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li população Ja cidade está diminuindo
mos o Interior se povoa

Em trinta mezes já se foram 28.668 pessoas

Hino e bandeira
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Como se vera do texto, as entradas por mar para a cidade foram sobrepujadas
pelas saii/tis para o interior

— A população «Ia cidade eslá diminuindo
extraordinariamente.

O reportei* «pie ouviu cisas palavras im-
mcdlnlamcntc teve n curiosidade de saber o
motivo «le-ssc phenomeno, epie se
canele) desde os princípios ile 191
cidade chegou a ter

9S4.370 habitantes

vem veril'i-
I, «luiilldo a

D.ilü a uni milhão cru mais um arranco,
era uma queslão «le dias e mais nndn. Os jor-
nues fizeram commeiilnrios, uns affirmando
«íue dentro ele sessenta elins a cidade teria o
fiihulo milhão «le habitantes e oulros calcula-
ram que eram precisos noventa dias. Isso
era dc esperar, pois o llio estava em franca
prosperidade. Os effeitos ela pavorosa crise
financeira nindn não se sentiam.

A população ela. cidade, desde 1821, quando
as ruas eram ainda esburacadas, lamacentas,
silenciosas e sem illinninação, até dezembro
dc 1014, iiugmcnlou sempre.

Em IS1.'! a cidade tinha apenas.'
H2.eVJ5 habitantes

segundo o roecnscamentò feito nessa época,
por ordem do então príncipe regente, «pie mais
tarde passou a ser o primeiro imperador do
Diasil.

Desde enlão a população augmenlou sem-
pre, proporcional ã. evolução e ao progresso
(Ia cidade, conforme se verificou num elos cal-
ciilos da Directoria ele) Serviço ele Estatistica,
que figurou lia Exposição Nacional «le 1908.

1-.' uni resumo do curioso quadro «íue apre-
isentamos n seguir aos nossos leitores:

População do Rio dc Janeiro

llreffiiilow

1821...
1831...
1811...
1851.;.
1861...
1871...
1881...
1891...
1900...
1910...

112.(595
126.424
113.7119
109.227
201.319
258.105
372.756
636.744
087.099
981.370

O quadro epie apresentamos foi angmentado
depois da Exposição Nacional, pela mesma re-
ipnrlição epie o organisoli.

.V cidade agora parece «pie está atravessando
um ligeiro período «le decadência, devido uni-
enmenlc aos effeitos da guerra européia, aggra-
vnelos com os da pavorosa crise financeira epie
«travessamos.

Em trinta e Ires mezes, elcsele janeiro de 1914
*tc 30 ele setembro elo corrente anno, n popula-
tito da cidade soffreu um desfalque di

28.668 pessoas

25.201 saldas sobre entradas, apezar dei regres-
so precipitado ele grande numero do viajantes
pntriclos, que se achavam em paizes eslrau
gclros. ,

No anuo seguinte a diminuição dn popul.i
ção conlinua a veri fica r-se sensivelmente. liou-
ve excesso de saldas para os paizes estrangeiro*
e pnra o interior do llrasil, enlre estes os ''sem
Iraballio", embarcados por cunla do .Ministério
da Agricultura.

Em agoslo desse anno, porém, houve um ex-
cesso de 10..".72 entradas, devido ao grande nu-
mero ele retirantes vindos dos Estados «Io nor-
le, onde a secca assolava assustadoramente.

Nos primeiros nove mezes elo corrente anno a
população elo Itio foi desfalcada em mais de
oito mil habitantes.

Entretanto, cm 1910, 1911 e 1912 o excesso
dns entradas foi respectivamente «le 21.370,
15.114 c 17.302 pessoas.Vns a seguir o algarismo da população esla-
cionòti durante quasi um anno.

Procurando explicação ela não permanência
nesta cidade, em 1913, de um grande numerei
ele indivíduos immigrantcs, conseguimos saber
epie eram os effeitos da crise econômica e fi-
nanceira que aclualniente atravessa o paiz, a
qual já se esboçava nesse anno, crise quc se
refleetindo principalmente sobre as industrias,
fez eom epie muitos estabelecimentos fabris,
para não fecharem suas portas, reduzissem o
numere de dias de trabalho, dispensando, mes-
iim, uma parle do v.i pessoal.

Ii' natural, pois, que com essa plelhora de
braços os immigrantcs «pie buscavam trabalho
nesta capital não se fixassem ahi e procuras-
sem, nos municípios do inferior, ha lavoura ou
cm outros misteres, oecupação «íue garantisse
a sua subsistência.

O excesso ele entradas sobre saldas pelei por-
to elo Hio dc Janeiro, no correr de 1913, foi de
31.731 pessoas, mas a Directoria do Serviço «lc
Estatistica aceusa apenas o augniento de 870
habitantes na população da cidade.

E' que no movimento das estradas «le ferro
Central do Brasil, Leopoldina llaihvay, Rio do
Ouro e barcas da Companhia Cantareira, houve
um excesso dc 33.955 saidas.

Fazendo uni balanço do movimento da actual
população da cidade, accrcscentando o excesso
elos nascimentos, verificamos que o Rio tem
acluulmeute

955.702 habitantes

"O Pala" de lioje pede A Cornara quo Iragn
A discussão e fuça aprovar um projeto que,
cm tempos, lho foi aprczcntndo, regulando a*
ocaziôcs cm quo se pode hastear a bandeira
o tocar o hino nacional.

Ha a este respeito, enlre nós, um precon-
collo curlozo. Acha-se <mo o hino só se «leve
tocar cm solenidade* do certo Importância e
só tniubvin cm cazos tais é licito hastear a
bandeira.

Não ê assim, entretanto, que procedem na-
cões, onde o patriotismo ó talvez mais pre-
zndo que na nossa. Ninguém, por exemplo,
dirá que os inglezcs o os francezes menos-
prezam nquello nobre sentimento. No cm-
tanto, o muls apressado dos viajantes, que
tenha ido u qualquer ponto du Inglaterra,
basta para Informar «pio lií, no final de to-
dos os espetáculos, desde o mais rélcs circo
dc feira ou insignificante cinematografo, at«T
o luxuoso esplendor do Covcnt (Jardcn. c do'
regra epie sempre se toquo o hino nacional.

Na França, não se faz isso; mns o direito
do executar a Marselhezn, onde se queira, ú
inteiro o completo. Elo é exercido até cm cs-
p-laculos, cômicos c funnnibulescos.

Qne mal ndvém d'ni ? Nenhum I ITo aUs
uma vanlojcm evidente : é que os filhos de
cada paiz so habituam a associar irre/.isti-
velmenlo u idéia dc pnlria, contida no hino
nacional, a todas as suas alegrias.

Nós temos freqüentemente uma iluzão árls»
tocralica — si assim sc pode dizer — quando',
ouvindo o hino nacional, tocado cni um eir-
co ele feira, isso nos suceliliilizn. Tocado cm
um espetáculo de Opera Lírica, JA ele nos
parece no meio que lhe convém. Mas 6 bom

As defesas subterrâneas
dos teutões tornam in-
-efficaz o bombardeio—
—terrivel dos alliados—

NOVA YORK, 13 (A NOITE) - O Sr.
C. W. Ackcrmann, correspondente especial
da «United Press.) cm Berlim radiotfraphn,
em data de hontem, da frente de batalha
do Somme, via Naticn:

¦ No ponto cm quc me encontro na fren-
te allemã do Somme existe a maior serie
dé fortiíicacões que sc possam ter construi-
do, São fortificações que resistem A for-
midàvel artilharia dos alliados e qne, pela
primeira vez, puderam scr vistas por um
neutro. Fui, com eiicito, o primeiro cidadão
neutro que os allemães admittiram a vi-
sitar as forlificacões subterrâneas.

Observei tambem o bombardeio de Ba-
paume. Sdmcntc ficaram de p5 o campa-
nario da egreja c uma chaminé.

Fui até ás posições mais avançadas. Em
certos pontos, vi 17 linhas de trincheiras
suecessivas, defendidas por varias redes de
arame farpado.

jPosso assegurar, pelo que vi, quc a fren-
te' allemã no Somme é intransponível. Ella
6 agora defendida por baterias subterrâneas,

Houve cm 1911, principalmente depois de (lc
Sarada a guerra na Europa, um excesso il

até onde nenhum canhão pódc penetrar, mes
não esquecer «pie o paiz não está cheio do, es? |n0 aos maís poderosos. ' "'"" '" " 

,Os alliados bombardeam as posições a!-
lemas com furor indcscriptivel. Os alliados
quando atacam uma posição, servem-se si-
multaneamente de grandes canhões, "de ar-
tildaria ligeira e ainda dc granadas dc núo
e de bombas de gazes asphyxiantes. Numa
certa noite, os inglczes dispararam 30.000
bombas dc gazes aspnyxíantcs contra imia
posição allemã, com o fim evidente de a
afacar de manhã. Alas dc manhã, quando se
pronunciava o ataque, os allemães sairam
dê suas tocas illesos e contiveram os "bri-

tannicos.»

menos 27.484 do que em dezembro de 1914, c
ainda com tendências a unia maior diminui-
ção, a destacar-se, diga-se de passagem, esta

Nota desoladora

Desses 955.702, ha, pelo menos., segundo
os cálculos menos pessimistas, Ires mil mise-
raveis, desses cuja desgraça chegou ao ponto
de lhes não permillir um teclo para o abrigo
noclurno, a não ser o dos albergues públicos
ou dos desvãos das portas 1

Fornecedor de cobras

Uma Industria que nasce

Com uma grande cobra enrolada no pes-
r.oço e outra enrolada num braço, andava
n Evaristo de Oliveira, muito naturalmente,
pelas ruas da cidade, exercendo a sua nova
profissão. Não pensem que elle exhibia as
cobras c se exhibia, aproveitando a roda dor.
pápaloos, para ir cobrando niekeis. Não. O
que n Evaristo andava fazendo era proenran-
do quem comprasse o casal das " salomôas",
como elle. as chamava. Porque, elle até já as
linha traludo com um freguez, que não en-
conlrçira.

Mas, quem é esse fregnez, Evaristo ?
E' um desses "camelots", Elles é que

cumpram cobras e. lagurtos para fazer rccla-
me, ajnnlar roda e depois apresentar os seus
sabonetes e pomadas pura callos.

-- E voce é o fornecedor dos "camelots" ?
!'¦ preciso ler muita cobra para se scr for-
necedor.

E' que eu as crio. Desle casal já tenho
oilo filhos. E depois, quando ha mui Ia saída,
i,anulo buscar lá fora. Esse bicho é manso. A
genle. o apanha no matto como si apanhasse
laranja que ene no chão — è sò apanhar com a
mão. Como as vende, Evaristo ?

—• Esle casal dou por trinta mil réis. E olhe
que é bando, porque a Christina, do Merca-
do Novo, pede cincoenttf

Um monumento a Henri=
que Granados

MADRI D, 13 (Havas) -i Telegrapham
de Lenda:

«Foi honlcm inaugurada unia lapide com-
memorativa na casa onde nasceu o maestro
Granados.

O acto foi presidido pelos membros da
municipalidade.

¦ mutm, ¦

Capital cara
Combatendo na commissão de finanças do

Senado a emenda que propõe a reversão do
imposto de transmissão de propriedade, ao
Thesouro Federal, disse o Sr. Alcindo Gnana-
baia qua ".esla cidade não tem culpa de que
se tenha adiado indefinidamente a mudança
da capital da Republica, medida necessária
para atender a interesses econômicos e mo-
racs do paiz".

E' agradável saber que a opinião dos rc-
presenlanles da Capital Federal, pela voz do
muis antorisádo delles, coincide inteiramente
neste assumpto com o sentir de lodo o reslo
do paiz. Raramente se poderá encontrar um
caso lão nitido de verificação do proloquio
popular: "enconlrou-sc a fome com a vonla-
de de comer".

A Capital Federal, além dos cincoenta mil
contos (receita e dividas) que custa aos mu-
nic.ipes, absorve, ainda da receita nacional as
seguintes soturnas:
Com a justiça local, que pas-

sara a ser custeada pelo
Eslado da Guanabara,
quando .se executar o ar-
ligo 'A" da Constituição.,,

Policia, idem, idem
Brigada Policial, idem, •
Cadeias (Casas de Detenção

e Correcçao) i
Serviço de sonde publica
cidade

Bombeiros
Abaslec.ime.nlo de água,.
Esgotos
lllumiiwção da cidade...

peeladores possíveis do Teatro Lírico. Cida-
dãos, tão bons como mis, reputam o circo dc
feira uni espetáculo muito acima de todas as
óperas. E niio sc lhes pode recuzar o direito
ele sustentar essa opinião. 1:1a ó perfeita-
mento lcjitiina.

Com o uzo da bandeira, sucede o mesmo.
Desde que o cidadão não acoberte com ela
uin crime, devidamente qualificado no Codi-
go Penal, não sc vc bem como se ha ele rc-
cuzaf-lho que ele a arvore. Arvora-la é ape-
nas proclamar d sua qualidade de brazi-
leiro.

Si amanhã um armador fizer construir um
Sranile navio, ninguém estranhará «pie no
dia do seu lançamento ao mar ele o enfeite
com a bandeira nacional. 13 dc quc sc trata ?
De um industrial que celebra uma bòa ope-
ração. Mus, si iim vendedor de bilhetes de
loteria enibanileirar a sua caza porque ven-
deu a sorte grande, haverá muita gente iudi-
gnnilü com isso.

E' absurdo. Pois que se acha licito o co-
mercio de bilhetes «le loteria, por «pie impedir
uni negociante, que pagou legalmente todos
os impostos, ele celebrar uma bòa operação
que praticou ? O mal é talvez quc o comer-
cio dc bilhetes ele loteria seja licito; masf si
o é, não sc vè bem ein virtude de «pie erite-
rio se negará a um cidadão brazileiro o di-
reilo de festejar um triumfo que obteve, lem-
brando a s«u qualidade dc brazileiro.

Nós vivemos cm uma grande capital, onde
os dias festivos são numerozos, onde as ceie-
brações cívicas não escasseiam. Quando, por-
tanto, sc decretasse que o hino só poderia ser
tocado em cerimonias oficiais c só ein edifi-
cios oficiais se poderia arvorar a bandeira,
ainda assim teríamos oeaziões numerozas de
ver esla ullima e de ouvir o hino. Mas uma
grande, uma imensa extensão do llrazil, mais
de 99 por cento de sua superfície, não cstA
nesse cazo. 13, si, portanto, o projeto sobre o
hino e a bandeira passasse, a imensa maio-
ria do Brazil não ouviria nunca o seu hino,
não veria nunca a sua bandeira I

O ideal parece bem o contrario do que, com
as melhores intenções, tantos ha que piei-
teiam : o ideal não ei fazer do hino e da ban-
deira de um paiz as testemunhas solenes de
raras solenidade». Mais valeria que cada um,
quando tlves.se embora o mais humilde dos
prazeres, pensasse na sua pátria, evocando-a
sempre, a propozito de todas as suas alegrias,
de todas as suas magnas, fundindo-se com
ela, com ela fazendo corpo, «le um modo in-
dissoluvel.

E', em parte, o qufl realiza o inglez, quan-
do associa o seu hino a Iodos os espetáculos
de regozijo, desde os uais plebeus até os mais
aristocráticos.

Assim, parece que o Congresso faria_ bem
em deixar dormir um projeto tão cheio de
nobres intenções, quanto de exajeradas su-
cctibilidades.

Medeiros c Albuquerque »
UMA LIJE1IU NOTA — Os m<uis ilustreis colopas elVO Pairi,

iiliielinelo so nipu artigo do sábado sobro o Sr. Oliveira Lima—io
aludindo, ó liiulil di«i', com a mais oxlrciiiíi genlilcza—supOcin ejuo
cn mo entreguei a um lalior dcbeneJiiiiio paracalarnoa artigos Jo
meu cmliiõiilo confriido algumas fi-azos conlra a Inglaterra;

1-V um engano. Ambos colaboramos no «Estado Jo S. Paulo:).
Nada, pois, mais natural do quo eu conhecer os artigos ,|uo elo aí
publica. De mais, exatamente porque o sabiaeuluziüitada Inglaterra;
a sua aliluile mo encheu do assombro.

Noto «0 Paiz,i quo niio so (rala do Trazes soltas, Insignificantes.
0 que o Sr. Oliveira l.inia disso categoricamente foi que a Áustria li-
nha lido razão cm atacai- a Servia e ;;ue á Allcinanba sobejavam razões
para combater a Inglaterra. Ninguém—nem o Sr. Bellliiianii Ho-
llvvog — justificou mais claramente a guerra atual t.do ponto de
vista alemão».

Isso não ó um pequeno pormenor.
Unia velha fraze, quc todos aprendemos na aula de latim, diz

que os bons amigos se conhecem nas ocnzMes de desgraça. (Aiui-
eus cortus in ro incerta cernilur:». Pouco imporia, por conseguiu-
lc, que o Sr. Oliveira Unia lenha, antes da guerra, feilo louvores
a Inglaterra, si, quando chegou para esta o momento dc maior
perigo na sua historia, ele justificou a ação dos seus inimigos.

Notem aliaz. os meus dignos colegas dVO Paiz» quo eu não lc-
nho uo meu «nliadismoô a menor intolerância, Si sou intraiizijcnto-
mento partidário dos quc lutam pelos Aliados, nunca negarei aos
quo pousam de modo contrario o direito de fazê-lo. Nunca, uor
isso, os suspeitarei nem do menos intclijcncla nem de menos altivez
do caráter.

0 quo, pbrdmV.sc doro prezar neste cazo á a beleza da linha reta:
n franqueza, a lealdade, a afirmação clara o nilida das próprias con-
viceucâ, sem tcriiversaçOes c ambigüidades!

M.A.

NAS ÁGUAS DOS ORÇAMENTOS
¦ >

Gomo caminham os projectos
de monopólio do tabaco e

da naciooalisação dos
segaros

As questões dos monopólio';, dos seguros 0
do fiinio vão sendo mais nglludns no Senado.
Ainda lioju e» autur «le uni dnqtiolles projo-
ctos, o Sr. Alcindo Guanabara, explicava a
collcgas os seus lins.

—Os orçamentos «pio vieram da (.amara,
dizia o senador carioca, assigiialavaiii um
saldo. Sciielo elisciiliihis ua cnininlssao ele
finanças, logo ao primeiro embalo verificou-
so «pio clles traziam um "déficit" que, nu
melhor hyiiolhese, ucceilanelo a opinião do
relalor dn rccoltn, seria ele 18.000'.(IOO-?. Pois
bem. O monopólio deis seguros, no primeiro
anuo, no iniiiinii), dará unia renda «lc
15 000:000*. Ce.in o monopólio do tabaco o
governo recebe logo 15.000:0009000. Só ahi
eslão 110.000:0009000.

R o senador carioca dava outros pormo-
nores.

Procurámos, entretanto, ouvir outros sena-
nores, proseguindo no nosso inquérito,

Os Srs. Ilivaelavia, Araújo (ieícs o Soares
dos Sanlos se manifestaram contra os mo-
nopolios, por principio.

O Sr. Eloy ele Souza dlssc-nos que esse
projecto vem diminuir u renda dos listados
na parte referente ao tabaco, epie ei por clles
taxado. Quanto aos seguros não é conlra.

O Sr. .losé Euzebio declarou-nos!
—Sou favorável á idéa e acabo de dizer

isso ao autor «Ias emendas.
O Sr. Victorino Monleiro logo após a nos-

sa pergunta respondeu:
—Estudei a epiestão. Sou favorável ao mo-

nopolio fiscal; por conseqüência, apprò.vnrci
a idéa.

O Sr. Pereira Lobo teve a mesma opinião
do Sr. Victorino Monleiro.

—Como meio de arrecadação a idéa é boa.
Temos que bem definir o «pie significa mo-
nopolio e privilegio. O monopólio fiscal na-
turalmeiite melhorará a arrecadação. Gohilu-
do, tal assumplo merece uni detido c ponde-
rado estudo.

i li g ie pajíl hilip loi..
,..niasha crise de bom senso

m mesa do Senado
Conseguimos hoje, no Senado, ler o avulso,,

constituindo um folheto, abrangendo dezenas d*
paginas o contenda uni projecto ele oi-çumcnla
geral da Itepublica para 1017, elaborado pelo
Sr. Antônio José ele Araújo Vaseoncellos. A?

0 A. B. C. e o novo gomo argÉlilO
iJ l\ ÉUS

UM AIITIGO DE UM JORNAL CHILENO

fiilmfués as li
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da

1.400:000^000
6.800:000i5000
7.800:0005000

900:0003000

5.600:000?000
2.300:0009000
4.100:00015000
5.O0O:00()íÇ000
7.500:0001000

Somma.. 40.-100:0009000
Não sa desconta desle calculo a renda de

alguns destes serviços, porque não se inclui-
ram nu lisla outras innuinems despesas > lo-
taes, cuja somma « contrabalança, _

Com o <;iic a União, islo é, o pai-, dá cm
um ou tlous annos ao Rio de Janeiro, paru scr-
viços locaes, poderia construir uma grande
capital no centro do paiz e ligal-a ás redes
fèrró-viarias. Nos annos subsequentes o custeio
iião absorveria mais dc uni ou dous mil
contos.

Eis ahi um meio simples de reduzir perma-
nentemente cerca de quarenta mil contos na
despesa da União,

H.;

'¦ Como aqui, commcntou-so largamente cm
tyuonos Aires e cm S-iniiago o adiamento di
vint.i elos ministros das Kclnçôes Exteriores
d.i Argentina e elo Chile ao Hio de Janeiro,
pari retribuírem a visita «me o Dr. Lauro
Muller fez ha tempos áquellas capitães.

Dos jornaes que hontem recebemos, quer
os do Hio da Praia, «píer os de Santiago, dc-

Imagem poética moderna

íá,

^^> ¦ ,,¦¦' — ¦ ¦ ¦ ¦ - -a»^

O poeta — Meu amigo! O meu patriotÍ6BIO
é tão soiido como um cofre íoito.l

' 
O miiiislro Bccil

pjéiieiidc-se .facilmente dos commentarios que
fazem que o adiamento não foi motivado,
como aqui e lã se pretendeu, pela inípossibi-
lidade de chegarem aqui os dous ministros a
15 de novembro. Foi esse, entretanto, o pre-
texto de que lanè-ou mão a diplomacia para
justificar o adiamento da visita dos chancel-
íéres argentino e chileno ao Rio de Janeiro.

Dé quantos artigos e commentarios vimos
nos jornaes do Hio da Prata e do_ Pacifico
sobre este bicidente da politica internado-
iial sul-americana, nenhum talvqz como o
qüe "La Union", dc Santiago, publicou a 1
dp corrente, exactamente no inesmo dia em
que, offieialmente, se anminciava na capital
do Chile o adiamento dessa visita.

'"La Union", como convém recordar, é, tal-
vèz mesmo mais do que "El Mercúrio", um
jornal bem informado sobre politica inter-
nacional. Pode-se mesmo dizer que esse jor-
nal é, talvez de toda a imprensa sul-america-
na, o que melhores informações possuo, so-
bro assumptos que interessam aos paizes des-
ta parle do continente. E como o artigo de"La Union" a que nos vinios referindo foi
largamente transcripto por outros jornacs
chilenos e argentinos, vamos tambem reprif-
dlizil-o, tanto mais epie elle é uma synthese
níuito clara dos acontecimentos que impedi-
ràm, por agora, a visita dos ministros da Ar-
gentina e «lo Chile ã nossh^capitnl..

O artigo, quo lem por titulo "El secreto de
um cambio", é o seguinte:

t"Os jornaes commentarani a resolução do
governo de adiar indefinidamente a viagem
«to ministro das Relações Exteriores ao Rio
de Janeiro coni o iim ele retribuir a visita do
DV, Lauro Muller. E' fora de duvida que essa
resolução do governo foi devida á altilude
dá ichaiicellaria argentina perante as opiniões
expressas cm Buenos Aires acerca elo trata-
elo do A. 13. C, segundo os quaes esse pacto
tem-, mais .inconvenientes que vantagens e é,
portknto, improcedente a sua ratificação pelo
Congresso argentino.

São estas opiniões novas que, por cerlo,
nem' tódós os argehíihos compartilham. Ha
conveniência, em deixar claramente definida
a .situação «tue surgiu, porque nada ha mais
delicado, que n.s questões internacioua.es, e
nada mais exposto a erros que êstas.áltitu-
des -qrtanilo : não se sabem as suas .origens
nenv os seus alcances.

Como se sabe, existe na Argentina uma
corrente anti-brasileira, pouco numerosa mas
de certa importância pelos elementos que a
constituem, corrente «pie se pode dizer é dl-
rigida pelo ür. Estanisbni ímhmdoa, fcc-mem

de talento e ele influencia innegdvel nos cir-
culos políticos c parlamentares.

Explicado isto, prosigamos. O anterior mi-
nistro das Relações Exteriores, Dr. Luiz Mu-
raturc, esforçou-se quanto i>e')ele para eslrej-
tar as relações entre a sua pátria e o Brasil.
A sua politica de approximação internacional
contribuiu para a conclusão do referido pacto
do A. B, C.v que é, no funtlij, um convite á
concórdia c á paz entre as tres nações. Esse
pacto foi rudemente combatido pelo Dr. V.c-
bailo», primeiramente nas coluninas ele "La
Prensa" e depois na Câmara elos Deputados.
Devido a essa resistência o A. 11. C. não foi
ratificado pelo Congresso argentino. Convém
accrcscentar que o Dr. Zeballos tem sido um
inimigo tenaz do Dr. Murature.

Entretanto, ficava pciídente o pagamento
da visita do chanccller brasileiro. Pensou-se
em fazel-o durante a presidência do Dr. de
Ia Plaza, mas o Sr. Lauro Muller tinha cm-
prehendido uma viagem aos Estados Unidos
e não se podia realisar essa visita. Tendo re-
grcssudo o chanccller brasileiro, tentou-se
retribuir a visita; mas as cousas tinham cn-
tão mudado radicalmente. Ao Dr. Muraturc,
pacifista, franco partidário das approxima-
ções internacionaes c reconstruetor da ami-
sade argentino-brasilcira, suceedeu o Dr.
Becú. do qual basta dizer que é intimo do
Dr. Zebullos e que este é o seu orientador
intellcctual, pára comprchender quaes, são os
seus propósitos e as suas idéas em matéria
internacional. Pelo que se lein visto até aqui,
a politica elo miiiislro dns Relações Exterio-
res argentino é encontrar mão tuelo quanto
fez o seu antecessor e procurar desfazer
quanto elle fez. Com razão ou sem ella? Não
nos incumbe dizel-o.

Tudo isto significa, por conseguinte, uma
mudança no sentimento argentino para com
o Brasil, nem muito menos com o Chile. No
fundo é uma questão de homens, de ciúmes
de politicos «íue não se olham bem e que um
acaso collocou no governo um atrás do oulro.

A nossa situação com o Brasil é exaclu-
mente a mesma que antes, quanto a eordia-
lidade e boa iulelligcncia, Não podíamos fa-
zer outra cousa sinão o que fizemos. No nos-
so entender' não subordinamos a visita á ap-
provação do tratado, porque são duas cousas
differentes. Trata-se agora da retribuição de
um aclo de cortezia internacional, inspirado
lios mais elevados princípios. Mas isso si
viesse a verificar-se tinha de ser levado a
cabo pelos dous ministros «íue devem unia
visita para a qual ficaram compromettidos
simultaneamente.

Em suiiima, não é uma questão entre a Ar-
gentina e o Chile ou entre o Brasil c o Chile,
miis sim entre o Brasil e a Argentina, e ao
dizermos questão referimo-nos simplcsmen-
te ú altitude das chanccllarias, já que o sen-
timento publico em um e oulro paiz perma-
neèe inalterável. E oxalá que seja para sem-
pre."

O mais significativo é que a "Nacion", de
íBuenos Aires, da euial é redactor principal o
Dr. Luiz Muralure, reproduziu tambem este
artigo sem lhe adduzir qualquer commenta-
jrio ou ratificação...
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Política do Districto
Federal

O Sr. Vusconcellos, o aulor do projecto '

primeira vista suppõc-se que esse Sr. Vascon-
ccllos é seniuleir, collega do Sr. Cumes Ilibei-
ro (conhecem '.') nu do Sr. Antônio ele Souza,
quc são realmente senadores da lUpul.lica._ O
Sr. Vaseoncellos não é, porém, nem siquer íim
tendeute municipal. E' apenas um patriota, «pia
se propõe a salvar o paiz...

O Senado, pois, não podia deixar «ic tomar
em consideração as medidas propostas por tão
prestimoso cidadão, epio já teve cm parte esso
seu desejo satisfeito com a publicação feita
na Imprensa Nacional, á cusla dos cofres pu-
blicos, ele seu trabalho, em avulsos o epie está
presentemente em estudo na cpinmissfio ele fi-
nanças daquella cisa do Congresso Nacional.

A titulo de curiosidade damos abaixo alguns
trechos do exótico trabalho do Sr. Yasconeel-
los. Antes, porém, devemos esclarecer, que o,
homem quc se propõe a substituir o l'.ongrcsJ
so, abocanhando-lhc a principal funeção — a\
elaboração dor. orçamentos — é o inesmo epie,
ha tempos, sempre uo sympalhico objectivo tle
salvar a pátria, lançou a idéa do •'lirasiléo",
complicação monetária que alcançou ruidoso
suecesso cômico... Não obstante, o governo
cuslcou-llie unia viagem ao estrangeiro para
mais amplos esluelos, viagem epie, segundo nos
informam, ficou por algumas dezenas dc con-
tos ao Thesouro Nacional. Mas passemos ã
obra do Sr. Araújo e Vaseoncellos, que acaba
ele scr impressa na Imprensa Nacional, loinau-
do tempo a uma porção de empregados e con-
sumindo uma boa quantidade dessa__. couse*
preciosa que é hoje o papel de impressão :

Eis uma parle da introducção :
AO SENADO FEDERAL DO BRASIU

EXCELLENCIAS I
O Brasil, para conservar-se Pátria indapen/

dente, carece que cnila brasileiro, cumpra o sev|
magno dever : — defender o Interesse Bra»!-
loiro, — christãmciite, — amaiulo no próximo,
mais que a si próprio e, pois, délle cuidando :
sem Erotismo.

Todos cliun.im : — a independência da Pa.
tria estã em agonia 1 — a cxlincção do Fun-
(ling a caplivará ás exigências elo Estrangeiro,
seu credor de Dinheiro; estando eoinpletamcil-
te exausto o Thesouro Nacional, é-llie iinprc-
scindivel adquirir substancia aurca, - sugau«
do-a dos BrasileiroB, — exigido sendo : Im»
posto de Honra, isto é, o sacrifício elo bem es-
tar familiar, a carçslin da vida humana, cm ho-
locausto á independência da Pátria urasiieira
— Sòffra, quem soffrer 1

EXCELLENCIAS 1
Dada venia : — ao signatário desle, mero lm>

niilimo servente ela Pátria Brasileira — coil-
sentida sóju n honra da acceilação ela offertd
que, em defesa do Interesse Brasileiro — siu-
ceramenlé foz ao Senado Federal do Brasil, de)
incluso triibního': REDACÇÃO DO ORÇAMEN-
TO 1'EDERAL EM 1017; —seu leor sendo lo-
clinicamente, — sem Egoüsmo — criticado -jf
evidenciará que, ao Thesouro -Nacional, nunca'
mais faltará elemento pecuniário para o pro».
fíresso do Brasil, nem substancia aurca, pant
libertar a Pátria Urasiieira, de exigências dc*
Dinheiro Estrangeiro; desde que, as Heiielas Ffl«
deraes, tenham a sua arrecadação e u sua diá-
trihuição effcctuadas. dc facto : - - consoanlò
o REGIMEN OBÇAMENTARIO FEDERAL DO
BRASIL, — nella estruclurado e, cuja effeclivi-
elaele ele progressiva beneficência ao Interessa,
Brasileiro, depende, apenas, do Congresso X*»-
cional decidir-se ("sem acreção de impostos,
sem exceder o seu poder Iributeiro; obedieiltejl
íis exelusõés eslatuidas no art. !»° da Constitujjj
cão Federal:—dentro da latitude dei seu artigçi
12") a querer piitrioticamente forçar a Keccitá
Federal «Io Brasil, folgando o gyrò mercantil
ela Actividade Brasileira; — dòsaggravaudò'. 6-
lar familiar elos Funecionarios Federacs; desis-
Lindo «le vários impostos e taxas eonlraprqditj
centes; alicerçando o futuro eeonomico-finan-
cciro do Brasil, — libcrlo de exigências do Dt*
nheiro Estranseiro; amparando o Trabalha
Nacional, sem prejudicar, simultaneamente, á«j.
Consumidor Brasileiro, com tal amparo, coWtíj
bindo-lhc possibilidades de melhorar o custo d°>
seu viver; e, o Governo Federal ficar habilije
tado a, não obstante, pagar a Despesa Federal»!
— pontunlimeiile.

E' encerrada a segunda
discussão do projecto
que reforma o Conselho

RSunicípfil
Figurava na ordem do dia ele lioje do Senado

a 2" discussão do projecto que reforma o Con-
felho .Municipal, mandando epie clle seja com-
poslo de 24 membros, sendo 10 eleitos o oito
nomeados pelo presidente du Republica.

Segundo o epie se dizia no Senado, esse pro-
jecto iria soffrer sérios ataques. Quando o
Sr. Urbano Santos níiiiiinciou a sua discussão
o Sr. Fernando .Mendes gritou pelo Sr. Alcin-
do que conversava muilo attenlaínciite com
os Si-.-;. Soares elos Santos o Rivadavia Corrêa.
O Sr. Alcindo não quiz ouvir o senador mar»-
i.iheiise por níais que este o chamasse. Afinal,
foi encerrada, seliii debates, a sdgundoi dis-
cussão «Io projeclo',-

Commcntoü-se o caso, e por esses córoinen-
tarios soube-se quc 6 alto projeclo é gover-namciitnl c por isso não soffrerá einhargor. na
sua marcha c o Conselho Mifnicipal será
constituído segundo o «pie elle determina.

BILHETES POSTÂES
tilPORTUGAL
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ÜMA INAUGURAÇÃO

22 — Com grande solcninidado
hiiiugrnda a estrada de-, ferro dej
a Carvão, assistindo á cerimonia

Lisboa,
foi hoje
Grandeln
os ministros elo Trabalho e do Fomento. To^
das as estações do trajeclo estavam embaiii
deirádas; muitas pliilarmonicas cxeciitnrarif,
com "ònlrain'.', o hyinno nacional, e o povo
manifestem o seu eiithusiasmo é contenta-
ménlo. A região servida pela nova esffaqç
de ferro é rica, estando plenamente ussegu>
rada a vida econômica da empresa o a rit-
zoavcl compensação ao capital empregada^
na construcção.

Este caso — como muitos oulros — dc-1
monstra quc a guerra não entravou o desén-j
volvimento econômico do paiz, héhl ahsorvr
de .1.11 maneira a atlcnção dos podõrea \i(6
blicos, «pie lhes não' possam dedicar-se á soj
Iüção dos diversos problemas do desenvolvi!),

i nieiito da riqueza nacional. — A. Vi.. ^-<a

':*.
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Ecos e novidades
Hulrc n> ni.iiiiii-i niii'Ttiiini-1», o das miiln ri-

(liiiilns, nreiipn lunar tio iIi-i.h.uc essa do
ílojtln officinl a tudo e a lndos, por ntucailu
t a varejo 1 Hc-.ii» o general, qu- apenas p.»»-
an por mu cargo qualquer, como galo pnr
lirn/ns, nio o Miii|,le* soldado ilo pullei», que
prende mu criminoso ou onlrogn a seus mi-
nerlòros um volume ilu papei-, velhos curou-
írndn uu honile, quasi iiAo lia dln cm que nus
jornaes nilo nnpnreça pelo manos mela du/iu
de elogios tmius lavrados em eslylo mais mi
;iiicnos bombástico, gabando nepheíibntlrii-
mente a-, estupendas o extraordinárias vlrlu-
<lt--. cívicas nu militares dos olOginilOH. Ainda
lia «lias iippiircccrnm dous desses elogios; um
ilu Sr. ministro do Iiitorlor a um professor
tio Institui 1 de Musica, pelo zelo, pela eom.
Iietencln, peln lealilado c |ior outras virtudes
«110 esse professor demonstrou durante cerca
•Ic uma nu duas gomnnns em que dirigiu iu-
jtòrlnnmcnte o Instituto, o oulro do Sr. mi-
nistro dn Marinha a alguns jovens officiaes,
jiclo nprovellnmonlo qu.- colheram iluranii> o
iteiupn t-iu que serviram cm uma marinha es-
|ru ligeira.

Isto é íitpliiamciito ridículo ! Knlfio porqueum professor assumo interinamente, o porStlguns di.ix, 11 direcção de Ulll estabelecinu-ii-
ÍP, e rem ler tido tempo ílipier pnrn cxp?ri-
jnciilnr os seus tnlentos du nilmliilstraiior,
esse professor devo ser tão eiilliitslastlcamcu-
te elogiado '.' IJ os jovens officines 1 Une fi-
pernm elles do cxirnordinnrlo pnrn merecer o
elogio ministerial v O aproveitamento só,
loiro e simples, não é motivo para tanto, por-«pie min ha nada dc mnis cm que elles le-
Silinin aproveitado. ,lá o focto de lerem sido
designados pnra esse estagio em unia innrl-
iilin estrangeira, denota que esses jovens são
cxaclomenle das mais brilhantes •intclllgru-
t-iiis da sua classe. Comi) oslranliar, pois, quefiles lenlilim aproveitado e- clogllll-os por cs.ic
iiprovclliunenlo V l'm elogio nessas condi-
ções chefia a ser nté uma espécie dc offciisn,
))orquc parece denotar dn pnrlo da nulorida-
«Ie cloglnutc umn certa surprcfa pelo rcsul-
indo ohlldn pelos elogiados, listrnnlinvcl sc-
ain, com ellVilo, que elles não tivessem apro-
ycllndo... Não seria tempo de se iniciar uma
rencçHo sírin eonlrn essa clogiomnnía tão ri-
«llculn .'

Os Ministérios da Viação e dn Fazenda járltendcrnni a um pedido do informações dn
Cnmnrn, uuiiidiiiido a rclnção officinl dos
«eus automóveis. O Ministério <!:i Justlçn, po-jrém, iiinrin não mandou n sun. E' pena !
Extlclninenlc essa é que deve ser u relação
inais inlercssaiilc,.. Será muito curioso, pnr
exemplo, snbcr-so o emprego officlnlnicnlc
liado a certos automóveis dos Bombeiros, «In
policia e llll Briglllln Policial, quasi cxclusi-
ynmcntc tlestlnatios a passeios c ao serviço
particular dè alguns felizardos com prcsli-
fíhi nesrus rcpnrllçôes. Apezar das leis rc-
t-cntissiniii-j votadas pelo Congresso, ninda
lionteni nndnva um joven á praiana, a gosnraia avenida Helra-Mar a bclla tarde domiu
jíucirn em um auto do Corpo de Hombelros c
jnais nu -i-,unos ua mesma oceasião, um "lan-
«liiilct" da lirigada Policial passeava uni gnr-3-nln grupo dc creançás pelas mas menos
tle Ipanema.

Vam•».. ver como o Sr. Dr. Carlos Maxinil-
ll.niio crcpiica á Cainara o emprego desses car-
ros, sabendu-sc, como sc sabe, que pela lei
<le orçr.mcnlo vigente é crime de peculato
qualquer fiiiiccionnrio ulilisar-so de nulomo-
,yets ou carros de sua repartição para pas-seios ou i,iilros lins estranhos ao serviço pu-lilico.

A OONPLAORA^ÃO OA KUHOPA
¦ • •Disnoijja lira

A RUMANIA NA GUERRA- *******
A roolícni.va nimntca

I.ONIHtES, 13 (Havas) - Telegramma reee-
Iddo de llutareit Informa qu* as tropas to-
túnica» ronrillrtun o Inlmtfo e tumaram * of.
IciihIvm cn» Ioda a linha de frente da Molde.
ila.

No. valles de 1'ruliova e Jiul estão empenha*
dns violentou romhute*.

Os russo rumaicos continuam ¦ avançar no
Dobrudja.
Ouirai noticiai

LONDRES, 13 (A, A.) - Os rumaicos con
tiiiiiaiu o obter grandes suceessos lia Dobrudjn,
Infligindo perdas aos inimigos. Us rndiogrtun-
mns dc lluearcst, lin.le recebidos pcln innnbi,
coiifirmum o avanço dus tropas ruinnicas so--
bre Topnlo c Iman, nniiimciiiiido n marcha om
direcção a Cisne c Crnnasuf, logares estes que
foram occupailus peln vanguarda rumaico. h
qual sc npproxlma cada ver. mais da linlin Cer-
niivoilii-McilJldin-Coustnnza.

l.ONDItliS, 18 (A. A.) — Correm aqui insl-
tentes boatos dn evacuação c destruição de
Constanza pelas tropas teuto-bulguriis, cm vis-
ta dn rápida npprnximução desse ponto dc nu-
nii-rosas tropas russo-runinlens.

Os teuto-bulgaros, segundo esses bonlos, rc-
tiraram-se pnrn o sul dessa cidade, numa dis-
tinida dc Cl) lillomclros.
Outras noticiai

Hecebenios a seguinte carta :"Jll:no. Sr. reoactor. -Meus cnmprimeii-
tos, A NOITlí dc hoiilem reeditou umas lan-
tns apreciações, nada verdadeiras c muitasvezes desmentidas, que certa imprensa sem
critério, desta capilal, costuma fazei, com
propósito ou sem propósito, á invalide/, dosenador Kpilncio Pessoa.

Como siipponho, porém, que desconhcccis
Os di-sii-entidos então iludus a essas aprecia-
ções, tomo n liberdade de vos offercccr ;imexemplar do ultimo discurso do senador I-.pi-tiiciu, por onde sc vê como foram pulverisa-das docunicnládnmcnlé, mais tuna vez umaa unia, Iodas as calculadas mentiras e 

'falsas
iiccusaçôcs, filhas certamente (porque não hnoutra explicação; do despeito e dn inveja.i Certo, Sr. redactor, dc que não foi o vossointuito deprimir on fazer coro com a im-
prensa a que alludi, e na esperança dc queJido esle discurso, não vaeillnrcis em fazer nirtcrccida justiça ao senador Upilacio Pessoa,uni dos homens mais dignos e mais eminco-tos ik-ie paiz, n quem todos nós, bons brasileiros devem o
ano, ele.'aiterqnc.

Àcoinj
Hieto,

s querer e respeitar, subscrevo-
João Pessoa Cavalcanti de Aliai-

nhando a carta recebemos um fo-
mandado imprimir na Imprensa Na-carnal, pela representação pnrahybaiin, e con-tendo o d

_
o il incurso a que sc refere o missivista.

Vesti los ile verão ;
novo sortimento,

desde 9o$ooa
acaba ile receber a
•-'CASA DAS FAZENDAS PH1ÍTAS"

lil, Avenida llio IJrnnco, 1(0

•mm BargeB sup-
placa ppítciàtteáio

LONDRES, lfl (A. A.) — Ao sul do passodc Sziirduli houve uni encontro cnlro os ru-
inolcos c os teulo-bulgaros, sendo estes obrl-
gados e a sc retirai- para ns suas fortifica-
ções.

LONDRES, 13 (A. A.) — Com forças nu-
nierii-amentc superiores ao» rumaicos, os teu-
to-bulgnros tentaram um grande avanço, nas
proximidades de Orsovnj mas foram rcpclli-
dos, depois dc uina lutii sobremodo violenta,
que durou quasi meio din.

**t< ***** 1*0*
A SITUAÇÃO NA GRÉCIA

O rei Cor.slanÜno cedeu mnls umn
voz
LONDRES; 13 (A NOITE) — Informnri.es 'le

/•ihi-iiUK dizem que o rei Constnittiiio, depois
dv uniu ilcinorada reunião do gabinete, autor)-
sou o governo a permittir «íue os officiaeti do
Exercito c da Marinha o os funccioiuiring pu.
bllcou dc qualquer categoria sc alistem no
Exercito nacionalista ou passem a servir o
erove-rno nacionalista, comtniito que antes pe-
çam demissão do serviço roal.

Entre os últimos officiaes «|uo adlicriram ao
movimento nacionalista catão os coronéis Kon-
toratos c Clieroulin, que pertenciam ao regi-
i-.ii-nlo da rainha Sophia.

LONDRES, 13 (Havas) — Commimicnm dc
Allicnns que «> governo grego proincttcu nos
íilliados não pôr mais obstáculos a que os of-
ficiaes do Exercito sc rc-iinani ás tropas vcnl-
zeüslas aquarlcladas cm Salonica.
O rei da Servia cm Ailienas?

PELAS ANISADES DA ESPOSA
¦ ' ¦

0 patraomór reformado
da Armada brasileira teu*

ta matar-se a tiros
INO f&.ttr\L*k*?,l>,<:>

"M. A. Carmo — Ficas satisfeita ngoro.
Nno empato mnis ns suas ninlsados e nfto pre-cisa cstiiies chorando todo o dia, uma ves (|ii'.<
ficas A vontade. Com suas iiiiilsníles não pus.snrãs mnls provações como tens pnusitilo, k-
II. do C."

Foi esse o bilhete «pio n policin encontrou,
liberto, sobre um movei. Nelle não precisou o
trcsloiicndo qunl o inolivo do seu aclo. IC um
segredo que ficara talvex entre cite o u os-
posn, a quem o endereçou.

PatrAn-môr dn Mniinlui, onde sc reformara
com o posto dc 1° tenente, o Sr. llcrmrnegildo
I.uiz do Carmo vinha ba tempos um tanto
iioubrunbmlo. Hoje, durante o dia, quando nu-
sente sua esposa, D. Maria Antouiii do Car-
mo, em sua residência, A travessa Carneiro nu-
mero 1, no ICstaclo, apanhando umn pistola,
disparou um tiro no ouvido o oulro no vou-
tre. lim estado grave, fui soecorrido pcln As.
sisteucin c Iriiiisporladii para o Hospital dc
Marinha,

Nasceu a tenente Ilcrmcncgildo cm liiiTS.
Casado, do seu consórcio não houve filhos,
tendo, porém, na sua companhia n pequena
Dinobé, dc cinco nnnos, a qunl criava.

Rcsiiliii o tenente Hermcncgildo com n seu
collega, sub-official reformado da Armada. Pe-
dro José Corrêa, tendo umu criada, .Tnnd.vrn
dc Castro, que sc «chava na casa, na oceasião
do aclo.

A policia do íl" districto tomou conheci-
incuto do facto, rcgistnndo-o.

*****

O commercio e o Si a fiscalísaçãodas casas
iisfamenfo elei- de penhores coubesse ao£1

foral

liom cale, chocolate e bonbons ó
Moinho de Ouro — Cuidado com
ao imitações*

¦ ***** *

PAUIS, 13 (A NOITE) — Consta em Saloni-
ca ter chegado hontem dc tarde, incógnito, n
Ailienas, o rei Pedro da Servia.

Esta noticia não é confirmada nos circidos
competentes que, entretanto, declaram ter nl-
ginu fundamento.

NA FRENTE OCCIDENTAL
No sector francez fe*.

PARIS, 13 (IIav»3) — Çomminiicailo offi-
ciai do hontem » noite:"Ào norto do Somme completamos a con.
quisla da aldeia de Sailliscl, apoderando,
nos, por meio de granadas de mão, das ultl-
wa.-j- casna que ainda estavam em poder do
in<v.'.i|{<(.

A aldeia foi toda oecupada.
As nossns tropas fizeram selo officiaes e

duzentos e vinte soldados prisioneiros e to-
nutram oito metralhadoras.

Os numerosm» cadáveres de allemães queencontrámos no campo de batalha mostram
qne os perdas do Inimigo foram severas,

Nos oulros pontos da linha de frente ca-
nhoneio.

O piloto Boíir.cfoy abateu o seu quinto
acroiilano."

A sessão do
Senado

.V hora regimental o Sr. Urbano Santos ns-sumiu a presidência c declarou aberta a ses-
são. Lida c approvada a neta da anterior,
passou-se no expediente, que constou dc um
telcgramiua do Sr. Felippe Schmidt. com-
iminicnndo ter reassumido n presidência do
Estado dc Santa Catharina; um memorial da
Anglo Mcxican Çompnn.v, protestando contra
a taxação do oleo combustível; dc, que gosadp favores expressos cm lei; officio do mi-
nistro do Interior, dispensando uma verba do
orçamento vindouro dc 12 contos, visto ser
destinada a um serviço quo se vnc extinguir
no próximo mez dc dezembro, e officio do
presidente do llio Grande do Sul, enviando a
mensagem que apresentou ao Congresso do
Eslado.

Passando-se ,'t ordem do dia, foram encer-
nulas varias discussíics c suspensa n sessão,
por não hnver numero para as votações.

***** »

Oo trabalhos da Liga
A Un» du Commercio, dc nrcordo com os

ticus estatutos, estabeleceu, cm mui necretn-
Hn, um serviço para o alistamento eleitoral,
que cstA «cmlu feito uu mais complrtu urdem
e com grande siicceiiso, pois o uiiincro do* que
A Kccielarfa tèm coinpnrceldo pnrn iilUtnr-se
6 Já baslaulu elevado, bavcmlo muitos est mu-
gelros, principalmente de iineionnlidndu por-tuguexn.

Como Infoi iiuu.-ãi» aos nossns leitores jul-
j.iinos prestar mn serviço tornando publicas
ns coiidlçiks necessárias pnra quo um cs-
tmiigciro possa se alistar eleitor.

1", Provar possuir bens immovcls e ser ca-
sndo com mulher brasileira} 2', provar ser
proprietário, c caso seja casado com cstraii-
gelrn, ter filho» brasileiros,

Aluda referente ao cnso dos fornecimcnlos
As rcparliçtles publicas, o presidente dn l.igu
recebeu boje um officio do Ministério «Ia
Agricultura commuiilcaiido-lbo que havia ex*
pedido ordem n todas as repartições subor-
diluídas ao seu ministério, afim dc que cilas
iidoplassein as médias suggcridas peln l.ign,
rifcrentcs n este assumpto,

• -rr ¦

Onde é o Cinema Star ?
li' tio Palace Tlicatre

******

Os voluntários podem
Slcar com o uniforme

kakl
O general ministro da Guerra baixou um

«viso ao coinninndnntc da 5* região, detormi-
mindo que, cm virtude do mão tempo reinou-
te durante o período de manobras, oceasio-
nando estragos no fardamento das praças, não
devo ser recolhido o uniforme kakl, distribui-
do nos voluntários de manobras.

Aiienas esses voluntários serão obrigados a
devolver ao Exercito ns peruciros, que Iam-
bem lhes foram distribuidas,

' ¦ ***** ¦—¦¦

Elixir de Nogueira — Milhares tíe nitestados.
¦ ***** *

A ITÁLIA NA GUERRA
¦ ****** Us»

Ao longo da frente

POMA, 13 (A NOITE) — O nllimo commn-
nicado do gcncrulissimo Cadorna Informa
que o tempo continua bom, favorecendo as
opcinçõcs na fre-nte do Carso. Em diversos
pontos, principalmente na cola 309, us fra-
cos corilraVataques dos austriacos foram re-
pellido», deixando o inimigo muitos cadave-
ich no campo.

Os nossos aviadores observam uns valles
«U> Arsu e do Tcrragnolo, no Trenlino, um
insólito movimento de tropas e de carros
dc artilharia. Tarcco que os austríacos vão
tentar «ualqucr movimento naquells dl-recção.

A Siiuação

NOS BALKANS

,.V;- ', '!''. Abelardo Luz, delegado do 23»«uístru-lo, foi officiado ao chefe de policia juu-:iando um abaixo nssignndo dos moradores dewonorio (jiirgcl em que estes pedem a crea-çao de uni posto policial, cedendo elles n«min de evitar os assaltos e dstnn.tcs íKiquelln localidade.
a casa

:lesordciis con-
'&"íi'.n'r de Nogueira ¦ Cura riu

sa»—»—
lüiialisrao.

s panuuàs
y;g)possãni «siiiiii
sf^liitarii

í-,?n.n,'!"',.l:!''i-'s !)!U,,li;i!!ls Oue estão incorpo-i. o.,!.i n brigada do infantaria terminaram
1 in,,' ™n,?ei10S dc,»iro' c°mplemcntares das
l' IL. " •",ü,"1,ns- 

,^«>P osso motivo recebe-ili as suas cadernetas de reservistas, cinbar-«ando amanha para o seu Eslado, entre ns 19
Carrnv} ãt\T tí'om "1,ccial composto dc selecanos de primeira classe, lisses voluntáriosvnrn ns quaes, eslá preparada festiva rcc"pçao
$m ' '(!ü -dB.crânio, segui,-ãoSgdados -pelo capitão Pantalcão Telles Ferreira
fe oild!"'0! ''o,-raa!,0s "H c:"lit;'1 "•"saò'

pigailos' 
' dCP01S d° Umn

Ao embarque dosepmparccerão as nltas outoridodes militares.

PAUIS;
Salonica:

13 (A NOITE) — Telegrapliam de
"Os últimos communicados servios vêm

repletos do interessantes informações e de-
mongtram o suecesso dus operações levadas
a cffeito pelo exercito do príncipe Alciiui-.tlre
nestes ultimog dias.

Depois das victorias alcançadas pelos ser.-eios nas montanhas Tchuke, os búlgaros, re-
forcados, contra-atacaram durante a noite de10 do corrente e na manhã do dia seguinte,
03 servios, porém, repelliram todos esses
ataques, impcllindo o Inimigo para o norte,Foram capturados mais 1.000 prisioneiros)incluindo mais de cem allemães e capturados
oilo canhões de campanha, trinta c quatrometralhadoras c muito material bellico.

i>o3do 11 do setembro os servios tc-n>artmao» tcuto-bulíçaros 5(i canhões, além de mui-tos morteiros de trincheira e do outro ar-mamento."
O cominunicado servio

A historia da menor
Juventina complica-se

Hontem, cm noticia dc ultima hora, com otitulo acima, dissemos que o Sr. Luiz Lemos,
escrivão da Auditoria Geral dc Marinha, com-
parecera á S" delegacia auxiliar, onde sc pozA disposição da policia parn depôr no pro-cesso cm que 6 parte a menor .Itiventiua,
cujo pae o aceusa dc havcl-a seduzido.

A' tarde veiu A nossa reducção o Sr. MarioDiogo da Silva, que nos declarou sor ellc oescrivão da Auditoria Geral dc Marinha cser completamente; estranho a esne ciso com-
plícndo. Accrescentou o Sr. Mario Diogo dnSilva que na sua repartição não ha eiíipre-
gado algum com o nome de Luiz Lemos.

¦ **•"* ¦ ¦
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qualquer fossei
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Uma festa iso Monroe
Os funecionarios subalternos da secreta-

ria da Câmara dos Deputados oficieecram
hoje por motivo do seu annivcrsario nata-
licio, uni «lanch» ao Sr. coronel Eugênio Cae-
tanòj porteiro daquclla casa do Ccngresso Na-
cional. Houve vários brindes, entre os quaeso do Sr. Santos ao homenageado, desse ao Dr.
Rodolplio Ferreira, director da secretaria, do
Sr. Eugênio Caetano á imprensa, no repre-
senlantc desta folha.

¦ ¦ ***** i
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13 (Havas) **- O corresponden-
da Agencia Beulcr junto «o

passeata, serão
voluntários paulistas

Onde é o Cinema Star ?
E' no Palace Thcatre

Vae reapparecer em Lisboa,s0 Liberal"
r 'LISBOA,
«o dia 1

ti
-, ril í^' \ 

~ R.eaPParecerá aqui
i«fn,n ° corrc"(c o jornal de defesaInteresses.-monarchicos " ' ULH"a
ral». intitulado «Õ Li-

Drs Moura Brasil e Gabriel de Andrade»'
fqculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.
2j~~ >—«iwfew-.

Alinha de Npo do cães
porlodo

«..S',,:»;;»';;^-,--*,»™.
como
fTiro.

O gen

tnl incorporada Confederação do

ltncnte Jo-e Lcssa Bastos. cio» » segundo

LONDRUS,
to particular
quartel-general servio informa"Depois do suecesso alcançado pelas tro-
pau servias no dia 10 do corrente na cordi-lixeira de Tchuke, os búlgaros, tendo recebidoreforços de tropas frescas, dirigiram n noiteum contra-ataque contra as posições servias,repetindo-o na manhã do dia seguinte, OsBorvios, porém, não só repelliram estes con-tra-atuques, como ninila perseguiram o ini-migo cm direcçõo ao norte, fazendo.lhc mil
prisioneiros, entre os quaes muitos allemães,c tomando-lhes-oito peça3 dc campanha, va-nas metralhadoras « grande quantidade dematerial dc guerra.

O total dos canhões tomados aos teuto-búlgaros desdo o dia 19 dc setembro ultimoattinge, assim, a 56, não comprc-iendidos osmorteiros do trincheiras,"
Outras noticiai

LONDRES, 13 (A. A.) ~ As tropas serviasepie eslao operando na região elo Cerna, de-tiveram, cm Tciuilie, os ataques búlgaros,grani -ícnte reforçados por tropas frescas.A J nesse ponto foi sobremodo cucar-niçnda, mio os servios, depois «le derrotaro ini rn: , .seguido cm perseguição aos fu-gltivos «iuis toniaram a direcção do norte darcfiiao,
Foram Aprisionado, 1.000 soldados Lulga-ros, alguns dos quaes validos,

Os 'búlgaro» retiram-se da Alace-' ,.—- ———í !
(ioiila

LONDRES, 13 (A. A.)" ~ Os Imlgárõi fn-cendinram os seguintes logares: Tlioulbbukli,Acpliam, Elsnns, Kato, Koumli, Sssumaya e
Spntovo, levando coiu as suas tropas 12500"gregos, '-  ' —'-.

Uma historia com-
plicada de carvão

americano
Fonseca Machado & C. são nesta praçaagentes da Companhia llcrwind, por conta de

quem recebem carvão americanoi Do navio"Suffolk" descarregaram elles lia dias 4.000
toneladas dc carvão, quando foram procura-dos pelo Sr, Luiz Gomes, representante da
Companhia Cooperativa do Brasil, cm nome
da qual propôs a compra do carvão em des-
carga.

Feitas ns.negociações ficou entendido en-
tre as partes que o carvão não seria absoíuta-
mente negociado para firma ou qualquer pes-soa relacionada na lista negra, havendo sido
estipulado que o pagamento se efiectuaria an-
tes da entrega do combustível, o que dc facto
se verificou, lendo sido o pagamento feilo
pelo Banco Francez Italiano. Momentos nnles
de se consummar a entrega do carvão as au-
toridatlcs consulares inglczns tiveram denun-
cia de que se tratava du uma compra distar-
cada. O carvão havia sido comprado por con-
ta dc firmas alleniãs. Interpcllados os vcil-
dedores pelo Sr. cônsul inglez, esses dccla-
raram ignorar que o comprador fosse outro
que não n Cooperativa do Brasil, sendo quena oceasião de sc cffectuar a compra aos ven-
dedores foi dito que o combustível cm «mc-
stão era para ser vendido á Marinha brasi-
leira.

As autoridades higlezas desenvolveram des-
ele logo ns suas syndicancias, chegando ao rc-
sullíido positivo dc que a Cooperativa do Bra-
si.1 havia servido apenas dc "testa dc ferro"
A firma ai lema Herm Stollz &.C., desta praça,
para quem realmente era o carvão comprado.

Deante disso Fonseca Machado & C. ficaram
perante o seguinte dilemma: ou anmiliar a
transacção feita, recusando-so terminanlc-
mente a entregar o carvão vendido c jú pago,ou ficar sujeitos a ser incluídos na lista negra,

Acceitaram n primeira bypollícse c corre-
ram á Cooperativa do Brasil, afim de entre-
garem a importância recebida. A Cooperativa,
naturalmente jú avisada por quem maior in-
leresse tinha na transacção, recusou-se a ser
reembolsada, c, npezar disso, entretanto, o
carvão não foi ale agora entregue, não obstnii-
le a firma allcinã ter posto em pratica todas
ns tentativas para se apossar elo combustível','
nté mesmo arrancando pela força a parte que
já estava descarregada e detida" cm frente do
cães n. 1.

*¦¦¦—*»}****— - ... i 
"

0 tunnel Jatobá é uma
ameaça á vida dos pas<

sageiros da Central
A administração da Central do Brasil con-

linua a receber reclamações contra o tunnel
denominado Jatobá, que 6 uma ameaça ter-
rivel á vida dos passageiros dos trens da bi-
tola larga dc Bello Horizonte. O tunnel Ju-
toba £ o mesmo que, tendo sido dado em ta-
refa n um empreiteiro, fora entregue A Cen-
tini como prompto, sem as necessárias di-
mensões, n» precisas dimensões para o transi-
to livre dos trens.

Com nma planta c um estudo completo do
tunnel Jatobã, planta c estudo que tivemos
entre mãos, esse tunnel tem do largura üm.ílll,
quando o dn Serra do Mar possue 4m,20, lia-
vendo, portanto, grande diffcrcnçn. Sendo de
3m,302 a largura máxima nctual das locomo-
tiv.is da bitola larga, vê-se que, siibtrahindo
essa medida da largura do tunnel dc Jabotú,
sobram apenas 59 centímetros ou 29 1|2 cen-
timetros para cada lado. Assim sendo, o pc-rigo 6 iminiiicnto, porquanto o espaço & insuf-
ficicnlc para o livre transito dos trens.

O tunnel está prompto, todo revestido e
uma reparação, agora, seria oncrosissima nos
cofres da Estrada, o que não comportaria a
situação actual.

Segundo ouvimos, a passagem por esse tuti-
nel vao exigir um cuidado extremo. A linha,
dentro do mesmo, «5 preciso estar sempre mui-
to bem nivelada, porque um simples descui-
do, como seja uma única junta ninada, dá
ensejo a que um carro sc incline c, indubila-
vclmcntc, ficará o mesmo preso A parede do
tunnel, produzindo um desastre de graves
conseqüências.

Além disso, necessária 6 umn vigilância cx-
traordinaria dentro dos comboios, para que
nenhum passageiro abuse do perigo cm que
estão correndo, pois é bastante bolar a cabe-
ça de fora para que fique sem cila.

No serviço de alargamento dc bitola vae ser
aberto nm outro tunnel, cuja secção vae ser
mudada, cm conseqüência dos estudos feitos.

Está provado, afinal, que o trabalho feito
no tunnel de Jatobá não obedeceu n nenhum
principio dc economia.

****** *

A Câmara em sessão
Política de Matto Grosso

Apenas um orador: o Sr, Mavignier. S. Ex,
oecupou toda a hora do expediente c, quando
saiu da tribuna, foi encerrada a sessão, o que
quer dizer que o unico trabalho que nojo 03
Srs. deputados tiveram foi o dc ouvir n po-
litica dc Matto Grosso, a não Ber que se quei-
ra levar cm conta duas discussões dc proje-
ctos de créditos que foram encerradas sem de-
bate,

O orador de hoje rebateu o discurso feito ha
dias pelo Sr. Pereira Leite. Depois disto pas-
sou a contestar a entrevista concedida a di-
versos jornaes pelo general Campos, Acha
(pie todn nquella lcnga-lenga de imparcialida-
dc é umn conversa mal arranjada, Lê trechos
da folha do partido do general Caetano, o::do
ha noticias e informações que desmentem as
affirmativas do general Campos.

Lê também uma carta particular, bem longa,
para provar o incêndio da propriedade dc Sa-
linas, no município dc Poconé, pertencente
no Sr. Costa Marques

Concluc, sob cerrada carga de apartes do
Sr. Pereira Leite, mostrando que este ndver-
Siirio não foi abandonado pelo partido do ora-
dor; no contrario, foi o Sr, Pereira Leite que
ingratamente abandonou ns fileiras commaii-
dadas pelo senador Azeredo.

E nada mais. Foi só isto o que houve na
Câmara.

... i ****** *
Eltxtr de Nogueira — Unlco «me cura syphilis¦ ***** —

Ministério da Fazenda
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O que nos disse um dos
mãi» antigos ffisoaes

A propósito da Idéa do transferencia do ser-
viço do Icaulltincuo e íímmIíwicmo das casas dc
empréstimo-, sobre penhores parn o Millistu.
rio dn l-nxciuln, procuramos ouvir a opinião
do mnls mitigo dns nel unes fuiiccloniirlos eu-
rairegndos do flscnllsiir ns iiicsums casas, o
Sr. Dr. Vieira Urntfu.

Disse-nos S. S. que essn linnsfcreiiolu não
podia trazer inconveniente algum, lnnlo mnls
que seria iisovavel que o respectivo regula-
mento defeituoso e eivado de lacunas, como
se ncliii, fosse couípcteiilcmeiitc reformado,
nflm dc que os fl-.cncs tivessem a devida nulo.
rldtidc par» melhor de.empenho do suas fun
cedeu.

—Tenlio cm meus relatórios, uma vez poroutra, feito sentir essa imprescindível neces
.siiliuli-, tendo nté sido encarregado, nina oecn
sino, dc orgnnisnr um projecto dc novo regula
incuto, im administração do Dr. liclisario Ta
vora. projecto esse que, npezar do satisfazer
o intuito do viiuliijoMi reforma no serviço, não
foi aproveitado por nilo ter sido pustu cm
pratica a reforma «In policia que por nquella
orcii.siãu sc projectava In/cr.

Estou certo, porem, continuou o Dr. V.
Bragn.do que o govcrno.iin li.vpothcsc da trnns.
fcrcuciit nlluditln so renlisar, conservará cm
seus logares os actuaes flscaes, cujos venci-
mentos são, como deve saber, deduzidos das
contribuições das referidas casas,

Entre esses funecionarios, alguns lin quehn muito tempo occupnm o cargo c nno seria
justo que chefes dc família ficassem despro-
vidos de seus empregos, sem motivo plnusi-vil, tanto mais quanto a projectada trausfc-
rcnciii nno fien prejudicada com uma medida
dc justiça, isto c, conservando funecionarios
«|uc si não tivessem até agora cumprido regu-
lurmciitc os seus deveres o digno chefe de
policia nctual os teria destituído dc suas fun-
cções.

—Os vencimentos dos ficaes são pagos pe-Ias contribuições dessas casas; a quanto mou-
t.-nii essas contribuições?

—Actualnicnte.n muito menos do que antes
da administração «ln ür. Alfredo Pinto, poisagora contribuem cilas apenas com 250$ meu-
snes, quando antes da reforma Alfredo Pinto
a contribuição dessas casas era apurada pelarubrica dc cada cautela. Imagine o senhor que
o numero das cautelas cmlltidns, ua média,
annualmcutc por essas casas i -unca inferior
a 180 mil!—E «pie lhe parece mais razoável?•—Sou dc opinião que seria mais cqúitali-
vo que essa contribuição fosse determinada
por cautela cniiltida, como o cru naquelle
tempo, pois lia casas, como Ycuve Louis I.cib
& C, que cinitte na média, 21 mil cautelas por
nino, que têm o dobro e mais do movimento
dc oulras, c pagam cgualmcnte pela sua fis-
calisação, o que não mc parece juslo.---E quanto aos saldos dos leilões, que mc
diz?

_—Os actuaes fiscaes são obrigados a assis-
tir aos leilões, mas não recebem os saldos «jue
sc verificam, ou anlcs, não dão aos mutuaii-
tes ns respectivas guias, para serem taes sal-
dos recolhidos onde o deviam ser 48 horas
opôs o leilão, porque o regulamento cm vez
do isso estatuir, bem como o aniiuucio pelnimprensa, designando o numero da cautela
para o respectivo mutuário se apresentar c
receber o mesmo saldo, determina que no fim
de 15 dias seja aquella importância recolhida
ao Monle dc Soecorro!

—E' plausível a critica que se tom feito dc
quo esses saldos não allingcm á cifra que era
dc esperar?

—Os saldos dos leilões dessas casas serão
na _ proporção dos penhores feitos sempre in-
feriores aos do Monle de Soecorro, porquan-
lo, além dc-outras razões, j oceorre qtic essas
cnsas emprestam (jiuiii.tiá muito iiiiaipr pelo
penhor da mesnia jóia, convindo ainda notar
quo o encargo do .mutuário fica eobreearrc-
gado por juros muito maiores, isto é, 4 "j" so-
lu-c jóias, (i °|° sobre cautelas do Monte dc
Soecorro c 10 "i" sobre mercadorias, ao mez,
além «le que ainda cobram mil réis c mais
por cautela cniiltida, o que não sc dá com o
Monte dc Soecorro. Do prodiu-lo da venda da
cautela cm leilão, tem de ser deduzi-
do todo esse debito, no fim, algumas ve-
zcs, alé de 15 mezes; de modo que ra-
ranicntc se verifica saldo. Er fim, para me-
lliorar o serviço de íiscalisação dessas casas,
nada ninis se precisa elo que reformar o regula-
menlo, dando aos actuaes fiscaes congêneres
direitos dc autoridade como tem os fiscaes dc
imposlo de consumo e dc clubs,

* ¦¦-««»» »

cm

min

«Qnn R ftiinnnnn7' Cigarros populares, dc
ííílO lOMGQ «<,™o Rio Kovo, para

.brinde,. WPES SA' * to»,. ' "" Va,'"US

Âs futuras promoções no
Exercito

A commissão dc promoções, reunida sexta-
feira passada, organisou a seguinte proposta
que, entretanto, só foi distribuída hoje â
imprensa, á ultima hora :

Na arma ele infantaria — Com o falleci-
monto do capitão João Lopes tia Silva, a 5 do
corrente, conformo publicou o boletim do
D. G. «le 9, abriu-se uma vaga deste posto
que, por ler sido a ultima preenchida porantigüidade, compete por estudos ao Io Ic-
nente Sabino Thomaz de Aquino.

A vaga dc lu tenente resultante dcsla pro-moção compele, por antigüidade, ao 2" tenen-
te Camillo Augusto de Medeiros Cosia, vislo
ns duas ultimas lerem cabido ao principiode estudos.

A vaga de 2* tenente resultante desta pro-moção compele no aspirante a official Age-
nor Leite de Aguiar,

No Corpo de Saude (Medico) — Com o
fallecimento do capitão Dr. Antônio Fran-
cisco dos Santos Abreu, a 7 do corrente, con-forme communlcou o Sr. general commandan-te da 4" região em telegramma da mesma
dnla, abriu-se uma vaga deste ponto, quecompele no 1" tenente Juvenal Fellciauo dos
Santos, com antigüidade de 23 de dezembrodc 1914, cm virtude da resolução presiden-ciai dc 10 dc maio findo, tomada sobre con-sulla ao Supremo Tribunal Militar, de 25 dc
janeiro do anno findo.

No corpo de intendentes — Com n reformado Io tenente João dc Carvalho Borges, pordecreto de 1° do corrente, abriu-se. uma vagotleslo posto, que compete no graduado Mau-fredo Gomes.
Graduações — De accórdo com o nrt. 1» dalei 1.215, de 11 de agosto e resolução dc 5 deoutubro, tudo de 1904, o commissão propõeque sejam graduados nos postos immediala-mente superiores os seguintes officiacs •
Na tirma de cavallaria — !• tenente JúlioAugusto da Silva; no corpo de saude (medi-co) — 1» tcncnlõ Dr. Murillo de Souza Cam-

E depois digam que es-
fa não é a Republica

dos sonhos delles..,
O Sr. Pires Ferreira é quem assume at-

titudes desussombradas senipre que os seus
pares querem obter vantagens mais ou mc-
nos escandalosas c injustificáveis. Ainda
agora S. Ex. está á frente dc uma empreita-
da difficil. Antigamente os representantes da
nação tinham franquia telegraphica. Tantos
foram os abusos que essa franquia foi eus-
sad.i.

Mas os Srs. paes da pátria precisam rio
dar noticias para os Fsliidos; precisam tam-
bem ccononiisar os seus parcos subsidio.?.
Como harmonisar a situação? Muilo simples-
mente: basta apenas reduzir-se a taxa tcle-
graphica para os representantes da nação.

O incumbido dcr.sn difficil tarefa é o Sr.
Pires Ferreira, que está colhendo assignatii-
ras pura uma emenda que apresentará aos
orçamentos, reduzindo a taxa telegraphica a
25 réis por palavra para os senadores c depu-
lados!

E' nesses mesmos orçamentos que sc ta-
xnm n manteiga, o assucar, etc, etc.

¦ ****** -

As explorações de car
ferro e petróleo

As idéas protoctoraa
projooto

As liniicndiis do Itio Orando do Sul.
C.iihnrinu c 1'niiiui» deixaram lioje souro ;.mesa da Cumaru um projecto de protccoÃa .'.
industria das minas, projecto que, lendo porprimeira as.lgiialura o nome do Sr. Vcspuclo
de Abreu, está assim concebido:"Art, 1* — Para promover ou Inlonilflcnr
n c.vploracAo Industrial de minas de turvai»
do pedra, petróleo o ferro, o governo ciulllIrA
títulos do valor nominal dc ümií cada um 0
juro annual dc 0 "j", nté n Iniporlan .ia dc
25.IMHI contos do réis.

Art. 2" — A's empresas ou companhias («o»
ciedudes niioiiyuins» jA oigaiiisadas ou queforem organisiulas para n exploração das rc«feridas industrias, o guvcriui concederá ÍHixU
lio ate" 45 "j" do capital, cm títulos dc cnil:..
são especial, nulorlsudo» pelo artigo nntiic-
dente.

Art. !i" — Os tilulos cmlltidns percoticriiao juro que for distribuído nu capital rcalúa-
do, como pariu integrante deste.

Art. 4" — As empresas ou companhias (so-ciciliulcs niiuii.vmas.i dentro dc praso i.-izou-
vel, determinado pelu governo, construirão as
usinas necessárias A elaboração dos produ-ctos dn mina <• os meios de transporte, fluvial,
terrestre ou marítimo, necessários no seu es-
connicnto.

Paragrapho unico. O.s meios de transporto
servirão nu publico, mediante tarifas nppro-
varias pelo governo.

Art. 5" — Ao governo serão nllrlbuidos os
mesmos direitos conferidos aos sócios ou nr-
cinnistus, dc conformidade com o capitai quohouver subscripto.

Art.'ti"— A emissão parn cada empresa ou
companhia (sociedade iinonyma; será feita
nivdianle n garantia:

n) das jazidas dc minas;
Im dos bens quaesquer, destinados á expio-

ração ou iiccessorlós.
Art. 7° — As mncbiniis, appareiho:; e utcii-

silios necessários á exploração, terão isenção
dc direitos de importação, pelo governo, de
lü nnnos, cxceplo o do estatística.

Art. 8" — Nas industrias explorado:, pelo
governo (transportes terrestres, marítimos,
nrsenaes, fabricas, ele.) serão de preferencia
u-mios os produetos das companhias ou cm-
presas a que sc refere o nrt. 2".

Paragrapho unico. O carvão brasileiro será
sempre usado, "in nalura", preparado, ho-
lado ou misturado a outros combustíveis, nes-
te caso, pelo menos, uu proporção dc 1 :,"».

Art. 9" — O transporte dos produeto.; da;
minas c do que for necessário para a sua cx»
ploração, será feilo com o abatimento ile Ire
te, nas estradas de ferro e navios federaes,

Paragrapho unico. O governo conseguirá
das companhias de estradas de ferro, dns dj
navegação fluvial c marítima, c dos concessio-
narios dos serviços de portos, menores fretei
pnra os produetos das minas.

Ari. 1(1 — llcvogani-sc ns disposições cm
contrario".

—a***-
Farinha Flor >
Manteiga pura nata [Biscoitos leal Santo»
Ovos frescos )

y VAUS*
O Banco do Brasil fornecerá, na sem..n.

corrente; o "vulc-ouro" para pagamento dni
direitos aduaneiros em ouro, á razão do c.-ui»
Lio dc 11 59jül por li?, correspondente u 2?2j\
papel.

A escandalosa contraíacgãf
ae produetos

Um dos lesados recsanics,
em Juizo, forte i.nde-

mnásação
Foi, na audiência de boje do juiz ieder.n

da 1* Vara, proposta uma acção por uma lil-
ma franceza contra outra portugueza, com
s.uçcursnl em nossa praça, acção qne diz re-speit.p ás contrafa.cções de produetos, que,como já mostrámos, não lia minto, proliferamescandalosamente nesta cidade.

Veiu n firma Lcchat, It. 1'hilippe, A. Ilcnoil
& C., suecessora dc Philippe ei Canniid, fa-brieantcs dc conservas cm Nantcs, Prança,
açcionar J. F. Santos & (',., estabelecidos emLisboa, á rua Magdalcnn n, 183, com suecur-sal á rua da Quitanda n. 1C0, nesta cidade,
para o fim "de cóutlêmiíal-os a lhe pagar /inilcniiiisiição completa dos prejuízos, per-das c damnos cm virtude tle haverem os sup-
phendos, conforme diz textualmente a jieli*ção, "deslealmente imitado sua marca c no<me commercial Philippe & Caiiaud, para sar»(unhas, preparando o mesmo produeto iaçondicioiiiindo-o cm latas semelhantes áioos autores, latas lendo, como essas, as mcs>mas forma, dimensão, appãicncia c cC>i; cao lado, unia etiqueta oval, em metal doura'do, com dlzeres cm francez, imitando a t-ti-
quela do produeto verdadeiro, c o que c maileloqüente para demonstrar a intenção crimi-iiosii dos imitadores, fizeram gravar, cm altorelevo, nas tampas rias latas, guardando amesma disposição emblemática das legitNnins, o iioine falso, supposto, de "Felino SLanot . Assim preparado o produeto crimi-noso, tentaram introduzil-o em larga cscniílnos mercados brasileiros, principalmente nadesta capilal, onde tentaram registar a marcadolosa "I-cline ti Canot", sendo tal pivliii-çao indeferida em junho de 1914 "

Pçdem os autores a indcmnlsação, po<perdas e damnos, da quantia de 100:OOOSÜOO- ****** ».
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O «vernissage» h©ie
Concorridissiriio o "vernissage" do Io Sa-

lão dos Hunioristas, hoje, ás 15 1|2 horas,
numa elas dependências da ala esquerda elo
novo edifício do Lyeeii de Artes e Officios.
Apreciando os 518 trabalhos, tantos foram rc-
cebidos pela commissão organislidora ela-
qncllo certamen, vimos ali artistas, políticos,intellccluaes c diplomatas, muitos dos quaes,de momenlo a íncmicnlo, estacavam, espanta-
elos, deante de sua "figura", através da arte
desse ou daqucllc caricaturisla.

Não é nas poucas horas do "vernissage"
que se pode ver c dizer tlellcs, os numerosos
trabalhos rio Io Salão dos Humoristas. Entre-
tanto, não se força aqui a verdade dizendo-se
desde logo que a impressão geral que dá aexposição é excellente. E mais á vontade as-
sim nos encontramos, agora, para achar que,no cci-lamen, foram indevidamente neccitas
muitas e muitas caricaturas c demais...

Entre os 518 trabalhos (oleo, aquarella,
miolo de pão, bronze, carvão, madeira, pnn-uo, papelão, ele., etc), devem de ser mencio-nados corno sendo elos melhores os assigna-dos por Belmii-o, Calixlo,' Rriül, J. Carlos,Luiz, Sctli, Di Amaro c Kemesio.

A inauguração desse salão effccllinr-SC-áamanhã ás 14 horas.
->—-sQ}3>-3&>--*—

MOURA BRASIL
cura as inflammaçócs do-

olhos
Rua Uruguayana, 07

«sas»—» ______

O CAFÉ'
Mantendo ainda o preço de !>.$-100, por ar-roba, para o café do typo 7, abriu e fuiiccio-nou hojo o nosso mercado. Também a Bolsa«le. IS ova "lork vem operando com pequenasbaixas A abertura c íio fechamento. As ven-

•Tnon ' }\"-]l> son,ln:"""n !íi789 saccas, sendoíl.-d0 pela manhã e 2.50(1 uo correr do dia'lopi-cço ele 95400. Nos dias 11 e 12 cnlrai-amm$&^2&**-~* HfeiV» embarcarani-rs-SOÔ e ,-.-.-.- -™ ' stock Í1C0« elevado lioje a. 356^04saçca.'

O DIA IVlOíMETA oi

O cambio caiu de 12 pence
o íoíiVir™!1115' os,''««cos cstraiisfciros sacavama 12 1|16 d. e o do Brasil a 12 3|82. e, monu-i,.tos após,á'- abertura, esle ultimo instituto dccredito declarou sacar, para o mercado Icifili-mo, á taxa do 12 l|l(i d., c . estraugei- spassaram a operar á taxa de 12 Jiy. e 

"nj11(i,
depois, áquelle a 12 1|2 c estes a 12 d. 'Depois
da hora chamada do almoço, os bancos estrim-geiros sacavam n 11 31)32 c o Banco do Bra-si! a taxa de 12 d., c assim fechou o dia mo.netano c com bastante negocio para cambia-s,
o^.,--?,101'1"105 íora,n vendidos a.» preço cia
£08650 e para um lote ele mil adquirido p:!uBritsh Bank.

As letras do Thesouro foram negociada!com 4 c 4 1|3 °|° de rebate. Km Bolsa o movi.mento foi bem regular para as apólices gc-racs, antigas, a 825.% para as da emissão d.itiiiiio, dc 1D15, a -SOilí, para ns elo listado dollio, de 4 V, o 8.1?, para as municipaes de 1014a lofiftiOO e 187? e das dc Minas Geraes, a 808?!linlre os papeis dc especulação venderam-se500 acçoes rias Docas da Bahia a 225500 c dasMinas de S. Jcronyhio", 250 a 28S 609 a'28S5(iüo a praso 2.000 a 29$000.
1 ****I

BB-BCai i - *—-*—***
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[ Quercis apreciar bom c puro caie?
Só o f ftP&Sflifi) |

*"* ¦¦¦¦ t ngsfrfr^ %***, ii-.——. ¦•

Sfiais fâma p& o^osts para
case® 6k«

O Sr. alhuraníc ministro da Marinha recebi
pei-iodicajucnte óffcrccimçntos ele firmas com»
merciacs ou ele empresas epie sc propõem a rc»
tire do fundo das aginis ria bahia de Jiicuc'
canga, o casco rio couraçado "Aquiilabau"i
ali naufragado em lUOli, por explosão.

Agora coube a vez nos Srs. Carneiro ria !bi«
cha & C, qUe naquelle sentido, apresentaram
uma proposla ao Sr. ministro da Marinha.

As despesas correrão todas por conta iu>3
proponentes, que terão o vantagem de ficar
com dous terços elo material epie puder ser rc«
tirado, dando á Marinha o terço restante.

O Sr. almirante Alexandrino vae_man«Jnr es.
4«el;u- a proposta*
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Os orçamento» no Senado"~M 
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3 senador Erioo Coelho vae

5.Sj)u»h_* wmm casa -»« Ib.oho
B3si rua s*.© -Ouv.doo*

¦ A rcuiiliio da commlssfio do finanças do Sc»
bailo teve liojd cirando concorrência o us dis-
tussõeu nclla travadas explanaram nsSUUiptOS
do imiioilaneia.

(1 deliale foi aberto sobre n c-menda do Sr.
Erico Coelho, taxando o jogo, Esle n dofon»
deu com calor. O Sr. Joiio Llll* Alves dis-
cullu n cnicndf. em tuce do contrato que o
governo tem com t\ Companhia do Loterias
Niicloiinos. Tomnudo de novo a palavra, o Sr.
Erico rehalcu os nrgumontos do Sr. João Luiz
«•, iLpols do doscroYer « situação o salientai
-v> proporçüos assombrosas que tomou o jogo
no Hrnsll, terminou dizendo: "Sl não for
«pprovoda a miuha emenda, senhores, nesse
çoao abrirei uniu casa de bicho nn rua do Ou-
yidor c porei a laholeta; "Erico Coelho & (!."!

O Sr, João Lyrn anníysou a emendn sob o
aspecto financeiro c Ccoiiouiicii o chegou A
conclusão dc que. ri ser ella nppròvftda, o go-
verno cobrando o imposto do ó '," sobre o
dinlieiro em giro, isto é, 7.000:000? diários,
oo fim de dez nnnos tinha arrecadado todo
ç impei moeda e-xislcnlc no paiz.

Posta a votos a emenda do Sr, Erico é ella
rejeitada pela commissão..

A commissão resolveu mais:
lio nccôrdo com a reclamação da Associa-

•cão Commercial, taxar os vendedores ambu»
[antes sem escriptorio ora GOOÇi o 03 quo te-
jij-.nm pequenos escriptorios de venda de uicr»
(adorias, em 1:300? por anno;

Não approvar a emouda do Sr, Dantas Bar-
r:-!o reduzindo o imposto sobre o álcool;

Autorisar ò governo a entrar em accordo
cem a Prefeitura sobre o imposto «lo traus-
missão c dc esgotos, de accordo com as lu»
formações dadas ú commlssfio pelo Sr. Calo-
geras c referentes á emenda hn dias npreseu-
íada pelo Sr; Lopes Gonçalves;

Approvar n emenda do Sr. João I.uiz, rc-
iiuzindo DO 'i° íian passagens da, E, F. Cen»
tra li só nos subúrbios, para os alumnos «
professores das escolas primarias;

Reduzir a taxa do sal, do accordo com ft3
informações do ministro da Fazenda sobre a
emenda do Sr, Eloy ele Souza, pagando o gros»
sò ü(i e o refinado líõ réis por üilo:

Rejeitar a emenda do Sr. Lopos Gonçalves,
qua mandava arrendar a E, Fi Central, dc
accordo com ns informações do ministro da
Viação, concordando, porém, c^m o arrenda»
mento das 13, !•'. Itapura a Corumbá o Oeste-
&<¦ Minas, já airlorisodo,

O Sr. Bulhões, relator da receita, vae es«
tudor a emenda apresentada hoje pelo Sr,
Jirico Coelho, c que manda elevar a 500:0005
a verba dos sellos ds taxas c eínolumen-
tos, ele,

COMO O GOVERNO QUER AU-
GMENTAR A RECEITA

ria sessão dc hoje o Sr. Leopoldo de Ba-
ii.üc> leu ura memorial já redigido cm fôrma
dc emenda o que, segundo declarou, coucreti-
•.••.va clle o pensamento do governo sobre cs
meios de iiugmentar a receita, Esses meios
sífe-rem-sc a lima severa arrecadação dc ira-
postos. Dentre íis nrujtas medidas lembradas
kconsclhh o governo que a commissão deter-
mirie que os tábelliííea não poderão lavrar es-
icripturas cm seus cartórios sem que n3 par-
íé's contratantes provem quitação dc imposto
íe industria e profissão,

Nenhum juiz poderá ordenar entrega d:
nhc.iro sem apurar o mesmo,
Xos inventários a:> contas de médicos o ad»
t-rulos estão sujeitas a essa prova.
Neiiliumn mercadoria scrA entregue uas al»
ndegás sem fe mesma formalidade,
Nenhuma fallencia terá julgada ou cou-

cordata homologada sem que sc. prove não
eslar o fallldo ou o concordaiario cm debito
com a União por impostos e multas.

As praças pór execução do fisco serão re-
duzidas a duns com c espaço de oito dias d.e
uma a outra.

Erafímí nenhuma traus-u-ção poderá ser
feita, nenhuma sentença executada sem que os
interessados provem ter pago todos os ira-
postos.

Mais uma representação
contra o orçamento

municipal
O» varejistas |!.-oí.ea*.y«..tombem
A Sociedade- Unido Commercial dos Vare»

jlslas do Scccos o Molhados enviou hojo um
longo memorial ao Conselho prolc-itaiido
contra o aiig.iiouto do Impostos nn proposta
orçamentaria pura, o exercido vindouro, 1'.'
mu trabalho em quo sc estudara dolldnincii»
to Iodas ns alterações verificadas nt> nctual
oi-çamenlo, salientando que o no ml, IM s.
abandona i. classificação do zonas urbanas c
suburbanas petas Qunos eram subdivididas ní
cosas du sccco-i o molhados c supprimldns ns
quatro classes, resultando disso AUgmonto
do, 105000 iiara a 3' o 20?000 parn ns .".'• o 4»,

Na tabeliã A o niigineiito vorlfiendo 6 c>
sogulntei 1* clnsso, U5Ç000; Ü", 709600) 3--
709600, c 4», 718500,

A rcproscnlnção pede ii Inehisflo, uni Hcen»
çns, do artigos que nenhum lucro deixam no
commcrclniilo, como potnssn, orcolliw, lino),
cie., ([ue-, tendo consumo, os coinnicrcinulo?
apenas adquirem para servir n clleutoln,

i mt*t**— ,— „,..

A partida do «EíUiíburg
Casílc.)

O commandnuto do transporto de guerra
britannico "Edinburg Castic" visitou iiojo ai
autoridades superiores ila Armada, informan.
do-as de que, As ÜO horas dc bojo, deixará o
nosso porto eom mmo no nllo mal'.
.. ***attt****** ii.
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Gumprimentos oííiciaes no
dia 15

O Sr. almiranlc chefe eio estado-maior ãa
Armada convidou, cm ordem do dia, a officin-
Uclndc de Marinha para, incorporada, cumpri»
nicntaf o Sr, presidente da Republica uo dia
15 do corrente.

Está sendo julgado, pela
segunda vez, o assassino

do ponto do Theatro
Republica

Peln segunda vez foi hoje submellido a
julgamento no Tribunal do Jüry o réo Frnn*
cisco Teixeira, autor do uma estúpida s;eu:t
de« sangue occorrldn cm novembro elo 1014.

I''oi no interior do um botequim, á ai cuida
Cíoraes Freiro, esquina dn rua do Rezcndo,
que a scena :-o desenrolou.

Freqüentadores desso café, eram, entra
outros, o ponlo do theatro Republica, Sr. Al»
varo Mario, o sua aniasia, unia eoristn, a
quem clianiiivuin fMttiictta Italiana", Saiu-
do do thcatro, ambos nssiduamonto íõ dírl-
líiam para o citado café, onde-, por aquellcs
dias, eontiahiram a insignificante divida, eto
8S000,

A' residência do casal, á rua dc,3 Inválidos
ri. Gó, foi, no dia 11 do novembro daquellò
anno, cobrar n divida, um cnlxoiro dc- bote-
quim, Álvaro, altcndendo-o. disse-lhe que, ao
sair, satisfaria o debito. O caixoiro retirou-
se>, proferindo desaforos. E Álvaro Mnrl.i,
comparecendo ao café, em compnnliin do sua
nmnsia, dirigiu-so ao caixa e sallsfcz o com-
proinisso, Autes, porém, de o fazer, reorimi»
uou o procedimento do empregado, quo o
procurara, Islo irritou a Francisco Teixeira,
também empregado do café, que-, atracando-
?o com Álvaro Marta, vibrou-lhe uma punha»
iadn mortal em pleno coração, A scena foi
rápida. Compareceu a policia, quo prendeu
o assassiuo e fez processar,

Passados mezes, foi elle submetlido a Jury
e este o condcnuiou a 10 o meio niinòs de
prisão. Houve, porém, nppellação o a Corte o
mandou a novo Jury, ondo lioje, pela se^un»
da vez, compareceu.

Formado o conselho de senlcça, íevo a pá»
lavra o promotor publico, que durante nl»
gumos horas desenvolveu a nccusnçfio contra
o réo, de nccôrdo cora a prova testeluuulial
colhida nos autor,,

Terminando o promotor a sua nccus.içiio,
foi dada a palavra ao advogado do réo, Dr.
Evõristo de Moraes; que em favor do seu con-
stituiuto invocava a privação de sc-uiidoj o
dc iutèlligencin.

E íi hora de eucerraranos n no?s.*i folha nin»
da continuava na Iribuhn o advogado Jo
defesa.

to ini nm
nihn
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(Vavios aUom&es pos.os
a pique
NOVA YORK, t3 (Havas) m Tclcgraninii,

do Petrotfrat.0 Informa quo vários navios
di) guerra ..llcindc; bomtianloaram soxtn-foira
ns cnstus da Finlândia, sendo a maior pmtc
delloã mcttldos n piquei lêLíJj.i_
'Eslú Imininenio uma

grande batalha na Po>
Drudla
LONDRES, 13 (A NOITE) -a Informa

o cotresnondente do .Daily, Mnih cm Petro»
geado:

O-, critico) militares russos, nos com»
tneniiirios quo f;i/.em a respeito das opc-
raçôer» n;t Dohrudja, :.credil;uit quo o exer-
cito do von Alnckonsen íar.1 retirar as suns
tropa3 até a linha Ccrnavoda-Constanza, on»
dc cntào íicceUaríi batalha dos russo-ru-
ninicos.

Confirma-se ofilcialmcnlo a noticia cto to»
rem oi riisso-nim.iicos ntili-gido ns proximt»
dados dc Ccrnavoda. Os teuto-biilguros con-
tlnumn a rctirnr-3C para o sul>* a&.

a avançada sorvia
IGNORES, 13 (Havas) *-* Um commun!»

cado official uulgavo admlttc o avanço dns
tropas scvvias nn curva do Ccrtin.

Pndua bombardeada pelo» au»»
trlacos
ROMA, 10 (A N01TB)»-Uin aeroplano aus»

trinco voou «obro Padua, onde Innçou varias
hunilja?. i/nta dcllas provocou incêndio no
i-uartd, ma» o fogo íol lnimcitlatnmimto
apagado.
A espionagem allemã nn Italia

ROMA, 18 (A JfíÒITE) •— A polícia liallnna
prendeu, nas pi-OAiinldailcB do Como, quando
tentava atravessar a fromtolruiiulísn, ama
Bonliora, do nacionalidndo allemã e em poder
da qual foram encontrado*! valiosos documen.
to? re!ativo3 si defeía d» porto jitllltnr de
SiiMzia,
Socconos argentinos 

'distribuídos

em Parii
r.vr.IS, 13 (A NOITE) tr- Foram distribui»

dos, pela Coiiimissilci do Soceorros, 656.000
francos rcmcttido» por diversas corumissões
orgíinisnda9 na Republica Argentina,
03 búlgaros perseguidos pe1o3 sei»

rios
LONDRES. 13 (Kavns) i— A Agencia Eeu»

ter recebeu um iclègrainiua do Balonica dl»
zendo que os ecrvloi continuam a porseguir
as tropa» búlgaras derrotada» nos últimos
encontros,

O telogramitin accresconla qne a nldcla do
Ivcn, chteo milstBS ar, norlo do Polog, acnba
de cnlr «ns mãos dos servios,
¦O Sr. Leotiej do Rego recebeu mn
relatório '
LISBOA, 13 (llavas) ,«*-- O capítüo do va-

por (juo desembarcou cm Lelxõcs 03 sobre-
vlventes do» navios torpedeados nas cosl.13 de
Portugal entregou no cnjntíio do fragata
Lcoítc do I!cí!o intí relatório cm quo so de-
screvem às pormenores dcsstJ torpedea-
mentdSi

*-»*»¦>-—». » -— 'i

-j '-^t)>. i ,1

m$m stzm effeiro
O Sr, niinislro elo Interior declarou som

eífeilo a nomeação do coronel Joronyino G,
Fèriinndèa para inspeccionar os exames do
Gymnasiõ do Ilajubíi, visto não ter acceitaelo
a nomeação. Para esse logar foi nomeado o
Dr. Bcnjamin Flores,

*********

•»t<Vf>Jt»—*-

Diii^cMSa.í-aoa âiasjíeoíores-de
Mifa-jídssga

O Sr, ministro dr. Fazenda, om circular,
declarou aos inspectores de Alfândega que ó
Sovernó brilaunico alterou as declarações
do 10'ele maio o U d» agosto deste anno, rc-
lativas A prohibiçãc de artigos,

fifl«Ç«St»* 
'•%***——-

gSsignaçoes na
Foram designados os commissarios: copt-

lão tle còrvetn Arlindo Lopes dc Castro, para
servir na 4" secção do Deposito Naval; cnpi-
lãei-ícnento líenricme Mãtlel; parii n Superih-
tendência do Navegação, c segundos tenentes
Domingos Gonçalo Marlins e José Simcào
1.,01'réa da Costa, para servirem na Escola de
Hrumetes e na Escola <li Aprendizes Marinhei-
t"Os do Piraporn.
¦*—- •— *-*********^**** >-^r«J+Jjafc—* ¦¦ ****** ¦—. i i .,„

Duas íenfaíivas de
suicídio na Paulicéa

S. PAULO, Í3 (A, A.) — Ha muitos dias
* preta Isaura Lima; moradora na lilla Suuia
Cruz n. 11, ao largo do Aroücho, por motivos
Ignorados linha n idéa dò pôr termo A sua exis-
tcücia. Hoje, cerca das 11 1|2 lioras, a tres-
loucada mulher poz cm execução o seu funesto
dósigriio, ingerindo grande porção do lysòl.
Os effeilos dos tóxicos dessa substancia não
S8 fizeram esperar, e a desesperada gritou porsoecorro, indo em seu auxilio os visinhos. Es-
íe-j levaram o fuelo ao conhecimento da poli.tia, comparecendo ao local os Drs, Rudge Rn-
anos o Pedro Nácaratò, delegado dc serviço e
medico da Assis t-ncia, A' desesperada foram
prestados os primeiros cuidados por áqlieilè
fncultíltivóV «íue, deante da gravidade ele seu
estado, determinou a remoção hhmcdinta detsniira. para o Hospital da Santa Casa ela Mi-
serleordin.
_ SANTOS, 13 (A, A.) - Continua cm eslado
gravo na Sanla Casa a dècaldn Maria Thdrezni•moi-adora na casn n, i}'> díi rua Onze de Junhotjtioltontcm.ás 21 horns,t'ehtbu suicidar-se disp.i-
ínndo um tiro do revólver no «uvido. Maria
.Thereza praticou esse acto elo desespero porestar desilludldh dos seus amores, O l)v. DiasBueno, Io delegado, abriu inquérito sobro o
íneto.

O presidente do Paraná
reassume o governo

CURITYBA, 13 (A, A.) - O Dr, Affon»
so Camargo reassumiu lioje a presidência
do Estado, recc-bendo-a das mãos do Dr,
Munhoz da Rocha, primeiro viec-presiden-
te, em exercício,
¦- ¦ ¦ i ¦ ¦¦ —_ r.-. i i *****1i%ty2l*~+*n***m* .***.m**..***m,,.*.*,,,.*,tyf*,^

Quis aaoffffe^ © Ippüii
Acylina Martins de Oliveira, brauc.*,, di 22

nnnos do edade, casada o residente- íi rua C,
em Bomstiçcpsso, por motivos que alô qunú»
do estas linhas são escriptns nno conhecia a
policia,' tentou, pelas 15 horas, pôr termo A
própria existência, ingerindo com café uum
grande porção dó vidro moido.

Torturada, horrivelmente, e Tciido-SB As
portas da morte, Acylina grilou por soecorro,
Levado o faeto ao conhecimento das autori»
dndes policiaes do 22° districto, estas pedi-
ram n presença da Assistência Municipal,
que so negou a prestar os soceorros necessa-
rios, allegando mio poder ir ntó ao local uc-
nliuma do suas ambulâncias,

O commissario de dia naquella delegacia
chamou cnlão a Assistência Policial, cm cuja
Ambulância Acylina foi transportada priva o
posto central da Assistência; ja cm estado
grave,
-—"¦ ************* -—.—-¦». ****^*»****,i% ******** u. ***********

Os humoristas no Cattete
Os caricaluri-lris Ncniczlò c Friíz csliveram

tí tarde no Catteto, onde foram convidar o Sr,
presidente da Republica para assistir, amanhã,
A inauguração do Primeiro Salão do
i-istas,

dos Iíuiiio-
-*—J*tt,ZB*-*m

UMA VAGA..
O chefe do policia'; a pedido, exonerou hoielt» S" suppleiite do l" districto policial q bk-hnri*! Antouio Ribeiro da Fonseca,

-*^*Wt*-*~*~

A.o contrario do que tem suecedido, a fosín
, un bandeira, pi-omovida pela munlòlpalidftdè•0,-íií r-o realisará esta «iiuo no palácio da Pre-feitura o sim ria praça da Republica, pnra o

| >liie so estão tomando as necessárias provi-
I íicucias. O Sr, presidente da Republica dc-

j Xira comparecer a ess* solemnidnd*.! :U

Um boato grave que soífre
um formal desmentido

Um boato alarmanle correu pçla tarde,Dizia-se que haviam sido roubadas diversas
peças componentes dos telescópios dos nossossubmersiveis F 1, F 3 e F 5, Parn que roubar
pertences dos telescópio* V Algum espião quehouvesse so introduzido a bordo ? O boato
ndenntnva ntè que um official do Marinha le-
vara queixa A policia. O caso, a apurar-se,
ern grave. Procurando informações, tivemos
no entanto desmentidos completos (ia policiae da Marinha,

O Dr, Aurclino Leal, chefe de policia, com
quem falirmos a propósito, mostrou-se sur»
preso com a nova, declarando quo nada sabia
desse roubo, adeantaiido não lho ter sido lc-
vada comnuinicação alguma pelas nossas nu-
toridades nnvrtes.

O major Dnndeir.i de Mello, inspector geral
de Segurança, também não sabia,,., nem do
boato,

Eguaes declarações foram-nos feitas pelo
Sr^aliniraiito ministro da J|ari.n]ia+ prJo_..Sr._
almirante Ganiiee, chefo do estado-maior, o
pelo seu assistente, Sc, capitão ds corvt-la
llormisdas de Albuquerque.
—i ii. ********************* ****** ,*-'«llr%%f£m****li**-  ¦ mim ********************

Lm 0-...4-ÍO do niinislro ui-u-
íiuhvo A Fodernçito das

Associações Gommorclaos
do Brasil

A Fcdcrnçàft Uni AssooIncOos Conimerciaes
do flrnsit recebeu, cm data do Jiontcm, dn Sr.
Mnnoot Doninrdoz, ministro plonlpotcnolnrlo
do 1'i-uguiiy, o seguinte officio:"Tivo a nlla honra do receber o olfie-Io cm
quo. pelo digno órgão do V, Ex, a Federação
das Assoclnções Gommorclaos do Brasil, om
nome do conuiicrcio naclonul, tem n alta gcn.
llloza do congratulnr-so com o «iu«v nssigu.i,
pelo fnclo ser nomondo ministro pknipolea-
clario do Uruguay no Brasil.

V. Us., dando nobre relevo k mensagem
tom quo as diguisslmns classes coiuiiicrcl.i.cs
quizeram nio significar uma Bjinpníliln que
nlnda mnis estimo pelo quo nolla so traduz do
cordial nffocto par.% o meu paiz, consagra tí
niinlm ncção elogios que neccito nnles como
estímulos, para alontadamonto perseverar no
sentido dn leal c cada vez mais estreita npnro»
shuação econômica dos nosf.os povos, ideal
pratico esto a que uempro emprestei minha
inoelcsta cooperação, jnlgnudo-n do honesto
proveito para os 

'nossos 
interesses, cuja niulu.t

harmonia «levemos, ctm todo caso, c cm todo
propósito doaccordo.consultar lealmente, pnrn
«pio nossa progressiva npprosimaçâo seja foi-
ta por clapcs graduacs o definitivas, assenta»
das sobro alicerces estáveis, Temos muilo n
fazer no contaram beneficio: a estatística do
nosso intercâmbio (sendo que o Uruguay já
o o mais forlo consumidor sul-americano, "per
capita", do alguns dos mais nobres produclos
brasileiros), o ainda-pobríssima-ora relação ús
possas mutuas possibilidades, Devemos ouvi»
dar esforços continuou, deliberados o prospe-
clivo", para quo o factor visinluinçn, o orai-
ncnto fnetor territorial, quo faz dos nossos
paizes, no sentido gcographico, umn vasta uni»
dado Intlmamonto ligada por communicações
marítima o terrostro da maior importância, ve-
nha a «er tombem um factor econômico, que
ainda o não o sinão limitadamente, e a cou-
correr com o máximo da sua efflcacia, intclli.
gcnlcmcntc aproveitada, para a nossa commiun
prosperidade. Com esto critério, o Uruguay
preparn-so segundo jA o notório .pelos tclc-
grammas do Montcvidéo, pnra sob o_ conselho
dns suas altas capacidades commcrciaes, pro-
por ao Brasil formulas do reciproca expansão
para o nosso Intercâmbio que, do certo, não
so vão aspirar a coincidir com o illustrado
critério c responder A elevada o moderna orien-
tação do pensamento governamental brasilei-
ro, mas tombem vão pretender Binooramento
n ndhcsão das eméritas classes commcrciaes
desto paiz, hojo magaificamento organisadas
para serem uma força coadjuvante, do precio-
bC3 auxílios para os governos que, como o do
Brasil, Inspiram suns decisões nas corrente.;
profundas da opinião nacional,

Muilo agradável ò para mim o ensejo do,
no par do mui sinceros e cordiaes agradeci-
nientos A prestigiosa Federação das Associa-
ções Commerciacs do Brasil, apresentar a
V. Es. os protestos da minha elevada e.;íuna
o consideração pessoal. •— (A.) Manoel Ber»
navdez, ministro do Uruguay."

i ****** *

0 Jockey-C!ub encerra
inscripções

Mais um pareô organisado
Hoje foi organisado mais nm pareô para as

corridas <h 19 do corrente, zo Jockoy-GJub,
quo 6 o seguinte i

Phréo Ypirnnga — 1.G00 metros — Donrni,
52 hilosj Fábula, 47) Dictaelurn, 54} Iccljerg,
49; Triumpho, 64: Escopeta, 54,

Com esto porco jA hn seis orgaiilshdos para
íi referida corrida,

O parco Velocidade, em 1.450 metros, re-
uniu ns inscripções do Dntfon, Espanador, Ma»
cisto e Miss Florence, e o Prado Fluminense,
em 1,000 metros, as do Ou Ko, o Lord Cnn-
nintf, O primeiro foi reaberto nas mesmas
condições e o segundo scrA substituído por
oulro,

Amanhã ás 16 e meia horas scrA organisado
elc-fiiiilivameiile o programma,

 i ******** » ' 

iwaies 6 aralt aiSos
Pelo juiz dn 4» Vara Criminal foram hoje

condemnados Doraetrlo Rocambol», (pio tam»
bem ncode no nomo de Josó Alves, o Luiz
Rodrigues do Carvalho. Ao primeiro coubo a
pena ele 6 nnnos do prisão cellulnr, e no se-
guiulo n do tres nnnos o quatro mezes. Como
contvnpeso, a ambos foi imposta a mtiltn do
lü 1|2 °í° sobre 62-?000.

E isto porque Rocnmbolc na madrugada do
Io do mnio desto anno arrombou a casa nu»
mero '11 da rua Conde de fcnges, rusrdencin do
Sr, Hercules Slninpa, do ondo conseguiu fur-
tar n quantia do 62?000, quo deu em seguida
a Rodrigues de Carvalho, talvez pnra guar-
dar.,, *******
Máo havia prova e foi impro-

nunciado
A policia cio 10°-districto prendou 

'• 
proces-

sou Felippe Condido, soh o fundamento do
que em poder do detento fora encontrada uma
chave falsa, Remeltidos os autos a juizo, o
Dr, Sampaio Viannn, juiz da 4a Vnrn Crimi»
nal, imprònunclòu o réo, por considerar quo
dos autos não constava prova bastante quo
constatasse a voracidade da nccusnçfio ao in»
diciado imputada.

—¦ ******* * • i.

O Sr. Euclydes Barroso
vae ao Ceará

O Sr,- Dr, Euclydes Barroso, director ge»
ral dos Telcgraplíos, vae no Ceará, inspeo
cióiiar alguns serviços de sua repartição,*.
S, S, partirá depois dc alnanliã, pelo «Pará?.,

Durante a sua ausência, que será de tini
a dous mezes, ficará na direcção dos Telc-
graphos o Sr, Dr,. Leopoldo Weiss, vice»
director, que já aniatiliã deve tlssumil-a.-

¦i ******* »i

Gratidão ds urn promovido
O Sr, Ricardo Barradas Munlz, re-céiiteinen»

to promovido a chefo de secção dfl Còiltálíilt-
dado de Marinha, esiev? .no gabinete» do Sr.
ministro da Marinha e no painel» &> Çjgitete,agrftdeoendj» * *ua yromojã», 

'-"-'¦¦ 'íj;

Exame de marinheiros
especialistas

Terão inicio no din 5 de jaueíro vindouro, os
exames de especiolislos de artilheiros, torpe-
distas, mineiros, slgualelros, etc,, do Corpo
í-lri Ad. i,l iilir.ii,.'.!' Wn/ilniinnpda Marinheiros Nacionaes.

Reuiiíu-so hoje, sob * piesidcncia do S"jilsfíiiiáno de Sèrpa," á""cbihmissiiò especial
do Código Civil da Gamara do3 Deputados.

•Tendo-se ausentado para Alagoas o Sr.
Euzebio da Andrade, foi confiado o rela-
torio da parte do Código, cm revisão, que
lhe tocara, ao Sr. 'Maximiauo 

dç.Figueiredo.
Em seguida cada um do3 membros da

corilluissão relatou à parlo que lha couhe
èXaminjifi nu^geiiudo m necessárias coriec-
W*\*- •-' "" '~ "

As conclusões da Conferesa-
cia Algodoeira na Viação
Oj Srs. Drs, Miguel Calmon e Victor

Lcivas e coronel Hannibal Porto, directores
da Sociedade Nacional do Agricultura, esti-
veiam á tarde em longa conferência com o
Sr. ministro da Viação, relativamente á ndo-
pção cias - conclusOcs da Conferência Algo-
doeira, conforme já resolveu o 

'Sr. 
presi-

denta da Republica ha dias,
| . V—»|»»» » ¦ 

Um projecto sobre cine-
mas e a votação do

orçamento
No expedienlo dn sosriio do bojo do Consc»

l!m o Sr. Osório do Almeida roferlu-so a mn
ponlo do neu discurso «obro os tclcnliniici,
mostrando quo o ongano havido com a Iiiclu-
são do seu nppnrelliu entro os custeados polh
Prefollurn provem do administrações ante»
rloros, O Sr, i'io Dutra iiuindoii a mesa um
projecto, dando o praso do seis mezes, a c(,n*
tar do Jnnelro du 1IM7, pnrn quo ou próprio-
tnrlos do clnentalograplins cumpram a» csl«
gcnclns dn lei ulllmamciilo votada.

Na ordem do dia, enlro oulros do Intcres-
so pessoal, figurava o projecto do oicontcii-
to. O Sr, Ilonorio 1'imentel, prcsluonte dn
commissão do orçamento, teco considerações
cm torno do projcclo, referindo-se ns rccla-
macSos do oommoroio, Sl fosso obedecer ao
regimento, teria do vir .& tribuna ii.nns 40(1
vezes; nssim pedia a benevolência du mesa,
parn, sem annlysnr noubum artigo, tratar do
projecto cm conjunto.

IUsso que não ha nugmonlo do Imposto'',
porque os quo viram ngffrnvnção no orçnmon»
lo a ser votado osquecoram-so dc verificar que
n taxa dc aferição havia .«-ido incorporada no
imposto do licença. Hu nuginonlos, mas ji,c
qucuos; apenas o Bufficlcnlo para arredondar
cifras.

nofcrltt-se A situação flnnnoolra da Prefci-
tura o aos ônus quo jíi pesam sobro o con-
tributnlc, falando do doenln grave, diagnosli-
co, medico, receita, romodio, salvação ele,
dando a impressão do quo so estava numa
sociedade do medicina, E os firs, Mendes 0
Osório acompanharam o orador nessa iueur-
são pelos domínios médicos, Voltou o Sr.
Ilonorio a detalhar verbas, mostrando que
não podiam ser cortadas. O Sr. Osório fipar-
toou, dizendo não sabor como so podem con-
dunar a exposição do prefeilo í.edire. « situa-
ção da municipalidade c as suas monsagens,
quo trazem nugmcnlo do despesa, como cn-
treposto do leito, escola normal dc bellns ar»
tes, etc. O Sr, Mendes, cm aparte, diz que
essa escola 6 subvencionada pelo governo 

"fe-
doral, replicnndo-lhc o Sr. Osório quo isso
não quer dizer que a municipalidade não
faça despesa. O Sr. Ilonorio proseguiu, dc-
clnrnndo quo apresentará, quando se iniciar
a discussão do nrligo por artigo, varias eme-n-
das, quo vem ao encontro dos desejos dos con-
trlbuintos, chamando a attenção dos peque-
nos coinmorclnntcs para o focto do lhos per-
mittir o orçamento para o exercido vindouro
quo tenham cm seu estabelecimento mais de
uma balança, independentemente do paga-
menlo de taxa do aferição parn cadn uma
dcllas.

Falou em seguida o Sr. Lcile Ribeiro, que,
d.pois do varias considerações sobre o orça-
mento, mostrou quo o Conselho não poderio
votar o orçamento, pela impossibilidade mn-
tcrial do terminai- esse serviço, por expirar
depois dc nmanliã o mandato dos ncluac-s iu-
tendentes. Alem disso, continuavam a cho-
gar no Conselho reclamações contra o orça-
menlo e que não poderiam deixar de ser
examinadas, embora vindas fora do tempo,
Não seria justo trancar-se a poria nos recla»
mantes, quando o Conselho não pode velar
todo o orçamento. Assim, propunha que a
discussão ticasse encerrada alé n próximasessão de um novo Conselho ou do nctual, b1
for o seu mandato prorogado;

Esse requerimento foi approvndo,
- . i i _*a«)t» - **********

A velha, a afilhada e
os cães

Esta noile, a velha, no seu estado de tor-
por do quasi sempre, estirava-so nn esteira,
seu ponto pre-diiceto elo observação, Lã den»
tro, o pequenino vulto do Aurora, como a
obrigava a madrinha, montava guarda aos
cães, E os cães, famintos, uivavam sinistra-
monto,

Toda noiio srn aquelin scena afflietlvn que
imnressionnva o commovlft os visinhos,

Do din a velha dormia, o a afilhada, ex-
hnüstíij caia por fim, também, immeran em
profundo somno, snbo Deus povoado de que
horríveis sonhos,

Mns que mania era nquella do fazer a me»
gera com quo a afilhada, uma meninn do 13
annos, esquálida, definhada, montasse guar»
da a seus quatro cães?

Ou uma crealurn deshúmnnn, ou uma lou-
cn ern'clln, por'certo. s

Eiilão os visinhos deram queixa i\ policia.

Estn noile, quando n velha Maria Eugenia
resmungava entorpecida, espiando a afilhada
quo montava guarda aos cães, cabeceando a
contar cousas dosconuexas, só para dar signal
de alorla, foi como si se houvesse operado um
milagre,

A poria da rua havia- ficado, por fellclda»,
do, ontreaberta, O por nli a policia penetrou
o podo apanhar cm flagrante aquella triste
scena.
Súbito a velha levnntoii-so do chão; ergueu,

ameaçadora, o busto horrível e sinistro, Au-
rorâj n pobresinha, presentludo o liberdade,
correu para os seus salvadores, E os cães,
magros, esqueléticos, esfaimndos, continua»
vnm . n uivnr, ,

A velha foi mniiietadn,-
A mciiiua' foi, contento, coni seus próprios

pés, acompanhando o delegado 9 seus auxi»
línres ntó a dolegncin,

Os cães, cães de raçn, mas num eslado
prceorissinio, como essas figuras elo fidalgos
miseráveis, oeompanlinram, amarrados, por
um frágil cordão,

O Dr, Sanlos Ncllo, qué havia hontem to-
mado posso do cargo do delegado do 20°,
fez muito bem cm levar a cabo essa dili-'• 
gencia,

A velha Maria Eugenia foi mandada npre-
peiitnf para exame do sanidade, Si não é, pn-
reco iima louca, A afilhada foi para casa do
promptídão da delegacia, Os quatro cães fo»
ram nssim distribuídos, provisoriamente!"Trovão", para a casa do escreventej "To-
ló", pnra a casa do um commissnrio; "Bem-
Bem", para a casn elo escrivão, o "Vclluclo",
para a cosa do "Tripeiro", quo é o "intelli-
gento" da delegacia.

E a sinistra casinha da rua Durão, ha Tle»
dade, foi fechada

***w\*)Çm**

As addicionaes da Viação
O Sr.- ministro da Viação aulorisou o

abono de gratificações addicionaes dCiOc/o,
aos seguintes "funecionarios 

da E, F, Cen-
trai do Brasil: Domingos José dos Santos,
operário de 1* classe; Antônio Dias, coii-
certador de 1» classe; Antônio Bcrtholdo
Alves, agente 'de 4- classe; Anuindo da
Cosia Camarati, operário de P classe; Ma»
noci Machado Furtado, ajudante de 1- cias-
se; Antônio de Oliveira, praticante de ma-
cliinista; Agostinho de-Araújo, trabalhador;
e Joaquim Fernandes de Carvalho, operário
de 4» classe.-

¦¦ ********** 

Enccrraram-se as aulas do
Collegio Pedro II

O nnno lectivo do Collegio Pedro II foi en-
cerrndo hoje com Roritl contentamento dos
Pequenos aíühiríós «lnquelle tradicional esta-
Jiclccireeiilo do ensino secundário, Pelo-, jo»vens estudantes foram feitas carinhosas ma-
nifeslações no seu director, Dr.- Aranjo Lima,-*.*9s seu* proíessove»*1 - - - - — - ....

a política inglcza parece
se harmonisar com os

interesses paulistas
informações da baa.-cfida

A pioliililçãc Inglozn da rnlnuln dc caIV* v\
Ilnlliii.iln, pi-iihiblçào cuja justificativa is piu»cura onoonlrar nas necessidades do ijucrra •
nns oporluras «Io liloquolo, oito visando cm»
Imra o enfà brasileiro, mas o produeto om sl,
nem por Isso, como tanto sã tom folio ver,
deixa de nffcotnr espoclnlmeiito <i Drnsll, ou
melhor, o Estudo do S, Paulo, produclor ma»
xli.io quo ó «iii(i.i-.-)ii« gênero,

Conhecer a opinião dn grande Estado ca.
feolro foi o «pio hojo pretendemos, oonsiiHaiu
do diversos rcprosonlantoa dn liniicndn fo»
dcrnl. Do varias nulas quo nli coubemos, no»
ln» a quo deram vigor ns palavras do um dos
deputados paulistas «Io maior rosponsnbíllda.
dv, resulta não ser lão grande couto se diz nu
BC pensa o prejuízo quo adve-n. da prohlhicãoInglcza, como provam, no que elles nos dizem
as ultimas Baldas do café para o eslrongciru,
sendo alem disso dc i.o nssfgiialnr que os pro»
prips nllliidos, na opinião dnquollcs paulistas,
ndbptnrfio ricccssnrlameiUo medidas do moldo
R compensar os prejuízos porventura dccor»
rentes da resolução da Inglaterra. Alndni a
HM-iliila inglcza deve ser encarada como unia
coitnciiuoncia natural do estado do guerra, cm«
l»ora sc saiba que n Inglaterra, que- lem sncrl-i
ficado homens c dlnholros pola victorln final,
não vú agora Impensadamente sacrificar com
netos quu nes projudiquo fundamento, os seus
próprios intoresses econômicos dc primeira or»
dom.

li' eslo, segundo ns alludidns Informações.
r> ponlo do vista que pareço ser ndoplado pelo
Eslado do S. 1'aulo, OU que pelo menos ellu
iidoptn nosto momento em quo iicccssnriamcã»
to to combinam negociações diplomalicas,
Mi4L\i*m^j*WBrerBtt".Br.,3e.u: vu*jyjCT'«^y-r»i»T*a>»-j«x-s3i

Para as caixas escolares
O Sr, Costa Leite, secretario ria Prefeitura,

recebeu hontem a quantia do 40513200, rcsul-
tanto do 5 0\" sobro a renda bruta do festival
elo Hospital Ilohucmanneano, realisado no
lliealro Municipal, importância esta cm bc-
neflcio das caixas escolares,• - • ' ******* *

COMMUNICAQQwa
SEM COMPROMISSO
III IIHIIIIIIMII I I lll «llll II UIIHI -i.-.':l»-(C.r3|»

Visilc Vi Ex. a nos.-:i exposição dc r.;o«
veis, verifique os preços e condições ele
pagamentos. Lo Mobili-jr
antiga Ajuda.

Rua Chile 31.

Cffrn tosse (.- rouquidão em lfJ lii,r.',3.
Deposito: Drogaria Uorrinl. Tcleiihoue.

5711 — Korlo. Em Kio 1'aulo: l>rügniio liaruei.

jRcceâ-.aanmsso cowscSSsos

Adquira os inoveis e ta-
pecadas que necessita
aiuiua casa cuja reputação

esta' feita,

OURIVE«
) Martins âC,
39-43-43
OUVIDO.?, 93-05

Onde é o C'nerna Síar?
E' no Palace Thca tre

Reclamava diíferença de
vencimentos, mas perdeu

a acção
Na 2» Vai'8 Federal propoz o Sr, Auguslo

Antônio Silva Castro, 2o official da Directoria
da Estatística do Ministério da Agricultura,
uma acção contra a União, para o fim dc con-
dcmnal-a a" lhe pagar tliffèrença de venci-
mento» a mio sc julgava com direito, sob a
ullegação de que, sendo numero 1 da lista"
para promoção no cargo do primeiros offi-
ciaes, para a vaga desso cargo verificada não
foi elle o nomeado, mas sim, interi; imentc,
o Sr. Maurício Limpo do Abreu. Em .*cfonnn
dos serviços do ministério, o ministr. do en»
tão supprimiu o referido logar, tendo clle,
desfarte, sido prejudicado nos vencimentos
«pie lhe competiam c deixou de receber, o quena acção proposta reclamava,

O jui?, fir. Pires o Albuquerque, em sonien-
çn de hoje, julgou improcedento a referida
acção, visto como o cargo fôrft siipprimidp
pelo governo, não tendo mais cabimento a
pretensão nllegada.

. —| m»Ha....| —,

Dous casos de cíiphteria alar-
mam a população de

Therezína
THEREálNA, 13 (A. A.) -- Dcram-se aqui

dous casos fatacs de diphtcrla, alarmando n
população) pois aqui não ha soro auti-diphtc-
rico,

¦«t-^&y*-»---';' ¦ ¦ ¦ ***** ¦¦-"»¦¦¦—_.

íí ti" não teve liaheas*
córpus

Chico Barato SSÍÊSSiB™^
ilu. Sol) inf*ilul.''.f'5>o r.">500t), cohfbcçftò do Mino. Vargài
Oilttiiif. dc- Palncio das Noivas, rua Urüguayàiii» 83.

SVlme. Georgette
. ATELISR DE COSTURAS —
Rio Branco qo, r andai

(Era frente í. Casa Surcna)
Piirtiólpa is suas «lislinotas freguezas (|uo lem ncíual.

monto num escolhida collocçãu üc modelos "linGreiic"'
e do soila.

ÃVi

Onde é o Cinema Síar ?
ii' üo Palace Tlieatrc

Affotiso Vizeu e familia, na impossibilidiM
cio ele agradecer pessoalmente a cada ura do
seus amigos que lhes enviaram pczames e com»
pareceram ú missa epio fizeram rosar pelg
descanso dn alma do seu irmão MIGUEL MIÍI»
RELIjES VIZEU, o fazem por este meio, cou.»
fessando-sc* sinceramente gratos a todos os
cpií lhes levaram o seu conforto.

ík>iií.Tii5es
Mello

Augusta de
ra*i st,os

Armihda Augusta Bastos, viuva
Piülio o Silva c seus filhos, Alzira
Bastos Gárvallíaosj seu esposo Antônio
Barròs Clarralhaes c filhos, Lydio Bhs»
tos, ,To3t Ferreira ele Sòiiza, Marianna
Sraith, I''!'íineiseo Caucdo, Alberto

Sriiitü, esposa e filhos, Augusto Smilli e Heiii
rique Smith, convidam a I01I03 03 seus pa«
renlci o pessoas de amizade para acompa«
nhar cs resto? mortães de sua idolatrada vOsempre chorada mãe, avó, sogra, irmã è tifi
D. GERTRUDES AUGUSTA CE MELLO HAS»
TOS, saindo ò feròlro da rua Fonseca Lima
k. &?, São Christovão, «manhã, ás !) horas,
para o cemitério elo São João Baptisla, D qua
elcsdo já agradecem..

Foi afinal denegado pelo juiz ela 5* Vara
Criminal o "habeas-corpus" impetrado pelo
Si-. Manoel Pereira Gomes, soh a allcgação de
c[ue estava a soffrer constrangimento por par-
to da policia, visto como esla o impedia de
vender gêneros no seu armazém "Verdun", á
porta do qual postou pratas dc policia, Esto
facto foi noticiado cm tempo, como sendo um
audacioso plano daquelle commerciunto que,
tendo comprado a credito uma considerável
partida de gêneros, estava a vendel-os por
preço abaixo do custo, usando do famoso "gol-
Po dc Mercúrio" para lesar 03 fornecedores',
A policia, porem, informou' ao juiz que elo
nenhum modo perturbava o negocio elo pri-
ciente, tendo lá comparecido apenas um dia
para providenciar sobre um attrito ali veri-
ficado entre freguezes,

O juiz, á vista dessas informações, dene-
gou a ordem pedida.

*****•*¦*&**—«—• »_»

Ladrões assaltantes con-
demnados

Por sentença de hoje elo juiz ia 3* Vara
Criminal Dr, Albuquerque Mello, foram con-
demnados Alberto Vicgas dos Saiitòs, a 5
annos dc prisão, e Manoel Francisco dos San-
tos, Adão Delfino c Ovielto Murliubo, a 5 an»
nos o -1 mezes, cada um, por haverem esses
réos, maiicommuiiados, praticado lin madvu-
gadu dc 6 de agosto, uni assalto no leiteiro
Serafim 1 Silva, na ladeira do Senado, rou-
bando-1! lodo o dinheuo quo levava.
************** 1 u. | **K*^*t***~*—¦—¦'" ' ¦ —¦ "

Uma pretenção da Companhia
de Viação e Construcções

indeferida
O Sr, ministro ela Viação indeferiu o re-

qitcriiiK-iiío epie em gráo ele r*?cur50 llie
eticlcrèçou a Companhia de Viação c Con-
strucçòes, empreiteira e arrendatária cia Es-
irada dc Ferro Central cio Rio Orandc c!c>
Norte, solicitando a inclusão da algiínias
verbas que a Ihspectoriá Federal elas Es-
iradas etiniiüou no resumo cie medição Sinai
ela Dpute sobre_ o rio, ÜQieiia;^.-- ¦¦'¦'' ¦

ieiliHiífós Augusta
Mello Bastos

de

Arminela Bastos e irmãos, Antòhloi
5a Barròs Car.Valliaes c filhos, Josô
Ferreira do Mello e irmãos, Alberto
Jhymo Smitli o familia, participam
aos demais- parentes c amigos o falle»
cimento de sua mãe, sogra, avó, irmã

o tia GERTRUDES AUGUSTA DE MELLO
BASTOS; c- os convidam a acompanha.!* os resi
tos mortnes; que sairão amanhã, terça-fcirai
14- do corrente, as 9 lioras, da rua Fonseca
Lima n, 53; para o cemitério dc S. João Ba<
ptista, confessaudò-ss siiinmamente nga-àtlct
cidos, |-

Norival Pinto Rezende
(1" ANNIVERSAniO)

Manoel Pinto Rezende, sua espo
4 filhos, convidam seus parenlcs
pessoas à<3 omisado para assistir ü
missa ele primeiro onuivorsario quilj
mnlidam resar pelo repouso eterno do'
seu prosado filho o irmão NORlVATj

PINTO REZENDE, ria matriz do S, Cliristo*
vão, (-jiiarta-fcan, 15 do corrente, ás_0 horas,
pór- cujo coniparecliniénto desde já aga-a'f"
decem, Jj

Arthur Alaliyde
'{ALUMNO DA ESCOLA MILITAR)'

Sua noiva, Julin de Frias Villar, mnftr
dn r/esdí uma missa por sua alma, nal
matriz do Engenho Velho, Amanhã,
11 do corrente-, ás 9 horas, Antecipai*
doiriente agradece aos .que abi comi

J!_!_Sl: <
AHrcdo dc Mello

XSA1.GENÍÒ MECÂNICO DB 1». CLASSE)'*
sepulta-se amauhiiiFalleícceu boje e sepulta-se ninauhíú

no cóiniteT-ío do Realengo, sáiuçto ni
fereiro da rua do Morro u. 6, casa 2^
Rio Comprido, ás 7 ho-us, para a Ceníi
irai 4» Brasil, no trem do 8,86.^'

MUT l LAOA
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AS MISÉRIAS DA POUTICA

0 Pref eito.a Republica
e a bandeira

O SnperlOr Vlltete IO que se passa

Deram hoje i
Antigo . , i •,, i
Moiii .'..o .......... .....«.*
|i'>) II,,,,
Sulíiu.li) ..../*

Pa.a aniunhil 1

613
t.i:l
3!i7

Cnvallo
Borhuletn
Jacnré
Porco

as
550
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0.8 4.11

MME. YVON.\E
Vionl d'nrrlvcr dc PArl", nvco uu grnnd ehoiN

dc robôs, ele,
RUA DAS PALMIiUlAS, Vi (Uotafogo)

O I-opes
); -ueili l.t a lorluiiii inoi. rapiJ.i nai I .teria» o oüo

teca maiores voulngcin. ao ptib içc,
_»n matriz, nm Ouvidor 1Ç1 M-r- FI ¦¦ ¦-* "•¦•""

1HI. «jMitii: til, "'¦); 1'iuuci.
S.v, Bi»; fjencrnl Uunara, 

'¦> Io Mnrjo, M; l» IrUlaelu tia
.1, — S, Paulo: tua ouim.

du Novembro, ul).

IViAHiA MONTEIRO
(Fntleclda cm S. Paulo - Mlsso do 7» dia)

Lucesslo Corromlllo, Dr. Eduardo
Monteiro (ausente) o Zcfcrlno Cnrra-
millo participam o fallecimento do
sua querida mãe a sogra D. MARIA
MONTEIRO e convidam os seus po-
rentes o amigos a assistirem A missa

míc 
'pelo s.-n elerno descanso sorA resada

„ltnr.iiór da matriz do San issimo
mento, terça-feira, 14 do corrente, 

As J l|-
«lu manha, pció que antecipam
trimeiitos,

t
._5*

110
Sacra-

ás 9
seus agrade-

DJi, santos a-biikI)
c ti-
Vi/euJosouhlna Lossauce de AbrÇU

lhos, Ludgero Lassnt.ce. Ceeibo
rie \bicu, Luiz Vizçtl oc Abreu, «sj.o-
sa c filhos, sogro, cunhada c sobrhuio
do Dlt. SANTO SABREU eonv.idam
a todas as pessoas amigas a parentes

assistirem á missa de sétimo «ia^-lüe
resar a 15 do corrente, As J -I-" <*»a

mnndniii
manhã, nn egreja da Cruz dó/r Militares, polo
que se confessam do ante-mao agradeemos.

1 SilllJíii
(CONFRONTO OPPORTUNO)
Foi muito bem inspirado o prof. Luiz Bar-

kos.i, quando recordou na ultima sessão cia
Academia Nacional ile Medicino, o regimen
adeautanclo rios serviços sanitários m capl-
tal do Brasil. O Sr. Lewis.Hackctte, prof s-
«ionai norte-americano, havia estudado ante-
í oni.cnte a evolução operada pelo bygiene

-_.. i'„i,.<»< t\n dez annos n ssta par-
relativa A saudeSo'--.'Estados Unidos, de dez a mi os n ssta pr.r-

•e, A educação especialisada
míblica na America do Norte é de facto mu;-
to dlffcrcnte da seguida entre nós. O-presU-
cio dos serviços sanitários nesse paiz só come-
...m a firmar-se depois -Ja campanha contra a
febre amarella travaria cm New Orlenns c Ha-
viína; no período de 1900 n 11)05. ,' 

A deficiência do estudo dn bygiene e das
«mestôes que lhe são subsidiárias era rooni-
festa até oquell.i época. A ultcnor reunião do
Congresso ele Hyglene e Demographin, cm
.Washington, remodelou-o sob bases de me-

jhbr critério scientificó. Os cursos elementar
res daquclla especialidade tomaram desde
1!I13 unia orientação mais proveitoso. A ts-
c-ohi de Medicina rie H.irward, no Estado de
Mo-saebussells, alargou os horizontes do seu
ensino tbeorlco e pratico de bygiene. bunda-
,l-am-so' laboratórios, organisaram-se inelhe-
dos novos ric instrucção aos discentes, nao
sendo esquecido thema algum indisp.e_.sovcl
ao seú preparo tcchnico ou ao seu aproveita-
mento futuro em qualquer luncçao sanitária.

Em resumo, conforme necentuou o Dr.Lcwis
tiackette, mi sua palestra, creou-se ultima-
mêü è nòs Estados Unidos k America rio Nor-
te uma nova profissão: a de efonfor <m saude
publica, como uma necessidade exigida pó o
seu regimen especial de ensino e um produeto
dá iniciativa particular de cilie é unffl i-xpres-
são eloqüente n Dtfãção Rodeieller, por conta
ria nuiü já sc fun ela rum escolas médicas na
China e na Índia, pnra o trenamento D n cx-

pertencia rios assumptos' de medicino tro-

l'UVo' Brasil, oulro foi o rumo seguido 
'por

aquelle complexo ramo da medicina publica.
Desde os governos monnrchieos os problemas
sanitários vem empolgando n classe medica e
os poderes administrativos. Nuo se contam ..is
reformas suecessivas planejadas .com 0) fim
do elnr solução conveniente e efficaz a toelos
as questões rie bygiene nggrcssiva e dçlensi-
va terrestre c marítimo. Nunca se cogitou Ue
fontior doutores em saude publica, porque
o ensino nas faculdades offici.ies de mediei-
lia. entre nós, foi sempre subordinado n pro-
«romniós completos que ultrapassam, ;i.is suas
vistas theòricas o praticas, os rio ensino nos
Estados Unidos. . .

\o anno rie 190!- n remodelação dos servi-
."os sanitários ria União determinou n espe-
diçáo .le um regulamento que constituo um
verdadeiro trataria de mc-dieina preventivo,
onde figura tudo quanto pude, directa ou in-
difcctametite, servir aos interesses máximos
ila conectividade nacional, no quc diz respei-
to á protecção rie sua saude. A seleeção rios
funecionarios leehnicos desde então começou
a ___¦ feita com mais rigor e mesmo quando
es médicos riiplomaclos pelas nossas escolas
entram no exercício rie sua profissão, ja lc-
Yíim uni lustro scientificó capaz de tonial-os

uni pequeno esforço instrumentos pra-
qualquer serviço saint.i-
ou municipal,

Muitas vezes, porém, a sua acção cie hygie-
r.istas réduz-so a pouco ou torna-se de _i.ati-
va effic.ieiu, porque não üies rião, com os rc-
guí.lmeiitos o as leis, o conjunto ile recursos
materiaes nem ns precisas garanti,.-;; moraes

O prefeito familiar «mur A lui da evidencio
Jciiieiistrnr o seu amor pelas datas iiA.lomic»
paru, assim couqiilMnndo lis boas graças do
ualaclo do Catlclc, prot-egulr na pratica; dos
magníficos negócios e no desenvolvimento de
rõforinas favoreccdqras dos parentes, amigos
e adherciilcs ainda "Ao conlcniplado» com
uma falia do pio de lot municipal., Prova
«Io afílrmodo resulta da circular dirigida (jos
hisaectore» escolares, por intermédio do ur,
Afrii.ln Peixoto, Illustre autor «In ".Maria

Bonito" o egrégio Mns Lloder dn pedagogia.
Por nído desse «locunienld, vnsado em tom
singelo, se rccomni.nda que ns festos cívicas
do 15 c 10 dc novembro tenham o mnlor uri-
llinntlsmo. ás mesmas dcveiiil» concorrer
avaliado numero riu alumnos o professores.
•V principio ficara combinada n ossignnlnçuu
dn dnla da proclamoçiio da Republica cm
iimn só escola dc cada dlslrlctoi mas consi-
deracla apouenda essa demonstração, que po-
.11,1 niio impressionar còiivcnlonlcmciito o
chefe «In noção, instrücçfie» appareceram rc»
conuiiendaudo a renicmornçilo dn feito, com
cslrc-mlo e coni enlhuslosino, em todos or»
estabcjcclmcntos de ensino, mio so pnrn cs-
sc dia, como para o da festa dn bandeira.
ambos merecedores da admiração dos alu-
irmos', E paru quo o Homenagem seja desdo-
brada com todo u fulguriiucla, a circular ter-
mina assim o sua wcòinmendaçnoi "rodos

os profcásòrés, nfljuutos e auxiliares são (d)..-
gad-is a comparecer A sua escola nesses dias,
devendo ser remellldo a esla directoria a rc
l.içáo dos «pio foliarem".

Coniprehcndc-so quc os dirigentes d.i Prç-
feitura procurem emprestar sclntilloçõcs as
sólcinnidodcs naeionaes, empregando nesse
sentido os melhores esforços. O qne, porem,
uno se nrimilte é o Imposição calcada ua illc-
galldodo C n.i violência. O dia feriado per-
tence nos professores primários, Isentos, por-
tanto, ele ponto. Não ha quem os possa obri-
gar iio trabalho nas referidas dalas. Si a ti-
rada do escriptor da "lísphingo" sc limitas-
sc a despertar a fibra patriótica rio professo,
rodo, sen o caracter de obrigatoriedade, no-
d.i terlomoa o alkg.u*. Eutxetanto, deante ria
exigência cln remesso dn listo elos faltosos
não nos é licito abafai' as manifestações dc
protesto,

Quando ha um feriado na scmnnn funecio-
uam as nulas nas qtilutas-feiras, destinadas
ao descanso elos quc ensinam e a circular, cm
que a arbitrariedade é ánnuiicioda, nem ao
menos avisa que por motivo do compareci-
incuto a 15 é tolerado .1 ausência a 10. E
caindo este .nino o festejamcnto do nosso pa-
vilháo eni um domingo, o arbítrio é dobra-
j..>, reclamando por is<o mesmo a mais seve-
ro inipiigniição, (Jue pretendem o burgo-mes-
tre e o director de instrucção fazer aos não
comporccentcs? Marcar falto? Suspender?
Dcmittiv? Enforcar?

Não é a pulso que se consegue incutir no
espirito Jos meninos n veneração pelas gran-
des datas d.i nossa bi-itoria, E', sim, á custa
dc exemplos, dc, boas normas dc culto á vir-
tude, á competência e ao saber. As mais bo-
nitas cousas ditas As creanças em prol do
aclual regimen em nada valerão si, em che-
giimlo A edade adulta, ellos verificarem que
islo & um.i republica de fancaria, favorável
ao escândalo, ao empenho^ ao filhotisino, á
corrupção, sem o necessário respeito no mo-
rito elos qu3 estudam, sem a conquista d.is
posições exclusivamente pelo preparo e apti-
dão dé cada um, sem a obediência nos mais
sagrados princípios constitucioiiacs.

Os meninos dc hoje, qtiaiirio cidadãos ama-
nhã, não podem ter expansões patrióticas
para esta eholdra em que um Azevedo So-
dré, depois de esfrangãlbar o ensino na Fa-
culdadc ele Medicina, com o desdobrar de
aclos passíveis de censura, veiu exetcÇr a sua
acção deletéria no esphera municipal, arvo-
rudo em factor de nttentados niultifornics,
anarchisadorés da administração, esvasiado-
res dos cofres públicos, exliibindo além disso
a figura de seu fillio, vergado ao peso dc
sete empregos, o qüe importa em aconselhar
á infância a procura dò esteio do patronato
e do favoritismo, de preferencia aos recursos
lícitos c decentes, da competição pela sa-
piencia e pelo talento.

Regcucrcni-se primeiro, entrem go reeto
caminho, deixem de ser eavadores, e depois
então exijam toda a solemnidade e pompa
para as cominemorações das datas repubü-
cauas.

Brioio Filho

Um officio impres-
sionanfe, jaor sua

morfe

RMKn _CJv_r3|
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_____________________r____l
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em Minas
Infoniiíiçrtes dos correspon-

dentes especiaes
dvA NOlfE
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8. PAULO DO MUMAIIE'

O as.ftHi.lnlo úm um terrível criminoso «vadldo
da prisão

Foi assassinado no districto de Dores do
Viclorin, nesta comarca de S. Paulo do Mu-
rlnhe, a 10 do corrente, o Ind y «llio Agenor
Soares da Crui, criminoso evndldo da prlsilo
c condemuado pelo Jury da comarca do lur»
vo a 30 anuos de prisão i-cllu or. Aj façu-
nlins por clle commettldas, na cidade de lur-
vo, segundo se vo no relatório apresentado
no Dr. secretario do Interior do Estudo cm
llil."., pelo choro de policio, so resumem no

Em ai) dò onluhr.i do 101*4, num couflicto
entro pinças o pessoas do povo, dentro ,1c um

Ü MERCADO DE CiRN. Vliiü,
ií

ip

No Matadouro «ja Santa Crim

Abatido» bojei 6117 rcxr», 00 porcos j/q rm.
nrlroí e 35 vitellos.

Mnrebanlcsi Condido B. do Mello, 1? r% ^
i. C„ 74 r. i Lima & .-.lhos, .ÍI r., il p, ,» 

"•
Francisco V. Uoular», 01 r., 21 p. o 1, y.í
João Pimenta do Abreu, 1/ r.; Ollvelru \mM
A O., «8 r. e 17 p.í üaslllp Tavares, i:i v,:
fi. -o. itiitiillilKtaii. 13 r.i Porllnh.) / C. :>

Corno uma revoada de alvas azas, as Irmãs vão d missa per seu superior

Desdo pela manhã sul.Iam ,i encosta do col- encanto, num silencio profundo, » nave ficou
egio, caminho dn capellinha; do alio, os gru- deserta; As irmãs — o revoado de anjos —
,ios do Irnuis, Dciilre os millos cncnroí dos parecinm ler partido mystcrlosnmcnle, umas
mrcis tobresnln a hraucurn dai alms dos e .mirai dc mãos postas ainda, como si con-

,.. ., .,... ...., ..í ....... .... i.seus grandes chapéos', batendo come» azas de
grandes pombas alvin. Iam A missa.'

Lm nina inisva «olemnc .1 que acorriam to-
dns, elevnndo ns preces paro a salvação de
umn alma.

Morrera cm Paris o padro VllleUc. jupe-
lim* dos padres Inzarlstns o dns i.-n.ás dc cr.-
ririiule de S. Vicente do Paulo. 15 ns irmãs;
as bons e caridosas irmãs, ii.i.i resar o iuis-.ii.
Lm pouco ii capella do São Vicente dc 1'nnlo,
no Mattoso, estava cheia'.

Ladeavam o coiofaleo, armado oo centro da
nave, os pequenos alumnos: á direita as mç-
ninas, como uma revoada de anjos, algumas
muito pequeninos; á esquerdo, os hicnhius.

Os padres Uenoult, Posquien o Castoldi;
com os seus ricos paroníoiitos, começa ram o
officio. No iiÓro, .is üluiiin.i.-, entoavam can-
ticos sagrados, ele um.i doce e ciitcrticccdo-
ra melodia. A missa duròtt uma hora,,num
recolhimento impressionante. Junteis IoíI.-i--.
tentadas em seus bnnquinbo.0, osslsllrom-
n'a as freiras, n.« seus hábitos pretos, o ros-
to quasi 

'encoberto.
Acabada a missn, o padre Pasquicn dc cru-

cifixo nlçaili), assistiu ao espargir cie ogun
benta sobre o cntnfolcoj èhflpionlò vozes in-
faiilis, do curo, eiitoaM.i.l cântico?. ^

Lstavani acabados os officios. Conioj por

tiinii.sscin o resar
Depois, em grupos, como vieram, sniram na

irmãs pnra os liospllocs, uo *>i.a mis-»».) dc ca-
lidado c consolo u>>s desgraçados.

O padre Villello era tim dos lypos repre-
scntatlvos dn egrejn cathollca. Culto, espirito
superior, a sua eleição paru o logar de supe-
riur foi bem acolhida uo seio ri.ts irmãs c d«s
Inznrlslns. Morreu aos sessenta c um mi-
nos. Educador, lecionava n.i grande Uni-
\ci'r»iduile de Cambrni. Foi "rcu reitor, c
professor de Iheologio o philosophin. Eleito
depois procurador geral, grandes foram os
.«us serviços, viajando muito. Em 1914, na
véspera ria declaração do guerra no Europa,
l'..i então ilcllo superior. O pouco tempo que
esteve no direeção c, infli'., as difficulcludes
piovimlas «l.-i guerra, não lhe pormlttiráiu dar
lui.iòi' imptilso As suas obrigações.

As irmãs tiiiham-ii*o como um p.ic.

Foi a sua morte que hoje moveu ns irmãs
do caridade rios nossos hospilocs, essas boas
.1»aturar, eomo 0 irmã Pauto, a mãe dos po-
lu-es, a irmã Josephina, n popular porteira da
Santa Casa, á subiria ao seu collegio, a assis-
lir ao santo sacrifício.

CABARET RESTAU..ANT 1
CLUB TENENTES DO DIABO

AV. RIO UHA>'Ci) 179
Ponto de reunião da elite elegante a intcllectua!,
óndo se èxliiiiçin os melhores i.rogramnias por ar-
listas de valor incontestável, suli a dirccção do ine-

gualàvcl cabaretier A-Nüllli' DüMAKOln
--¦-' ¦ i ¦ > t i m-_

Das 9 horas ás . da nianliá— Serão inomeiitos de
arte que vamos proporcionar com a exliibição do

actual progranniia

VEHALY8
APACIUiNJÍTrB.;,
GEHSiV.'
BLECTHA
HOSITA
BlitMOMTlí
non DE CODA.-.

«.'om . . .
ticos e efficienles de
rio fcrieral, estadual

Notável dansarina clássica
Estrella mundial
Clianleuse í» dicüou
Cantora chiíèh-i

Cantora inoxrieajia
Cantora internacional

Ciuitòin hespanhola

Orchestra dc primeira ordem de quo fuz parte
REI DOS CYMBA_lSTAS--T_o'i_az Zackarias

Variado corpo do ImiIcs.

Suecesso iodeis as noites |
J

•m*m*~-

X. <1.1 suasrjêchimodas pela natureza comp
íuricçõés administrativos.'.

E tanto islo é uma verdade que durante a
administração sanitária ele Oswaldo Cruz, cm
nué a iniciativa elo sábio brasileiro foi ampa-
radfi incoiidieionalmeiite pelo governo benc-
alerito rie Rodrigues Alves, extinguiu-se da
noite para o dia n fonte de maior ..'.escrcriito
«la nossa nacioualidade e saneou-se., como por
iuncanlo, a capilal elo Brasil. .

O confronto que o Dr. Luiz Barbosa es-
íabeléceu na ultima sessão da Academia Na-
Cl6n.il rie Medicina entre a nossn orgnnisaçao
«anitaria e a rios Estados Unidos ria Amcri-
«ra elo Norte, além ele outros méritos e rie va-
ler pela elevação rios conceitos que foram
íiuitlielos, leve neste momento por eonsçguln-
te uma grande opportunidade, porque poz em
Evidencia mcridlana as condições superiores
. . -•' 3 i.pparelhamento sanitário para col-
laborai* no obra benemérita do Instituto Ro-
ílícfcllcr. Ao mesmo tempo salientou 0 dever
«pie se impõe aos nossos administradores rie
Inaugurai', sem perda ele tempo, um systema
«te expedições que, sob a dirccção de escolhi-
dos hygiciiisias naeionaes, inicio ó decisivo
Combato aos múltiplos flagellos que dizimam'a 

população dos nossos sertões c os hribitnn-
Jcs elas zonas ruraes rio immenso território
¦nacional. Essa campanha patriótica precisa,
*,,, „i.i,«i analyse, -r-':"-
'gem o sacrifícios rie to-.u a orueih, paru „._-
iil c beneficio rio nosso querido Brasil.

E si para auxilial-a nos promettem cs rc-
'íursos abundantes da Doação no_te-o_ieriea-
íia, também para assegurar o seu completo
triumpho podemos dispor felizmente ria ca-
-paridade scientificó, dn estratégia experimen-
fada rie um Oswnldo Cruz 8 tle -ora «Mos
Chagas, a cujas vozes rie commando cernirão
fileiras todos os médicos que, no lado do nm
. de outro, vêm combatendo, desde 1904, sem
¦fadigas nem ambições do prêmio, mas npcnno
instigados por bem entendido £onU.._ciHo pn-

O «C.^rvíilhiíilio» virou bicho
com um cego

Foi preso Iiontem á noite pela policia
do 23o districto Adolpho Baptista, vulgo
«Car.valhiiiho', quc. em completo estad,p de
embriaguez àggrcdiu a páo e.cm sua re-
sideiieia o cego Cecilio Costa, morador á
rua Domingos Ferreira n, 35, em D. Clara,

Cecilio foi medicado pe!a Assistência c
recolhido <í sua residência c «Carvalhinho»
recolhido ao xadrez do districto, onde aguar-
da o respectivo processo,

«na— i -

Limpador e polidor universal

E_P _4 A
--4CHI

O novo ministro da Fazeuda
do Uruguay

MONTEVidEO, 13 (A. A.)' ~- O. Dr.
Feliciano Viera, presidente da Republica, con-
vidott o Dr. Luiz Superville para oecupar a
pasta da Fazenda.

-»*?•-»

Um acontecimento dl "no da
registo

»_" Palpitante üe emoçuo, . olico ca-
rioca osslstirA no Cinema Ideal, mi próxima
quinta-feira, ao primeiro episódio do sensa-
cional romance policial americano .AS.AVEN-
TDMS DE ELAINE, interpretado pela quçri-
cia protagonista cio saudoso film "Os Mys-
terios de Nova York". Seu titulo è TRAGI-
CA ASCENCAO ou PARA A VERTIGEM.-.,
PARA O FOGO... em epiatro longos netos,
em que » notável artista personalisará a in
irepiriez, _ válentiír, a perseverança fi o lie
roismo, lutando, disputando, vencendo <

íriumphanelo. Cada semana a seguir um çpi-

A Light altera os hora-
rios de bondes a seu

bel-prazer j
"Sr. reilaclor — Só o vosso Jornal teve n

independência precisa para levantar cóm o
maior dcsassoiubro a grita contra a banda-
lbciiii telephonica, graças A qual fracassou o
phmo diabólico da empresa canadense.:

Emquaiilo o vosso criterioso jornal vinho
dissecando com a meeior energia aquelle as-
salto preparado contra os nossos bolsos, um
outro, uão menos escandaloso eslava sendo
urdido, pela "poderosa" companhia..:

Desde o dia 1 rio corrente o insaciável poi-
vo, com o criminoso consentimento do nosso
imperturbável prefeito, fez profunda alteração
no horário dos sciis bondes, supprimiudo car-
vos de diversas linhas e supprimindo princl-
puliuçpte os niuis baratos. Com. cffeito, des-
de os remotos tempos da tracção auimal, nós,
os moradores dos bairros servidos pelas li;
nhas de Srmtá Alexandrina, Bispo, 'Estrella,
Itapagipe, etc, sempre tivemos até] Ai mela
noite bondes de meio cm meia hora. Agora,
porém, n.i vigência rio novo horário, retrogra-
ciamos a tempos quasi immemoriaes e, por
grande mercê oinda da Ught, «iue tudo pôde
neste pobre pniz, não ficamos de todo priva-
dos de cbndueção depois das 22 horas. Depois
desta hora, Sr. í-ed.ictor, somente temos bon-
de de hora em beira I

Além disso, foram supprimidos quasi [todos
os bondes de 100 réis do boca da noite, os
que mais serviam ao operariado e «o- commer-
cio, que ás 10 horas tem o seu expediente eu-
cerrado.

Não é crível «me mais esta extorsão seja fei-
to ao povo sem o protesto vibrante da boa im-
prensa, única defensora dos seus legitimes iu
tcrèsscs. |

Nósj os mpradòres destes bairros, que nuo
temos recursos para custear os taxis estamos
inbibidos ele sair á noite, porque nos falta a
conducçõo ao nosso alcance. A espera de "uma

hora" tira o stibor a qualquer passeio que se
queira projectar.

Certos ric que tomareis ua deviria conside-
ração o nosso justo nppellò, pedimos o vos:o
protesto conlra tal bandalheira ria poderosa
empresa canadense que tauto está nas graç/.s
dó Sr, Azevedo Sodré... — Diversos moracl,)..
res."

i i m*m* ¦

Cuidado com os olhos
ts" Posso ficar cego 1 Niio, si tiver o cui-

dado de procurar uma casa cscrupulósaje de
confiança, coni gabinete apropriado e com
pessoa habilitada para graduar a vista, como
no Instituto Óptico, "Casa Uadureira", d rua
7 de Setembro n. 95, esta caso tem graduado
centenas do vistas de clientes, scpi ter ruma
só reclamação; examina a vista graluitamen-
te e fornece vidros crystalinos do Ia qu.ilida-
de, por preços especiaes. Só não temos vi-
dros hygienicos (únicos), porque não exis-
tem; em compensação temos um lindo sorti-
mento de óptica moderna, que vendemos por
preços baratissimos,

Ficar cego, só por moléstia ou desastre; por
usar óculos é lorota. Isso só ao diabo lembra.

Executamos qualquer receita dos Srs. me-
dicos oculistas com grande reducçSp de preço,

RUA 7 DE SETEMBRO N,. 05 \
¦ _a<*>» > '' '<

0 administrador dos Correios
do Amazonas processado por

crime de peculato;
MANAOS, 13 (A, A.) — Continua a ser ob-

jecio de todas as attenções o processo jior
crime do peculato epie corre na justiça fe-
dcral contra o administrador dos Correios e
outros funecionarios <la mesma repartição, A
pronuncia dos necusados é esperada nestes
dias. O "Tempo", órgão situacionista, e "A
Imprensa" tratam hoje desse caso, registan-
do o que hontem so passou no cartório fe-
dera'], O Dr. Marcionillò Lessa, cunhado do
administrador dos Correios, declarou ao Dt*,
Caetano Estellita, procurador da Republica,
que o seu parente abrirá contra o Dr. Estcl-
lita, pela "Gazeta da Tarde", uma campa-
nha ele diffamação. A affinuítção foi presen-
ciada pelo Dr. Miranda Pessoa, Juiz federal;
Sndi Alencar, juiz substituto, e Araújo Lima,
escrivão federal, alem das pessoas presentes
ali;

Horrivel accidente de
aviação

Mais uni aviador argentino
morto

BUENOS AIHES, 13 (A. A.) — Occorreu
uin noyo accidente de aviação, de fataes con-
seqüências, ejué causou aqui grande iuipres-
são, devido ás eircnnistancias quc o motiva-
ram. O aviador Pedro Macio, levando um
passageiro, cIcvou-s«) no seu' apparelho, par-
tiudo da estação de Buchardo, no deporta-
meuio General Roca, da província de Cordo-
ba. Depois dc ter ftílo algumas evoluções, e
quando se achava a 400 metros dc altitude,
foi acoinnitilido de uma syncope, perdendo os
sentidos. O apparelho, sem governo, precipi-
lou-sc vertiginosamente e veiu csmigalhar-se
de encontro ao solo. O infeliz aviador, que
foi retirado dos destroços do apparelho em
eslado gravíssimo, veiu a fallccer no trem,
en; viagem para esta capital. O seu compa-
nlieiro salvou-se milagrosamente, ficando
npeuas ligeiramente ferido.

" » mmmm «——;
Cirurgião da Misericórdia. Opera-
çflijs.apparelhos e vias urinaria.
II. Carioca, _0, sob. Tel; 5031 C.
•m*m> .

«Boletim da Associação Medico»
Cirúrgica do Rio de Janeiro»

Com a pontualidade de sempre, acaba
de ser publicado o numero de novembro
dessa excellente revista de medicina, con-
tendo optimos artigos c nítidas gravuras,sob a direeção dos Drs, Caetano da Silva,
Oliveira' Aguiar* e Oclavio Pinto.

i ¦ «.-» i

Cuidado a com sua roupa
A Tinturaria Paulista pode lavar, tingir

ou limpar a secco sem estragal-a, Telephone
Norte 574. Mauda a domicilio.

mme*
UMA QUEDA DESASTRADA

__.—§-....

Quasi degoSlado por uma
enxada

Trtttpiinas o menino Lourenço Pereira, de
5 annos, filho de Justiua Pereira, residente á
ladeira do Barroso ri, 371, no descer, correu-
cio, uma escada, caiu, indo bater com o pes-coco numa enxada, cortando-o fundo, A As-
sistencia soecorreu-o, transportando-o pnra b
hospital.

» _t<m «

circo, foi o anspeçiiriii Agenor espancado c
preso, quando empuiilinvii aiiicaçoiloroiiienle
um garrucha. Ausente » delogado de policia,
quó ("cisou du comparecer no cspeclacuio por
mollvo do doença, foi o nnspeçndn solto.
Esle correu logo pnra O quartel, sitnailo cm
logar froiitelro no circo, voltando com o sol-
dado José «In Cunha, ninhos armados" do en»
rabinas. IStn frente A casa «Io delegado dc po-
licln o iiiispcçadii apontou a arma cm «lire-
cção oo circo. Áquella autoridade, assomaii-
do A porta do Sua casa, atrahido pelo rumor
das eorrcrlns, gritou-lho que não atirasse,
sendo então exantorado e nggrcdldo por Age-
nor, (pie lhe desfechou um tiro. A bala nl-
tingiu a parcelo a um metro dc distancia da
pòrla. Senhor da situação, o onspcçndii. co-
ineçou a perseguir fcróüiiionle os populares,
numa sinistro caçada noclurnn, dc que foram
vicliiiitvs lambem pessoas intciranicnto es-
Iriinhas ao que sc passara no circo. Perto
íiimlii rin casa da mesma autoridade, caiu a
primeiro victima, José l.uiz dn Silva. Age-
nor c a praça .losé do Cunha continuaram o
fazer descargos sejuidus sobre o povo, «|uc
descia accelemdamcnto a rua Direita, á pro-
cura de um abrigo, sendo feridas nessa oc-
cosido varias pessoas, entre as quaes Pran-
cisco Azarias do Padun, «íuc oecupo cm lurvo
o cargo de engenheiro residente da Estrada
Oeste'ele Minas. Na esquina daquclla rua com
o largo Àraíitcs foi assassinado Mecenas lio-
sus c ferido no peito por uma baia o collc-
ctor estadual, Lindolpho Queiroz, respeitável
ancião que tentou dcbnlde conter o braço
homicida do anspcçnria, clamando quo cru
empregado do governo c solidário com a po-

O crime, porém, quc abalou mais profun-
.lamente a população do Turvo, absorvendo
a maior parte das manifestações de revolta,
rui o assassinato dc Henrique Queiroz, filho
ilo collcctor estadual, moço que nunca se in-
tromctlero cm distúrbios o lutas, valendo-
lhe a correcção dc sua cpnducto o estima dc
todos os seus conterrâneos.

Agenor Soares da Cruz foi submcltido o
julgamento por duas vezes, sendo condenina-
do A pena máxima «lc !!0 annos.

Passada cm julgado a sentença que o con-
ilcninou, teve ordem do juiz da execução para
seguir para a penitenciaria do Ouro Preto.
Nessa viagem, illudindo a vigilância da cs-
coita, sob cuja guarda estava, Agenor conse-
guiu escipar-sc. Por maiores pcsquiz.is que
se fizessem, ninguém mais soube informar o
paradeiro do facínora c tal era o interesse dos
habitantes do Turvo na sua prisão «iuo uma
das familias das victimos offcrecera avulto-
da quantia a quem desse notioias exactas so-
bre o criminoso. Antc-liontcm, porém, no
districto dò Dores da Victoria, o capitão Joncs
Alves Cordeiro de Oliveira, subdelegodo de
policia, foi informado do que nas immcdia-
ções do sua fazenda, dentro de um matto, um
menino havia amarrado dous lindos cavallos,
suspeltando-sc quc o.s mesmos tivessem sido
roubados.

A policia deste muuicipio abriu cerrada
campanha contra os ladrões de cavallos, sob
a orientação do delegado, Di-, Teixeira de
Mello. Iinincrii.iliimcntc, o capitão Joncs. nò
afan de cumprir ordens recebidas, apprclien-
deu os dous aiílmacs e levou-os em seguida
pnra o arraial dc Dores da Victoria. Quando
o capitão Joiics se dirigia paro o arraial,
acompanhado do outros indivíduos, foi re-
pentiiinmentc aggrcdido por Agenor Soares da
Cruz, Francisco Leite tle Almeida e Homero
Barbosa da Moita, que deram mais de 10 ti-
ros de revólver contra o subdelegodo e seus
còmpaBhe'í*os. O capitão Joncs ,o único que
então se achava armado, resistiu valente-
mente, dando voz dc prisão aos. seus aggres-
sores. Estes se refugiaram num matto pro-
ximo, sendo então cercados pelos habitantes
da localidade, que foram despertados pelos
tiros, Do tiroteio saíram feridos o capitão
Joncs, Olympio Ribeiro da Cruz. Joaquim Ho-
norio da Silva é Antônio Camillo da Silva.

Fechados o cercados no matto pelos popu»
lares, não tardou que o criminoso Franciseo
Leite se entregasse á prisão. No entanto, Age-
nor preferiu resistir, investindo doidamente
contra os que o cercavam. O resultado. foi
cair redondamente morto, tendo o corpo atra-
vessadp por diversas balas.

Em tim baliu', pertehcenlc a Agenor, foram
encontrados o seu fardamento de anspeçada
e o cinturão da Brigada Policial de Minas,
além ib outros objectos que estabeleceram
perfeitamente a identidade do criminoso, cujo
paradeiro era até então desconhecido.

Communicado o facto, horas depois, á dc-
lcgaeia de policia nesla cidade, o Dr. Tcixei-
ra tle Mello fez seguir para aquelle districto
forte contingente do destacamento local.'

¦ —ito» i

r.i .-'ligar de Aicvcilo, 90 r.; I'. I1. Olivbiro
»_ C, ai> r.i Fernandes _ Marcondes, 7 n.i
Augusto H. do Moita, 

"M r., 6 c. o 10 v.; ai,.
xiinili. V. Sobrinho, _ p., e Sobreira í; (;,,
30 r

Foram voudldoss 30' 2;l r., com 0.11)0 „i|0,
e 20 fressurns dc rezes.

Foram rojoltajosj 20 r., 2 n. o 9 v.
"Stock*'l Cniiflilo E, de Mello, )f.7 r. i |)u.

1-Iscll * 0.. 00; A. Mcn.les (171; l.lnii. «t. P|.
lhos, 200; Francisco V. (ioulnrt, 1170; C. rios
lletalhlstas, 70; João Pimenta rie Abreu, Ul;
Oliveira Irmãos & C, 5M; Portlnlio, 112; I..'
íar «le Azevedo, 0'»; Augusto ?!. «ta Moliu
3«2: F. P. Oliveira & C, 107, e Sobreira «» C.
229. Total, 3.121.

No entreposto de 9. Diogo

O trem chegou com cinco minutos de aicun),
Vendidos: 476 1|2 r., «I P„ 20 c. e 211 v,
Os preços foram os seguintes! rezes, de .-:. >i

n 8800; porcos, do lij o 1$200; comelros, ,le
lfriíoo ô 19800, e vitellos, de 8000 o.lÇOqil.

No matadouro da Penha

Abatidos hoje» IS rezes,
•f^Êtmmm

LRNESTO SOUZA
Dyspopaia, Mns «ligò>tõt_« i
apiielencin, enxa.pieci., |.i,
—incées lig.il... Inloillna -

Dcpòsitõ—Prlraolro .Io Marejo U
i mmmm .-

TR1H0Z
uin F0B1

Df. LeoneIH-.k- EspecialisUt 

das
Hfll Íl__ -k Venças do nariz,i-iiii tm«$$

A's tegnnJas, quartas, e sextas-feiras
» mmm* i i,' i

Uma parana no Tim d®
Lavras, sto iia IS

LAVRAS, 13 (Serviço especial da A NOITE)— Conimemorando a data da proclamação da
Republica, o Tiro Brasileiro de Lavras, recém-
incorporado á Confederação sob o n, 216, or-
gunisii sua primeira parada pnra o dia 15,
pronicttcndo .brilhantismo.

¦ .. i _»Mfc .
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MISSAS

Rcsam-se amanhã :
José Maria Rodrigues, ás 8 1J2, nn egreja,

do Conceição, A rua General Câmara; Ante.
nio Francisco Ferreira, ás 9, nu matriz .ie
Souto Rita; D. Mario Aurora Savcdra, As"
9 1|'_, no egreja do Divino Espirito Santo, mi'
Estacio do SA; Oswaldo Cnncjo, ás !», na cgr».
jo de S. Francisco. Xavier; D. Hcrcilia .!,,
Araújo, às 9, nn egreja do Socçorro, em São'
Christovão; D. Maria Monteiro, ás 9 1 >, nai
matriz do Sacramento; Américo Coda, áj
9 li_, no egreja de S. Francisco de Paul..; _,i
Edith Pires, ás 9, na mesma; ilainon (iuisan.!
de Alonso, As.9, no mesma; I). Argentina}'
Fernandes da Costa (Miloca), ás 9, na mcs<.
ma; AecácicJ Ramos de Azevedo, ás 9, n.i Ca<J
thcdral; Manoel de Macedo Sena, is !), j.a'
matriz dc S. Joaquim; Servido Dourado, ,-W
9, na egreja do N. S. I. da Conceição, á,
praia de Botafogo; D. Lconor da Costa Mel.'
10, ús 9, nn egrejn dc Santo Chrislo rios MU
lagres; Antônio Domingos Duarte, As 9, n.
egreja do Sanatório, em Cascadura,

ENTEUHOS

Foram sepultados hoje:

No cemitério dc S. Francisco Xavier: Joa":
quim Antônio da Rocha, rua D. Maria n. 2.JI
Maria da Conceição Ferreira Braga rua 1 tki>.
cisco Manoel n, 50; Angelina, filha de Ane
brosina Augusta, morro do Salgueiro n. 35Í
Mario Eugcuio Tavares do Carnio, rua Cm.d.
dei Boinfim íi. 41; Manoel Costa rua S. Ir»-
iiuario n. 291; Almir, filho dc Mario LucheW
ti, rua dos Araujos n. 00; Cl.iudii.n Pinto 01H
veira, ma Sara n. 158; Cândido Felippc dy
Silva, necrotério municipal; llcrmann llicliter,
rua Piauhy n, 30; Ataualpo N. Ferreiraí
França, 111a Collina n. 20; Alfredo, filho d^r
Manoel Francisco Ramos, rua Pedia do Saí
n. 22; Joaquim Pinto Cerqucira, caminho doí
Pillarcs n. 296; Octaviauo Gomes, necoteria
da policiai Luiz de Campos Gomes, rua Tlieo-'
cloro da Silva n. 169; Edmundo Bruzzi, rua
Buenos Aires n. 133. ]

No cemitério de S. João Baptista: Maiioeí
de Oliveira Guimarães, praia dc Botafogo nn»'
mero 81, casa VII; Maria da Gloria de Souza/
rua S. Pedro n. 300; Sophia F-rrciru Xavier;
.quartel da Brigada Policial, ua rua rios Dar»'
bonos; José Valente Silvo Júnior, run l_reiríj
da Silva n. 142, coso II; um rccçmi .rido fki
llio de Antônio José Alves, ladeira Santa Th.)
reza n. 91; Aida Conslanzi, Casa de Saude Dr,-
Eiras; Consuelo, filha de Ramiro Goines !'c.
dro^o, rua Senador Octoviono n, 218; um feto,
filho do Dr. Antônio Ribeiro de Souza liau-.|
deira, rua Senador Ootavi..no n, 208; Josí,
filho de Maria Ein.gdia, rua das Laranjeiras
n, 168; Áurea Rodrigues Lima. Ma ti ri.iil,ale
do Rio de Janeiro; Vicente Caldas, nebroteni
dn policia.

No cemitério do Carmo: o negociante Liiu.
Jogé dos Santos Dias, rua Desembargador Isl-f j
drei n. 94, o Maria José Carvalho .lc Sm. r,
rua General Severinno n. 20Ü.

—Serão inbumados amanhã:
No cemitério de S. Francisco Xaviers QuIU*

rio Rosa de Oliveira, saindo o enterro ás !)
horas, dn rua do Propósito ti. 30.

No cemitério de S. João Baptista: Carmi.ti
da, filha de Gaspar Lopes ria Silva, saindo 0
pecpiciio esquifo ás 11 horas, da rua !'*.n'a
Cbristina n. 29, e Gcrtrudes Augusta de Mel»
lo Bastos, progenitora ria professora riu Esi
cola Normal Ariniiidn Augusta Bastos, saci.
do 0 cortejo fúnebre ás 9 horas, da rua Fõn-t
seca Lima n. 53, em S. Christovão, i

¦ ¦«.» •—.;
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Guerra aos percevejost
Kxlii.cção coiiipleli! só com o
—DESTRUIDOR—

lla Sociedade Hygieni cal
do São Paulo

Rua Uruguayana, 10,
Sobrado

Em 1'r.iscos. — Não suja e mata
A' venda em todas as casas de

ferragens e pliamincius.

A bem üq ____<

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas «m tJcenças dos olhos, ouvidos,
iinriz o garganta.- Ccseultes de 1 is „->-As.
«embléa n,. 00. "1--

... c mm*«. .. ¦¦

.rioticò c .elos naturaes «H_nmloá doa se_« sodlo « cada «»ieí«Jt« _ffi-_Eí_r_ S__B_|t»lS.as
espifitos.i.phi>nthi«^ko-_;^ " 
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A eterna questão de Tacna
e Arica

SANTIAGO, 13 (A. A.) — Corre como certo
que os governos do Peru' e do Chilo preten-dcni s-binetter, opportuuamente, no Dr. Car-
Ios Becu', ministro da3 Relações Exteriores
dn Republica Argentina, a. questão do T.icna
o Arlcn, para quo elle a resolva definitiva-
mente.

» iil* i
l__. ÍIOIHI _('---<:onsult01'i(,! rua «eloUri-. UUWV 1_ —-d0 setembro n. 00, das
2 ás 4. Resid.; rua Machado de Assis n. 33,
Cattete.- ¦ •mm ._,.,—..

Pelos mutilados da guerra
—^—

As ires ora rides solrées aríis-tlcas do Municipal
Será nn próxima semana que o nosso Muni-

cip.il, jA ha dias considerado "closed scason"
depois da brilbanto festa da mulher brasileí-
ra, terá de illuminar sua platéa suniptuosa
para os tres espeetaeulos de pura arte fran-
ceza com que a 22, 24 e 20 o gênio de Suzanne
DespréS, a iutelligeneia dc Lugné Poe e o tem-
peramento dc Mlle. Verncuil, cm missão offi-
ciai dc seu pniz, çncetarão na America do Sulsua obra de beileza e caridade cm prol dos ar-listas niuülatlòs no guerra.

Para essas tres noites cpie oneiosas so espe-
ram, e paro as quaes o Sr, prefeilo cedeu otheatro da cidade, será aberta uma assignatu-
ra especial. E os nossos hospedes esperam
assim colher da sociedade carioca essa provade solidariedade para com o causo dos cama-
radas cpie defendem tão galhardamente o ge-nio da raça latina deixando-se mutilar noscampos do batalha.

Suzamie-Lugné-Vcrncuil organi.sar.im mes-mo poi* isso um prograníma com raro acerto,composto de-iiiimnicras pequenas obras primasfrancezas como nunca foi possível reunir paraum mesmo publico.

finíssimo licor;
. . ^m» »i

pelo ...
._.___&»¦

gari „ q 
"Tratamento da«-S Tuberculose

&3m.Jkl«ÈMtM.l

Um soldado ao Exercito tenta
matar»3Q

¦ 
íN:__í, _>«_í-_ü ___;-_,*_&«_:^^«©s

Esta noite na casa & rua S. Jorge 26,
o soldado do Exercito Alberto Stucel' nu-
mero 852, da segunda companliia do 8o
batalhão, porque estivesse, ao quc parece,
para ser castigado per falta disciplinar, in-
geriu lv8ol. -oceorrido pela Assitencií*, ioi
removícM (£_« « Jrioijíitií f&âit&Jto E_ír-

--«-i»-
MiLft !ò, do m'oz 'mpilpavcl, perfumo delicioso."mn Aelhcre mais do que qualquer o.
Nas perfumarias e á RUA IJIIUOUAVANA N

»»-t#_itt-» ' '
.00.

Santos Dumont na capital
argentina

BUENOS AIRES, 13 (A. A.) - Chegou
hontem a esta capital o illustre aeronauta
brasileiro Sr. Santos Dumtint, que aqui se
demorará algum tempo. Durante a sua per-mahencia entre nós, o Sr. Santos Dunutnt
oecupar-se-ít de assumptos relativos á or-
&"___S__?_ d* P«.dei"a.ã.9 .M?i_»-i.» feafl" -OlidariSadÉj

)r€isg

t_" Deveria toda casa que vende óptica Icí.i
unia Installação especial pnro o exame dc ra«
fracçâo, afim dc evitar o grande perigo tniej
correm as pessoas que, precisai.rio mlailas!
vezes da intervenção dc um medico oculisl",
limitam-se unicamente a escolhei' as lentes
para seus olhos, ela fôrma a mais condemna-.j
ela o perigosa. A Casa Yieitas, com n instai",
loção do gabinete ha sua secção do opticaq
para o exame ela vista, o qual é gratuito, vem|
preenchei* perfeitamente as condições iieces-
sariàs, prestando a muito gente, sem distin»
eção ele classe, o mais conseienle, e inèstiniij-
vel serviço. Com o exame ele refracção ven»,
fica-se quanilo o cliente precisa unicamenU
usar lentes ou. si deve submelter-se :t nm tro.-j
tomcnlo especial : no primeiro caso, sabe-se,
rigorosamente qual o gr.áo rias lentes a us<U7]
e no segtintlo caso, ocoiisclbo-sc inimediati*!
monte a ir a um medico especialista. ,:!

A Casa Vieitus pode provar (|iio no seu ?.•}'
biiicfe; á rua do Quitanda n. 'J9, já sc sub'
metteram a exame dc refracção ti 1. li'IU K"
sons, em dous annos. j

. _a<M—-< *~*

Dous pombinhos sur-
pretendidos

Cerca das 2 horas o guarda civil reservi
n. 395, quando rondava á rua de São Jorgfi
suspeitou tle um casal ipie passou e.m seu pos«
lo. Aeompuiihnndo-o, o 1)05 penetrou c... unia
hospedaria da rua Senhor rios Passo?, euc*
òtunndo ali a prisão rio casal. Ern um cisai
rie "pombinhos". Elle, Francisco Nunes (ia
Silva, ü» sargento cio Exercito, seduzira uüíW
menor dc 15 annos, residente á rua de Sao I e+
dro, com quem promettcii casar. Por causa
rias duvidas o commissario rie serviço a de*
leg.icia do <1° dislricto abriu inquérito ».
respeito c remetteu preso para o quarlel v
sargento, ;

« ^.»."< '———¦ --

ma manifestação
que falhou

no Eslado llio,Recebemos ric Cuinbucy,
o seguinte tclegramma:

"Acaba ele chegar, inesperadamente, o cor
nel Sérgio Pitto. Por isso, falhou n niamte
tação que lhe preparavam seus amigos, cm :,
gnnl do protesto ás accusaçõ.es ..1110 lhetorani
citas. Mesmo assim, muitas pessoas^ ihe fo-

m ¦";.

"_-— l_kAH-f'-.____^*_y'-:"'

rdni levar, no seu desembarque sCii »ibr-'iço di
.,.-,!!., .„:„...,,).«  Ko,li:<.-•'<a (lu ' U .UOUli.

-••__»¦•"
IVft?.}.",,*
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Da píaléa
NOTICIAS

A Curumim iltt-no» rnitra «ipercln novt
fina oneretn còmníètnmontfl nova pnra nòi

leremos Imjo uo licpiibllea. li' t-llii em tres
netos. "O duque C.iishnlro", (Io JlllíOStrO /lc-
ber. A anmnnuliln Curumim doiwlio « wíujn-
lo «lslrlbulcnoi i'ony, sien «• »ii'¦•»i. h<«»•»..-
nua Hcllor. I.ulfll ConMlvpi lMnno.(duquef.n-
Klmlfò), líftrlcn Vnlloi PrlU Mt-rUfl. WhI ter
íin.nl; iloreo Dlltfo or, (iuliloMussi; hvill-

Nllv (i.r.vj Pullfnno Dlflteller, Anicllu
foiisalvii.
A festa (!«• h»!'1 no rslure

O ospcelneulo do hoje no Pnlnco í; em In-
nericlo dos iiiixlllaics do Cyclo rhentrul lira-
fllclro V, Alagou c A. Carvalho, hera ripiv-
KOiitadn om única vez a festejada opereiu Os
Snltlmlmiicns" '•»' M»e Halo llortlnl tem
ilfnninila nvaçài.. Iluvciii tambem um inter-
inedlo. em que tomnrüo parte 1'inii Oloann,
OliiUettn Cosll, Uniu Itcrtlnl, Cario Clpmndl
t Carlos l.eal.

f"*»eratn 
(riinore" de Enrico Valle

Enrico <*t'nlle, o corrcclo director artístico
lií companhia Seogiiumlgllo Caramba, faz
mim festa iimnnli*. O espectaculò constará «Ia
hrTtiYêirn reprosenlnçüo un conhecida opereta
iVCastn Sii/iina", cujos papeis ile Siizium C'('.hmviicev serão reeneõllvurnenle interpreta-

os por Miirln Ivanisf e Enrico Valle. O papel
e Humberto será um Interessante "travcsli
c Slcfi Cslllaii.

O csnoclucnlo ele amanhã no Hecrelo
Hoie não. lia espectaculò no Recreio. O mo-

tivo c n rcallsncão do cnsnlo geral da comedia
cm Ires aclos, "Kvft", «Io Sr.Pnulo Barreto;
Kssa peça Ira .•.manhã á scena, em preinje-
ic". uu fesla nrtistlct» do dlsllncto uclor Ale-
SfoÍidl'Ò Azevedo, o corrcclo «lircetor dn com-
lanhiii imcloiiiil do comédias «• vsiuilevil-
es'', «pn- liabiilha netualmcnte nesse llien-
ro. 0 cspcctiicuio de amanha, no Recreio, tera
IS3ÍI.I dupla altracção.
.Tucdc, nn Chie Palals

i ".liicl." • é o titulo dc um magnífico film,
tlc f. helios iiclos, que eslá sendo exbibido com
Suecesso im Ciue Pulais. H não sem razão.
Jack é um macaco inlclligentissinio, cujo tra?
l.nliio nesse íllm bem merece ser admirado.

Volta amanhã á scena no Palace n
òpercln "Cinema Star". ,,''-'

Snbcmbs que a companhia Scognami-
lijflo-Ciirunibii partirá a 21 «Io corrente para
'.'fio Paulo, onde irá Irabalhar no theatro !>ao

' 0Su' 
líspcclnculos pnra hoje: Palace. "ps

'Snlliíiibaucos"; Republica. "O duque Casimi-

As scenas horripilantes
nos sertões do norte

9 ¦ '
Uma carnificina om Gorurlpo

l'm Indivíduo mal cncnrnrto chegou A hu-
mllde clioiipniin, exigindo (|iu> lho dessem dc
comer. Na pequenina habitação não havia um
pedaço du pão, i-liiner. A dona du eu mi, ro-
delida de seus íilhlnlio-, esliivn sem comer, k
espera «pie o marido voltasse da pescaria. SI
clle fosso feliz, comeriam...

Mus o rslraiilui visitante a onda «pilz ntlen-
der: cnelicii-sc de cólera C, nrmnndo-so do
umn folee, investiu contra n pobre miilber,
que linha em seus braços uma creança de
pouco monos de nm iiiiun. líllu correu e us
crcnilÇftS, cheias do terror, espalharam-se por
diversos lados. 0 facínora poz-se n perso-
guli-n: eom iiiíiii foiçada nllrou-a por terra c
mais a filhinliii, que morreu logo. Iim mnis
duns creimçns iiilron tamboin golpes. Dossnn,
uma morreu logo, ficando nutra com «s mio-
ios á mostra, morrendo horas depois. Nesse
iiu-i.i tempo chegou «. «hino da ensn, do re-
gresso da pescaria. 1'óele ainda testemunhar
uma parle dn horrível scena c, senhor do que
(iccorrlii, lançou nulo de uma espingarda, nl-
vejriuilo o bandido, qiie lellloil resistir, a pon-
to de espatifar uni «ios canos «Ia arma. Mi-
guel Brinquinho - - assim se ehaina «. dono
da habitação — lutou heroicamente, consc-
guindo, afinal, tomar-lhe n foice, quasi de-
líollaiuie.-o. , ,lisse doloroso caso oceorreu nas proslml-
dmles «le Coruiipe, Alugnas. c no* foi relatado
por uma caria recebida pelo Sr. l.uiz 'lava-
res e linzidii u A NOITE pelo seu parente, Sr.
Antônio Cavalcante ArgoUo.

ni"Di ; São .lor.é, "O Marroeiro
capolc c lenço";
___  i mm— •

Carlos Gomes,

Aniaiiliel, churrasco ao Rio Grande
Í3"A Cnsu Assembléa. iiM.auiiiiiti- <te primei

Ira ordem, lem diariamente o mais varlnd.
fmcim" e os melhores vinhos Itua da Assem
liléa 7!) Propríptin''."
L. ¦ mu— ¦

Guaranesia.
maravilhosa combinação de CL A-
AVI AVI K MAGNESIA l-LU IDA.

— PODEROSO A ,XTIA CWO —

vi.>

TERhEoiO
Vciidom-sc dons lolcs de terreno k rua

Barão da Taquara, antiga Kslrada da Frç-
Buezin, .lacarepaguú. Trata-se ua rua Al-
hiiuo n. 1Í10.

. mu— ¦

dS ATR€>PíSF,AD(KíES.«
Uma senhora é vietima de

um auto na praça dos
Governadores

Quando saltava dc um bonde, k praça dos
Governadores, foi atropelada pelo automóvel
n. Ü.IHii I). Maria lloiz Sobrinho, residente
aquella praça n. >1. „

Um guarda civil prendeu o "cliaurreur ,
ma.; como cru preciso chamar n Assistência,
entregoü-o n umn praça dc policia que pas-
savana oceasião. Quando o guarda voltou
não encontrou mais nem o automóvel nem o
policial. . , ,

A Asslsleiiela chegou poucos im nulos «te-
pois, prestando os soccorrOs devidos.

A propósito da fuga dada no "clianffeiir
pela praça da l.rigaela Policial, da qual o
guarda não tomou o numero, apresentou este
rondnnlc queixa ã delegacia do 12" districto,
onde vae scr aberto um inquérito para apurar
o caso.

mu—

Consultório medicc
(Sò sc responde a cartas assignadas con,

Inicines.)
1) \ V, O. S. —Come muito, bebe muita

água c urina muilo? Mande examinar as
•urinas.

Q. V. li. O. O. — Trata-se, nesse caso,
.provavelmente, de syphilis. Aconselhe o seu
amigo a ir para a Santa Casa.

1-''. A. I. - Não é gênero para esta secção
tio jornal;. ¦ tc.

j o i;- ()•_ ¦—! Sueco de nastruliiim off:-
«inale. V.ii gr.: mel, 50 gr. Coar cuidailosa-
liientc. Aiiplieiuc sobre a parle doente.

],; o_ ,\|. — u (mal será a causa? Nao e
maT «hichíòssa ler uma origem única.

T. 0. !'. O. S. — 1'ode tratar-se de mo-
ícsliii do sangue.

A. I'. — lilem. ,
jl II n_ a. — Extracto de hamamclis,

eOõ; tintura de castanha da índia, 1 gr.;
manteiga de cácáo, 4 gr. Para um supposilo-
rio. Maneie- fazer oito. Aplique 2 por dia.

A. 1-'. M. M. dc II. — Na oceasião do aç-
cidente, injecçôes dc chloridrato dc hcmeli-
nn. Nos iulcrvallos : soro curativo lírüschct-
tini.

(Grnvalá) — l7.' caso para exame.
ele A. — Não pode responder.

X. — Confiar o caso aos paren-
í intervenção no caso seria cou-

Peçam lista de preços
—_»—

Pneumaticos reformados

AL.MAGAN
RUA DA ALFÂNDEGA, no

¦ m»— *

Em poucas linhas

!¦'.

li.
li.

O. M.
; F. A.

P. P.
tes. A nos
dcmnavcl •

F. L'. T
Igivóramos

M. A. N
M. A. I.
.1. 0. I.

clilòrürclo
itihtiira ele
laranjas, I
<1e sopa, ele-
caeisa.

P. 1!

F.. S. C, L. — Não ha dc que.
si lia oulros do inesmo gênero.
. O. N. — Não ha de «pie.

. V. A. — Exame.
A. — Melhorará bastante com

de cálcio, ti gr.; dloninn, 0,10;
li.belia, 3 gr.; xarope de c. c. de',<) gr. Tomando uma colher, das'.' ein 2 horas. A cura depende da

12 •|'_ a. — F.' caso para exame.
I. A. !•'. A. M. A. — Idem.
1.. 0. V. — Não ha de «pie.
jíl. 12. I.. A. — Exame de sangue.
•II, I. S. S. — Não é caso pnra jornal.

Dr, NICX3I.AU CIANCIO.
¦ mm— .

Ê ficou cego oara semore
S2T Desgraçado de mira quc me fiei cm an-

riünciós ele casas que escolhiam oculos_, que
liavam "consultas grátis" e quando cuidei de
ruim era lanle para recobrar minha vista, c a
perdi para sempre! — dizia, chorando, um po-

cego. que mcttia dó e cortava o coração al.re
quem o ouvia

* ¦—Não foi a
Vcu para esle

"Óptica Moderna" que tonçor-
eu para esle infeliz ficar cc.iío para sempre,

porque a "Óptica Moderna" só sc limita a
(xcciilar liei e conscienciosamcnle as receitas
dos Esmns. Srs. médicos oculistas, npplican-¦5I0 vidros dc primeira escolha, transparentes c-
jilisoiulamcnie hygienicos.
Arthur .Tnointbo Eodriffues

UUA SETE DF. SETEMBRO, 47

A policia do 10" dislricto prendeu hontem,
á tarde, k rua dos Pillnrcs; 0 indivíduo João
«los Santos, conhecido arrancador tlc ciicana-
mentos.

João foi autuado c recolhido ao xadrez.
—José Gonçalves, de cór branca, com 80 nn.

nos, residente á rua Go.vaz 11. 80, quando hoje,
pela manhã, saltava ele iim trem na estação
inicial da Central tio Brasil, caiu, partindo n
cabeça no lagcdo.

—Outro «pie caiu, mas de um bonde, foi o
conduetor Antônio Francisco Paes, de 411 an-
nos, solteiro, pòrtuguez, morador á rua do 11c-
zende 11. 81.

Ambas as victimas foram soccorritlns pela
Assistência, não sendo, porém, grave o estala
dcllas.

—Augusto Dias, pòrtuguez, estivador rc-
sidente â rua Frei Caneca n. Iõj, foi alcaii-
cado esta manhã por uma liiigada «le um
guindaste, quando Irabalhava 110 armazém nu-
mero 13 do cáes do porto.

A Assistência soccorreii-ò.
—Manoel José «te Almeida, carroceiro, foi

preso ,pcla policia do 12° districto quando tc:i-
tava passar uma nr.tn falsa dc,TQ? num bote-
quim «Ia rua dos Inválidos n. Sõ.

—O commissario Freitas, dei 15° districto,
prendeu 1. malandro Sàm/icl dc Oliveira, quc
lia muito vinha extorquiiido dinheiro dos ne
gciciautcs «lo Mattoso.

—O agente Mncario prendeu o ladrão Ma-
noc-i Martins, npprelicndcndo um furto por clle
praticado 110 Ândarahy.

Joaquim Ribas, operário cia Cerveja-
ria Braltiria, a rua Visconde dc Sapucahy, foi
hoje pela manhã attingido por uin caco
de garrafa, que lhe produziu um exfcnso
ferimento cm um dos braços.

Era habito. Diariamente Manoel de
Oliveira, dcoecupado, ia á casa de pasto
d.i rua Affonso Penna n. 4, onde fazia
uma refeição c depois ameaçando os cai-
xeiros esquivava-se ao pagamento. Honlem
quando esta scena se repetia elle íoi preso
urinado com uma navalha.

1 irafltlfr ti

SPOKTS
Corridas

An de liontem no Derby.f I11I1
Começadas por um lindíssimo e claro "npres-

nildl", termliiiiram os corildas de limitem, lio
Dorby-Cltlb. depois das 18 lioras, w\> a luele-
mcnrla de uma ehuvn lorrcnclnl. Os parcos fo-
ram todos liem disputados o a corrida lorla sii u
Irreprebeiislvel si não fórn a irregiilnildaile (Io
corre não corre da cgun Hygin 110 Orando l're-
mio Progresso. A pensionista do entruliiour Har,
roso não havia declinado "forralt" no (.iim-
de Prêmio Progresso e, por Isso, foi forçada
a scr apresentada un campo da lula, mns, —
e esta pergunta se impõe — os demais dencr-
toros da referida prova não estariam nus mus-
mas condições de Hy««to? SI esluvam, houve
(vhlenleinente uma Injustiça para com «»s pro-
nrlotnrlos da filha de Ximpanct.

O pareô mais inleressanle dn tarde foi o
'I)r. 1'ronlln", em 1.7Ú0 metros, guiibo pelo
cavallo 1'égaso, quo o joeliey F. Barroso dlri-
giu com perícia, A carreira desenrolou-se
cxaclonientc como prevlramos: u luta dos dou»
ligeiros, Argentino c Poillcl Cunet, 110 come-
ço. e n chegada dos dous longelros, Pegaso c
1'iiliiUo, 110 final. De fucto, os representante»
dos Srs. Scrrantes e conde de Ciirípcbus fiílg
ram linda ç npcrtndu chegada, .secundados pelo
veloz filho dc Delarey. • ,„,

Devemos ainda registar o trlumplio «btldo
I elo velho Tortcrolli com n égua Alld». Taes
são as .svmpiithias de que «osa Torterolll cm
nosso meio turflslu c tão arredado andava elle
do poste «Io vencedor, qne a sua victoria de
honlem foi recebida com os inuiSgvivos ap
piausos.

O movimento geral das apostas fixou-sc nn
quantia «lc 8S47&UM).

football
6. Chrlstovfio versus America

Com a victoria de lionlum, neste match,
America conquistou o titulo dc campeão dn
presente temporada. Completou com o trium
pho de hontem, 16 ponlos, que nenhum con-
corrente poderá anais alcançar. A victoria do
America não foi entretanto, fácil c, nem mes-
mo, sem querer desmerecer no jogo que o seu
team poz em evidencia, a conquista dosjime-
ricimos representa superioridade dc acção so-
bre o seu adversário nn match de hontem.

O ponto quc deu a victoria aos americanos
foi um desses ponlos accidenliics, originário
do descuido ou desimportancia inoiiiciituiu-a
do team derrotado c não o resultado de um
esforço dets vencedores.

Na oceasião em quc os vermelhos conquista-
ram o goal de victoria, as primicias dos ntn-
«pies c o nlcvahfamcnto «le animo raiam aos
locaes. Rubens Portocarrero. •perfeitamente
collocado, quando os vermelhos fizeram uni
posse longo, da direita para a esquerda, ein
vez dc rebater a bola, o que poderia ter leito
facilmente, preferiu, brincando; dar um "ehar-
les". Cardoso, o Uceper, vendo a immirienem
do perigo para o seu posto, com o gesto irre-
flectido do seu back, corre afim de intercc-
plar o passe. Era tarde, pois Rubens 11:10 con-
seguindo dar o "charles", levanlii-se ropilo
a querer desfazer o mão cfftito do seu erro,
mas tão precipitadamente que impediu a acçao
de Cardoso. 12 a bola livre vae aos pés de Oa-
briel que, com shoot fraco, enviu-a ao goal do.;
brancos sem defesa,

Botafogo versus Ândarahy
Vencendo lionte.ro o Ândarahy, que sc por-

lou como sempre, desenvolvendo opti.mo jogi,
o Botafofo conquistou o melhor triumpho tal-
vez dos que tem obtido. Depois de vencido
pelo «core dc 2 X 0, em vez de desanimar, a-1-
ginentoii dc energia c a seguir marcou tres
pontos contra o seu adversário, vencendo-o do
maneira brilhante e sob applausos da eno:-
me assistência que enchia as archibancadas c
outras dependências do ground da rua Gcnera
Scveriauo.

Hyppisnto
CÍub Hippico

Acaba dc sc fundar, na Quinta du Boa Vista,
uma sociedade de cquilação quc se propõe
desenvolver o goslo pelo liippismcí, «me .entre
nós, estava em plena decadência ú frente da
qual sc encontram nomes tle venladciros eqni-
tndores, que se propõem ensinar, gratuita
mente, a difficil arte de equitaçãu a cavallci-
ros c amadoras do futuroso club.

fim uma reunião havida hontem, na Quinta
da Doa Vista, ficou marcado o dia 2G do cor-
rente para a approvaçao dos estatutos, quc já
se acham orgnnisados, c eleição dn directoria.
Cento e tantos nomes assignnram a acta desta
primeira reunião, dentre os quaes tomámos
nota das seguintes: capilão P. Castcllo liran-
co tenente A. Castcllo Branco, Agenor Sevc-
rino da Silva, Dr. Miguel Pimenta, Capitão
Odorico, tenentes Oscar Nascimento, Belle-
rophonte, Mcira Lima, Faiistiho; Menezes;
Costa, Augusto Silva, Abelardo, major Cair
deira Baslos, Dr. Azevedo Filho, capitão Pc-
reira dc Mello. Bre.nno da Silva, Dias das Ne-
ves, Mario Silva, Jacqucs Block, Augusto C.ayj,
j, Mesquita, etc.

.JOSÉ" JUSTO.

VIDA COMMERCIAL
PRBÇ08 CORRENTES DOH CE REAES

E OUTROS GÊNEROS

peciin, «ir «nir « ii."p. i.w..., «.»' "w* •¦ —v. 'ir",
Ior. de 110* a ilü*; branco do norlo. do 'im n
a\í e rnjudo do norlc. de lfií a M] Oil Mil-
Selro : agulha de 1", du 461 a Ul. e Ingle»
dc ai? a 238000. 1'oljíio iinclonnl t por «I»
kllos 1 prelo de Porlo Alegre, do 121 njflf 1
do Laguna, de ll« a M8, o da torra, de ,188 a
M*! mulalinlio. de MÍ a l«9i brinieo de ila*
a mi vermelho, do 108 n ia8i do coros; dl-
verias, de 148 11 IHíKlOO. Aineiidolui. de 108.«
18#| enxofre, de 10*400 n 18*. o manteiga, de
a28 n 958: estrangeiro : branco, do !ll>* a 428»
fradlubo, de 1I8IJ7U0 11 IIOÍOIIO. Milho, por 02
hilos: nmnrello du lerrn, do 8* n O*: branco,
de 88 a 8*500, c misturado, de 7*500 a'88000,
Farlnlin de mandioca, por 45 lillos : de Porlo
Alegre, especial, de 108800 n 10*; fina. dc
11*500 a 168400; peneirada, de 12*800 a
13*100, 0 grosso, de 8*500 a «8, o da Laguna,
dc 88500 a 98000. Ilatalan naeloiiaes, por
kllo, de 81180 11 8400. Toucinho mineiro, por
kllo. dc 8800 a 18100. Manteiga mineira, por
Kiío, de 2*800 n 0*200. Bnpha, por kllii. Uc
Pilrto Alegre, cm lutn do 2 Kllos de 1*100 n
18180, cm em lula «le 20 kllos, dc 18450 a
18500; da Laguna, em lata grande, 1*440 a
18450; de Rajnliy, cm laia dc 2 kilos. de
lttOO a 1*510; cm lula dc 10 kllos, de 1*180 a
1*500; da dc Minas, não ha existência e n
pouca que vae chegando é collocada por pre-
jos nomliiacs c aproveitando da elevação das
colações das do sul.¦ «*» ¦
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Drama sensacional em cinco longas
parles, cheio tle scenas adoráveis c

lances impressionantes

ATTRAHENTE
EMOCIONANTE

1
mais uma sensacional

acutalidadc

011 liai1 on
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Documentos officiaes dj estado maior
francez

em tres partes

HOJE só üTÕDEON

Doenças do apparelho dSoes-
tlvó e do svstema nervoso. —
íalos X. — üp. Renato de Souza
¦ooes; ma S. José, ^9. de 2 ás 4.

mBBStmmmXt !SSC

Exames dc sangue, analyses
de urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, da
faculdade de Medicina — Laborato.io de Ana-
lyses e Pesquizas :' ROSÁRIO 168, esq. praça
r,onçàlve« Dias Tel do Lab N 1334.

OS ORIGINAES
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Um commissario... surdo
e mudo

Ora para que havia de dar O Manoel
Pereira Reis! Saindo dc casa, íí rua Paula
Ramos n. 2, ' assistiu á prisão de um des-
ordeiro, por um commissario de policia. E
ficou eiithusiasmaclo. Dahi, deram-lhe ganas
dc prender. Na verdade, para prender não é
preciso falar, c clle éra mudo... Por ges-
tos fazia-se comprcheiidcr.

Já na rua do Passeio, um guarda scismou
com a gcsticttlação do rapaz e prendett-o..,
Virou o feitiço contra o feiticeiro.

Assim acabou a historia Uo rapaz que
queria fingir de. commissario dc policia

wmmmmmwamci

Mais uma compa-
nhia que promefte...

..A propósito da noticia «tue honlcm publi-
cíunos c referente á "Previdência", Caixa
Paulista de Pensões Vitalícias, recebemos
hoje a scfíuialc carta:"Sr. redactor «Ia A NOITE — Em ailelita-
mento k noticia da A NOITE, dc hontem, soh
o suggestivo titulo — "Mais unia companhia
quc promette...", cumpre-me dizer-lhe quc
o meu fito principal, fazendo entrega a i.essa
ícdacção das duas cadernetas da "Prayi-
dencia", por mim abertas a favor de duas
pessoas de minha familia, foi tão somente
abrir os olhos aquelles meus "collcfías" que
continuam com tunln ingenuidade a contri-
buir para os seus cofres com as respectivas
mensalidades, julgando quc futuramente lhes
advirá dahi uma grande verba.

Bastará lembrar a esses contribüilites que,
si 110 primeiro anno de pagamento «lc pensões
cila offereee a importância dc 12?000, quc
virá cila a óffcrccer daqui a uns dez annos.
com as retiwlas quc tem tido e continuando
os incautos a abrir cada vez mais os olhos
e íi fechar cada vez mais a bolsa!! 1

Desvanecido com o vosso gentil acolhimen-
to e íogarido-vòs desculpar-me tanto incom-
modo, continuo a ser vosso leitor c amigo —
Marcellino Teixeira."

AMdoelnçilii Cenlrsl Urasiieira de Clrargliles.
Dtnt lilás

Iteiillsmi-se o RIP sossto ordinária desta
Associarão, presidida pelo prol'. A, uueiles
de Mello e Boorelarliuln pelos Drs, Seyorliio
du Silva ti Carlos Sanlos. Depois de lida v
approvada n nõln da sessftu passada, durante
o expedloiílc pediu a palavra o Sr. prof A.
Coelho e Suiiüíi «pie, fiixendo varias eoijHlue-
rncOes sobre a accão do Sr. pr«jf. Frederico
Kver, «|iicr como professor da Paculdailo do
Modleln», quer como presidenle da Associa-
ção. aprosonton ã mesa a proposl.i de llio ser
enviada 41 seguinte moção: "Ivxmo. Sr. pror.
Frederico líyer — Os vossos ainigos, colle-
«as o discípulos, por melo desta moção, vem
à vo*MI presença apreseiitar-vos os «roles-
tos de sua nunca interrompida consideração
ao nicslrc illuslrc, ao collega dlsllnelo, no
amigo dedicado c sincero, VI uma prova pu-
blica da reconhecimento nue m«»*t>M«»ios ic.s
seus serviços Inestimável» prestados ao
curso de odontologia, «píer no magistério on-
de «c tem revelado um professor «ledieodissi-
1110 c honesto c dado mostra do sua Inconlos-
tavcl capacidade pedagógica, quer na Asso-
ciuçío cujo* destinos presidia desde sua run-
«laçai», devciído-so A vossa energia e prestigio
o grão de estabilidade c vida cm quc sc lem
mantido até a honi actual.

Os abaixo assignados esperam que accel
leis estu moção portadora dc todos os imssos
corações, quc A vossa pessou dedica a mais
sincera nffeição." ....

Debaixo de prolongada salva de palmas ter-
minou o Sr. prof. Coelho c Souxa a leitura
dcsla moção, que foi unanimemente appro-
vndii pela assembléa, permanecendo de pe to-
dos 08 associados presentes na oceasião. Pas-
sando-se k parle scicnlificn, usou da palavra
o Dr. Xeiiophonte h, «lc Abreu, quc fe/. a
apresentação e demonstração dc um novo
ivno de denles amovlvels, de sua invenção,
para a construcção dp "brldgc-work". O tra-
hallio do Dr. Xcnophontc Abreu foi muito
elogiado pelos collcgas presentes.

Compareceram k sessão os Srs. A. Coelho
c Souza, Scverlno da Silva, M. dos Santos
Nogueira, J. II. Salema Gnrção Ribeiro, An
lóiiie. f.érin, Uenjamin C. N. Gonzaga, Ro-
bcrlo Klehcbiiriic, Abilio Ribeiro. Francisco
Duarte c Silva, Pedro Richard Pilho, Xcnç-
phonle li, Abriu, Antenor Lopes Ribeiro l.uk
Teixeira Foiisccn, Alberto Atliidcm», iCorlos
Santos, Pedro Dias de Carvalho, Luiz Fer-
reira da Costa, Roguzino lliireelios, Oetavio
Euriclo Álvaro, Corydon Eurlclo Álvaro, .lo-
s«j Teixeira da Silva, José da Silva Dias, Joãe.
da Cruz Tellcs, Robcrlo Luiz libert, Antônio
Lima Netto, Antônio Pires .Júnior. Francisco
1». Miranda, .1. M. Fernandes .lunior, Emiliò
Dèzoimc, Arthur Fernandes, Agenor Guedes
de Mello.

Centro dos Proprietários dc Vehiculos
No prédio n. 16 da rua Barão de S. Fellx

reuiiiiam-sc honlem numerosos propriela-
rios dc vehiculos. A's 17 horas assumiu 11
presidência o Sr. Manoel A!ves c Silva, que
abriu a assembléa, pedindo para ser Sllbsli-
lniilo, sendo, por proposta do Sr. Luiz C.uc-
des, designado para dirigir os trabalhos o Sr
.luslino Alves Mendes, que, assumindo .1 pre-
sideneia agratleec a prova de confiança c
convida para secretario os Srs. José Joaquim
de Itiilo, representante da firma Francisco
Joaquim dc Uilto & C, que assumiu, o logar
«lu 1" secretario, c o Sr. comínandador Fon
tes, representante dá Companhia Transpor-
tes c Carruagens; escusando-se o referido sc-
nhor, por ter de retirar-se. Foi então convi-
dado o Sr. Brandão Sobrinho, que tomou o
logur dc 2" secretario. Estando completa a
mesa, o Sr. presidenle declara o motivo da
reunião: a fundação dc uma agremiação pa-
ra defender os direitos da classe, sempre pos-
tergados pelos poderes públicos, dando a pa-
lavra ao Sr. Manoel Antônio c Silva para ler
a exposição dos trabalhos da commissão ciei-
ta na assembléa transada. I.iehi, foi a mes-
ma approvada sem debate. O mesmo senhor
propõe a eleição de uma commissão para
éiaborar a lei social. O Sr. Joaquim db Brito
propõe que n mesma eoinurssão se ineuin-
bisse di: redigir os estatutos, ficando assim
autorisada a convocar nova reunião logo que
.1 lei social esteja confeccionada.

O Sr. Brite) propõe em seguida que o titulo
da nova associação fosse — Centro dos Pro-
priclarlos ele Vehiculos, sendo o mesmo ap-
provado.

O Sr. presidente, em vista da votação, de-
clarii fundado o Ccnlro;

Larrou-sc o termo de fundação c o Sr.
Brito agradece o compareciméiilo dos pro-
priclários de vehiculos.

» mu—»

INSIVMSAIUOS
Panem annos amaiihã:
Os Srs. Dr, Gabriel Om.iIo dé*Almeida. W»

tcndeiile municipais Dr. MiiiHiihn Nobre,
ellnlcii nesta capital) Antoiilu llodrlgucs Fei"*
iclru Botelho, nosso collega do .Jornal do
Coiiimci'tflo"i Mlle. Maria Angelina, filha do
Sr. senador João Luiz Alves*, Mmo. Dr. ««us-
lavo Barroso, Mmc. Dr. Mario Muniu»»
Lisboa.

Fazem annos bojes
Os Srs. coronel Eugênio Caetano dn SII»

va, deputado Eugênio Muller, Dr. Scbastiii*
de Azevedo. Raul Pedreira Passos, Mmc. .lu-
venal Pacheco, Mine. Dr. José Oinioslndo
Guimarães Pn.lllhii, Mmc. Dr. Caiiiliiln Ca-
11.lino Chaves, Sr. Fontoura Xavier, nosso col-
lega do "jornal do Commercio".

Faz annos hoje o nosho collega da "A
Noticia" Corlvaldo Lima.

—• Completa boje o seu segundo onnlvcrsit-
rio a menina Iracema Santa Murlu.

Passou iiule-hontem 11 (lutn natalina do
Mlle. Helena Lacerda do Nascimento, fi'lm
du viuva Maria Lacerda do Nascimento e noi-
va «lo Sr. Olavo Pinto Corlez, funecionario
da Alfândega desta capital.
CASAMENTOS

íl**'

Effectuo-se 110 «lia If. «Io correiilc >> «asa-
mento «lo Sr. Dr. Alexandre Silviuilo Uniu-
dão, delegado de policia em Ciixambu', eom
M"e. Morlella Franzcn Bhorlng.
NASCIMENTOS

O Sr. Manoel Moreira, negociante neslti
praça c sua Exma. esposa D. Elvira Carolhia
Moreira, tèiu a sua prole augincntada com o
nascimento «le uma menina que recebera a
nome de Dulce.
BANQUETES

No restaurante Assyrlo rcalisa-se ainniiliã,
ás lü c meia horas, o banquete «pie um grupo
de amigos, collcgas c admiradores offereee uo
maestro Alberto Neponiuccno.
CONCERTOS

Rcalisa-se amanhã, ás 20 l!'i horas. 110 sa-
ISO do "Jornal"i <> concerto da planiuln Mlle.
Alnydc Máximo Teixeira.

—l'az ainaiiliã a sua esliva perante o pn-
blico do Rio a pianista patrícia Mlle; Aluydo
Máximo Teixeira, discípula de Henrique Os-
valei, laureada pelo nosso ln>.litiito Nacional
«le Musica. O sen primeiro concerto ter:', lo-
gar ás 2(1 1|2 horas, 110 salão nobre do "Jeir-
nal" o obedecerá no seguinte progroinmn:"l ¦— Bccthoven — Sonata, op. 81 n. 2', ,
Allegro, Àdaglo, Allegrello.

II — o) Dubois — Les Ahcillcs; b) Liszt)
llhapsodie Honjtrbl.se; c) A. Napolcão — For*
inosa — Valse «lc cohccrt".

III — a) Chopln — Borccuse; In Noclnrne;
t-l Grande Polouaise. Brilhante précédée d'uu
Andaiitc. Spianiito."
.1110

Durahic a noite falleceu cm sua residência,
:i rua desembargador Isidro. hn avaiiçiuhi cela-
«lc dc 7!) annos. o Sr.I.niz José elos Sanlün Pus,
quu durante muitos annos fe.i, nestu capilal,
«lircetor «Ia companhia «lc seguros Goraiuia;
representante ela Companhia Mogyana o lhe-
•ee.urciro da Casa dos Expostos, cargos estes
qne deixou ha cerca «lc tres annos, devido ae»
seu eslado «lc saudc. O extineto era pae .do Sr.
Amando dos Santos Dias, do commercio de
Smilos, c elo capltão-leiicnle Oscar Luiz dos
Santos Dias c sogro ele. Sr. Benjamin da í^os-
ta Faria. O enterro rcalisou-sc á larde, no ce-
milcrio do Coriiipj, eom grande acompanha-
mento; . , ,— No cemitério do Carmo foi hoje icput-
tada, ás 10 horas, 110 carneiro n. .'(91, a Exma.
Sra. D. Maria José Carvalho dç Souza, viu-
víi do capitalista João Teixeira dc Se.uza c
mãe da Exma. Sra. D. Jusliiia «Ie Souza Li-
beralli, esposa do Sr. Dr. Frederico Augusto
Libcralli. O corpo da veneranda senhora foi
sepultado cm jazigo perpetuo, junto ao car-
neiro tle seu saudoso esposo. O enterro foi
niuito coneori-ido e sobre o fcrel.ro yiain-sc
linelissiiuas coroas com significalivas dedi-
calorias.
MISSAS

Resa-sc amanhã, ás 9 horas, na egreja do
SanfAnna, uma missa dc terceiro annivcrsa-
rio, pelo repouso da Exma. Sra. D. Eliza do
Souza Marinho, esposa do Sr. Salviò Marinho,
funecionario da nossa policia civil.
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AROMATOIjOlco para lamparina
Ultima novidade àmçricrinã!
Alais Inillio, mais ihimçâo, mais barato!
liniüiitra-so ii venila cm teulos os nrinazens.

Depositários geraos: Co tií Pereira Maia & C.
KUA »l > ROSA KIl > N. or,

mu—
Uma publicação util

Recebemos o "Guia Geral de Indicações
Úteis", que se publica cm Juiz de Feira, sob
a direcção, do Sr. Aristides Maldonado. E'
uiú excellente repositório dc informações,
pois, além dos horários das estradas de f«;r-
ro, contém informações sobre o commercio,
agricultura, industria, etc, do Eslado dc
Minas.
¦¦ mu— > ,

Raios X - Elèctricidade medica
Exames, pliotograpliias c tratamentos pelos
raios X. Applic. de cleclric. nas moléstias em

geral. Dr. J. Toledo Dodsworth.
108. AVENIDA CENTRAL. Tel. 2.Í12G central.

I mtU— 1

Externato Boaventura
Director: Dr. Oswaldo Boaventura

Curses de Preparatório- c Pursos Primários
c Intermediário

Aulas Bisirnas e íüoetaiirsias
COÜPO DOCENTE: Drs. João llibeiro; Oaslãn P.ucli,

01iie'r.i Menezes, Álvaro Espiiilicini, Ailliin- Tliiié tj
Mondes dc Ajcumr, professores doPcdre) II. I>r. Misiici
Tcnorio 'le Albuquerque, cx-lcnlo «Le Escola Miiiíofc
Professor Ilinnl Horta, na Escola Normal. 1'ro'essói
Cuido Monlorte. Drs. J Mastrangiole e Oswilelb Uúa-
ventura.

22, Rua da Assembléa, 22'
RIO DE JANEIRO
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GUARANÁ'
Poderoso fortificánto elo sangue, regulador das Iun-

cções oipaiiicas : coração, rins, estômago, intestinos,
fraqueza dos órgãos genilues o dc grande acção eliurc-
tica. Únicos'depositários — CtlAllUTAlilA PA11A' — Itua

do Ouvidor, 120 — Itio l
_ ______ ¦iibbi mi,.|| |W|| lll^lllllllllllll I l^«l»WI l',l.ili>r-BeT-PT-WlTllTir-'^""^lllill'--i--il IIIMI II1II ITi n IIT

Colhido por um trem em
Caseadura

O trem S. N- 17 apanhou hoje, na catí-
cclla de Caseadura, um rapaz desconhecido,
pardo, cie 25 annos presumíveis, e que tra-
java de branco, calçando sapatos pretos. A
Assistência soecorrett-o, internando-o, em cs-
tado grave, na Santa Casa.

A policia do 20° districto não teve co-
nhecimento desse facto.

D!

Feriu-se quando fen-
fava fuqir

A turma dc agentes prendeu esta ma-
riliã; cm sua residência, á rua Santos Titara
ii. 184, o indivíduo Francisco dc Paula Xa-
vier, aceusado clc ter roubado umas galli-
nhas de Antônio Luz Ribeiro. Francisco na
oceasião em que se dirigia para ã delegacia
do 19° districto, tentou fugir, fcriiido-se no
calcanhar esquerdo.

A Assistência medicou-o. c o conduziu para
a delegacia onde aguarda o officio do Dr.
delegado, para descer para o Corpo cie
Segurança. -mm—-

-falv@-*f9eDr. Belanir®
Docente da Faculdade c da Academia de Me^

diciiui. Cuidados especiaes íi pelle. Tratamento'
da lepra, syphilis e moléstias venercas.

Consultório: — Av. Gomes Freire. 09 das}
•_ ns i. Telephone: 1202. Central.

s
S»_gB»jg*-~--'-  

Tnaidada eo 1907 Fivia. Oliile, 29

Filiaes em Porto Alegre, Recife,
Petropolis e S. Paulo

CIplEplRTOGl^APílICA
STAFFA

4 Telephones 42, 123 e 4041 Central -~ Rio de Janeiro

BUREAU de compras e representação na Europa:
AVENÜE DE LA REPUBLIQUE, 124 — PARIS

¦-... .._!_! -_t.„u„^, «wnn^i.A>1fl i«a.m rrt«-^/.iM' (t>ni..f ^ii¦
ilIVI-i' 'J b^lVJ HlllHIIlUll Win »ri^. ..-j  _^_._

decisivas de sua existência commercial, acha-se preparada para fornecer
TRES PROGRAMMAS SEMANAIS* COM fig/S MIL M£TF?OS DE FILMS VALIOSOS ob

d!L@» Ot<QB eL«& EH©.,V€fe8i,Emfe>K,''@' Qs SB^ ^«É».
E dentro de poucos dia. serão fornecidos ^UATRO PROQRAMMA8 em conseqüência de providencias dadas •em taUcntWo

Conforme comprova com a nomenclatura abaixo, e segundo a qual está regulada a programmação
|£»©i^L^inniis!E»«o»

Todos os cartazes pliotograpliias e unais impressos de reclames estão em meus armaze^sTdlsposiçao dos Srs. cxhibidores, que o» poderão tomar desde .^^g^-âr à

d?&&%%^%Í»i&»ÓJàÍiS afim de que os Srs. exhibidores organisem as suas combinações como entenderem. ,-
^«iffiniTs^ànaãir^^

Programmação da semana clc 20 a 26 de novembro i
PRIMF.IRO PROGRAMMA: ., .

DESTINO VINGADOR, drama, Vitagraph, cint» partes, mil tresentos e sessenta metros,
O PODER 1)0 CIÚME, comedia, Nordisk, uma parte, tresentos e dez metros.

Mllf FtNG UETTE°DÉTEcflVE, drama policial, cinco partes, Eclipse, mil tresentos e cinco Hietros. ''Jamoê.

(O íenome da grande actriz, protagonista desta peça, é uma garantia do valor distincto e grandiosidade do tralho»
O COFRE ERRANTE, comedia, Nordisk, uma parte, quatrocentos metros.

O SEGREDO DO PAVILHÃO, drama, Nordisk, quatro partes, novecentos e sessenta metros.
POR CAUSA DE UM GUARDA-CHUVA, comedia, Keystone, uma parte, tresentos e vinte metro»,
D ROUBO DA MALA DO CORREIO, drama, Solig, uma parte, treaontoí « trinta ntetrog.

;iiana de 27 de novemüu
"" ¦''•' -¦ • --• --o

Programmação dá.

O BARBA-ROXA, drama, Le Film D'art, sete partes e dous mil e cem metros.
B-BO-XJJfrDO PB.OORA.MMA; ¦'.

A NOVA ANTIGONE, drama, Lumina (nova fabrica), cinco partes e mü duzentos e quarenta metros.
AMOR E CONTA DE ALFAIATE, comedia, Nordisk, uma parte, tresentos e setenta metros.

TjaE\.ajain.o p«.ooe«.a.3s^:m:a ....
VINGANÇA DA TERRA, drama, Nordisk, quatro partes, mil e cincoenta e cinco metros.
Ó MALHO DO CARLITO, comedia. Keystone, uma parte, tresentos e cincoenta metros.
O CIRCO FJOLYNSJCY, fantástica, Swenka, uma parte, cento e cincoenta metros.

Por falta de espaço neste numero continuará amanhã • nomenclatura de programmação
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PERFUMARIAS

-sCAMISARIA E PERFUMARIA
RAMOS SOBRINHO & C

Ruas do Hoiplclo n. li è Rosário n. 64-MO

ÇERQUbAS PORTUOUEZAS

Ramiro Leao-Artigo superior
Tres ceroulas por I7$uoo

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
"sí*I>E 

ÊM LISBOA FUNDADO EM i8«J.|

Capital 12.000 contos foi-los
Descontos, co' brnm-íis c toda»

as opciavCcsbiin
Saques ;í visla

<! a prazo sobre
todos os paizes.

Deposilosá or-
dem e a prazo ás
taxas mnis vanta-
iosas do merca-
do.

Empréstimos
caueionados.

*?®F

E
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canas.

Filial no Rio
dc Janeiro, RUA
DA QUITANDA
-ALFÂNDEGA

Afloncla na Cidade Nova- TRAÇA II DE «IUNHO

RUA DO OUVIDOR
•_¦==== LOTERIAS E COMMISSÕES

HÉ rUMioi. (PO-jIm-iii narn

lA.NIANKAMKMK B POK
i.omi'I.i;to tudo o i|uhi-
«iii.!i- mor riHido do .corpo
(pci^xllliv, olo.) A'yon--ãssa^^feÉM-Sg

•****» m*m

AS CASAS QUE MAIS VANTAGENS OFFERECEM AOS SEUS FREGLEZKS

CASADOJU LI O
g& 

•E|;^^l^^^vÃ^^^8SvER^^l•gV^

SEM COMPETIDORA I
33 c 34 - AWEMIOA MEM DE SA» 33 e 34

•'

noniiilorios cou, grega ou taMuilm ^'É^h^Í!^*Diu» tíslyl Holl mio*, com ÜJ ças. deiw!"-.-1««"-| » 

EW Estas casas não têm filiaes
PAGAMENTOS. IMMEINATOS~~ 

PARAMES SENNA & C.

P preciso domi-
nar a multidão

elegância força
o exilo!

¦**>¦ ****ét*** i» IMUi

pti.s esi\ mui inicz, <¦<»<> '' !"-'•" ; '"- • ".**,- „ .,,..
) iii* estylo rilloniào, cum 0 peças, do peroba, do Mo* a. ..

Sais d,/iuiiiar com' 10 peças, o-lylo ade-mao, üo 08ovB ....

p a do nlar.coni 10 pecas, «tylo liolli.ndcz, do 100S a...

1,2 mbbilln |..i..i laMo, Opccns, com estofo, d. Iloií <>

12 dita puia.-.ilíi.., II pegas, simples, do liio*» n.

l«

• •»*•••

COoSoóo
Ü.'<oSono
ôSuSooo
8oo$i oo
76o8ooi»
lio. Sooo
|-Ju$ooo

0 Bili icttio • tem hriM». •*_^;*K2ffi'i

Exigir o Insco mim toe o nome CHARtf » CHANTEAUB
ST-!.?.°Ff.niit-Bour*i«ol».PAHI«-fl«"<' »'-*¦ ¦*"«-*• **•¦"•

22,Uruguay«ana, 22
Entre Solo do Seloiribro

a Carioca

ffiWDKolSKSarros 
o muitos outros artigo,

-¦-¦jes-ibiís"*^^

B'

Esgotamento nervoso, falta do apno-
tit igoruil mentos gnnglionaiio!, ini-
potência, racliítismo, nciiraítlionia O
móis enérgico tônico. Unico quo i
um só Irasco IV. ausmentur do um a
dous kilos ho peso. Milhares de curas,
Km t,.diis ns pliarmacias. I)ep.:.ün*[*niiçaI BaH*»" «.«¦¦" •*¦» .111 l. ' .15 I < 'llilllll.l' ¦<>'• '"• |" ¦'•¦'<• 

,''-.,., , — ,. i
¦**. ,'U„du Hospício.,. 0. Cra.,ado.LRÜa l..de Ma.,on; li o riieodoraAbre,,,

Viiliiuiiiiios u •'•13.

Ml
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ESPECÍPÍCO DA

lAETUBfltCUlQSt

Vinho Reconstituintc Silva Araújo
==¦*

Gran Ba» e Rotíssetíc
PROGRESSE

largo d i S. Francisco do Paula, 11
Tolopliono 3.811 Norto

0 mais conforlavol salão»
Cozinha piiniorosá.

A primeira cam que possue
uiii fogão Modelo no salão dc
rcleições, paru serviço rápido.

Dos ü'2 horas cm diante sorViço csiiie-
indo dc ccias e canja especial.

Menu:
Ainaiihã ao almoço*.

Majonnaiíc dc gaílinlin, 1'oígnon soüpp,
cliispe de porco com cltoucruto, lombo dc
Minas á açoriaiín- ralada com coruru.
Ao juntar:

Leitão á portugueza, frango •),«««•)-
dora, tnglinriiii áii jainb.-.n, çspecialidaue
om frios, suòculcnta garrafeira.

-CAMPESTRE-
Ourives 37. Tel. 3.666 Notte
\ manhã ao, almoço:

Tripas com grão dc bico.
Mocotó á portuRiieza.
Succulcnta cangiquinha com

leite dc coco,
vo jantar:

Crou-au-pot.
Frango au Rossini.

iodos os dias:
Ha grandes variedades.
Sardinhas frescas.

Boas peixadas em panellhihas.
Bacalháo nas brasas.
Camarões torrados.
Ostras cruas.
Preços do costume

itoPIfilÉSiuWHIF!
Companhia dt Lolerlâi Naclonae»

do Brasil

Eítracçôcs publicas, sol» a íiscnll-
siicílo tio governo federal, as 1 \\i c
aòs sabbados íis 3 horas; a rua

Viscoudo dc Itaboraby a. í-*

Amanha Amanhã
3*15- '3*

me. Barbosa
Executa com perfeição quãlqnet mcdclo

de vestido por mais dilVicil que seja, preços
módicos.

Confeclonam-so artigo-* para liilo.

Rua 7 de Setembro, 197

tllll
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ã CiURA DAS ULCERAS
innUvelmcme em poucos dias com ausod^^
Evilhosaípòraadaántiherpetita de Th, de Abreu. Mi-

ilSdScurL. Depósitos: Bragança Cd rtu^ do; Hospt-

cio u. 9, e pharmacia Abreu, Voluntanos.da lauia n. 245,
1 ¦**j***an t -*********i*a*a*MacPt BS-**a^-*g «i»'^.^''-''»*****'1****'1*1**-******^^ , .

?——-*——~~ "" 
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PFTISQÜEIRAS A' PORTUGUESA
íiíii.1 .Ia ensalinrroeus Tcl.aOW-Sorle.

10S3, rua do Rosário, 105
(ENTRE QUITANDA E AVENIDA)

CASA MA: Ul/. Tcliinh. I25Fi Nor'.')

iSivRUA DO HOSPÍCIO 181
'.(caulo da rua da Conceiijão)

A.MANÍ1A AO ALMOÇO:
Salada dc badejo á fragatçi-

V-a, bacalháo á biscainha, ra-
bada com feijão branco, lur
gua do Kio Grande com ba-
tatas.
AO JANTAR: , ...

Sopa rabo de boi, pcixada ;i
moda das ilhas, lagarto com
pirão dc batatas, caça au sal-
min.

Òiícijòda Serra.
todos os dias, ostras frescas, mexilhões

o cn^as.
Vinhos superiores, chopp da

ííãnseatíca,
Manoel Fernandes Barrocas

A Sjpliilis vencida por pouco di-
íiheiro pelo novo produetõ

lllillCCZ

ANCEOL
Soiicno oslavel, cslcrilisnnlo o
iíijectiivel do Neosalvarsan, expe-

¦ rhniMilnila com suecesso nos lios-
pitnés S. Louis, Deaiijòn o outros

do Paris c Buenos -Vires

CASA ÜRICH

Faz-se qualquer postiço dc
arte com cabellos caido

35000

35000

2S0Ò0'2u$0l)0

2S000

Ponteado no sulão
(Manlcuro)—Trata-

mento das uiijins
Mnssngens vilirato-

rias, applii a.;ão
Tintura cm eahc<;a
Lavagens de cabeça

a 
Pcrfumarias linas pelos me

lhorcs preços
Salão exelusivaniento para
senhoras Casa A NOIVA, 30

irüanodrigo Silva 30, antiga' 
Ourives, enlre Assembléa e
Sete dc Setembro. Telephonc

1,027, Central ~:»'

Garage Elite
Automóveis de 40 HP.

Para passeios, excursões, etc

TelenU. 476 Sul

Por 16-100 cm meios 1

h IBEâl.
^^MMiHaMMH--*Mn

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

'¦ 
SabbaJo, 25 do corrente

i A's 3 horas da tarde
300— 36*

41, Rua Sete de Setembro, 41
Tem sempre salames, mortadellas, lin-

-nas delumndas o tolos os frios du üar-
bacena e Pctropolis, das melhores qua-
lidados:

Saborosos almoços, jantares e ç^iixs
feitas pela cozinheira vicnnense. Iodas
a* terra-, quintas e saliliados, o celebre
«Slrudel do maçãs*, especialidade vien
nçiiso. Chopp da Crahnia a oUU
réis.

Compra-se
Ouro, prata, brilhantes e

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

Chapéos de sol e bengalas
O mais variado sortimento encontra-
se na CASA BARBOSA* praça Tira-
dentes n. 0, junto á Camisaria Pro-
"TCSSOtt" 

N. B. — Nesta casa colncm-so
chapòos o ftizem-so conceitos com
rapidez c perfeição.  

Edmundo Urich.ex-spcio da
Casa Assembléa

CursoJeJIauta
Agenor Bens, primeiro

prêmio do Instituto Nacional
de Musica, professor de flauta
e solfejo.
IWX DA (LVB10CA. 48

RHEUIYIATISMO
Ide qualquer "al»,,e:íIac,p
dores em yeral—KHbU-
MA I IN A, de-Adolpho Vas-
concellos. - 27, rua da
Quitanda. ^_^

Pó de arroz
Medicinal, adherénte e per-

minado. Lata 2$ooo.
Perfumaria Criando Panjjol

-——.^-»*******M*»*-*******MM

Compra-se
qualquer' quantidade do joias-vollias

com ou sem pedras, dc qualquer valor o
cautelas do «Monte ilo Soecorro»; paga-so
bem, na rua Conçalves Dias n. !17.

Joãlheria Valentim
Teleplione 001 Contrai

ItOOM

DELICIOSA BEBIDA

Por 83000, em décimos

j Os pedidos dc bilhetes do lute-
i-lor devem ser acompanhados, do
tiiais 600 ííis paia o porte do tor-
rolo e dirigidos aos afíentes geraes
Nazareth & C, rua do Ouvidor
n. 04, caixa u. 817. Tele^LUb-
'V,EL o na casa I*. Gulniniaes, Uo-
Síirio, 71, esquina do beco das Can-
Cillas. caixa do Correio n. 1.-/J

Curso de preparatórios
Mensalidade........ 2 5*000

Profosforesdo Pedro II: obteve nos exa-
me-- do anno passado \-U approvnçocS;
Nenhum dos seus alumnos 101 rcproviiüo.
[lua Selo do Setembro n 101, I' and.*.

PANEI.L.VS DE PEDRA

^MINEIRAS
DELICIOSA COMIDA

Ohteni-so cozinliaiidu-a nas alnmadas
nnnollas dc pedra «Mineira-.n Deposito:
Bazar Villaça.— 120 rua Frei Caneca.—
Louças fcriagens, tintas e trens de co-
zinhii por menus 20 -t- que nas outras
casas.

I
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Ternos por
medida

chcvíots,
diagqnaes e
casimiras

das mclho-
res marcas

inslezas

))

lnnnr,,nf^a*ihjSe^e" "0 Anttsezttrt.co Jeaus"

. Cura: Feridas/chagas, ulcoras,frloiras
et.'. Pecam íUnguento Santo Rra-.ilien-
ser. lubrica: Plinrinaciii S. Jouquim, a

Itua Marechal Fliirianò Peixoto n, 173

—

Leitura Portugueza
Aprende-se a ler em DO lições (do

meia hora) pela ai te maravilhosa do
LMiiiide poeta lyrico João de Deus.

Vontade a memoiia, e todos aprendem
cm 30 lições, homens, senhoras o cre-
ancas. Explicadores: Santos Draga e ^10-
lota Draga.

S. JOSÉ' 5?., 1' andar
i

Espumante, refrigerante, sent
álcool

ALTA NOVIDADE
KM

Folhinhas e Blocks
para -19-17

Papelaria Queirós.
QUITANDA N.
¦*-

60

DtNTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião dentis-

ta pela Faculdade do Medicina do Hio
da Janeiro, com longa pratica. Traba-
Ihos garanlidos. Consultas diariamente.
Consultório, ,-ua da Quitanda u. 48.

Pneumosine...
Cura radical das tosses mais rebel-
des, liròncliitos, calarrhos, asthma,
o ao inosmo Içinpo tônico paia o
estoniago e ligado pelos seus com-

postos vògdtoos
A' venda na drogaria Bastos & Ca
briel, Sele de Setembro 09, nas boas
pliarmacias o no deposito geral:
Carlos Cruz & C. — Kua Sete de be-

tembro 81

DINHEIRO
Einprcsla-se sobro ioias,
roupas, fazendas, inelaes,
pianos, moveis é tudo

que represente valor

Rua Luiz de Camões ri, 60
TELEPllÕrííUTiNtínTE .-•»*:

{Aberto das 7 horas dá
manhã ãs 7 da noito)

J.UBERAL&C.

To8«e-Bronchites=A8thma
O Peitoral de Juruá de Alfredo de

Carvalho, exclusivamente vegetal, 6o
que maior numero reúne dc curas. In-
números attestados médicos e do pes-
soas curadas o affirmam. A' venda nas

!hoa9 pliarmacias e drogarias do Hio
lo dos I'statlos.-Dep.isito, Alfredo de
iCarvalho & C.-Ilua 1' do Marco, 10.

¦MB^K«iBB*ajBj(saaaB*B«ai*»à««Bai*«raBi^^Mii'"

MosetUttâáBSiS
Com os preparados para i

pelle. Usem soo PÉÜÓLINA ESMAL-
IR, unico que adquire o conserva
a belleza da eutis. Approvado polo
Instituto do Uellcza de Paris e pre-
miado pela Exposição de.Milano. l're-
i;o ;i$000.

líncontra-so á venda em todas as
|ierl*Jinnrias anui ¦: om S. Paulo

HIO mmmmnr^m.^..
ummmmmammwmma^mauÊBMmiam**mmÊ~imwi ^

Ws3FmiK\

1 ^Slkiíiw* -->*/

Cura emires dias: febresiiitcrnillleil-|
tos, iczües, maleitas, tio.
Uníco liihilciinic-PIIAn-UCI-UIIÇO A.

OBSTEinA pimi:mi:i.
P.ua Marechal 1'ioriano Peixoto ii. 1 (J;

1110

CLUB PARISIENSE

Professora de corte
! Ensina-se açoitar, provare

mesmd a coser, em poucas
liíções, por 

'preço módico; á
atenida Men de Sá n. 90, so-
bi-aiío.

CAFÉ' SANTA RITA

Malas
A Mula Cliiiiezn, ã rua do Lavradio

11. BI, .'; a casa que mais barato vende,
visto o grande sortimento que tem; chama
a atten.;âo dos senhores viajantes.

ÍSociedado riogrundeusu de fortei.osJ-Fundndn 0111 101-
Autorisada a funecionar em toda a Uinai pelas tintas

Patentes ns. 2Í e 118
Concessionária da I.uleria do E-tado do Paraná

Filial : RIO 1>E JANEIHO, rua cia
Quitanda, 107—sobrado

Séde: Porto Alegre-
V"encias gemes cm iodos os listados da Republica.

Agencia-, locaes nm todas as localidades dos Estados

Bannufcirts": Baiico Pclotenso o Banco do Commercio de Porto Alegre.
„ .. . >• , .... 300:0008000Capital realisado. ..•«¦•  527Í320M3O

Modista
Faz vestidos por qualquer figurino com

toda porieiçãó, rapidez e preços baratis-
iimos. llua Gonçalves Dias, 37, entrada
pela joãlheria Valentim.

Fundo de reserva
Prêmios distribuídos ató 3O'0/!9?O—•••
Pre tamislas matriculados utó 30/n/l0l0.
Prestamistas sonoa.los até 30/0/10:6 . ¦ .
Prestanii>ta's cffectivos cm 30/0/1918...,

Praso, 5o mczcs-Joia, 20$0Q0-Mensalidade Rs. io$ooo

% (•(•*»•••

797:5008000
1-2.895

5*. 000
7.085

Mensalmente
l prêmio dc Us  5:O0OSHO0
1 prêmio dc Rs  .Íl-.OOOSOOO
1 prêmio de lis  l:ÜHOS0Oll
.1 prêmios de Rs 500*}. -iOOuâOO '

¦13 prêmios de lis. 300.*». ?:900$O00
180 premios.de Rs, 1'OUS. 18:00uSOüO

Aiinual c extraordinária-
mente no dia de

Natal
1 prêmio dc Rs
1 prêmio de Us
1 prêmio de Rs.....

25:00 
'$000

1 r,-.O00SO0ü
10:0005000

TELEPHONE 091 CENTRAL

Massagista manicure
¦ Diplomada e chegada agora da Euro-
pa, especialista em massagens vibrato-
rias electricas e maiiiiaes, no roslo. No-
vo systema, por extineção completa dos
peilos sem dor, em cinco minutes.
Pedieura. Rua São José n. 122, 1- andar,
Teleplione 3.-II9 f.ential.

200 prêmios 31:9002000 
' 

3 prêmios  50:000*000

Aos prestamistas contemplados com prêmios dc Rs 3001*000 u I00$Ò00
('• facultada a desistência, quando não lhes cmi-icr rerebel-ns. Aos preslamis-
tas não sorteados durante o praso dn contraio se Iara a devolução de suas
entradas acorescidas de uma bonificação de 10 "/o sobre o valor das mesmas.

AGENTES-•Acceitam-sc, desde que apresentem boas referencias o fiança.

'5 ;.;'

% 
¦ 

.

Mme. L Berger
Avisa ás suas freguezas e

amigas que acaba de chegar
da Europa com um lindo
e variado sortimento de

CHAPÉOS, VESTIDOS, etc.

.jjas ultimas novidades.

Vendem-se
jóias a preços baratissimos : na

rua Gonçalves Dias 37

Joãlheria Valentim
Teleplione u. P!M — Central

Centro dos Chauffeurs do Rio de
Janeiro

SÉDE : rua da Quitanda 11. 6, sobrado

Assembléa geral extraordinária, em U
do corrente íis 20 horas.

Ordem do dia — Interesses sociaes
Bio de Janeiro, 11 de

Novembro de 1916
O 1. secretario

Álvaro Rodrigues

MOVEIS
Aluga-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-
dade de moveis, podendo as-
sim nossos freguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; á
rua Riachuelo n. 7> Casa Pr0-
gresso. '

Rua do Acie 11. 81. Teíèphone 1401 Noito
08 rua Marechal Floriano; 22, Teleplione
1,218 Norte.

RUA DO CATTETE, 339

Pintura ds cabellos Mme.
OL1VEI-

IU tinge cabellos particularmente, só a
Senhoras, com llenné. Actualmente ga-
ranto a maior perfeição no seu trabalho.
Duração qnnlro mezes. Completamente
inoflensivo. Preparados recebidos da Euro-
pa pelos últimos vanores.

Avenida Gomes Freire n. 108, sobrado.
Telephonc 5.80Ü Central

LOTERIA
DB

Ç. PAULO
jjWtntlda p«lo ffovcnio, do

"I 
m 

'¦ 
%

Cabaret Restaurant do

CLUB MOZART
A elegante lioiiboniiièro da rua Chile, 31

Hoje, ás 9—horas, colossal suecesso
do nrogramma de artistas sob a direcção
do ARISTOCRÁTICO cabarcticrGIUSTINO
MINERVINI, cômico moderno, o mais
querido da elite carioca.

Hoje, grandiosa estréa, a graciosa e
sympathica ROSITA, ea,'.-oj*S'tic ^llgsjjOj
liHuia:" *

Cachorra desapparecida
Fugiu na noite de domingo

uma 
'cachorra 

grande, branca,
de olhos azues, da rua Barão
de Mesquita 132. Gratifica-se
bem a quem der informações

Palace Theatre

Conserve suas roupas
LIMPAS

BENZINA TITUS
Sem rival para tirar as manchas
dos vestidos, tapetes, sedas, luvas,
etc. Yondò-se em todas as phar-
macias 1$000 o vidro.

beteillT&comp.
Agonies

Caixa do Correio 1907

Boa còllocação

*a»

1L__ MSS

Preeisa-se de pessoas idôneas para
trabalhar cm SEGUROS DE VIDA, a pre-
mios lixos Condicçocs vantajosas. —- A
tGI.OUO». Rua uruguayana n. 47 —RIO
UE JANEIRO.

Professora de corte
Habilita a cortar por escala geométrica

e pratica qualquer modelo, inclusive tail-
leur, em pomas lições.

Também corla moldes sob medida e
podem ser em fazendas, alinhavados e
provados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Rua Uruguayana 146 v andar
TEL. 3.573 SORTE

CLINICA DENTARIA
Salas apropi iadas a cada

especialidade
Anesthesia—Clinica opera-

toria — Prothese e
Orthodontia

Civurgiõõs- dentistas
J. Paulo de Miranda
K h. Ebert
Prof. Sebastião dortião

Rita do Ouvidor, 107
(Canto de Gonçalves Uias)

TELEPH 44921*.

Consultas de uma hora para cada I
cliente. I
&i »

Unico

adquirida 011 hereditária cm todas as
iiiuiiirestaçõe3. Rliiiumatismo, Eczó-
ma , Ulceras, Tumores, Dores inuscu-
lares o ósseas, Dores de cabeça no-
ctiirnas, et'i. o IikIiis doenças resul-
tantes de impurezas do sangue,

curiim-so infiulivclihenle com o
que com um só Irasco faz desappareoer qualquer manilo

colher após as releições. lím tudns as pliarmacias.

—¦¦¦IN lllll llll IM|

iluijáo. Uma I
!

mm*a

MlVm DÈ

Não precisa de reclame

LAMBARY
Água mineral natural

DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Teleplione Norte 355

masacamamammgi

iíÊÜli

Ficareis com o corpo que quizerdes,
com o tratamento unico e garantido do
Mino. Claraz. Extracção de peilos e cm-
bellezamento do rosto.-

Carioca n. 38. - Das 11 ás 10. Só
tratado senhoras

] *
Por i$8oo

Bilhetes á venda ein todas
, as casas Iciericas.

Programinffi
L.A SlUANAi estrella italiana,
G c M. MINERVINI, no novo rcpcitorio
VISCONDE ABELARDO, celebre ven

Iriloquo. . ,
ROSINA, cantora internacional.
I AC-.RMEL1TA, bailarina liespanhola
LA GIQÇOSDA, cantora italo-argehtinn
IRMÃ MURA, cançonetista.
RAUL, indisla portúguez.

ARTE, MUSICA, FLORES
Orchestra do tziganos, sob a direcção

do professor brasileiro ERSESTO NERY

Todos ao Motart.-Ninguém falte.

Terca-foira— Monumental cstréa^-tTA-
LIA "fHlSlü, cantora l**rlco ilaliana.

Cianilc companliia de operetas VI-
TALE (Cj-clõ Thiat''al llrasileiro)

HOJE HOJE
Segunda-feira, 13 de novembro

GRANDIOSO FESTIVAL
Réeiín <le F. Alngoa, secretario e

\. Carvalho, billicteiro do Palace.
Uma única ''iròscntirçita da lin-

dissuim—í •; y opereta de L,
-iuSíe :¦_ ————__

MSI\LÍÍBiCÍ'

THEATRO CARLOS GOMES I THEATRO REPUBLICA
Companhia do Eden-TTieatro, dc Lisboa

Empresa Peixeira Marques — Gerencia
de A Corjào

HOJE ^HOJE
Duas sessõcs-A's 7 3/4 e 9 3/4 da noite

Formidável suecesso desla companhia
•V revista cm dous aclos e oito qua-

dros, de Ernesto Rodrigues, Felix Berlim-
dos o João Bastos, musica de Iclippc
Duarte e Carlos Culderon

Deslumbrante e extraordinário in-
lorniedio om quo tomam parto DER-
TINI PINA GlOANA, CIPRANDI 

'

CARLOS l.EÃL. 
Bilhelea íi venda na Avenida Rio

Drancon 138, Casa Lopes Fcrnan-
des & C, Teleplione 0. 5i3, das IU
da mank as 0 da tarde. I' ¦¦

lu cosimne.
Amanliit—CINEMA STAR.—g-fl

DE CAPOTEI
Tal oual fui represcnlada cm Lisboa
Pateta Alegre, HENRIQUE ALVES-

(''oinpéres) — Micárômo, MARCAR1DA
VELLOSO. 0 cabo Elysio, 1'apa-Jantares,
CARLOS LEAL.

JOÃO SILVA, MEDINA DE SOUZA,
LÜIZDRAYO.

Toma parle toda a companhia
Enscenaçao de JAYME SILVA, üirecçiíe

musical de BERNARDO FERREIRA.
Sccnar|o3 c guarda-roupa verdadeira-

mente deslumbrantes.
——^

Amaiihü—Dua» £Ossda*i — DE CAPOTE
ELENCO.

THEATRO RECREIO

para canalisaçãe do águas

VEI.IiO"*-*", MOKÉLIii & COMP

Praia do Caju n. 08. —Telep. Villa 199.
Fabrica do Vigas ocas de cimento ar-

madò, vergas, Iageotas para divisões,
mais leves' e econômicas de que qual-
quer outro artigo similar. -

Vigas-madrcs massiças c postes para
cercas

cinensa Theatro g. -José

ü maior e mais iinportunte úo
Uiásil. Occiipando íi melhor si-

tuafião da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores eleelricos.
Prequencla nnnual de 20.000 cliet|«
js. Diária eomplcta, a partir ue

iOSOOO.
End. Teleg.—AVENIDA

ni() DEJÂNElítp

Empresa OLIVEIRA a 0.
Grande companhia italiana de operetas

CAIUMBA-SCOGNAMIGLIO - Director
artístico, Cav. ENRICO VALLE

HOJE- A's 8314 -HOJE
SENSACIONAL NOVIDADE

Sétima recita de assignatura
Primeira representação da novíssima

opereta em tres actos, do maestro
ZIEUER
O DUQUE CAS I MIRO
.. Distribuição: Pepy, STEFI CSII.LAG;
Grão-duquo Heitor, LUIG1 CONSALVu;
Piiio.duque Casimiro,Cav. ENRICO VALLE;
Fíitz llcrkel, WALTER GRANT ; Evelinn,
NELLY GARY -. Jorge Dikfelle, rei dos
wrcos, Cuido Mussi; Putifiirry, sua mu-
jlierl,Amélia Consalvo; Frederico,primçiro
erladOs.Ca0ttu.iQ Tqssí ; Maillon, director
do hotel, Gianni Podersai.

a Mise-cn-scèiie s o guarda-roupa de
CARAMBA.

Amanha, terça-feira, fesla artística c
bonelleio do 1- actor da companhia Cav.
ENRICO VALLE—ii Prcmièro - da operotn
-.CASTA SU/.ANNA. Siizaima, MARAI
1VAK18I i Humberto, 8TI2F! CSILLAÜ.

Companhia ALEXANDRE AZEVEDO
a Tournée » Crcmilda d'0livcira

HOJE: :HOJE
Não ha espectaculo para ensaio geral

da nova pe.;a em tres actos, dc João do

que amanhã sobe .i scena em lesta ai tis.
tica lo ALEXANDRE AZEVEDO

Cabellos brancos
Usne brílliantiiia aTriumplioD paraaeas-

laiihul-os. Frasco 38000. Vcndc-40 iijjs
íogiiintes pcrfumarias: Biizin, Nane?,
Ciimi Postal, Garrafa Grande, Chio, Hei'-
nianiiy a Granado ti 0. e em Nictheroy,
drogarias Bnrecllos, Mixla o Lopes.
W*B***j*-**jgl

CABARET RESTAUIIANf DO

Duas sessò05-A's "7 3/<t e 0 3/-1

Preços do costume—Frizas e camarotes,
ir.Ç; log(,res distinctòs. 3$; cadeiras dc
l»; 2§ : geral, ISuOO.:

Quarta-feira, 15, dia d'ô galo, grandiosa'i uiatinèa » ás" 2 1/2 e á noilo, ús 7 3/4
e 9 3/-1-EVA: >

Em ensaios, a opereta — A DUQUEZA
00 BAL TABARIN.

Empresa Paschoal Segroto
Companhia nacional; fundada em 1 do

julho do 1911—Direcção secuica do
actor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchestra, Josó Nunes.

HOJE-, HOJE
13 de novembro de 1910

Nas 1» o ía sessões
A soberba peçu do costumes sectanc-

jos,original de Catulo da Paixão Cearense
e l. RápOSO.musfca do Paulino Sacramento

OMARROEIRO
A peca de mais suecesso cm cspectaculos

por sessões
fia 3» lessão—A revista portugueza

K RÉDEA SOLTA
Brilhante desempenho da companhia

nacional
Os e?poclaculoi começam pela exhibi-

çüo de lilins êiniiiniitograpjiicos.
Amanliit-A'' RÉDEA SOLTA, na l"

EM CASA DA SOGRA, nas. 2» o 3» ses-
siícs. Em ensaiou — DA'CA' 0 PE".

OjUB DOS POUITÍGOS

RUA DO PASSEIO N. 7S

O mnis chie c elegante dtslit capital-*-
Rendez-vinis da elite carioca.

CONFORTO, LUXO, ARTE, BELLEZA

HOJE* HOJB
INEGUAÜVEL suecesso da nlreupc»

ile arli?tas sob a direcção dg elegante ca-
b.uetier brasileiro (unico no genoro)JULIO
MORAES".

FERNANDA BRIAND, cantora á voz.
LA FLdUY, cantora italo-frtiueeza
OLGA BRANDINI, estrella italiana-
ANITA BOSCllETTI, òxcenlrica ilaliana.

Todos e»tos artistas são coulratados cx-
clusivamentc pela empresa A. PAUIS! &U-

Orcho-tra de tziganos sob a direcção
do popular maestro PICKMANN.

Esta semana-ORANDES NOVIDADES*,-.


