effcctuou-se hoje o enterro do ngricull •'
Sr, Odilon de Araújo Leite.

O caixão morluario, uc 1" classe, saiu ila
rua Marechal Hermes a. 22, tendo sido feito
o scpultomcnto, cm carneiro, na nccropole ür
S. João Baptista.

—Teve hoje logar o funeral da senlioriia
Glnura Lima, filha do 1° tenente do Exercito
Hmygdio Barbosa Lima.

O feretro era de 1° classe e saiu do hotel
Tijuca para o cemitério dè S. Francisco 'Á..-
vier, oude o enlerramenlo foi feilo cm car*
neiro.

—Serão inliumadps amanhã, no cemitério d^
S. Francisco Xavier: Agostinho Teixeira de
Castro, pae do armador do serviço funerarii"
da Santa Casa da Misericórdia Adolpho Tei-
xeira de Castro, saindo o cortejo fúnebre í-J
10 horas da rua SniifAnnã n. 122, casa XXVIIf,
c Luiza Moreira de Lemos, saindo o atauiie ;¦'.-
9 horas, da rua Theodoro dá Silva n, 23<y
casa VI.

I no**»—-«

Casa Viuva Heory
(Fundada ha 5O annos)

Bebidas linas de toilrn 1.5 qualidades só sc enesn-
train á rua da Assembléa n, 

" 
lil. (próximo ao liug*.

da Carioca).
¦" ' "•!**•¦ »¦

Um incidente nas fronteiras^
da Bolívia com a Ar-

gentina
BUENOS AIRES, 11 (À. A.) - O jpi-

nal, «La Prensa» diz que está sendo íeita(
reservadamente uma investigação sobre o ir.-
cidente oceorrido na fronteira da Bolívia,
enire as autoridades argentinas e bolivi."!-
nas, que deu logar á intervenção cio Dr.
Eleodoro VilIazorT, ministro daquclla Repü-
blica junto ao governo argentino,

ilS-B

TRIO ERNESTO SOUZA
Dyspopsia, .Más digestões. In-
appctència, enxaqueca, pnlpl—íacSòs. Fígado. Inteslinos— fDeposito—Primeiro do Marco li

Um novo aspecto da rüa
Gonçalves Dias

Uma scena cie sangue no
quartel de bombeiros de

Buenos Aires
BUENOS AIRES, 11 (A, A.) _ No quartel

de Bombeiros dèu-so uma tentaviva de as-
sàssinio. O cabo Niiásio Mcrlo, tendo che-
gado um pouco tarde e ligeiramente embrin-
gado ao quartel, foi preso, por ordem supe-
rior, pelo sargento Juliano Lorea, Pela ma-
nhã, quando foi dad o toque de livre sai-
da, o cabo Mcrlo pretendeu abandonar o
quartel, sendo, porém, impedido de o fazer
pelo sargento Loren. Então Jlerlo apoderou-
se de uma enrabina Mauser e, mirando ascostas de Lorea, fez fogo; nesse momento,
porém, saia do escriptorio. atravessando o
local onde se encontravam Mcrlo e Lorea, obombeiro Oswaldo Costa, que recebeu, o tiro.
ficando gravemente ferido. Merlo dispunha-¦•9 a fazer fogo novamente, quando lh'o
impediram Lorea e outros companheiros
que o subjugaram, sendo levado para « pri-s.-.o do quartel.

t
Poderoso fprliílcante do

:çÔea orgânicas : coração
angue, regulador das fun-

. rins, estômago, intestinos,raqueza dos orgilos gonilaes e dc grande acçSo diure-tica. Únicos depositários — CK-^lilAlUA
| - Rim ío Ouvidor, liiO

Cíd***U'UlUA PAIU*-Ri(

Grande dfenioHção!
—«

Im trecho da rua Gonçalves Dias abaixo
Por este motivo os Srs. Edmundo Carneirtf

& C, joalhciros, á rua Gonçalves Dias 11, 20,
commuriicam que dc 10 de novembro cm dean-
te liquidarão todo o seu escolhido "sloek'
por preços de custo, sendo uma oceasião unien
para compras, Indicámos, pois, quu visiteni
aquellas bem sortidas vitrines,

. ¦arn— ——-—

Conflicto mima casa de
coni modos

Um dos contendores ferido
Na casa de commodos da rua do Lavra-

dio n. 1S3 houve esta manhã um grosso
conflicto eutre os seus inquilinos.

Quando 11 policia do 12° districto chego 1,
já estava ferido a navalha, na cabeça, o 11
quilino Antônio Mendes, copeiro, dè -ia l'n"
uos, o qual aceusava como seu aggressor Ma-
noel de Souza, que se evadiu.

O ferido foi medicado pela Assistência
a policia prendeu quatro dos mais cxal-^-
dos contendores, quo foram Antônio Silva
Santos, Manoel ljoare'}, Alcindo Vjanna.í

\ Itals .Gentil.; 
"
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Amplo
Arejiulo

Confortável

A WIITE— Snbftndo, n dó Novembro fle 19*1 S

Segunda feira-"" JVwT Segunda-feira
L'm tli.ima político dn FOX: Áinbiçitoi -v U.i IOX os melhores elementos
realçam m:i\'l'A KALISil -Da Realidade cnicl o«Pat|i§ aprcseiiw a verdade l

AMBIÇÃO
Z~—--Protacpnísta dos cinco acios nrrebatndoros .MMR. BBRTA KALISH—

Notas religiosas
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HciilIsitr-ic-A nmanhlí, nn egrejn «lc Sanla
líleshoo e Sanla líplilRCllIn, a fc-la dos B0ll|
oxcolios nnrtroolroí, oom missa íolomno, dois
mito no Hvimgelhn, iirocliüBo c ''le-Deum '
com liencan do S.S. Sacramento. A proelsüno
percorrera «. seguinte lllnernrloi num ila 'Al-
fiiiidexii, Uriigiinyhiiii; Ouvidor,' largo de Suo
Francisco do 1'miln, í'tin_ Anilrndas, (.eiicral
Ciiniiirn, nvenliln Passos, rua marechal Blôi
rlimo, pràçn «In lltimbllea. rua <:«iitstltiilc««.
avenida Passos e templo. Tomarão parle nes-
su procissão loiliis ns nsHpcInçooK.

A nilmlnlílraçilo «Ia IiiiioihIwIc do N.
S. do Amparo, do Cascailiirii, fura eelebrar
ainaiihã ii fesla du ma padroeira, « qunl cou-
slu dos seKiiliiles netos rclllflOHOs:

Missa BOÍomno c sermão, ãs 11 horas, ncom-
piinlindii de cânticos sacros.

A'k Kl horas unira cm procissão ft Imagem
dc N. S. du Amparo.

A'h 18 horas, haverá ladainha, fliuln a mini
sc procederá no leilão dc prendas offerccidas
pelos devotos dc Nossa Senhora.

Nó corolo armado no lu.l» «lu egreja tocara
durante a tarde unia liimda de musica inllllnr.

A procissão percorrerá ns seguintes ruas:
estrada dc Sanla Cnir, Amparo. Caetano «Ia
Silva, Cardoso, Florontlnn, llii«|iint.v, llainn-
rutv, Dr. Silva fnimcs, largo «lc Caseadura ate
á rua du Bslnçíio, estrada de Santa Cru» o
capclla.

Qitcrèis sacrificar vossa esposa para galgar na politica posição
mais elevada ?

Jista tentação indescriptivel quc causa tantas victimas, dando a própria honra c a
dignidade da familia para chegar aos seus fins, éanalysada graphicamente, neste

possante e realista drama da vida moderna da FOX-FILM

!=-E_s Um exemplo moralliador — Uma chaga social á mostra 1
•-\s\Sy.S*\ .*"V •*v^\^N.^"-_^N.r-V r**.S~S.S"\J

Por que o Pathé é o cinema das enchentes ?
Porque o Pathé exhibe os melhores ffilms!

Queria
io 

| »J?OKT®a muuiiwr
outro

l.uiz Rodrigues, Alho, residente á rua Nova
dc S. Leopoldo ni 10, «piando, pela madru-
;;.-i<la de hoje, em companhia ele sua ilinasia
Maria da Conceição, passava pela praça da
ilcpublicii, defronte no portão do Quartel
General; teve os seus passos embargados
pelo soldado do Exercito Murtinho «lc Souza,
ipie lhe e.uiz arrebatar n companheira. Vendo
fracassado o seu intento, Martinho, epie cn-
¦onlrou por parte do casal certa resistência,
«leu um formidável soco cm Maria c, com
o facão, produziu uni ferimento na cabeça de
Luiz. A guarda do Quartel, attendeiido aos
.mitos de soccoito, prendeu cm flagrante a
indisciplinada praça, mandando apreseu-
tal-ii ú policia elo 11" districto, onde foi au-
tnadii. As suas victimas foram soecorridas
pela Assistência.

1 m— ¦¦¦

Corridas
das de

A3 dc amanhã no Derby-Club
rndlcnçõcs tia A NOITE para as corrid

amanhã, no Dcrliy-Clúb:
Iiviiainite --- Dictadura
Vvoiinctle — Alida
I.ord Cnnnlhg — Trunfo
Pirque — Krancia '"
ENÉRGICA — GHAGOATA';
Monte Christo --- Helios
ridnlgò — Pógaso
Velhinha -- Alegre

Azares: . , . .
Heroelcs, liuenos Ayrcs, Insígnia, Pislnelito,

KURllAll, Mogy Guassu', Guido Spano e

La Poupée
A«eml.|i:a 100 (enlre AvenWfl c Carioca)

LINDOS VESTIDOS piru leníioriins, nltn noritlado,
desito (iOS(H)O.

I:NX0\'A1:s para btiptlsflilos, «IcsiIh í!,*.$000,
VESTIDOS pnra senbeira», em til*'». Unho c cnmbiain,

Idyl

* <M PALAIS*
SEGUNDA-FEIRA

—«—

Um film largamente annunciadp por
nós, anciosamènte esperado pelo

publico e vivamente invejado
por um nossn concorreute

r1_l' 
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Footbafí
. OS MATCHES Ulv AMANHÃ

S. Christdvão x America
No campo da rua Figueira dc Mello verifi-

car-se-á este encontro. Será juiz nos primei-
ros t/anis ò Sr. Ávila Mello c nos segundos,
Guiííicriiie Pastor.

Pronietlcdor etc boa lula esle encontro tem
]ii-ovocaelo o 

'maior 
interesse nos círculos

'sportiva desta capital.
I Si o America lograr vencer o seu adversa-
rio d.- amanhã, è certo «|iic levantará o cani-
pèóiiato deste anno. Si, entretanto, for ven-
cido e-, conforme e. resultado do seu ultimo
match. empatava com dous outros concorreu-
tes tornando assim o campeonato da prosen-
tc temporada mais animado e interessante no
seu final.

Botafogo x Ândarahy
No campo dn rua General Scveriano reali-

sar-sc-á este outro bom encontro da primeira

Juizes serão James Slerling, nos primeiros
teams. c- Edgard Vieira, nos segundos. _

Conio o anterior, esse encontro, nos primei-
ros leanis desperta certa animação, pois no
primeiro turno o Ândarahy, desenvolvendo
jogo acima «lu.expectativa, derrotou o seu te-
mi vel líntagonista de au iiã.

]•; o llotafogo promettéu pagar com a mes-
hiá moeda ao seu adversário, «pie vae se apre-
sentar cxccllcntemeiitc hem trenaelo.

Guanabara x Villa Isabel

Esle encontro terá por local de realisação
o groiiiid elo Fluinineiisc. A dirfcreiiça, quer
na collocação «píer cm torças, entre ambos, e
niíiiiilesla, razão por «pie pouca animação des-
perta o encontro.

Hóquei rão \' Mangueira
listei e o oulro malch do seguiida divisão

aniiuiiciado pnra amanhã. Realisar-se-a no
.¦limpo do Ândarahy e é bem melhor «pie o aci-
oiíi visto «jue as torça:-, mnis se equilibram.

V team do Villa Isabel x Ul «lo Puladini)
Ilíiiilisur-sc-á amanhã, no campo do Jardim

Zoológico, ás 8 horas, o interessante encontro
enlre o.> leanis acima:

O cnplniii do Villn Isabel solicita por nosso
intermédio o comparccimenlo dos seus ,|ogii-
dores cm campo, á hora acima marcada.

SMEatocycüsmo
A festa do Ciul. Motocyclista Nacional

¦\ninnliã, conforme já anmineiámos, reali-
sar-se-ii a interessante festa de motocyclismo
promovida por este club na parte plana da
estrada ela Gávea.

E' grande a animação despertada pelas
provas a serem disputadas

Consultório Medico
(Só se responde a cartas asslgnadas com

Inlclaes.)
jl j.;_ j;, )\_ _ Já f,,i respondida n sua

curta. Naturalmente, como inuitiis outras,
ainda espera o sua vez para ser publicada.

K '/.. M. - - Henzonto «lc sódio, terpinn hy-
dralada, un 0,20; pôs dc l>owcr, 0,08. Para
uma cápsula. N. 9. Tome !l por dia.

C A. M. E. Ii. I. A. — Antispasm.iiii.
0''n; xarope de marmclli.s. 110 grs.; água «lis-
tillaela, 1-0 grs. Tome !l colbcrcs das «Ic sopa
por dia. .. ^ ,,

II. I. I.. D. A. M. O. —Exame.
A> M. — Tintura «lc digilalis, XV gollas;

xarope de morphina, 20 grs.; água (lislillada
dc louro-ccrejo, 5 grs.: ngua distil nela. U0
grs. Tome nina colher das ele sopa, de 4 cm 4
10g'S'a 

L. f. I.. — 1") Essa affirmação i
falsa. Milian. chefe do serviço syphiligraphi-
co do Exercito francez (composto dc milhões
dc homens) ensaiou sobre um numero consi-
deravel (200 mil!) dc doentes, «pie so a gran-
dc guerra podia reunir, todos os meios «lc
coinbale contra a syphilis o declara ("P««s
Medicai", « dc maio «leste arinoi «pie o 102
6 superior a todos. O Galyl «laia «le 1913,
«•om suecesso niediocrc. 2") Nos nao temos
"102" nem nenhum outro remédio. A") Ivs-
crevemns «. artigo por simples interesse scieii-
tificò; 4") Não acceitainos representações «lc
«liiaesipicr fabricas de produetos mcdiciiiacs.
Medico não vende remédios.

A. 1!. A. T. — Não ha dc que.
.1. A. A. Y. — Exame.
M. A. lt. I. N. H. E; I. R. O. — Provável-

mente trata-se ile uma iufecção syphilitica.
E' prudente esiar de sobreaviso.

L, V. A. — Sulfureto «lc sódio, idem de
barvo, idem de estroncio, ãa 5 grs.; cal pulve-
risàilii amylo, na 16 grs. Um pouco desse po
amassado com água sobre a parte, «leixan-
do-o por 2 a II minulos. Depois lave c passe
ii ni pouco ele va sei i na.• S. E. R; A. 1 — 1°) Está bem medicada.
Deve ter confiança no medico. 2o) Isso não
vae assim tão depressa. Um pouco «lc pa-
ciência. ^ 

NICOI.ÀU CÍANCIO.
m—

Hn rotrolai do amanhã
Progrnmmn dn relrctn n rcnllsnr-sc nmn-

iiha, nn iirncu Sucii/t Pena, «Iit»* 10 ns 33 liorat».
pcln l.nnilu dn llilginln Policiali

Primeira porlo — T. Bnrnlori, Çoitrohne>nicnle, murehn; .1. Mõrihorenii, 1'flvolc, yalwi)N. N.i N. 3, Cnnconler Nnpolltnlni Nt.Nj.i
Siiiidndes do Florlaiiopolls, mnxurlmi O.U.
Moreno. 8ni|dnçfic»i Iniifto;

Segiiiiila parle — N-. N. Policrlo, ono-slcp;
Dohlzolll, l.iiclu de Lnmõrmpori,15. nceçueei,
Tcsi.ro mio. valsa; N. N. O boi 110 lellmdo,
tango; I,. Glnnibnrbn, Tenente-coronel Silvn
Campos, dobrado. ..... , ,No parque da Boa Vi*tn tocar/, n l»nii-
du «Io cucou ruçado "Minas íleroes , sondo
c^e o nrogromma: ,

Primeira parte — S\vin_ Aw»i. ínorejin,
Clioczscinnn; Casta Stunna. sclcçíjio, .i«an au-
lierlj Mnrlnniiii, valsa, Wnldtcufcl; Mclheroy,

Segunda parlo — Walermclon Club. tw;o-
step. Uodeivnll: Prlncezn dos Dollnrs. sele-
ccfío, l.co Pnlll Evn. valsa, Friinz l.ehnr; So
eu, Inngo, Alcniitarii; A cnll lo Arms, murehn,
llidgood. . ...._Programma pura n rei rei a, no pavilhão
dc regulas, pela banda musical do br." dc ca-

'Primeira 
imrlc — Platônico, dobrado; Oro-

ciosa, valsa: Solio. two-stcp; Sentimental,
shollisch; O bíbí. tango.

Segunda parlo — 27< de Fevereiro, ínaznrlia;
Tlp-Top, onc-step; Pódc chorar, polua; Deu-
Kóso. tango; Um adeus, dobrado.

_!_ No jarellin dn Gloria tocara n banda
«Io !l" regimento do Exercito.

i iir ¦

Os milagres commerciaes
I3T .lá nos tinham chamado a oltcnçiio para

o caso. Que fossemos ver com « woprios
«.Rios o milagre commercial <|iie I.A l OI li }•-,
o conhecido estabelecimento do querido Alberto
Viiinnn. á rua dn Assembléa n. 100, estava
operando: era lodo um corso dc senhoritas
«pie ali iam adquirir lindos vestuários pnrn n
estação por preços Inacreditáveis. E era ver-
dade. Admiráveis de bom gosto as confecções
cm filti pnra "jciincs filies", desde CO*?, b,
"par dcssòus lc mnrché", os enxovaes para
li/iptisados, desde II.'.?, completos, os vestidi-
nhos para meninas — lindos! — os costumes

HOJE HOJE
Dous nrtistns dc giniVdc
nomeada e bellc/.n !!!

IlIMlffi
Pròtngonista

Magdalena Celiat

Depois de

_^_i Tm^^n *xl™' ^^^3S ¦

amanhã
Uma reprise anciosá-

mente esperada
c solicitada

para senhoras, cm linha, cambraia, filo, etc.
Goiivenccmo-iiòs: l.A POUPE'E realisa un
niilngrc commercial!

¦M*
OI«o para lamparina — AROMATOb

Ultima novidndd americana!
M.iis lirillio, mnis iluniçân, mais liiirnto!
F.iieoiilra-seá vendo c-m ti.ilo* os armazéns.

Penusiliiiios certies: Co In Pereira Mina «V t.
icUADii itnsAwniK. or. - i— ¦

Deu com a chaleira na
cabeça da mulher

Ròsaiina Figueira dos Santos, moradora
á rim Barão dc Mesquita n. 777, procurou
a policia do 16» districto. Foi queixar-sc
de que seu marido Ângelo dinheiro dos
Santos a aggrcdira com uma chaleira., produ-
zindo-lhe uni ferimento na cabeça. Ângelo
fugiu c a policia registou a queixa.

••«•• '

A Mocidade do Coração
Interprete:
Mlle. Fabiennc Fabreges

"ANoité Mandam
9

ANNIVERSARIOS

MU
O gigante negro da

CABIRIA

O homem de músculos
de aço

SO' i 0101

ai lUiro o l'ctrolco (|U(! gnrnnle a higiene com-
ULIVIbrt p]f.(,,| ,|a ciilieça, pioeluz cabellos tortas e
seiiosos. Viijro Í1SÜ00. Kas l'crl'iiui;uia= c ú rua lini-
gíiayiina n. 00.

Doenças do apparelho dlfles-
tlvo e do svslema nervoso. —
Kalos X. — Dr. Renato de Souza
Lopes*, rua S. losé <9. de 2 ás 4.

¦ ¦¦¦* ¦

Atropelou e loi preso em
flagrante

Quando cm vertiginosa carreira, jo nulo
11 1.081, conduzido pelo «çhauffeitr»;"Joa-
quim Augusto Moreno, atropelou e contun-
diu gravemente Jacintliò'de Souza, dc 38 an-
nos, residente á rua Christino Ferreira 11. 9.
Moreno foi preso cm flagrante c autuado
na delegacia do 15° districto policial, Ja-
ciutlio depois de soccorrido pela Assistência
foi internado na Santa Casa.

A APOSTA

Uin chimparizé genuil
quc mostra como sc pôde

ser eloqüente, representando
mesmo .sem o dom da palavra

film inédito—Cinco actos—-Ciaes Roma

JACK, o macaco quc come !
JACK, o macaco que bebe 1
JACK, o macaco que ri !
JACK, o macaco que chora !
JACK, o macaco que fuma !
JACK, o macaco que rouba !
JACK, o macaco que luta •
JACK, o macaco que escreve!
JACK, o macaco que applaude l
JACK, o macaco 

"que 
castiga!

JACK, o macaco que guerreia !
JACK, o macaco que dansa !
JACK, o macaco que triumpha!

s—-.
&EGUNDA-FEIRA

NO
C//WH FALAIS

Patiaiação

-°*0— —

Biuk eto I.eme
animailissimas tC-m sido as bellas reuniões

no rinli elo Parque do Leme, onde a elite ca-
ri oca se reúne todas as noiles,

A ultima soirée chie de «iiiiiitn-feira foi de
Broiide animação. A immensa pista do rniK
foi pequena para conter o grande numero de
pares epie continuamente desusavam ao som

<le lima banda de musica. A fcsla dc ama-
nhii proinotle ser cuca ul adora.

Tauromachia
Será amanhã (pie na praça dc louros das

Neves, cm Nictheroy, se cumpre o hera orga-r
riisaelo iirograuima tauromachico já aminn-
ciado. A lie|e, epie começará ás IG horas cm
ponlo, teríi luzido brilho, visto quc, além dos
artistas já consagrados; vamos ter uma estrea,
que é a do bahdarilheiro El Saleritò, em subr
stituição de Zapaterin. A cavallo trabalhara
Simões Serra e a pé os espadas Rafael Palcno
e Salvador Gampello. Bandarilheiros: Fran-
cisco Cruz. Marquesito, El Saleritò c l.uiz
Prestes. Os forcados são ns mais arrojados,
capitaneados por .losé Aragão. Dirige a corri-
da o aflcionado Sr. Silvestre Santos.;

Drama em que a energia cavalheiresca sub
stitue o repudio

O \ vulgar dos homens sem espirito

actos \ Walieiar Psilandep /m°*
torneios ' discretas

gentis
Segunda-feira

Elegante

/3

Fazem annos amanhã:
Os Srs. Dr. Aslolpho Rezende, advogado m»

nosso foro; majeir Paulo de Oliveira. Dr.
Cláudio «le Gusmão Urilo Mllc. Hegina. filha
ele. Sr. Dr. Carlos Ferreira «lc Almeida; Dr.
Fcdro Corrêa «le Macedo,

—For motivo de seu anniversario nataliciô
receberá amanhã muitos cumprimentos Mllc
llahy Huy Barbosa, filha do eminente brasi-
leirô Sr.'senador Huy Bnrliosn.

—Faz aunos amanhã 11 senhorita 
"Aosila

Ncry, filha do coronel felippe Ncry.

Fazem annos hoje:
Mllc. Sophia Augusla. filha do Sr. minis-

tro «lu Viação; Mlle. Maria Elisa, filha «to
Sr. Dr. Ângelo da Veiga; coiiiiuciiil.-teleir Ma-
nocl Sinuis, o menino Eiigcniiiho, filho do
capltão-tenente Eugênio da llosa llibeiro e
D. Elisabcth «Io Carmo llibeiro; o acaelemi-
co de direito Arnaiid P. «Ia Fonseca, a me-
nina Stella, filha dò Sr. .loão Bezerra, auxi-
liar do commercio desta praça.
CASAMENTOS

llealisou-se hoje o casanicnlo «lo Sr. Dr.
Paulo dc Campos Porlo, naturalista do .lar-
«Iim Botânico, com Mllc. Anlonictta, filha
do saudoso engenheiro Dr. Eugênio Franco.

—'Effcctuou-sc hoje o enlace matrimonial
«lo Sr. Dr. Oscar «le Rezende (iiiout com O.
Maria de Oliveira llibeiro, filha do Sr. mi-
nistro Oliveira llibeiro.
BAP.TlSApOS

Alipio foi bantisado hoje, n.i malriz «le S.
João Baptista} em Botafogo. Foram seus pa-
drinhos o Sr. capilão Alipio Leal, coininissa-
rio de policia, seu avô, c a senhorita Bosa
Belém. Seus paes, o casal João Huptisla Gon-
çnlvcs-Maria Euloíia l.eal Gouçalves, offere-
cem uma recepção ás pessoas de suas rela-
ções.
CUMPRIMENTOS

Tem sido muilo cumprimentado em sua re-
sidencia, á praça Duque «lc Caxias 11, li, por
motivo da sua recente promoção, o capitão
Herminió Castcllo Branco.
FESTAS

Da plaléa
*—

A fesra artística «le llcnrhiuc Alves, no Car-
Ini Gomes

O corrcclo aclor Henrique Alves, incontesla-
velmenlc a primeira figura da companhia «lo
lilen Tlieatro dc Lisboa, acliinlmenle no nos-
se. Carlos Ge.mes, realiilou hontem a sua fer.-
ta artisliea com uni espectaculò completo, O.
programma, que foi executado á risca, cem-
hIou «Ias representações da tragédia juponeza"l.ei-San" e «Ia revista "De capote e lenço", c
ele uma conferência pelo beneficiado, "Como
vim parar no tlieatro". Henrique Alves rcec-
beu enlhusiasticos appliiiuos e viu o palco
tapisaelo de flores «pie «los ca ma roles e gale-
rias lhe foram atiradas pelos seus amigos e
admiradores.

NOTICIAS
A companhia Vilale representa hoje, em

primeira, a revista "Cinema Star".
O aclor Alcxanelrc Azevedo realisa im

próxima segunda-feira 11 sua festa artística?
110 Recreio. \ peça a representar será a "liva",
de Paulo Barreto, a «juiil já foi representada
cm São Paulo pela companhia Adelina Abran-
ches.

Já está cm mãos do aclor Alexandre
Azevedo uma nova comedia elo Sr. Ciistoelio
Xavier, autor do"Campos na cuscriia",i|ue ai-
cançe.u ruidoso suecesso quando levada á see-
na 110 Triauon.

Espeetaculos para hoje: Republica,
"O rei elo reclame"; Palace, "Cinema Sliir";
llecrciíi, "Siinone"; Carlos Gomes, "De capote
e lenço''; São José, "O Marroeiro".

Segunda-feira

0 Príncipe
A formosa

actriz

Fritz
Petersen

pelaprimeirá
vez,

joga com

Noticiário

O que os funecionarios
públicos esperam do

Senado
' O Dr. A. Máximo Nogueira Penido já
fez entrega ao vice-presidente dessa cnsa
do Congresso Nacional, Sr. senador A. Azc-
redo, da representação solicitando a appro-
vação, cm beneficio do funccionalismo ei-
vil, das medidas a que demos publicidade
ha dias e posteriormente justificadas por
S. S., cm entrevista quc nos concedeu a
2 do corrente.

I rnl.i "Ciilu da
'iítercu osoDr. Êdg-arÀbranie

polo Pnpumolhorax — Rua S. José 106, 6s 8
faoras1 >

"Theatro & Sport"
O numero 107 desta revista, quc nos foi cn-

viado, como os anteriores, vem cheio de boas
pliotographias, bons artigos c, principnlmen-
tc, traz uma cuidada e informante secção
sportiva. _

•TOSE' JUSTO.¦ t+T- —

E ficou cego para sempre
í/T Desgraçado tle mini «íue me fiei em an-

núncios de casas que escolhiam óculos, que
davam "consultas grátis" c quando cuidei dc
mim era tarde para recobrar minha vista, e a
perdi para sempret — dizia, chorando, um po-
bre cego, que mcttia dó e cortava o coração a
•quem o ouviu 1

—Não foi a "Óptica Moderna" que concor-
rou para este infeliz ficar cego pára sempre,
porque a "Óptica Moderna ' sò se limita a
executar fiel o ponsclerioiosamento as receilas
dos Esmos. SrS. médicos oculistas, applican-
do vidros de primeira escolha, transparentes c
absolutamente, hygienioos.
Arthur Jadiatho iRodrigues

ftUA SETE ÔB SETEMBRO, «1

Psilanáe//
SCENAS /

DE /
AMORt /
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0 Sol da ribalta!

O salão,o mar, a campina:
eis o scenario

desta peça interessante

PARISIENSE

Verdadeiro
torneio de

subtilezas
entre dous

rivaes na
ARTE
e na

ii\il

Hcalisa-sc amanhã, ás 11 horas, a entrega
da bandeira ao batalhão «le alumnos do Gy-
ninasió Anglo-llrasileiro, «issim como a iiiini-
guracão de uma linha ele tiro. Essa solemui-
«lade será seguida ele exercicios militares c
suecos. O Sr. presidente da Republica c as
demais autoridades superiores foram couvi-
dados para assistir a essa festa.
BANQUETES

Iteulisou-sc honlem no salão da Associação
elos Empregados 110 Commercio o banquete
offerccido ao Sr. Dr. Oliveira Lima, escriptor
e ministro jvlciiipotenciario aposentado, por
grande numero ele seus amigos e admirado-
res. Ao Sr. conde «lc Affonso Celso coube o
discurso de offerccimciilo, que aliás equiva-
leu por uma ahaly.se elogiosa da acção que o
Sr. Oliveira Lima sempre desenvolveu no cs-
trarigeirò cm prol da cultura c dos interes-
ses nacioiiacs, No mesmo sentido falou o Sr.
deputado Mendonça Martins, cuja oração,
como a do Sr. conde ele Affonso Celso, pro-
vocoii prolongada salva de palmas. Logo cm
seguida o poeta Olegnriò Mariauo recitou,
dedicada a Mmc. Oliveira Lima, uma bailada
dc impressionante lyrismo. O Sr. Oliveira
Lima, agradecendo, leu um discurso, de mui-
ta graça c observação, onde teceu liymnos á
idéa «íe paz, perorando com uam saudação
aos Estados Unielos e a Portugal; que ali se
achavam representados. Mal cessaram os ap-
phuisos ao discurso elo homenageado, o poe-
Ia Hermes Fontes recitou uma ode á paz que
mililo agradou pela riqueza de rimas c ori-
gliialidadc «le imagens. ralaram ainda os
Srs. cônsul dos Estados Unidos c Amaro Ca-
valcanli, fazendo o primeiro iim elogio vi-
brante ao homenageado, brindando o segun-
do o Sr. presidenle da Republica.
REUNIÕES

O Inslilulo dos Advogados rennc-sc na pro-
Nima segunda-feira, afim de proceder A ciei-
ção dos cargos vagos dc Io secretario, 2o vice-
presidenle c 2" supplenle dc 2" sccrc.uio,
VIAJANTES

Apressando a morte
%—— ;i.

Matou-se no hospital, onde
estava internado

Vinha de longe a moléstia e Anlonio Mo-
reira de Azevedo inlernou-sc rio hospital âa
Beneficência Porlugueza. Como fosse in-
curavcl a moléstia c manifestasse Azevedo
idéas ele suicídio, foram feitas á ad ministra-
ção rccommcndaçõcs especiaes. Ocscura-
ram, porém. O resultado foi que Azevedo,
hoje pela manhã, atirou-se de grande altu-
ro, niorrendo quasi instaiitaneanicntc. Mais
tarde foi o facto cònimunicailo á polieia do
li." districto, que pcnnittiu que o cadáver
ficasse 110 necrotério do hospital
examinado.

Anlonio Moreira de Azevedo c
guez, contava 31 annos, solteiro
á travessa do Commercio 11. 15.

onde foi

1 porlu-
e residia

SFXÇA0 INEDITORIAL

Chegou hoje de Caxafnbu', acompaúliadò
de sua familia, o Sr. commendador Vasco
Orligão, «pie foi recebido na gare por muitos
amigos e por uma commissão de directores
da Liga «lo Commercio.
ENFERMOS

Na casa dc saúde do Dr. Firas sujeitou-se
.1 melindrosa operação cirúrgica Mine. A. II,
«lc Souza Bandeira, esposa do Sr. Dr. A. H.
«lc Souza Bandeira, estando actualinente em
boas condições. Foram seus medicos assislen-
tes os Drs. Queiroz Barros, Jorge Gouvc.i e
Jorge SanfAiiua.
LUTO

No cemitério de S. João Baptista foi se-
pultudo hoje o Sr. corofliel Odilon Araújo
Leite, antigo c estimado fazendeiro c chefe

,po'liticó em Juiz de Fora. O finado era genro
da baronezá de Araujo lUaia. O feretro saiu
da casa 11. 22 da rua Martins Ferreira, cm
Botafogo.

mu—'

B8SCOUTOS DUCHES
Antes dc obter o resultado das analyses rc-

queridas em as matérias corantes que einprc-
gamos na confecção dos nossos hiscoulos
"Combinação", não pretendíamos vir a publi-
co discutir o modo pelo qual se conduziu a Di-
recloria «le llygiene Publica do llio dc Jancí-
ro, quando determinou a apprehensão c inu-
tilisação dos nossos referidos biscoutos "Com-

binação" (única das marcas DUC.HEN que
suppdrtou o rigor das medidas hygienicas do
Deparla.mcnto da Saudc do llio), si não fora
chegar uo nosso conhecimento que um espi-
rito de malvadez inqualificável entendeu de
levar a Iodos os jornaes do paiz a referida no-
licia inteiramente deturpada, ao sabor ele scu-í
interesses.

A llygiene Publica do P.io de Janeiro consi-
derou impróprios para o consumo publico TÃO
SOMENTE os nossos hiscoulos "Combinação''

e, 110 entanto, uma agencia telegrapiiicii, sob o
influxo tlc informações desleacs, Iransníilliu
á todo o. Brasil que aquella medida era exten-
siva a Iodos os proibidos "que conlivessem a
marca DUCHEN".

Causaram-nos assombro e eslupefaccão lama-
nha má fé c deslealdade, mas fiquem certos
os nossos detractores de qruc a verdade inteira,
núa e inconfundível apparccerá dentro em
breve, pois .provaremos n evidencia quc os nos-
sos hiscoulos "Combinação", mesmo aquelles
c;uc serviram «le pretexto para n diffainnção
sc-cz e torpe, serão considerados inoffensivos,
porque as matérias corantes que nelles se coiv
têm são puramente VEGETAES e, portanto, da
inteira C completa innocuidadc.

Do rosuílado das analyses dos produetos í
das matérias corantes será dada a mais ampla
publicidade c pela ttncsma verá o publico a in-»
consistência de um acto irrefleelido, reduzido
ás suas verdadeiras proporções.

S. Paulo, 4 de novembro dc 1916.
Sociélé Anonyme,

Anciens Etablisscmcnts Ducheil,

A POLÍCIA?
E' um tormenlo a vagabundagem na rua

Uranos, em Ramoi. !
Ainda esla noite, tttn grupo dc malandros

entrou a provocar os moradores, obrigan-
do as familias a trazer as portas e janel-
Ias fechadas. r{em fim nollcial! Q único
que por lá appareceu foi fiara • 'estação
a serviço da Leopoldina-,e

Principio de incêndio no
gazometro da Central

Devido ao cxlravasamento dc óleo em uma
valia dc resíduos 110 gazometro da Central do
Brasil, deu-se ali, hoje, pela madrugada, um
principio de Incêndio.

O possoal quo pernoita no serviço abafou
o fogo, tendo, entretanto, sido chamado o Cor-
po de Bombeiros, quo, ncndindo em tempo em-
hora, nao teve necí.ssidndo de fuuccionsur.:

V. Ex. deve fazer uma visita
á CASA CINTRA

Av. Itio Eranco 108, antiga confeitaria Castellõcs, onilc
encontrará um granele sorlinionto ele frulns frescas

conservas do tmlas as qualidades

Especial salada dc frutas, sorvetes, refrescos, «He.
-mm—»

Entre dous chauffeurs
A propósito «ia noticia que honlem demos

sobre um confljcto na garoge "Dielrich", pe-
dera-nos «jue â rectífiquemos, dizendo que os
indivíduos compromeltidos nesse conflicto
nflo são "chauffeurs", c apenas simples em-
pregados daquclln garage. j

AO PUBLICO
D. Elisa Rosa de Aguiar Medeiros, propric-

taria da fazenda denominada "Campo Ale-
gre", 110 Estado do Rio de Janeiro (estação de
Belford Roxo), previne ao publico que, con-
forme contrato existente entre ella e o Sr,
Aristides da Silva Quiriiio, para serem vendi-
dos em loles os terrenos da mesma fazenda. ~.
a única pessoa mitòrisada a receber 6 iliuíici-
ro, passar recibos c assignar escripturas rc-
ferentes ás vendas que forem realisadas, — é
o seu procurador Sr. Paulo Barbosa Guim.i
rães, não sc responsabilisando, cm hypolhese
alguma, por quaesquer pagamèríqs feitos a
outra qualquer pessoa.

O seu referido procurado! se ncha á dispo-
siçfio de. todos quc quizerem cflcctuar paga-
mento de prestações da compra dos terrenos
ás quartas, quintas e .sçxlas-feiras, á rua José
Maurício n. 144, das 3 ás 5 horas da tarde, c
aos domingos, na fazenda.

Rio dç Janeiro, 11 dc novembro de lltlti.—
A rogo dc minha mulher Elisa Rosa dc Aguiar
Medeiros, João Medeiros da Silva-
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Loterias da Capita! Fedeial
ftmpinhla dl LottrlH Naeleme*

do Brasil

Extrncçíles publicas, sub n flsooll»
laçilo tio governo federal, ás 2 Ilu e
tios snbbiidns ás M limas; a rua

Visconde dc Itiibmiihy u. Ij

Depoti do aminbl
333 — 34'

Kiolooo
Por I$ú00, cm meios

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

300— 36*mwm
Por 8SO0O, cm décimos

<Js pedidos ilo bilhetes do Inte-
rlor devem ser acompanhados tio
mais liOtl róis para o porto do Cor-
reio e dirigidos aos agentes geraes
Nazarelli & C, rua do Ouvidor
II, !)l, caixa II. 8I7, Teleg. LUS-
VEL e ua casa F. Giiininiáes, Ro-
snrlo, 71, esquina do beco elas (.'an-
eólias, caixa tio Corrido n. 1.27a

iNEUKASTHENIA
0 lleníalosoiiol do Alfredo ilo

C.iivnilio •': » unico quo cura «ta
tcrriiel inelesliii; iuiiuiiieros altos-
tildes.

A venda 11'ns boas pliarnineiaj c
drogarias do Hi-i o dos listados.

Deposito: — 10, Itiui 1" de Março.
- Rio.

Granei Bar eRotisserie
Progresse

II, Largo tle S.Francisco dc Paula, 44
TEI.EPIIOM: 3.81-1 -NORTE

dose .Mi«|ii(;iz Dotnintjiics
O mais conforlavol salão
Cozinha |iiiiniirosa.
Serviço especial dc celas ás 22 liòrasj

scõmpei 11 liadas ile unia saliurosu canja .es-
Dcclal

A primeira casa quo possuo 11111 fogão
Modelo, á visla Uo todos pura refeições
rápidas.

Hygiene, conforto c limpeza
MCHUS;

Amanhã ai almoço:
Maynnnaisc ile lagosta.
Caldo verde nu Progresse.
Sarrabulho á minhota.
Clirneiro au milt .-auce.

ilu jantar, suecesso :
Sons ereine tio iispnrgos.
Pcrii radicado á brusileirt.
Càniio á lieiinçnse.
Vol aux ventsau tüulosiea.
Ostras frescas
Especialidade cm frios.
Succulentu ".itinloiia.

WÍ-

—Adolpho Vasconcellos—

RUA DA QUITANDA 27

COSTUREIRA
MMK. PASSAHEI.LI

Picvine á sua Exma. clientela
que reduziu seus preços; rua
da Assembléa 11. 107, 2" andar,
entre Avenida e largo dá Ca-
rioca. Telep. n. 33 Central.

«t REIS
Faz-se qualquer postiço tle
arto com cabellos caldos
ponteado no salão 3$000
Mtinicüi-e)— Trata-

mento das unhas 35000
Massagens vibruto-

rias, opplicãçâo 25000
Tintura ém cabeça 20$0l)0
Lavagens dccabeça

a  2S0OO
Perfumarias Unas pelos me-

lliorcs preços
Salão exclusivamente paia
senhoras Casa A NOIVA, 80

j rua Rodrigo .Silva 30, antiga' Ourives", cnlro Assòiiibiéíi o
Sete do Setembro, Telephone

1.027. Contrai
=.<*

liiln Lccciona-se. Tra-
• ta-se das 6 ás 7
horas da tarde e das

8 ás 11 horas da manhã, ás se-
gundas, quartas, e sextas, rua
da Quitanda n. 27, sob., com
Miss Ailecn Myers.

Tuberculose
Ornais moderno cspcrifi.-o que cura i

o STEN0L1N0, receitado o admirado polaiÍiotabilidades módicas do paiz o da Eu-
ropa. Cicatriza os pulmões, niata os mi-
crobios, dá vida e saude ás pessoas 1'ra-
eas, anêmicas, tlyspcptiens. neurastheni-
eas c fortalece os nervos, dando o vigor
da mocidade. Drogaria Granado & Filhos,
rÚà.Urugunyaiiti.DI, Vidro 5$; pelo cor-
reio, 7SS00. Centenas tle attestudos 1

Bxternato Maurell da Silva
FUNDADO EM 10O6

jLuisondc Preparatórios e Cursos Intermediário c Primário

8IURNO 
E NOCTURNO ^

DOCENTE: Dr. Aplíbcrto Xavier, Dr. Auto-
nio Leite, Dr. Paninhos du Silva, Dr. Mendes de Aguiar c
Dr. Pedro do Couto, do Pedro II; Dr. Enties de Souza, da
Escola Polytcclitiicnl Dr. Ferreira de Abreu, delegado geral no
Brasil da AssocInçiiO Polytcchiilca Franceza; Dr. Paulo Din-
niantino Lopes, engenheiro civil; Ruy dc Vasconcellos Reis e
Dr. Americano do Brasil.—Secretario: Americano do Brasil.—
Proprietária: Analia Maurell da Silva.

RUA SETE DE SETEMBRO 70

Si fio 1'niii uiiiea iipplirii<;üo Uo
IIUüoi, (t'0') basta pnrnfuzer ile»ii|iparecor INS-
TAXfANKAMLNTBIiPOH
COMPLETO todo o qual.
quer suor fétido do corpo
(noa, sxlllai. etc.) A'von-

d.i na poi fumaria A .NOIVA, run Rodrigo Silva n. 30,0 om todas ai droga-
Ua* o pórfliiiinriai.—Caixa 39000, pelo Correio 2<.1iH). — Aniostrnj gralpllni

ESCOLA NORMAL
O Curso Normal do Preparatórios, o de maior

frequcheia c o de mais notável corpo docente da capital, com
a costumada seriedade, inicia actualmente o CURSO ES-
PECIAL PARA A E. NORMAL, a mensalidades re-
duzidissimas e a cargo de distineta directora e completamente
independente do curso de rapazes. — Uruguayana 39,
I* andar. — Informações de 14 ás 19.

A CURA DAS ULCERAS
Feridas chrònicus, tlartnros, empigens desapparecem

infallivelmeiue em poucos dias com o uso da Pomada
Maravilhosa (pomada antiherpetica) de Th. de Abreu. Mi-
Iliarcs dc curas. Depósitos: Bragança Cid, rua do llospi-
cio 11. 9, e pharmacia Abreu, Voluntários da Pátria n. 245.

DINHEIRO SOBRE JÓIAS
CAUTELAS DO MONTE DE S0CC0RR0

CONDIÇÕES ESPECIAES -
45-47, RUA LUIZ DE CAMÕES, 43-47

Casa GOK1TMSER fundada em 1867
Hcnrv & Armando

Prisão de ventie, dores de cabeça, digestões difliceis, falta.
de appetite, enjôo, zoeiras nos ouvidos, mollesa, etc, não

existem para quem usar as

Pílulas Reguladoras Silva Araújo
DUAS A' NOITE

Efteito certo e suave—Vidro íSpoo
mmmmigm******************m*m*w********%***mt****mtwm

A NOTRE=DArVIE DE PARIS
Grandes saldos em todas as

secções a preços sem prece-
dentes.
Oiflclna de costura e tallleur

pour dames

I Cid.

Esgòlaihciitò nervoso, falta do appe-
tito, cngeirgituineiitos ganglionarios, im-
poloiiciu, ráehilismo, nourasthenin. O
mnis enérgico tônico. Unico que com
11111 só frasco faz augincnlar de nm u
dous kilos nó peso. Milhares do curus.
Em tudas as pharmacias. ücp. Bragança

Ilua do Hospício 11. 9, Granado.—Ilua 1. do Março n. li e T
Vuluutarios n. 24o.

lol
Abrcii,ljlicodoro

Horaoeopaíhia Grande Laboratório e
Pharmacia Homceopa-

thica de
LAGO & C.

Matriz: rua Senador Buzebio, 53 — Rio. Filial: rua da Con»
ceição, 26 — Nictheroy. Preços : 3a ou 5" dymnamisação,
Soo réis; ia ou 2a, i$ooo cada vidro. Pelo Correio, para
qualquer logar, mais 300 réis por vidro, devolvendo-se o ex-
êedente em sellos.

Grandes descontos para vendas em grosso.

r L*i#

l'nioo oue com 11111

adquirida 011 hereditária 0111 todas as
inniiifcstiiçõ03. Itliciimatisiiio, Eeze-
ma.', Ulccras, Tumores, Duros iiuiscu-
lares c ósseas, Dores do cabeça 110-
clurnas, ele. e todas doenças resul-
tantos do impurezas do sangue,
curam-se infaliiyclinonlo com o

só frasco faz dcsiijipareeer qualuiiér

In
colher após as refeições. Eni todas as pharrnacias.

manifestação. Unia

CORAÇÃO
Moléstias do coração, com falia de ar,

cansaço, hydropisias, pós inchados, palpi-
taçõos, doros do lado esquerdo, rhc-unia-
tismo o syphilis do coração, latcjnmonto
das artérias do pescoço, sulTocações, le-
soes, endocaiditeí, dilataçõos dus vasos
desiipparecem com o unico especifico des-
coberto e APPROVADO PELA SAUDE
PUBLICA, 0 CAUD10C.EN0L. Brilhantes
curas 1 Iteccitado pelas íiotabilidades
médicas!

Encontra-so nas boas pharrnacias e
drogarias. Granado & Filhos — Rua da
Uuruguayaua 11. 01, llio de Janeiro.

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

leur, em poucas lições.
Também corta moldes sob medida e

podem ser em fazendas, alinhavados c
provados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Rua Uruguayana 1-10 r andar
TEL. 3.573 NORTE

w*xmm*m**a*mentaãMm**Bmm

PETISQUEIRAS K PORTUGUEZA
filial ila cn*» luirioeiu, tnl. 'Mci Noito,

105, rua do Rosário» 105

iHi, Rl'A DO HOSPÍCIO |8Í'
(cãiilo ila rua da Cuncolçfto)

AMANHA AO ALMOÇOl
Siiiiiiliullioi. portugueza, sa-

liipntcl do leilão, lagosta no
molho vcrtlo, pcixadas c liaea-
lhoadas, passarinhos com
a noz.
AO JA.MAIt!

Sopa creme de aspàigos, sar*
(linhas nas brazas, lilvts de ga-
roupa, coelho assulo, além de
um cardápio muito variado.

Queijo .Ia Seira
Todos o» dim, ostras cruui, inoxlllifloi

d encaj.
Vinhos superiores, chopp da
Manseatica.

IMiii eiiíiii estão ubeitus nos domingos
o luriiidos

Manoel Fornandos Barroca!

FQRT1FICANTES
1 uiam : AllCIllia, e p.ulid-.-z iliis

fttCOS.
Agentes geraes:

Carlos Cruz 4 Coinp, — Ilua 7
i!e Setembro n. 81. — Em fronte

in 1 im-in.i ODEON

Modista
Faz vestidos por qualquer figurino com

toda perleição, rapidez o preços bqralis*
simos. Rua Gonçalves Dius, 37, entrada
pela joalheria Valentim.

TELEPHONE 991 CENTRAL

A IDEAL
Moveis e tapeçarias

- RUA S. JOSÉ' -
Teleplt. 5.324 C.

Compra-se
Ouro, prata, brilhantes e

antigüidade em jóias; pnga-se
bem na avenida Rio Branco,
137. Junto ao Odeon — Joa-
lheria.

DINHEIRO
Empresta-se sobre |oias,
roupas, fazendas, metaes,
pianos, inoveis e tudo

que represente valor

Rua Luiz de Camões a, 60
TELEPllÕMÍTÍríi norte —

{Aberto das 7 horas da
manhã ás7<ja .uoitej.i

J. LIBERAL &C.

«
PANELLAS DE PEDRA

MINEIRAS ))
DELICIOSA COMIDA

Oblcm-se cozinhando-a nas afainadas
p.mellas de pedra «Mineira-» Deposito:
Bazar Villaça.— 120 rua Frei Caneca.—
Louças ferragens, tintas o tro is do co-
zinha por menos 20 •[. que nas outras
casas.

Conservo suas roupas
LIMPAS

BENZINA TITUS
Sem rival pura tirar as manchas,
dos vestidos, tapetes, sedas, luvas;
etc. Vcnde-so ein todas, as pliar-
macias 1$000 o vidro. ' ¦•

bçteillT&comp.
Agentes

Caixa do Correio 1907 , ¦

MOV EIS
Aluga-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-
dade de moveis, podendo as-
sim nossos fieguez.es mobilar
toda a sua casa sem capital; á
rua Riachuclo ir. 7, Casa Pró-
gresso.

I
I
ÍDeposito: 

Rua Rodrigo Silva,
n. 42—1° andar |

v,o ***\****m ****»*****m *****m**m ********** ************ ílS

MAJESTIÇ 1
Charutos litiissimos feitos a.1
mão com superiores tabacosI
de Java, Havana e Bahia. I

4^^1mlkáè
O fortificante rápido, de gos-

to agradável, resultado ideai
nos casos de debilidade geral

F. H. BETEILLE 
'

Representante para o Brasil

Caixa do Correio, 1.907
Ríj dc Janeiro

LOTERIA
di:

S. PAULO
Oiranlldu pelo governo do

Citado " '*
I

1 *-¦¦
ITcrija-lcirn, i.| do corrente

100:0001000
Por s$ooo

Bilhetes á venda cm todas
as cisas lotericas.

TOSSE
O Xarope Peitoral dc

Angico Composto cura'radicalmctue qualquer
tosse, antiga ou recente.
Vende-se eiü todas as
pharrnacias e drogarias

j'| ASTHMA'A cura só se oblom com o especifico
descoberto pelo Dr. King's Piilmci-, o
CAIllHOüE.NOL-, não falha mis alilieçOcs,
odiados no peito, falta dc ar, accessos.
Drogaria C-rumido & Filhos, rua Uru-
guayuna, 91, llio do Janeiro.

•Vidro, 0(5000; pelo Correio, 8$5ÜO.'Atteslados do valor.

CAFÉ' SANTA RITA

wÊm\s^u^Ikv v mn

^*T**l*******i T^Ê wt é**r9**TmW
Tm\mi*jtí&*)******2**aW~buLV

Rpado Acio 11. 81. TeíeplioneMO-l Nerlo
o- rua Marechal floriniio, 'J2. Tcleplione
11218 Norle.
"T

A' ULTIMA HORA
í Figurinos, revistas mundiacs

ei livros diversos; acham-se sem-
pire á venda na avenida Rio
Branco n. 137. Tel. Central
I-.288 - SQR1A e?c BOFFONI,
junto ao Cinema Odeon.

Compra-se
jqualqucr quantidade de jóias velhas

com ou sem pedras, dc qualquer valor c
cautelas do nMontede Soecorro»; paga-so
bem, na rua Gonçalves Dias 11. Ú7.

! Joalheria Valentim
Telephone 901 Contrai

TT
iVendem-se 200.000 do Bra-
Isil. Proposta por carta a R.
i. Motta
I Soledade, 136, Bahia.

Curso de preparatórios
Mensalidade  25^000

'Profosforesdo Pedro II; obteve nos exa-
iifei do anno passado 121 appròvações,
Ncnhiuii dos seus alumnos foi reprovado.
Rüa Sete do Setembro ,11 101, 1- and. r.

/* NAFÊ o
idelangrenier]
IS CONTRAI JSi
1% TOSSE, DEFIUX0, JJ
*&- BR0NCHITE -fi4'^s,?^f

Não precisa de reclame

LAMBARY
Água mineral natural

DEPOSITO GERAL
Rua Theopliilo Ottonl n. 34

Tolcphone Norte 355

Pó ile arroz DORA
Medicinal, adherente e per-

rumado. Lata 2qSooo.
Perfumaria ' rlando Pangsl

Cofres M. W. Ame-
ricanos

Slarca registrada ri. 11.317. Reconhe-
cidos como os mellioies e que maior »e-
gurançà ofioieccm contra fogo e roubo.
Grande «stook» com grandes abatimentos.
Unico depositário: 10-1, Rua Camerino,
10.).

Ha também cofres usados, do outros
fabricantes, nacionaes e estrangeiros, por
metade do seu valor. — Tcleplione Nor-
te 704;

DBRBY-CIvüB
Programma da 21» oorrldn," a * roallsar-so domingo 12 de

novembro do 1010
Grande Prêmio Progresso

!• tmrco — .S15IS DU MARÇO -
l.flOO metros — Anlmues nnclo-
linos tlluiiillcni») — PraüilOlt ...
1 lOiM, 2w>i o mm,

lilloi
1 Diotmlura  i>2
'i D.viiainito • »i» m
!l i-;.|ioit-tu •»•••• •'"

llcroills •; W
I.o Voilii .« '15

17

2" porco - 2 DE AGOSTO •
1,600 metros — Anlmues do «|iin!

M
[0 Diamante
o

l.ií.
uucr pai/. (I In nd Ica nl •— 1'i'cmlosi
112009, 2-109 e UIWUO.

1 li
a .\

ru 11
31.".

2 'i Majestic <>•:"uenoa Aires ....»».•

Kilos

51
03

| -t. ltcvlsor
|5 Velliinhu

M II Alegre  51)
.'r3 pareô — VELOCIDADE -

1.500 metros — Animaes «le qual-
«liior pai/. (Ifníulienp) — Prêmios:
íioooí, 2Wi c yoíoim.

Kll ni
ft Hislorieo

H
í"-' Pirquo .....vi-
fü Jagunço 1

|1 Plslnelilo
[ Zelle ...3I
ir» Torito ...
f Doiücvnrd,•M
[8 I'i-.iiK-i:i .-,

• II 1 H I I I I I,

**********
IIIIMIIHi

.15

51
."nl

51
•II)

51
15

50

•I" parco — GRANDE PRÊMIO
PROGRESSO — 2.400 metros --
Anlmues nacionaes (Tnbclln 1111
— Prcanios: 5:000?, 1:0Ü0? e
150?000*

Kilos
f 1 Enérgica

H'J Delpliim
l." Aboul .

[ II Grngontii
I" Hurrah

2\
|" Flaiicur ..
I.-1 Ciii.-itiiiinbii

f 5 Mysterioso
I" HonJi ...

3i
ii! Snmarilniio
L'7 Triuiuplio 
f8 Escopeln (
19 Estilluujs ,.."?,

110 iíygéa .7
111 Ilelvctia 

• l 1 * • • • •'

• 1 • 1 • • • t.

MIIIIM

9**********9 9,

**********

r.:i
50
50
55
50

57
55
Õ."l
55

57
55
53
55

48
48

parco ITAMAIIATY
1.700 metro-» — Aiilmni-i «le "I»al-
i|iier iinlx (llamIleniO — Prõmloíi
1 ;2WÍ 2m v ÜUSPOOju

I Tnmfo
2 I.onl i'.iiniii|{ -.

|3 Sucro 1
01" 

14 Alegro .1
.1 5 (lo.vtneii/. i.»
I 0 Inslgnlil «

liilws
51

52
5!)

nn
D»
51

fl" iwirco •- SUPPLEMENTAR
— l.tIOO metros -- Aniinnca do
«jiinl(|iier pni/. (línililicnp) — Pre-
mios: 1:0009, 2009 e :I0«U00.

KÜIIH
1 Yvonnoite. -..]
2 Une-nos Aires ,

Í3 Sleiliii 
3

|l Rnulangcr ......;
j 5 Aliiln
'o 

Beatriz »

7'' pareô — 1)11. FRONTIN —
1.750 metros — Anillincs ile qtllll-
quer paiz (Ilnii(liciip) — Proniios:
'.'mjüos, im e (itivono.

Argentino ..,(iuíilo Spano
Pontct Cnnct

:t Fltlolgil 
•I 1'e-gnso 

Kilos
50
50
r.i

8" parco — 17 1)10 SETEMBRO*
— 1.700 metros •- Animaes ile
qualquer paiz (Ifunilieiip- — Pre-
mios: 1:5009, .'mo-? o -lõíOOO.

Mellos
Gòyliicnz 

.'! Stromboli ...
Atlas Monte CliristoMogy. Giiiissú

Kilos
52
50
51
52
•>2
53

O Io .parco será rcallsadd ns 12
e 15 miiiulos. — Manoel Valia-
dão, 2" secretario.

-CAMPE3TRE-
Ourives 37. Tel. 3.666 Norte
Amanhã ao almoço :

Mayonnaise dc garoupa.
Sarrabulho á minhota.
Linguado Rio Grande com

feijão miúdo.
Succulento arroz dc forno

cm canoa.
Ao jantar:

Leitão recheado.
Frango com arroz ao molho

pardo.
Creme d'aspaigos:
Além dos pratos, o «menu»

é variadissinio.
Todos os dias:

Colossal suecesso.
Preços do costume
VSSf^rperyr Verdadeiras telhas

dc asbesto

WTIEWsW.
-MILIOALlARDeU.

Ourives 119-Rio

Curso de tlauta
Agenor Bens, primeiro

prcmio do Instituto Nacional
de Musica, professor de flauta
c solfejo.
RÜA DA CARIOCA, 48

Malas
A Mala Chineza, á rua do I.avradio

n. 01, ó a casa que mais barato vende,
visto o grande sortimento que tem; chama
a attenção dos senhores viajantes.

Chapéos de sol e bengalas
O mais variado sortimento encontra-
se na CASA 1UUBOSA, praça Tira-
dentes 11.1», junto á Camisaria Pro-
grosso.

N. B. — Nesta casa cobrem-se
chapéos o fazem-se concertos com
rapidez c pcifèição.

Aprende-se a ler cm 3o lições (de
meia hora) pela — Arte maravilhosa do
grande poeta lyrico JOÃO DE D13ÜS.'

Vontade c memória, o todos aprendem
em U0 lições, homens, senhoras c cre-
ancas. Explicadorcs-, Santos Braga o
Violeta Braga. - SÃO JOSÉ 52, l.-anda.i

IÈS ft HO 9Ü
para canalisaçãc de águas

VELLON, MOKELLI Sn OOMP
Praia do Cajii n. 08. —Telep. Villa 199.

Fabrica do vigas ocas de cimento ar-
mudo, vergas, lageotas para divisões,
mais leves e econômicas de que qual-
quer outro artigo similar.

Vigas-madros massiças e postes paracercas.

HOTEL AVENIDA
O maior c tnnls Importante- il.»llnmil. Occiiimndn n inclligr f,,,

tuaefio ilu eH

Avenida Rio Hraucó
Servido nor clovmlores olcrtrlcoi
(•'requoiinin niiimiil du U0.0U0 cllen,i», Dliiriii vomiilelii, u punir dj

lind. Tçlog. — AVBNIDA
IIIO DE JANEIRO

Mme. Pereira
Atellíir ilo nioilns o confccíioi. veilf"

•tos no iiit) o lalfolnj, lindo» iliodolo*.
ilnmlo IO0SD0O. Unho. uit»ic» Uno, doMIS a 805; vnlin ilo .'IÓS a 5(j$00ü.

Còftuiiioí, pnlgiiolrs, üliimío», ulllmoi
(lgiirlnói — ilua Solo ilo satoiiiiiro, 103.
la,o|iliono -I 287 Gonlral.

DENTISTA
A. Lnf.es Ribeiro, cirurgião dcn|i«-

tu pala 1'ni-iililiiiln do MOiIioltin da itij
do Jiiiiüiro, enin longa pratica. íiabíi.
Ilin» gniinitlilos. Coiisiillua dintís/nonlo.
Conjultòrlo, .-un du iiuii.m-i.-i d, \>i.

Vendem-se
jóias a preços liuratissinios : n«

rua tioncalvc.i Dius 37

Joalheria Valentim
Telephdno u. ÍMII — OulfnJ

A Syphilis vencida pnr pouco dl-
íiliciro peln novo produetolianccz

ÜAINCEOL
So ução cslavcl, esleiilisanlo c
injeclavel do Ncosiilviirsníi, n.\|ic>
liiiii-ntadii com suecesso nos lios-
pitão» S. I.oüfsi lleaiijon o outros

de Paris o Buenos Aiics

Pintura tis cabcllat - 0^
UA lingo cabelos pnrlii iilarn\en!e, só a
spiiliorns, coiii lloiinó. .UliialmeiUç (.-ii-
riiíito a niaiir porleiçílo nn sou trabalho.
Duração quatro inoüçs. Coinpltlanicnlo
inofiensiyoi 1'rcpíirados recebidos daEuro-
i>.i pelos últimos viioores.

Avenida Gomes 1'reiic u. 108, sobrado.
Telopliiinc õ.SOl! Central.

Externato
Boaventura

Director :
Dr. Oswaldo Boaventura

DOCENTES : Drs. João Ri-
beiro, G. Rucli, Oliveira Mc-
nezes, A. Espinhcira, A. Tliiré
c Mendes Aguiar, professores i!o
Pedro II ; major Dr. Tétíòrio
d!Álbuquerques da E. Militar;
Dr. Brant Morta, da E. Nor-
rif.il ; Drs. J. Mastrángioli^
Monforte e Oswaldo Boavcn-
tura, conhecido educador.

Aulas praticas de physica,
chimica e historia natural.
A disciplina é severa

Rua da Assembléa, 22

A FIDALGA
Ilestaiirniit nndeso lotmoin as nicllil.

res riuiiilins. Itlgdròsn cácolha |'p||à dfai
riiiincnlo, cm carnes, caças o. legumes •
Vinhos, importação.do marcas exclusivas
da caso. Preços inoilisosi

IU'A S. JOSIi',81 Telep. .1.513 C.

Âmm m^9WW*>M: \F*\ m^iaÊHmliV\\*W*%
Vm mr

r & ira eczeinns, moléstias da
pello, artlirilisnío o previne as
lesões cardíacas o de todo o
apparellio cireulaloriò.
„AOENTES GERAES:
CARLOS CltUZ & COMI'.

Rua Sete de Setembro, 81—Rio

Unhas brilhantes
Com o uso constante do Unliolino, as

unhas adquirem uni lindo brilho e cx-
cellenle cor rosada, que não dosappare.ee.
iiinda mesmo depois de lavar as mãos
diversas vezes. Uiii vidro, l$íi()0. Ro-
mette-so pelo Correio por 2$000. Na
«'A' Garrafa Grande», rua Uruguayana
n. GO.

Me n® manam
Com os preparados para a j

pelle. Usem sóa PIÍRÕLINA KSM.U.-
TE, unico que adquiro e t-onserva |
a bellcza du cnlis. Approvado peloInstituto de llolleza de Paris epie-
íiiiado pela Exposição do lliiano. Pre-
ço 3Í00O.
Kncontrn-so ú venda em todas as

perfumarias nqui o eni S. Paulo.

ALTA NOVIDADE
KM

Folhinhas e Blocks
para -19-17

Papelaria Oüeírós.
QUITANDA N. 60

Cabaret Restaurant do
CLUBMOZART
A elegante bonbonnirre da rua Cbilo, 31

Hoje, ás 9 horas, colossal suecesso
do programma de artistas sob a direc-ão
do ARISTOCRÁTICO caburetier GIUST1N0
MINERVINI, cômico moderno, o mais
querido da elite carioca.

Hoje. t soireo » de gala—Grandiosa es-
tréa do ROSIN.l, cantora internacional.

Programma:
LA SÍLIANA, estrella italiana.
G. o M. MINERVINI, no novo repertório.
VISCONDE ABELARDO, celebro ven-

triloquo.
ROSiNA, cantora inlcrnacional.
LA CARMELITA, bailarina hcspanhola.
LA GIOCONDA, cantora italo-argenlina.
IRMÃ MORA, cançonetista.
RAUL, fadista portuguez.

ARTR, MUSICA, FLORES
Orchestra de tziganós, sob a direcção

Io professor brasileiro ERNESTO NERY.
Todos ao Mozai t. Ninguém falte.

Cabellos brancos
Usao brillinnlina iiTriiimplió» paraacas-tanhal-os. l-rasco 3S000. Vende-se nus

seguintes perfumarias: Baniu, Nunes
Casa Postal, Garrafa Grande, Cirio, ller-
niiinny e Granado & C. e em Nictheroy,
drogarias Barcellos, Mixta o Lopes.

ft::
Pneumosine...

»-

Cura radical das insses ninis rebel-
des, broiicliiles, cntiíirlíos, asthina,
o ao ine.-mo lempo tônico para 0
estômago o ligado pólos seus com-

nostos vcgcliio»
A! venda na drogaria Bastos &. Ga-
bíiel; Sete dc Setembro 09, nas boas
p.liarmdcias- o no." doposilp fÇeral:Carlos Cruz (c Ç.|S-' Rua Solo de Se-

tenilíio Ml

RESTAURANTE RECREIO
Grando casa dc polisqucirns onde se

ciiíintrnm fonipro as melhores petis-
queiras desta capilnl. Tem uni grandacai-ainanelião ao ar livre.

4-3, Rua Luiz Gama, 43
(Antiga Espirito Santo)

CURSO DE PREPARATÓRIOS
(Admissão âs Escolas Supe.

riores)
Rua da Carioca n. — I» andar

Professores do Collegio. Pc-
drò II, aulas praticas de physi-ca, chimica e historia natural.
DELICIOSA BEBIDA

wjl^F • //\,

Espumante, rçfrigeranle,
álcool

sem

THEATRO RECREIO

Companhia ALEXANDIIU AZEVEDO
«- Tournée » Cremilda dOliveira

HQJE zzHOJE
A's 7 3/4—Duos sessões—A> 9 3/t

A notável peça cm Ires actos

SIMONE
Simonc, CREMILDA DOLIVEIRA

Notabilissimo trnbhllio do distineto actor
ALEXANDRE AZEVEDO.

Moveis da Marcenaiia Brasileira.

Amanhã, cm a riiulinée n o ó noite —
SIMONE.

Scgiintla-feira — Festu artística do
Alexandre Azevedo—UVA, de João do Rio.

Não havendo passagem de bilhetes,
e>lão estes á disposição do publico na
bilheteria do theatro.

Segunda-feira—Outras novas «stréa-:.

cinema-Tlieatro S. José
Empresa Paschoal Segroto

Companhia nacional, fundada om 1 dc
julho de 1911—Direcção scenica do
actor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchcslia, José Nunes.

HOJE HOJE
11 de novembro do 1910

Na 1» sessão A's 7 horas
A revista portugueza

A' RÉDEA SOLTA
Brilhante desempenho da companhia

nacional
Nas -2» e 3" sessões—A's 8 3/4 e 10 1/2

A revista de costumes cariocasmr 420
Compéres -. Alfredo Silva e João de Deus

Os espectaculos começam pela exhibi-
•;io de lllms cinematogiaphicos.

Amanhã, em s matinio »—O MAR-
ROEIRO e á noite, nas tros sessõJS—A'
RÉDEA SOLTA, Em tnsaio»-*á Üá' O
PiV

Palace Theatre
HOJE, o grande suecesso

iGinema Star
¦ArWsTliJWmil !¦¦ 1111 IMBfMIllimWllWLI

AMANHA
Matinée

üiiii Storl
***v^****m**3aí*ammmte*!9ms*mmmmmm

A' noite, no Lyrico

Fan Fan laTulipe
em beneficio cia Cruz

Vermelha italiana

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & C.

Grande companhia italiana de operetas
CARAMBA-SCOGNAMIGblO

Director artístico, Cav. ENRICO VAI.I.E
—Direcção musical do maestro IJELLEZZA.
HOJE — A's $314 — HOJE

ÊXITO ENORME E ABSOLUTO 1
Opinão unanime da imprensa e publico

O REI DA RECLAME
Novos <s couplets » do Brasileiro no se-

gundo acto.
Suecesso inegualavel do i- actor E.

VALLE, representando em portuguez.

A seguir, a novíssima opcrota—0 DL'-
QUE CASIMIRO.

Amanhã. « malinóo » ás 2 1/2— O REI
DA RECLAME. A' noite e a pedido - A
PRINCEZA DOS DOLLARS.

Segunda-feira, fe-ita artística do mães-
tro UEI.M7.ZA, a opereta de Lchar —
ESIF1M,-S,Q'S !',•..

Bilhetes á venda das 10 áa 4 horas no
(boreal do H;í;ü t edepois do theutra,

THEATRO CARLOS GOMES
Empresa Teixeira Marques—Gerencia de

—A. GòrjiVo —Companhia do Éden-
Theatro, de Lisboa

HOJE: HOJE
Duas sessões—A's 7 3/1 e 9 3/1 da noite

Formidável suecesso do:ta companhia
A revista em dous actos e oito qua-

dros, do Ernesto Rodrigues, Felix Bermu-
des o João Bastos, musica de Felippe
Duarte e Carlos Culderon

DE CAPOTE E LENÇO
Pateta Alegro, HENRIQUE ALVES—

(Compéres) — Micarèmo, MARGARIDA
VELLOSO. O cabo Elysio, Papa-Jantares.
CARLOS LEAL.

Vários papeis brilhanlemonto des-
cmpcnliados por João Silva, Luiz Biav,
José Moraos, Plácido Ferreira, Augusto
Costa, Meduia de Souza, Mary Soller; Sa-
rah Medoiios, Amélia Peri-y, Amélia Pas-
tichi, Tina Coelho o Idalina Lopes.

Amanhã, a matiiidc i, »í S íii •
CAPOTE ELE.NÇ&,

D£

Casino Theatro Plienix

F.m ensaios — A DUQUEZA DO 1!AL
TABARIN.

¦"""iiiirs

Estando retardada n chegada do|
vapor « Demorara » em quo parto

FÁTIMA
MUS

t9man»n||»
realisiim-so hoje, sabbado, 11, 2

sessões, ás 8 e 9 SM-, com sonsacio-
nacs piogranimas, figurando noites a
celebre peça

iWvsIcrios do fraiisfói1-
mis m o

com scenarios transparentes.

Grando exito!

TOURADA
Domingo —

A's -t hora-UIDfll
Neves-Nictheroy

12 do novembro — Domingo
s da tarde — Serão lidados

Propriedade da emprõsu o adquiridos
nos grandes pastos ilo Srs. DURICII & C.

Estica do conhecido bandarilbeiro
«SALliRlTOo

A banda de musica do Corpo de Bom-
beiro amenisará a festa tocando variadas
peças ilo seu vasto repertório.
Domingo próximo — Orando novidade —

Estréa no afanindo bamliirilheirò e
saltador de touros — «MATUHllANA»

1'BEIJOS
Camarotes
Contra barreira de sombra
Sombra'..,
Contra barreira de *ol
Sol-.
Geral por terra ,,,..

Bilhetes A venda do Rio elo intíciro,
desde sabbado, na Tabaearia do Cnle dosEmbaixadores, rua tio Theatro, canto dnrua Scto do Setembro, o nas bilhetei ias na sPrajâ das IS fcoras de domingo em licantc. |

25S00O
'I.Ç0DO
11*000
2S00 -
•I$fnil)
1500

CABARET RESTAURANT DO

G^UB DOS POblTIGOS
RUA UO PASSEIO N. 78

0 mnis chie o elegante desta capital—
nbiidcz-vòus da elite' carioca.

CONFORTO, LUXO, ARTE, BELI.EZA

HOJE 
~~HOJE

GRaNüTOSA estréa da artista CARMI-N
GOMES,çniitòra piirlugiieza.H\il i sempre crescente da applaudidí
artista ANITA BOSCIIEI'1'I.

INEGUALAVEL succçsso da a troupe »
ilo artistas sob a direcção do eleganteea<
baVcticr brasileiro (unico no gencrolJULIO
MO 11 ,\ ES.

FERNANDA BRIAND, canluin á voz.
LA IBÉRIA,bailarina hcspanhola.
I.A FLiillY, cnnlora ilalo-fraiiceza
0LGA BRANDINI, oslrclln italiana.
ANITA BOSCIIETTI.óxccntricii italiana.
Todos estes artistas são contratados cx-

cliisivamonto pela empresa \. PA111SI & t-
OrehoUra de Iziganos •¦d> a direcção

do popuiar maestro PICKMANN.
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