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As milicias estaduaes vão ser
. reservas do Exercito

»CI*'

O Sr. Soares dos Santos faz-nos importantes consi-
derações sobre o seu projecto governamental

O senador riograudense Sr. Soares dosSantos-osM iigilmido, no Senado, a «nicstúo«ins milícia» oslndunes, jú ii-ml,, redigido nemenda com » qual ejuer rbfiiilariánr o «ssnm-)>ii>. Como so iriilu «le umn cmcstilo do im»porlnucln o qúo Interessa todos os ICstndus

-¦'.'%' WÊ

<$£? -fe*' •__»'• '¦ 
v: '• '/.*&¦¦ -.

w . "• ã -h «1*'

O Sr. senador Soares dos Santos
Ir n União, resolvemos procurar o autor '!:.emenda u lhe pedir informações iimis de-
lilIllilllilS.

Seientificnilo «lo que desejávamos, o Sr.
Soares «Ios Santos disse-nos :
,-,'T" A '"•»'¦• (,° niiroveitiiinento dessas mi-Jicias no serviço federal não me pertencemas tiiiiibcm não constitue nina novidade
pois está consagrada como disposição li'üiii
pelo dccrclo legislativo n. l.Stiü, tle 4 dc
janeiro dc lí)08. Posteriormente, o Ministe-rio da Guerra procurou aproveitar essa situa-
fino,-estabelecendo por decreto de 23 de fe-vei-iro do :11111o passado que as forças não
pertencentes ao Iixcrcito nacional, quc exis-tissem permanentemente oi-ganisadas, com
quadros; eífectivos, composição e instrucção
Uniformes com os do Exercito aetivo, poelc-viam a ellc ser incorporadas 110 caso de mo-ÍHlisaçao e por oceasião das grandes ma-«obras, A emenda «jue apresentarei por oc-casiao da terceira discussão 110 Senado do
projecto que fixa as forças dc terra deter-111111a as bases para a realisação dessa me-d.(Ia, de necessidade inadiável, e foi calcada-sobre 11111 projeclo organisa'do pelo Eslado.Maior do hxercito, 110 qual a minha eol-JiiDoraçaa apenas consistiu em aparar asarestas do rigorismo militar, de modo a tor-nar respeitado o principio republicano daautonomia estadual.

Assim, a emenda de V. Ex.-.....é governamental no bom sentido,Tiieu caro, sendo que a minha intervenção.01 solicitado pelo meu velho professor eamigo Sr. minisiro da Guerra, depois de(lima palestra cm que accòrdámòs o.s nl vi trescftic eu levarei ao conhecimento do Seuntlò
provavelmente na sessão de amanhã.O senador julga com a sua emendaresolvido o problema elas reservas narnosso Exercito ?

i„^»nen1_ .'"'•.as f0,'ças c'--»n-unes, devida-
, n n- 

Sll'""las' V',)llsli"'i'">o elementos
Vi ur )>;"'a °'''>an,si,çflo (la defesa '"'cio-uai. a ias, e,n todas as oeeasiões em eme

^".soliclil(los °s *«"'«Cos das póTi-
forcas lo P° 

*T "'•l'sta<1'1 n coadjuvar astorças do Exercito, eom galhardia e pátrio-tismo, sem preoccúpaçõcs de ei-ses ei ierai.iei.te dedicadas aos interesse, % Ni etBastir lembrar que na revolução _,R óbrande do Sul, em Canudos ¦ nliula age.1

110 Contestado, os serviços dc guerra presta-dos pelas milícias cslailuaes mostrnriun qneessas forças, por suu orgaiilsiiçáo regular eInstruídas como foram por offlcliies «lo nos-so Exercito, tím valor e Um disciplina qucns tornam effleieiites pura sc incorporar 110Exercito cm caso de mobilisação, indo con-stituir uma reserva permanentemente orgnni-soda. .Cum estes t.vpos de reservistas pode-rn ser mantida regularmente umn força nu-
morosa, que ai tendera proniptamenlo nóchamado do Minislerio dn Guerra, desde queseja publicado o decreto da moblllsiição «iasforças le.leraes. Ao lado desles forma rão osoutros reservistas que foram voluntários cos que foram sorteados; constituindo assim
novas unidades, «pie engrossarão os eleineii-tos da defesa nacional.

E quanto no sorteio mililar, o senhorsenador julga qU0 „¦*,. hejj, pratlcnvcl 110momento '.*
A Constlluáção Federal o instituiucomo meio de preencher os claros das filei-ras do Exercito, em falia de apresentação dovoluntariado para cssc fim. A mesma Con-slituiçao declara que lodo o brasileiro é obri-

gado ao serviço mimar, o que torna esleinevitável, desde que se renlise 11 falta devoluntariado prevista pela disposição anle-rlorinentc cilada.
O emprego das policias esladiiaes no ser-viço mililar, como forças subordinadas ao.Ministério da Guerra, dá aos officiacs e pra-

ças «Ias ditas corporações o caracter de vo-Jiuiti.rios reservistas, o que exelue a hv-potl.esc de serem elles sorteados, mas nãodilata o período para a execução do sorteio,
que precisa ser praticado ainda que comlima porcentagem mínima entre os aüsln-dos que nuo estejam isentos por qualquercireiiiiistaii.-ia admiltida lia legislação chi vi-gor. O projecto de fixação das forças de terra(file esta dependente de votação do Senadofixou em 31.098 praças de pret o ciTe.Ilvomínimo do Iixcrcito, de accordo com o(Iro organisado pelo respectivoMaior. O mesmo projecto declara cm sc-Unida que esse effeclivo será elevado a0 11111-ximo, 110 caso «le mobilisação. Como serácumprido esle dispositivo si o sorteio nãoestiver previamente rcalisádo? Basta «metornemos numa realidade o effeclivo de 34mil homens exigidos por lei; para qne ovoluntário eseasseie, {tornando indisitensa-'.ei o emprego da outra providencia egual-mente indicada pela Constituição Èedcralucmais, o que firma a necessidade do sor-leio e prccisaiiiente o interesse em verUsado o principio d
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O iodo gerador de (Nervo-
siemoe da < Neuraethenlo

sexual!
As novas conquistas sobre ns chamadas

glândulas de seereção interna", devidas
principalmente ti Iniciativa do professorMola e A grande ciipocidade dó trabalhoso
prof ssor Pende, ninlios dn Universidade dcl-a mo, yiernm trazer á luz uma sírio deerros commcltldos pelos clinicos nté nqui,r. como não se trata do erros pessoaes des-ses clinicos, c sim «le cousa inherente ao es-tado em que se adiava a Clinica, esses
males «levem ser debitados, não nos médicos,mas á Seieneia.

Entre, os medicamentos mais usados, eomc sem receita medica, eslá o iodo. Qual èa casa.de familia que não tem um vidi-i-niio l Qual e o hospital quc não consome
grande quantidade ? Qual o medico quc 0nuo receite V

• s.__ *'e'*'c"*'0 í '"o grande benemérito quecm 1!)U Se festejou o centenário da sua eles-coberta, como se festejou cm 92 a desço-bcrla «Ia America. Courtois, o seu descobri-dor, ja tem cslaluas. Abençoado iodo IAbençoado melnllolde monoalomico:

15 DE NOVEMBRO
0 dia e dc comemornçiío cívica. Fica bem.

portanto, suspender por bojo discussões decazos secundários,
A Republica pode olhar, orgulho/a, paraOs 11IIunos 27 anos.
Ha, é certo, mulln queixa, muito descon»tcnlninento. Mas o desejo de melhora dcprogresso, lonje dc ser um mau sinal, figuraenlrc os sentimentos quo se devem animar..Nesse prazo, relativamente brevíssimo, opniz se (Iczcnvolveu de nm modo cxtrnordl-na rio. Isso foi, em grande parte, a obra darederaçao^
Alravez dos artigos o das questiiinciilasdc unprensn, parece, ás vezes, que o essen-clnl na l-eclernçáo e n sério de "enzos". «iiic

çogumclnni todos os «Iius: cazo do 1'ará, cazodc Alugons, cn/.o do Mnto-Grosso... .Mas osque só alcndeni a essas pequenas rixas depolitiqinnhas locais esquecem o dezenvolvi-mento admirável de muitos estados: S Pau-lç, Hio-Grandc do Sul, Paraná c mesmo, semchegar á prosperidade daqueles trez o pro-gresso de quázl iodas as unidades federa-Uvas. ludo isso só foi possível pela gran-dc descentralização trazida pela liepublica.Essa descentralização é excessiva c nociva"»¦ alguns cazos, que pedem corretivo: a

1 = 127 !

quo-
Eslado

rea-
„.-,„ „ e í'."e ° serviço mililar11.10 envolve tuna profissão, reconiniendadasomente para os desprotegidos elanlüio social, mas é antescpie todos devem assumir para -azei- -espei-
tilde a integridade da pátria. Além 

'disso
a. guerra1 moderna lraz contingências para a
lltel !'V?'-C sòx,°-s cx*-,I'*-'ic''"s contínuospoderão facilitar. Não scllieiro, ao infante

comum-
uni compromisso

iin,;>.„ * ••" u .¦""" emprego elos coningentes pessoaes, sinão por meio de 111Ireiinineiito justificado, exigindo de todos o

ensina ao arti-
10 cavalleiro o segredooe sua arma pai-a 0 bom emprego dos con-

111

Í_f_„? ^,Csf0I'Ç0 '!e u',n,n"'coiítíilmiçàoMOi_d.!\1cl11al para o serviço dc defesa nacional.Só o sorteio tornará efficichle esfe movi-cn o regenera, or. E são razões de oXm
h ,r,'í0»CS'!,s' flue 'i'"*"'''*'*'''* « emen-
K.li«._«q í- «i*9 

«5a-"*,»»™ "* Policias elosUlados a obrigação de servir ás institui-çoes republicanas, como forças permanente-mente organisadas. Os Estados contribuirãoassim co.m o auxilio de suas policias poro
,,. miHVibPu,h1°. 

«,ifif»»'c <lc >'"¦(' consolido 10ei militar. E possível que esse intuito bciic-" flco,_ revelado pela emenda, não tenha sidogeralmente comprclicndido. Confesso entre-lento, a minha convicção de que os Esa-(os, contribuindo por essa fôrma para 11 ie-orar as c01„ilçoes cle (]efcsa naciona]l 
™J_

ccem ao mesmo tempo os vínculos ida Pc-l.çraçao pelo prestigio de suas forças nii-'(«risadas fora das fronteiras regionaes 1-tabçleccndo a concórdia pelas relações disc Pl.narcs, sem, comludo, comprometter asua autonomia, sobre "aperfeiçoa o regimen con
publica.

Mas a Seieneia, cpie se poderia definir umoperador capuz dc autopsior-sc a si pro-pno, ou pelo menos em suas parles «pie
morrem, acaba de descobrir que aquelle
mesmo Iodo, que. ella tonto levantara, eraum grande criminoso, cuja liberdade deviasc-r 1.111 poueo cerceada com cerl.i urgência.O ponto de porlida dessa descoberta foramos papudos. A grande idiosyhcrãsia que estesapresentam pelo iodo impelliti a curiosida-(le dos clinicos a ver o que sc passava Iam-bem para eom os nòrmáes, isto é, para comtoda a gente. E eis alguns resultados ciuelíizem tremer :— Falta ele; energia vital, insomnia, neu-rostlienia, prisão dc ventre, Oscilações nef-
yosas, tachycárdia e o que o povo chamade 11111 modo geral "nervoso", "nervosismo".

A bússola que guiou os observadores nes-ses estudos foi a glândula tliyroide. Sobreeste orgao só os raios X são capazes deter os mesmos effcilos que a tinturade iodo. Mas os inales não são causados só
pela tintura de iodo: Não. Por qualquer com-
posto dc iodo, não ficando atrás os iodurc-tos, tao largamente empregados. E não são
precisas grandes doses. Obscrvarani-se esses
phenonicnos eom DOUS MILLIGRA-MMOS Ih a aceno nas mulheres ainda é mais necen-tuada do que nos homens.

O mecanismo pelo qual age o iodo i dsegu nte: sob a sua influencia a seereçãotios aeinos thyroideus passa'para o saitgue;
para a circulação geral, e a glândula dimi-nue «lç volume (o que se não verifica nntliyroide cystiea ou fibrosa). Ã iodo-thyreo-
globulina, secrclada pela thyroide, tem umefieilo muito excitante sobre o systema ner-voso.

Os indivíduos dc systema nervoso nãotarado resistem mais; mas, em individuos
cujo systema nervoso seja um pouco aba-lado, q mal é muito mais evidente.

Dahi se explicaria o facto das pessoasmuito nervosas, não supportarcin os climasmariliniOB. Tratar-sc-ia, pois, dc hyperthy-roídismo.
Fica, pois, condemnado o iodo, ou, pelomenos, limitado aos casos indicados pelo me-cheo, como outro qualquer remédio perigoso,ocm iodo: que será dos pharmaceulicos ?

Dr. Nicoláo Ciando

discriminação das rendas, á multiplicidadedc majislraturas estaduais... Porque, enlrc-tonto, esses pontos reclamam reforma nãoe justo negai' nem á Federação, em si' nemmesmo a fôrma republicana, as suas gran-des qualidades.
Os vícios políticos de que. temos sofridovem, nuo da forma republicana, mas do rc-

Jimen pi.zidcnr.lnl' Si 0 llrnzil, reatandoa sua tradição, voltasse ao único rcümen
que sabe praticar: o rcjihién pnrlnniciitar. asituação melhoraria consideravelmente

Como quer que seja, a Republica, queaumentou o nosso paiz cm extensão lerri-tonai e que o alimentou mais ainda em for-ça e preslijio, deve ter lejitimo orgulho dosua obra.
E quando sc vo que apoz um governocomo o passado, pode vir um governo, comoo atual, sente-sc que a fôrma republicanamesmo viciada pelo rejlmcií prczldehcinl,tem cm si uma força de vitalidade prodi-
Aqui mesmo sc dizia, ha pouco lempo

que o governo alua] não sucitn entiiziásníosextraordinários em hinguem. Mas 11 regrae (U.'e so siicifem esses eiiluzias.iios os 
*Bo-

vemos dos tempos de lutas, quo, eom. con-seqüência também levantam grandes expio-soes cie ódios c rancores. E felizmente nãoestamos atravessando nenhum dos períodoscm que isso acontece. "
No emtanto, o Dr. Venccslau Braz tempodido realizar empreendimentos dc que 011-tros governos pretendiam retirar muita g!o-rJa.'.0/Coc.iflro CíüiV, encalhado ha tanto tem-po, loi ele que o dezencalhoii e fez promul-í?ar; a questão do contestado, cpie tanto dt-liheirp c mesmo tanto sangue custou áUnião, foi tombem rczolvida suavemente,tm matéria dc instrução publica, si estamos

,muito lonje do ideal, o incontestável é «nic
[10 governo atual corrijiu e melhorou muitoa obra do passado. E é interessante notarquc ele tenha até encaminhado a solução dequestões para que parecia bem menos pro-l

prlo que o seu antecessor. Assim, tudo In-dieava que um governo de mililar é quc rc-zolycrin melhor a reorganização de nossosforças armadas. Ora, sem de modo algumacreditar-quo 11 solução Já cslejo odiada, nverdade e quo sob o governo aluai foi «piesç deu o maior passo para aquela roorga-nlzação.
Tudo isto é uma série de bons c mérito-rios serviços.
E ho, sobro!udo, um contrasto estupendoentro rt iilu.il o o passado governo, 110 queconcerne a honestidade adininislrativa.'Isso mostra como é grande a capacidadeda forma republicana para achar rcmedi.) uIodos os males. SI o rejlmen pi-c_i_cnci.il sepode considerar falido, porque os grandesinconvenientes da liepublica dele tem vindo,a Republica pode lor orgulho dn sua obrapatriótica e exijir que a comemorem comgratidão o enluzinsmo.

Medeiros c Albuquerque
UM P0ST-P0ST-SCniPTUM."l-:' *.'. polo praior do pihi-versíi.. com oj meus pcnllllssfmos colegfi. ,l'.(» l'.!i_ quoeirroronhiila eslo (|H>sl-po»t-.«crl| i.KImiiio itlwn. Imlo «¦¦... »i »,i,,„.iili.nii nuo ci. ...o IIvcmm onlrçéadq n nm imbuído «Io lll 1.0

pi.ni colccIonm-iuíii.liilOoi Jo Sr. Oliveira Mm», cru iHiniuo minh.i»ilii.-ivniii(|.iopiilho..o trazido t_o toneladas d.. .Eslndo d..o. 1'ími.ii 1, mui.! rins rsl.ivnn. oxnr_Ms,
0 ,',';:l!:'r',1'.'-'" "•""' 'ro»«>. ncccbcmlõ; porím, m m-ileoi <lnsr. pilvolm l,li.in, ou 09 corlnwo Rronlara cm 11111 «dn__.., unoim.. .¦ fm-il «Milifr. l-.s*f» eirtlpii, oxnln.i.i.nlR ...irnuo crnin 0.«rim|ii.i-i...icinifi-.i,l,.,|ii,! ,.,1 ndmlro,mooi.cl.l. Io um 1.1I nuo.i.l.roi|.io c. os ityprar- |vini r.liV, min. do poilor nerobar do conícneâr11 «uni «ii-miiii ,|ui. ern... umn roolldado.

Quando vi o Sr. OHvèlrV. I.lnin nllrinnr nuo u Inelnlorrn Mlnvii
„' l"'lt'1'''',r"'''1 l'',ra !l fc'1"'1'1-1' 00llln a Alcmniiliii, n.-licl i|iic Imslnvn

Depois disso, chln.ii elo piiíiilcou . nii.n_híliueci nuo mil-monla n Alomnul.o d.clnrnn. ngucrni i Krai.cn, .«.rnuo ovlndónar.nncoios lnjici.rn.il bonitas cn. Nurcmkrtr. Pulillcou is»o «cm.-.i-ns.ii <io.-i.ir -renle», minuto nn prnnrln Aleninnlin o falo li cs-".yM"1 |I" Iciupo.nllclalnicnlo «losn lldolTivo pc.n do ..iu. Irr posto ln.nl.ci.. m, iiicii idosslcr» ossi» nr-"/"> W !."""':l ,». Wl .uo ps.uv.-i nu vlnj ; mns d,. ,,,„. „«JiirnnldoCo rcloi deu noliila. Tid inlriiinçlld, .Min o... nèoslo. o l.u.., o .•.-iiiiliTis.ii-n.i Cnralcrisllca do niun oiilnioíldado ovl-dciilo «wnln.oi-AlK.dn. BJ sô Islo nuo, so... dcsconliçccr Iodasas nllns qiinlidrides dn Sr, Oliveira Unia, cn n.ilz consicntirOainçiis colegas d'«0 Palm IrunsFerli-aiu nos arlliros dn Sr 011-voira üiiin ns qualidades li/loas do cscriplor, Koi laívce nnr i.<nquo siii.ozrra.il neles um pc/ode multa toneladas... Nem lanlol
M. A.- m*t» 1

A festa da bandeira no
Collegio Militar

O Collegio Mililar desta capilal coninicnio-rara a data ela instituição da bandeira comuma interessante solemnidade, de cúmpriincn-te. ao pavilhão nacional pelos alumnos, emforma, dentro dp próprio collegio.
Esta festa será iniciada ás IU horas, deveu-do.comparecer todo o corpo docente e as altasautoridades militares.
Durante a solemnidade, o coronel Alexan-

çlre> Leal, commaiidantc elo Collegio Militarfora a distribuição dc 79 prêmios conquista-elos por alguns alumnos no concurso de asos-to ultimo.
Podemos adeantar quc o Collegio Militarnao tomara parte na parada de collegios, ciue

f projccla para o dia 10. 13 isso porque, alémda festa naquelle estabelecimento, os seusalumnos estão em vésperas de exames c Pre-cisam de repouso;

0 Chile alarmado com
uma pretençao da

França
—»——-

O que é a ilha da Paschoa
Dizem telegraiiinias procedentes «io Chilehaver ali causado grande sensação a noticia'f ','!"' n, ¦'•'••"'.'•' pretendo sustentar os seusdireitos á posse da ilha chilena dciiomiiiadt.Paschoa, Allegn a França hovel-n arrema-

____<_t*^-1

'.- BP„

0 «pan-americano» e outros traçados ferro-
viários do interior da America do Sul

-wiífKtíisoa-

Sublevaçâo de Índios no
Peru

-LIMA, 15 (A, A.) — Os indígenas dosalclcamentos de Zápállánga stiblevaram-se,matando as autoridades locaes e saquearamas localidades vi.sinhas.
> «H» 1—

saquearam

UMA PALESTRA INTERESSANTE COM 0 MINISTRO
DA BOLÍVIA

-*•-
Rio e Santos em comiiimiicíiçâo com os portos do Pacifico

masFallecimento em M

o £A1ií0IVA~^> - FãiícceÜ aquio.Sr. Marcello Gomes da Silva, ,'uiz de n,

...e aqui é o que se vê
BUENOS'AIRES, 15 (A. A.) - A com-missão do orçamento da Câmara dos Depu-

. ,  .. taclos confereiiciou com os «léadèrs» das(fual repousa c se «cputações dos differentes partidos, ficandoist.liicio.ial da Re- assentada a 'diminuição de 1.000 pesos nosubsidio dos membros da Câmara.

causando , a, juiz dc paz,sua morte garel pezar.

Suggestões fiscaes
^.trabalho dfi restauração das fin/measçonjmua em plena effcivescencia' 

"ffe-

A Câmara tinha contraindo o habito deenviar os orçamentos ao Senado na nndeci-ma hora da ul una prorogação, mal lhe dan-do p tempo de collooar os óculos para osmsionar de cruz.,Esle anno, porém, a Ca.mara popular qniz diuidir suas responsabt-tidadcs com a outra (_ impopular) e lheremetia, a lempo a lei de meios.
Que sairá desta collaboração '?
A ao ha inconveniente nenhum em

Que ile bom resultado.
¦lá fo'

Os exercícios de hoje

pelos reservistas navaes

esperar
¦a ,oi proposto um tributo zoológico cjuelem, entretanto, uma grande desvantagem- adc recair sobre um gênero de primeira ne-CLSsidade pura a população do Rio dc Ja-tiètro — o jogo do bicho.
O imposto sobre cadeados ê, taluez dealia transcendência; mas duvido que possarestabelecer as finanças. Sou, ao contrarioIda isenção fiscal do artigo. Acho que temosnecessidade dc importar muitos cadeados —

principalmente para os cofres públicos.Apezar das urgências da situação, ha es-cassçz de nicas tributarias novas. _' quantocampo fiscal ha ainda virgem I.Viidos objeclos de uso vulgar supporla-num perfeitamente um seilo. Quando secreon o imvoslo tQhn as hen 
y. o*e

i-cbiilo com zombaria. No entanto tem ren-d do em media 26 contos por anno, o suf-
Comovei 

'oTficnT^ " °"ZOli'm de »m 4
h' necessário renovar idéas iá anresenta-das por outros e insistir ncllas aUfazel-âsvingar. /«««.« u»

nlTJ?,'ã0rJla /'. dezcnove Para vinte an-nos (sei-he a edade porque elln nasceu nomesmo dia que um parente meu - „ [lde outubro de. 1889) pede-me que renoveinica do imposto sobre eelibutarios, já ad.optada com bom exilo (exilo fiscal) cm ai-illimas regiões dos Estados UnidosComo esla idéa, para vingar, exige umacampanha social, ao lado da parlamenta"c conveniente organisar, para dirigil-a umá(ommissao composta dos Srs. Salino llarro-$0j <-«rlos Peixoto c Ataulpho dè Paiva O&r, Altmo A/antes não lhe deixará de dar$ apoio d* polidoa paulistet.
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Um aspecto pillorcsco da ilha da Paschoa
lado judicialmente, comprniido-a a um tal.lol.ii Brand.

Si o despacho é verídico e si são rcaes as
preteuçoes ela l*'roilçn, está logo a se ver pC-os termos da noticia que a diplomacia chi-lena vae se envolver eiji negociações certa-
mente muito mais delicadas «Io que oquellnsem que nos vimos com a Inglaterrn a pro-
poslto da ilha da Trindade.

Hciilinenle, u Ilha da Pascliòa, lomlieiii eo-iilicciel.-i pelo nome dc Waihon (illiii .1.. este),
JiJ-; a mais de 8,800 kilometros da costa doClule, fazendo geographicamentc parte deoutro continente, no arcliipclngo da Polvne-sio, onde figura na mais oriental das posi-.çoes. Além disso os gcogrnphos a registam
na csphera da influencia franceza, apezar deserem notórias us reclamações feitos peloChile em 1888. Sob o ponto de vista geulo-gico, a ilha «le Paschoa e curiosa pela sua
constituição vulcânica, formando um enormebloco de lava, cujo ponto culminante 6 dei500 metros, c, pelo lado social, apresenta o
plicnoiiieno do dcspovoaincnto, visto que os
gcogrnphos modernos* chegam a lhe doe apopulação dc 250 habitantes, ao passo qi.ieoutros, mais antigos, assignalam (JÒO e 801).lleconimenda-se á historia a ilha cm que-stno pelas gigantescas c inacabados estatuas,ele numero superior a 200, que parecem traibalho dc seus antigos habitantes, Desço-briii-n, no dia Paschoa dc 1722, Itoggcweén.embora a houvesse presentido Davis cmto iil..

A nossa gravura representa um dos aspe-ctos que tanto nolabilisam a ilha: o confusãodc suas imagens c monumentos grosseiros,-

Goyaz nào mandou forças
para Rio Verde

m^.'IÍ9UAR^' 15 (Sei*viÇO especial da A'NOITE) - Estou informado dc que nãotem nenhum fundamento a noticia de remes-sa de forças pelo governo goyano para oKio Verde, com o fim de expulsar dali osagentes mineiros da arrecadação dc impôs-
¦ <i>i „„

II horrorosa tragédia

o _/-. Vcvoto, dc Buenos Aires, c Sr. Farqithàr
minisiro

A nossa gravura mostra aspcclos dosexercícios geraes hoje rcalisados no Ar-
jenal 

de Marinha, pelos reservistas na-

Os direitos de importação
sobre o papsi na Argentina

vacs. Aos medalhões, o acto dc entrega doarmamento aos jovens soldados, e, ao la-do, o desfile dos 380 reservistas, pela ave-nula Alexandrino de Alencar. A forma-Uira de hoje foi a primeira realisada,durante o dia, pelos reservistas nuuaes,
que, comom se sabe, pertencem todos ásnossas sociedades dc remo. Esses exerci-cios são preparatórios á cerimonia do ju-ramento da bandeira, quc se realisaráno próxima dia 19. A impressão recebi-da por quantos assistiram á formaturadc hoje. foi a melhor possível, iá pelogarbo, ja pela certeza das evoluções exe-caladas pelos reservistas

BUENOS AIRES, 15 (A'. A.) - O DrLuiz Mitrc, presidenlc do Circulo da Im-
prensa, coriferenciou com o Dr, HipolitoIrigoyen. presidente da Republica, a res-
peito da snppressão dos direito, ele Impor-tação sobre, o papel destinado aos jornaes.O Dr. Hipolito irigoyen prometteu occtlpar-se desse assumpto, recommendaiido-o ;í at-leiição do Congresso Nacional e do Dr. Saiaberry, ministro da Fazenda.

Um estafetados Cor-
reios que abandona

o serviço
^MÀOUARY- -'5 (Serviço especial da AíSOlTE) — Desde 1 do corrente que o cs-tafetá cie Estrella cio Sul abandonou o ser-viço de conelucção de malas postaes, alie-
gançlo ser insufficiente o ordenado quc íhedavam. Isso e tanto mais lamentável quan-to a população cjaquèlla localidade e vi-sirihançaa «h_í crivada «te s__ fiorrespou-Idencia ._ " ~ir-,

Ha dias, em palestra com o Srda Bolívia, D. José Carrasco, a propósitoaos fretes da Madeira-Mnmoré Raihvav fi-zemos rápida allusão ao problema do "trans-
continental pan-americano", traçado ferro-vnirio elo continente, bem assim ao projecto«Ie estradas de rodagem demandando liossoterritório na parte do noroeste e ao pro-blema fen-Q-viario do norte argentino.

Era assumpto dc interesse palpitantepara uma palestra com pessoa autorisiidacomo e S. Ex,, sem qutí pretendêssemos,comludo, dellc nos oecupar, visto lermosamplamente tratado do mesmo em nossasedições de 23 e 27 de janeiro c 3 e lü defevereiro do corrente anno. Tem-se entre-tonto, falado sobre a grande expansão fer-ro-viaria através o continente ela Américoelo Sul, ligando interesses de cada paiz áaççao diplomática em tomo do mesmo eles-envolvida. Certo, este é o ponlo principalde cogitações dc tal natureza, e, tanto as-sim e que, por effeito do trabalho da chan-eclln.io argentina, junto á boliviana, os tri-lhos do Central Norte Argentino passaramas fronteiras, demandando l.a Quiaca, no sulda Bolívia. Ainda por amistosa intervençãodiplomática, iniciada pelo Dr. RicardoAcima, os dous paizes crearam ha pièiícoo serviço especial, elireclo, de enconimcndas
postaes, serviço que pesa no orçamento elaBohviii com 20.000 bolivianos.

Tudo isso vem a propósito dc occàsionalencontro que tivemos com S. Ex. 1). Jo'iCCarrasco, que nos forçou, então, tratar doassumpto, por ter S. Ex. conhecimento elecomo se vem novamente discutindo o velho
problema. Ouvimos atteritameiile S. Ex
que nos adeaiitou .''—0 tratado de Pelropolis tem sido lenibra-cio como causa de prejuízo para o lirasil nodesenvolvimento da rode ferro-viaria do sulboliviano'. 'Ora, o art. lll do mesmo tra-tado diz: Por lino haver equivalência nasarcas dos territórios perniutados, entre asduas nações, os Estados Unidos do Brasil
pagarão uma indemnisação tlc lbs. 2.000.000,
que a Republica ela Bolívia aceeita, com acondição do applicar esta quantia principal-mente na construcção de caminhos dc ferroe outras obras tendentes a melhorar as com-municações e desenvolver o comínercio cn-treos dops paizes".

tm líOe _ Bolívia fei «ai contrato ferro-

viano com Speyer & C. paro a construcçãode uma ferro-via quc, partindo dc La Poz
E 

.''lu.pizo, passando por Gochnm-blmba c Pólos.. Este traçado já custou tresmilhões de libras, muilo mais ciue a inde-mnisaçao do Acre, faltando ainda 40 lio-metros para a suo conclusão. Aliás esse em-Prehend.mcnto nada tem com 0 traindo dePelropolis. O ferro-earril argentino, passa -
í ,„ l 

l1cl;nt?1*10 da Bolívia, não prejudiconem se relaciona com o do Brasil, no noilenuma zona tão distineta que jamais poderáser competida e cxaclamcnte a rêelc ele via-çao férrea allusiva aquelle tratado'. O ferro
bÔííi-inW'- 

eU"° t,,?,ni!,n.^ t0llo o orienteboliviano, sem que a Argentina possa fazer
ffi"".1 ^B«.t» ver as respectivas dis-
1 _i.ní"u 

De,ll")lí!íi ¦»_ Buenos Aires distam
2'nnn fer'^ De Polosi ou Sltere sc*'ia»>2.000 liilomclros; ao contrario que dc Tu-piza.a Santos 8.813 liilomclros e dc Potosiou Suere mais de 4.000.

Attendendo, porem, ás exigências do Ira-lado a Bolívia naturalmente cogitará dasestradas a que sc obrigou a construir Osdepartamentos do oriente do meu póiz terãoforçosamente, comniunicação com 'o Bráspor Corumbá, fazendo-se centro cm SantaCruz de La Sierra. E é intuitivo pelas dis-alicias: de Santa Cruz a Santos, 2.601 lei-

a Síi&i.iS' í?1'*"0 énl,Sb ° com»«rcio coma Argentina. Mas, os do norte, áquelles mieinteressam o Brasil, nquellcs que dizem ie-
nois0,ri"'i"í<,0'-lOÍ!0? iril° alé ° PnSffe
_„ 'i'i '? Pi,z a Aricn n distancia é ele4.ÍU liilomclros, actualmenlc cm explora?

Pormenores emocionantes
do bombardeio dos

austríacos
ROMA, 15 (A NOITE) - O corresponder.-e cia «Tribuna» em Padua descreve nesteistermos o ataque dos aeroplanos austríacosáquella cidade na noite de domingo:«As tres primeiras bombas lançadas pe-tos aeroplanos inimigos cairam e explodiramem pon'os desertos, não causando nem ure-juízos nem victimas.
A quarta bomba caiu, porém, sobre umapassagem coberta de um grande depositode cerveja onde, quando dos ataques aéreos,a população do bairro mais pobre costumavaabrigar-se. Recolhiam-se ali especialmenteas mulheres e creanças, porque o depositopossuía um amplo subterrâneo que coni-portava'mais de cem pessoas e que offereciátoda a segurança.
Quiz, infelizmente, o acaso que. devidoa enchente do Brenta as águas do rio tives-sem enchido o subterrâneo: Em vista desseobstáculo, a multidão amontoou-se sob ápassagem coberta logo aó primeiro alarmado ataque. A quarta bomba lançada .pelosaviadores auslnacos caiu éxactamciile sobreessa passagem, furou-a e veiu explodir emtre a multidão. A scena que se desenrololic mdescriplivel, como se prtde imaginar. Oespccfaculo era horroroso. Nas trevas por-flue a.luz sc apagara, somente ss ouviamgritos lancinantes e gemidos dc dor dos feri-dos.qtie foram quasi todos os que ali estaVáiüie nao foram despedaçados com a explosãodo enorme engenho. Mas o horroroso da sce-na devia prolongar-se e ainda àügincntar.Quando, estoitteados ainda, os que podiamtentavam fugir, arrastarídd-se por enire òsmortos e feridos, irrompeu o incêndio de utí,ado e do outro. A multidão, completamç?-te desorientada, fugia em todas as tlircc.oesaos gritos, a(ropeIando-se c atigmeuiaiiclo

V tiesce ainda o trabalho ingente ela Bolívia
V'Ví,'-' a <;abo os sc,,s compromissos,

j.-Para 
ligar Sanla Cruz a Porto Suarcz iun-

_?•_. 
Conn,mbil-' JA ° -overno do meu pa z fezduas concessões: a primeira, ao énnliniiiTÍ

•10° S,"C,F^*_,reS' ?Tr' Devo,n* c « sc=í'"i<^,
iolivHn. nqr'ar* ,U-m!l vcz li-a(,° o Mientiiboliviano, a Corumbá, por um caminho fer-reo o intercâmbio commercial òSlraiíc; Bolívia será de grande importância e alinha interoccanica estará ligada, fazcndo-scassim comiiniiiieaçâo do RioO Pacifico proximo "das 

cocanal do Panamá

euSiS|,*g0r'i 
Uc?e?$'.*L.fint»- «!*.J__rra

e Santos até
mmiiiiicações do

assim o numero de victimas.Deante desse vozeriò, que sc elevava uuthsei grilo de angustia, as forcas e popularesvindos de outros ponfos correram aó localAs tropas avisadas da desgraça, acudúamcom lanternas e iniciaram o salvamento fa-zendo recolher immediatamertte ao hòspí-tal os feridos. '
O serviço de salvamento pro7onffo*Í-se dn-ante toda n -noite e pelo 

'dia 
deSégund"-e.ra O subterrâneo foi esgotado, encon-rando-se no fundo frffifla calaveres na soatotalidade de mulheres e dc creanças O nú-mero de victimas 6, entretanto/ abpròx -madamcnic de sefenfa. Somente no oca!em que a bomba explodiu morreram maisde vinte pessoas. Os cadáveres apresentai.".ferimentos horríveis; muitos delles não pu-deram ser identificados. Ha também mune-

SLimí3' a'2"n9 d°8 0m^ "!¦ ***§.
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e n^ida-rícs
" O Sr, prcsldcnlo Woncoslán Hi-nz complo-
ta lioje n seu tjcgundo mino de governo, isto
o, chegou cNiictn..,c.itu no melo do seu ciiuii»
nho. Niiii lemos motivos pira modificar n
nossn opinião, nqui exlcriui.tji i) ni.no passa*
Uo, ncslii mesma dntn, sobre a iiianclrn por
«uo S, Iix, tem corvcspoiitliile ás asiioranc-i*
flu nnçnii, l-.nlilo, coiiij holo, pode-so Ilzer
áuc, si essas esperanças nfio lôm si lo Inle-
Bi-niniciil.' siitlslcilns — O scrin ullús elillicl»
limo que o fossem r- nfio su pode, porem,
conlestiu- no nctunl governo mim sincera e
cvidcnlt' iirciiccupaçiu) dc nccrtiir e de rcln»
tegrnr o pniz uns siins Inullçõcs do inornl nd-
ihtiilslriillvii o política, liio düsgrnçatliiiiicnle
corlndns cm (jundriciinios passados e multo
principalmente no quo precedeu o nclunl.
, O brasil coin certeza preferiria qne o nclunl
jircsiilcni; fosso dolndo «h- uniu fibra mofa
«ncrglcn, capaz dc enfrentar corajosamente
essa raça dnmníhlia de politiqueiros profls»
sioiincs quu c ii miilor o n ninis lr.eino.tula das
cnliiinidnilci nncioiiiics. A nação preferiria
quo o seu nctunl prcsldcnlo tivesse caldo de
rijo sobre os máos fuiiccloniirios, alguns dn
jnnis nllii categoria e da sun liitniedlnln con-
íiunçn, c (|.ic iiinicit Ibmiiram a serio ns bons
intenções dò nclunl governo... Mas essas res-
trlcçOes deveu, ser nlfrlbuldns antes a um
«lofeilo do nossa educação pólitica que u um
defeito pessoal do nclunl presidente. No Ura-
oil considera-se como virtude dns mais bcllas
pnra um político o pnrn uni administrador
lima çisrlii tolerância, ás vezes exagerada, para
os abusos,,. Ila aqui a convicção geral ele que
il um político, desde que seja para fins poli-
ticos, não fica mal que prnliquo certos netos
tine a moral commuiii còndcninii, li quanto
aos niiios fiii.ecionurios, os ripssog governos
sempre so consideram no dever ele prestigiai-
os, por mu mal enlcndido sentimento tle so-
lidaricdnde.¦ Nessas condições, nno se poderia esperar
bcliinhm-ulc de uni governo t|uc elle pudesse
fazer limito ninis do que o Sr. Dr. Wonces-
Jáo Braz Icin feito. A obra da nossa rege-
«oração pólitica e administrativa tem dc ser
feita pelos esforços conjugados de muitos
quadriciinios, c já é um consolo dizer-se- elo
actual (|iic elle pode ser considerado o inicia-
(jpr dessa grande obra.

'' O Conselho Municipal será prorogado? Nessa

firorogaçiio 
elle poderá levnr avante a blinda-

beira dos tclcphoncs, a negociata da.Ferro
iiarril Cnrloca, c oulras que tacs, engntill.n-
tias ou não '.' A população pódc ficar dcscim-
sadn. Si o Conselho for prorogado, essa ca-
laiiiidailc só poderá ter clfcitos limitados. A
prorognção só pódc ser feita para um certo e
determinado fim, que no caso presente c a
.votnçíio do orçamento,

_ t ..t •

ERB^

Novas notícias da guerra

O Sr, general Dr. Lauro Scvcriiino Muller
ileve ler sido hoje cumprinientadissimo. Na-
tia menos dc tres motivos concorrem para
inundar dc jubilo os corações, aliás fucilmcn-
t.e inundáveis, dos numerosíssimos amigos e
ád.mi.riulores do apreciado chanccller. O pri-
meiro desses motivos é o niiiiuneio tlc que
S. Ex. reassumirá amanhã n pnstn. Verdi.de
£ que quuntos se interessam pcln saude e pela
ihfcgridadc physicn do chanccller podem rc-
cear que as traidoras escadas do itamai-aty
lhe preguem peça egtitil á que pregaram ao Sr.
Dr. Souza llniiliis... Mas, só quem nno co-
nhece :i- cautelas habiliu.es tio louro estadis-
ta, que nté ngoru nunca nden.ítou uni passo
na vidn >ein ter toda a segurança prévia dc
que o pé pisava cm terreno solido, pódc sc
alarmar cum :i hypothese de que lhe possa
acontecer aventura tão desagradável... O Sr.
Lauro Muller nunca cairá dns cscaelas do lta-
iiiarnlv. por ninis enganadoras e traiçoeiras
que sejam, segundo a opinião do enciirrcira-
tio Dr. Sylvio Homero Filho, a quem — apro-
Veitnnd') a oceasião — apresentamos as nos-
sas mais sinceras coiigràtulnções pelo "rc-
cord" burocrático que acaba tlc bateu, galgã.i-
do em oito iiiinos todos os cargos dn secreta-
l'in dc liiitndo...

.0 segundo motivo dc regosijo para o Sr.
Dr. Latii-ò .Muller c seus iimigós é a passa-
jera do 27" anniversario do regimen vigente.,.
A Republica tem sido, com effeito, para S. iix.,
a mais carinhosa dns mães... Em 15 dc nc-
vembro cie 1 íiíiií o Sr. Lauro Muller, que era
apenas uni alfcrcs louro c um spffri.vel poeta,
não imaginaria com certeza t|ue uma das
mais apreciáveis conseqüências do grande fn-
cto histórico (ine uni general cscrcyia com n
sua cspiiila scrin a creação ele uma esquisita
cspccic de gcneracs-iiteralos, que são gene-
raes, apegar dc terem prestado menos servi*-
ço militar que qualquer voluntário dc mano-
liras, c que são literatos c membros dc uma
Academia de Letras apezar de nunca terem' escri pio uma obra.

O terceiro inolivo é ninis inlinio: o Sr. Dr.
Lnuro Muller foi hoje surprchendido com íi
[promoção poi' merecimento de um sobrinho
a 2o Officinl da Secretaria de lislndo dns Rc-
lnçõcs Exteriores. Foi o ullimo acto assigna-
tio pelo sympalblco Sr. Dr, Souza Dantas,
que nssim acaba dc dar mais uma prova da
liua vocação pnrn n diplomacia, seiencia ou nr-
te que consiste na habilidade ele agradai-, O
Sr. Lnuro Muller, que foi sempre um parente
désveliidissimo, deve ter ficado muilo reco-
nhccidu á amável o espontânea lembrança elo
seu substituto.

Parabéns, pois, a S. Iix... li parabéns poratacado a S. Iix,, no gentil Dr. Souza Dan-
tns, no joven promovido, no Dr, Sylvio Ro-
jnero Filho, e nté ao Sr. coronel Pcccgueiro
do Aiuiirnl, n quem foi confiada a espinhosa
missão de cônsul dc Ia classe do Brasil no
Havi-f. 'iodos esses cavalheiros podem se gn-bar dc (;iie essa é realmente uma Rcpublicn

NA FRENTE OCCIDENTAÜ

Ponnenorcs da victoria dos Inflle

zcs no Ancre

LONDRES. 15 (A NOITE)' — O correspon»
douto do "Tlmea" Junto uo O.uarleMienerat
brliannlco a* França (elcgra-iliu, em data d*,
hontem: , ."O nosso avanço naa duas margens uo An-
cre constituo uma brilhante e nova victoria du
lixcrclto britannlco da metrópole, auxiliado
pelai Uopas da Nova Zelândia e do Canada.

(I ataque fez-se hiniiillnue-amenle nas dun*
margens do rio; na margem direita, partindo
«le Serro para o sul o listo na direcção do Jlo-
numont-liamel c Ucaucourt o, na margem es»
querda, partindo de Thlepvnl o Courceleíto,
respectivamente nu direcção de norte e oeste.
As nosass tropas Hurprehcndcram «st allèmães
nas sua» trincheira», na segunda-feira tlc mn»
drugadit. O primeiro avanço dcu-r.o na dlre-
cção dc Dcsumont-IIamel. O bombardeio pc-
biido da nossa artilharia vinha sondo feito des»
«lc o aalibado dc manhã. Mus, na madrugada
«lc domingo, elle docresceu. ua madrugada de
bcgunda-ft-ira íanibem elle diminuiu, mas nes-
sa occasISo a nussu infantaria avançou.

Quando os soldados da Nova Zelândia cn»
miram naa trincheiras inimigas de Ileaumont-
IJamel, os uIleinâcH tomavam • sua primeira
refeição. Foram aprisionado", ussim, quasi
nem resistência, uetecontos ullcinães. Alguns
«los nosso» soldados, repartindo entre ai parte
di. refeição, diziam a «orrlr para os allemãev,

—Logo que chegarde» As nossas linha» te-
reis almoço cn, abundância.

O numero dc priaionciroB até agora (10 ho-
ias) nttingo a mais de 4.000, entre o» quacj
ha mais dc cem officiaes c entre c»tcs um co"
rt.ncl c um major. O maior numero tle offi»
ciacs capturado» foi detido nos refugio». Al-
guns dclles ainda dormiam,

Em Beaumont-Hamcl e Saint-Picrre-Divlon
foram cncontrutlo» numerosos cadáveres in-
sepulto», a»sim como muitos ferido» abando'
nados.

Com o nosso avanço, na margem direita, so-
bre as alturas 135 e 121 e, na margem esquerda,
Rubro a altura 132, os inglezes approximam-BC
dc Grandcourt o de liailescourt. O resto da
mitiga linha alloinã ao sul do Ancre foi com-
plclamcntc inutiüsath», devido ao movimento
«lc convergência das nossas tropa» na direcção
do cotovcllo do rio. As posições allemã» nes-
sc ponto já estavam isolada» desde a tomada,
pela» nossas tropa», «lo famoso redueto de
Schwaben, Nessa região foram feitos boje de
innnl.ã mais trezentos prisioneiro»."•
Communicado britannlco

CM TORNO DA GUERRA

A falia tlc papel na França (
PAUIS, lfi (A NOITE) -- Foi npivsciiliuli. A

Ciiniiira dos Deputados o projecto tie lei que
ni.lorlsa o governo u impor As empresiis Jor»
balísticas a obrigação tlc reduzirem- u formii-
to dns seus jornaes o de publicarem somente
uma folha, A lei permitir, entretanto, que
duna vozes por seinaua, A escolha das cnipi-c-
sas, possam os jornaes publicar duas ou qua-
tro folhas, conforme o seu formato,

listas medidas sf.o tomadas i-m eoiiscqucii»
cia dn necessidade de vcoiiomisnr papel. ,
Os viajantes para a America do ,
¦^^.-¦¦-W^-B-__N_--__-S-«--^-l--M-M--i--MM-*-M_M«-*-*

Sul (

LONDRES, 15 (A. A.) » Tol noje publi-
cado o edital do Ministério do Interior in-
glcz, comimmlcundo que do mcz du dezembro
em demite os viajantes que sc destii.nrcm A
América do Sul necessitarão do obter a per-
missão especial do titular daquclla pnsln.

) «i *nm m
NOS BALKANS
****** *

Communicado official

LONDKES, 15 (liava») — Communicado of-
ficinl do exercito em operaçõe» no continente:

"Estamos senhores da uldeia «le Ucaucourt.
O numero de prisioneiros feitos pela» nossas
tropas passa já dc cinco mil.

A leste do oulciro de Worlcncourt, executa-
mo» com completo exito um avanço importair
le-, Fizemos ahi maia oitenta prÍ3Íoneiro3."
No sector írancez

PAUIS, 15 (Havas) — Conüttuiilcailo oul»
cinl do exercito do Oriente :"Não se registou nenhuma-nova acção tio
Infantaria. O «lucilo «lc artilhari.,3 continua
violento entre o Ceriui e o lago do Prvsbu.

Os franco-servios t-iipluraram entre os dias
10 e 12 do corrente, vinte c cinco canhões, dos
qunes oito de grosso calibre, trinta c uma
caixas ele munições, numeroso.) fuzis, grana-
das c outros arligos dc material dc guerra. O
numero dc prisioneiros clcvn-sc a 1.117, cn-
tre ns quaes sc acham vinte offiicacs,. l'ui
destes tem 11 patente tlc coronel." 

' 
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NA GRÉCIA

•*>>>>
O general Roques cm Athenas F

ATHENAS, lõ (Havas) — Chegou a cia ca-
pilai o ministro da Guerra da l-Vauç.i, gcuc-
rui Roques, com quem o rei Constantino teve
uma longa conferência acerca do estabeleci-
mento de uma zona neutra entre os territo»
rios occiipndos pelos exércitos realista c ua»
cionalista.

1—1 rn*** tf»

t A SITUAÇÃO NA ALLEMANHA' "
******

O medo pela Inglaterra

(ilavas) —• Communicado offi-
ciai: '"Ao sul do Somme, a a.till.aria inimiga!
bombardeou violentamente as regiões de Pres-
Soire, Biachcs e r-lniaoniietle, Respondemos
vigorosamente.

Na Argonne, oecupámos a cratera produzida
pela explosão de umn mina inimiga,

ííu frente tlc Verdun, cnnlionciii intermit-
lente, sobretudo acüvo na» regiões de Douau-
moiit e Vaux.

No resto da linha, reinou relativa calma.:
Oulras noticias

ideali V pois, a Republica!

Desde hontem ú tarde que uma bandeira
nacioiiiil sc desfralda garbosa n.i Inchada da
.Caixa dc Amortisaçno, na Avenida. Os traris»éunlcs iuilngnvaiu que seria; que teria iicon-
tecido... Não acontecera nntln, porém, O cnso
çx'plienva~.sc façilirienle: como hoje, feriado,
§ bandeira teria de ser hasteada, c como o
porteiro ela Caixn, que é o funecionarío a
quem compele tao patriótica missão, nno es-
tivesse di'sposto a estragar o descanso legal
;vindo ;i cidade, pnra um serviço tão simples]
resolveu tjite desde honlcm, no encerrar o cx-
pcdiciitc. fosse o pavilhão previamente iça-elo, parn syiubolisar o jubilo nacional. (Jue
mnl hn nisso ? Nenhum. O fneto prova npe-
nas talvez que o porteiro dn Cnixn é um bom
pae dc fnmilin, c um grnnde republicano.

LONDRIiS, 15 (A. A.) — Em Hebulernc os
nilciiiãcs tciitnrani tun avanço depois ele longo
preparo de arlilliarin.

As investidas üllcinãs quebraram-se, porem,
elo encontro A resistência inglcza.

LONDRIiS, 15 (A. A.) — Os inglezes rc-
cbassaram um assalto dc surpresa ás suas
Irincliciras cm Gi-iih.dcoiirt, levado a effeito
por numerosa tropa alleinã.

LONDRES, 15 (A, A.) — Os frauco-ingle,-
zcs cm um ataque dirigd.o sobre seis ltilonie-
tros da frente nlleniã, apòdcráráin-se elit qunr-
ln linha inimiga entre Beaíicóurt o Hamcl-Dl-
vion.

PORTUGAL MA GUERRA

LONDRES, 15 (Havas) — O jornal dc Lei»
pzig "Lcipziger Neucste Nachrichtcn", cxpli»
i-aiulo as razões da mobllisaçüo tlc todas n»
energias allemus, declara que foi a obstinação
da Inglaterra que obrigou os allèmães a Irans-
formar o seu paiz numa enorme fabrica de
munições c accresccnta:"Quando em agosto de 1914, Kitcbcncr fez
a sensacional declaração segundo n qunl, para
a Inglaterra, a guerra só começaria verdadei-
ramcnle cm lt)l(i, os aiiomãe» sorriram, cren-
do firmemente que nessa época todos elles te-
riain voltado ás suas oecupuções pacificas. Dc.
pois disso, porém, fomos obrigados a ailmit-
(ir que tiuhamos ligado uma importância dc-
masiadamente pequena aos inglezes como na-
çno, c sabemos agora que o nosso real inimr
go c.itá na» ilhas britannicas c que cllc empre-
gará todos os meios para provocar a noss-i
queda. E' preciso não esquecer que para atlln-
gír ao seu fim, a Inglaterra, sendo uma nação

. que encara cada questão como um negocio 011
como um problema do arithmctica, nno hesi-
lou já cm sacrificar até sua liberdade pes»)soni."

15 de Novembro
f\*yf\ ^V^V«rv«i',Vt*,S^>.X>^>-^^'*> >o^*^*******

Varias foram os tolemnldades liojo effe-
cluntliis pnra a fomiiicniiirtiçilo do Ü7*' anui»
versarlo du Itepublieii.

I. liouve mesmo eslo anuo iiiiin solcniuhlii»
de nova, nflo i-eallsudu nos annos nnlçrloros,
a que su passou hoju em Iodas ns escolas pu-
bllcas do Dlslrlclo 1-V.lcriil.

Ao mciu-ilia, hiislciiilo o paiilluio hras.lci-
ro ua fni-lmdii dos éUIfleiòa dns o(colns, ns
creanças, formiidiis, cnloariini o llyinno Na-
cional o o tln Bandeira,'

Ideiilica.iicntn as Escolas Domluicncs rcnli»
saram solcmiildiides comnicmornllvas dn «lata
de hoje, cm que foram executados progrnm-
mas elaborados pelas egrcjtis cviiugcllcas.

Na Escola de (Irumctes houve, ás 12 horas,
uma sessão cívica, em que foram proniincln»
dos eloqüentes discursos allusivos A «lula tlc
15 do novembro, A sessão foi presidida pelo
capitão do fragata Arlstldcs Miiscarcnhus,

A' noite, o Centro Cívico Sele dc Sctem»
bro rciillsnrá uma sessão solemne cm sua
sede, A rua liarão do liio Uranco, orando o
Dr. Pedro tio Coulo e outros.,O coronel Sil»
veira Lobo falará cm nome do "comitê" dc
propaganda contra o iinalpliiibclisiuo o o 1"
tenente Affonso Coutlhho. em nome do (ire-
mio Literário José llonifoclo.

Será cantado, ao inicio, o Hymno Nacional,
pelo corpo dc alumnos, Presidirá 11 solcnini-
dade o deputado FaustoJFerraz.

Também a Associação Christã do Moços
i-cnlisnrA A noite uma sessão solemne, no sn-
liio de gyinnasticii do edificio social, orando
por essa oceasião o deputado Oalcáo Cor-
valhal,

A*s 1.1 horas, alguns membros tia commis»
suo coimiicniornlivu dn data dc boje orna-
mcntnrain de flores niilurncs a pedra funda-
mental do monumento a erigir cm comiric-
mornção ir proclamação da Rcpublicn, cm
frente nu quartel general,

UMA CONFERÊNCIA NA AVENIDA
O Dr. Francisco Galvão dc Moura Lacerda,

cclebraiido' a data dc hoje, fará uma confe-
rciicia cm piem, avenida itio Branco, tendo
por these a defesa uncionnl. O Dr. Moura
Lacerda, advogado cn, S. Paulo, ú rcpublicn-
110 histórico o foi um iinpcrlcrrito nbolicio»
nisla. S. S., que falará dc um automóvel á
esquina da Avenida com a rua da Assembléa,
desenvolverá os seguintes capítulos :"15 de novembro de 1910 — Quem sou c
que pretendo falando ao povo ? —• Pcln de»
fesa nacional, cffcctivu, vibrante, intrnnsi-
gente — Pela remodelação sociológica c edu-
cativa do paiz — Pela saude c pela remode-
laçiio nnatoino-pbysiologica c csthetica da
raça .-- lVIa Republica definitivamente, pela
acção ou pela rc.icção — Que c, pois, a Repu-
blica 1 — li por que só pela Republica, in-
traiisigenlcmcnlc ?"

EM NICTHEROY •
Não passou inteiramente despercebida cm

Nictheroy a data _dc 15 dc Novembro.
Assim c que, não só nos estabelecimentos

públicos, como tnmbem nas sedes de socie-
dades beneficentes c recreativas, foi hastea-
do o pavilhão nacional.

Nas escolas publicas foram, ás li horas,
entoados os hyinnos nacional c da Republica.

O Collegio Salcsinho, aproveitando o cn-
ccrramenlo do anno lectivo, realisou 11.11 fes-
tival o procedeu A distribuição de prêmiosnos seus aluiunos.

A iYIAHft DE ESCÂNDALOS
-WSfiK-

0 arrendamento da usina da Prefeitura
eiia delesa aceusadora
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-liilos tle verno;
novo sorliincnto,

O
acaba tlc receber a
"CASA HÁS FAZENDAS PRETAS"

11-1, Avenida Itio Branco, 113
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«Jornal do Brasil»r Com um cxccilentc numero, tle algumasapenas de paginas, conimemorou hoje o«Jornal elo Brasil» o 22° anniversario de suasegunda phasc. Aos que trabalham no po-pular matutino, por esse motivo, as saneia-coes da A NOITE. _
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Um novo suecesso em África

LISBOA, 15 (Havas) — As tropas portuç.uc-
zns em operações na África oriental att-iíigi-
rnm Kiwntida e Nungomo. O inimigo foi rc
calcado para além de Nangomo, 2õ leilomctros
para o interior tle Neívàla.

Os allèmães atacaram uma columr.a em Ma»
huto, mas foram repellidos com impqrtánt.Si
perdas¦
As iníormaçôes cificiaes

LISBOA, 15 (Havas) — O general Gil, com-
mandante dus forças cm operações na África
oriental, communica:"Uma columna do commando do major Leo-
poldo Silva teve um encontro com o ininilgJ
nas proximidades de Kiwanelii, no qanl 03 ai-
IcmácH foram repellidos, Perdemos tlous mor-
tos e tivemos vários feridos, entre os quat'3
o commandante da força e o alferes Monteiro
Leite, que se acham em estndo grave. O ini-
migo, tendo sido dispersado, ciuboscou-sc no
mntto o cspingardepii entre Niyala e Mnhuto
um doa nosaos caminhões destinados ao Irnns-
porte tle enfermoa. Mnrrcram em consequeu-
ein desse ataque o sargento Cardoso e dous sol-
dados indígenas. Ficaram feridos o capitão
Mesquita o o soldndo Silva Júnior. Os alie-
i.iães atacaram também as nossas tropas em
Mnhuto, mas foram repellidos, perdendo _ >.1
mortos e grande numero de feridos. Aprisio-
námos varioa nscaris. Tivemos tlous indigertas
mortos c ficaram feridos o alteres Thlago e Ç
cabo Pereira."

A ITÁLIA NA GUERRA'******* -
A actividade aerca
~ROMA, 

15 (A NOITE) — Os nossos avia-
dores derrubaram 110 Carso um balão capli-
vo austríaco, que era aproveitado para regu-
larisação dos tiros de artilharia,

Um Taube que, por sua vez, atacava um
dos nossos balões cuptivos, foi attingido pela
artilharia niiti-ncrca c derrubado. Parece que
os setts dotis tripolaiiles morreram,:
Ao longo da frente

ROMA, 15 (Havns) _=' O ullimo communl-
cado do general Cadorna aiuiuncia que no
Trentiuo as duas artilharias estiveram bas-
tanto aetivas.

No Carso, as tropas italianas rectificaram
a sua linha de frente, realisándo algurij ava*ú-
ços e capturaram um lançn-bonbás,

Os ^"raids" tle aviões inimigos sobro Ra-
veriiíãí Pontelagoscuro e outros Ipgarcs foram
inefficazcs. Um apparelho austriiicò foi aba-
tido sobre o próprio território inimigo, nas
proximidades de Nabrcsiua,

**» •**>*• i—i .
A RUMANIA NA GUERRA

A DEPORTAÇÃO DOS CIVIS BELGAS

Um protesto dos Estado3 Unidos

WASHINGTON, 15 (Ilavas) — Em seguida
á recepção do relatório do encarregado de ne-
liocios americano cm Berlim, Sr. Grcw, ncer-
cn das deportações de civis belgas, o secreta-
rio do Estado, Sr. Lansing, indicou áquellcl,
diplomata que era necessário chamar a alten-
çno do chanccller do império nllemão para o
effeito absolutamente deplorável que o facto
cm questão tem causado nos paizes neutros c
sobretudo nos Estados Unidos. O governo

mçricano, insiste o Sr. Lansing, considera o
neto da Allcmanha como uma violação, não só
do direito d.13 gentes, mas ainda dos compro-
missos tomados por esta nação perante o em"
baixatlor americano, Sr. Gérard, em junho ul.
tinto, a propósito das deportações dc mulheres
e creanças de Lille c Itaubaix. Os dous cas03
são considerados idênticos cm principio,

Nos círculos officiaes prevê-se que ns ollu-
ditlns deportações têm por fim obter cm de»
terminados serviços a substituição «los opera-
rios nllemães, que assim poderão ser manda"
dos para as trincheiras. Isto, porém, aceres-
centa-se, terá como unico resultado augmen-
tar o ódio dos alliados o tornar ainda mais
firme a sun resolução dc continuar a lutar até
ao csmagámentò do inimigo.
,,_.. --... ... i tqsfr»! m .--.ii ¦

Amanfiã ás 9 horas

No Banato e na Vallachla
NOVA YORK, 15 (A NOITE) — O commu-

niendo austríaco desta manhã diz quo as for-
ças nustro-huiiguras limparam do tropas ru-
miiicas o margem direita do rio Cernn, mis
proximidades dc Orsova, uo Banato, fazendo
ali 1,000 prisioneiros.

Ao norte da Yalhichia, segundo esse mesmo
comnuinicndo, os austríacos obrigaram osrusso-rumaicos a abTridòüTr diversas alturas
na fronteira.
Os russos progridem

LONDRES, 15 (A. A.) 3p Um radiogram»
ma do Bucarest nffirma qíie eslão travados
formidáveis combntes na Bultovlna e nn
Tratisylvnnia, tendo os rumaicos destroçado;íuiiii encontro fora de auaa iiuliat ma féili-

_ incuto austríaco, """ "'""" "' 

Tendo terminado o contrato com a fh-
brica de calçado americano, a Casa Co-
lombo liquida o stock restante aos preços
que se seguem :
Calçado para senhora a 3$, 4$,

5$ 6$, 7Í  8íj;ooo
Calçado para homem a 8$; io!}),

12$  14KÍ0Õ.0
Calçado para creança a 4*1», 5^

 6$ooo

A bitola larga de Bello
Horizonte

O Sr. Dr. Carlos Eulcr, sub-director "da
linha tia Central do Brasil, recebeu hontem
commuiiicação de que o serviço da bitola
larga de Bello Horizonte- começou a ser
atacado pelo empreiteiro José Caravclli. Pen»
sa o Dr. Carlos Euler ter prompta aquella
linha dentro do prazo estipulado pelo c'di-
tal —. oito mezes..

Hontem, também, conferenciou com' o chefe
das linhas o empreiteiro Jòsè Caravclli so-
bre o serviço do avançamento- e sobre a
falta de pagamento de serviços já medidos,
na importância superior A .500 contos de
réis,

1 mo** .

EM JUIZ DE FO'RA
JUIZ DK FOJRA, lõ (Serviço especial da A

NOITE) — Em cóm.ncihprnçiio no aiiniversa-
rio dn Republica, o '£' batalhão policial reá-
Iisará 1.111:1 passeata pelas principaes ruas da
cidade.

EM MONTEVIDE'0
MONTEVIDE'0, 15 (A. A.) ~ O Dr. Cyro

Azevedo, ministro do BrasiL nesta capital,
festejando o anuiversario da proclamação da'Republica, dará bojo umn recepção na lc-
gação,

Toda a imprensa sanda o Brasil, referindo-
se cm lermos muito cordiacs á data ejuc a
nação amiga coinmcmora boje, •

NA ARGENTINA
§ BUENOS AIRES, 15 (Ai .v.) ¦— Todos "os
jornaes saúdam carinhosamente o Brasil, peloanniversario tia proclninnção d:i Republica,
fazendo elogiosas 'referencias 

ao governo do
Dr. Wencesláo Braz. Nn lognção do Brasil
não baverá recepção official.

NO CHILE
SANTIAGO, 15 (A. a;j ¦— Toda a impren-sa se refere cm termos muito cordiacs aoBrasil, que commeinora hoje o anniversario

da proclamação da Republica e aos estreitos
laçps dc ninisntle «itie o unem no Chile. Emhoinenügcin no Brasil rcaHsa-se boje, na pra-ça Brasil, 11.11 grande concerto vociil c Instrií-
mental, sendo cantados, cm coro, com aoorii-
paiibamcnto dc bandas, os hymnós brãsiléi-
ro c chileno.

A COMMEMORACÃO DA "ATL\\-
TIDA"

LISBOA, 15 (A. A.) — Commcmorando n
passagem da data da proclamação da Repu-blica Brasileira, .1 conhecida revista ele in-teresses luso-brasileiros f'A Atlantida" jni-•blica 110 numero boje distribuído e referen-
le no mcz de novembro, o retrato elo Sr. Dr;Lauro Muller, ministro dns Relações Extcrió-
res do Brasil."A Atlantida", além do artigo relativo nofacto do mcz c que tanto interessa aos repu-
bifámos dnlii, traz variada cõlláboraç.ão ns-
síghada por escriptores tle noln, brasileiros c
porluguezes.
——-"- « ¦<(»¦» .

Q111111I0 mnls se explicam mais sc compro»
incitem os defensores desse escandaloso nc-
fiocio do arrciidumculo da Usiun dc Asplinlto
da PrelVlIura. O prefeito do Districto Fc-
deral, 110 ser aceusado de quiilqrter Irrogula-
rldiide, falia ou lllcgnllduilc, cnlende que a
publicação do algumas linhas contestando/
freqüentemente por negação, as acciisuçocs
formuliulus, biisln pari, destruir 11 solidez das
Impugiinçócs, li a divulgação deste ullimo
negocio então parece ter sobremodo incom-
niodado o seu espirito. 1, julgar pela csfnrrn-
pada explicação do gabinete, dada a estampa
lia cinco «lias, e pelos commentnrlns surgi-
dos cm vários órgãos dc publicidade. Quer
de um, quer dc oulro lado, sc verifica não kô
a vérdndo do que nestas cohiinnns foi nllcgn-
do, como também a Indccorosldnde do nelo
jiralicndo, que está levando o administrador
da cidade a se sangrar na veia da saude.

Temos em nosso poder uma carta do em-
preiteiri. Américo Lassance. Trazcmol-a boje
11 publico, com os commcntarios Indispcnsa-
vcls c dcmoiistradorcs do acerto dos nossos
reparos, tornando-se essa defesa do acto do
prefeito verdadeiramente aceusadora.. E' o
seguinte o precioso documento :"Hio de Janeiro, 13 de novembro dc 1010.
Illmo. Sr. rednetor da A NOITE, r- Tendo
V. 8, se oecupado ultimamente do arrenda.-
mento dn Usina Municipal de Asphullo, dese-
jo contestar a ilhição que parece decorrer dos1
seus artigos, dc que tal arrenduinciilo repre-
senta um alto negocio para mim.

Não, Sr. redaclor'; não sou o "moço bo»
niio" que abi me querem figurar, ma.s ape-
nas um contratante municipal, que, tendo
recebido ordem dc atacar com actividade o
calçauiciilo dn praia da Lapa, sc viu na con-
tiiigcnciii dc solicitar da Prefeitura o adeun-
tíimento tle uma partida de asphalto, vislo
como se achava no momento desprevenido,
cousa nada cstranhuvcl, quando soubi-rdes
que esse adcanlamenlo ou cessão representa
parcclla ínfima cm confronto com a avulta

iiieipalitlii(h\ como era de sim obrigação, senti
respeitar o parecer tia Dlreelorin de Obras,
que, elaborado honestamente pelo si.b-dlrci
clor, Dr. Tobias «lo Amaral, foi radicalmente!
conlrarlo á realisação do negocio, despachou
favoravclnicnlo no requerente, com serio piei
Juizo dus interesses municipaes,

li' geralmente sabido que a propensão dns
rcpiirtíçõcs publicas 6 pnra o pronuncinincu-
to de accordo com os desejos do quem se
acha á lesta da administração, inóriiicnlc na
Prefeitura onde os filhos do vários dlrcetoi
res sc acham collocndos cm bons empregos,.
Quando, pois, i.pparccc um parecer contrario)
A vontade do gabinete é que o escândalo é d»
ordem tnl que rcpiigua a uma couuclciicla sií
t. seu npndriiihnmcnto. Ao digno o luturudo
funecionarío (pie contra sc pronunciou não
se pode, portanto, attrihnli- o intuito de pro*
mover opposição ã alta administração.

O Sr. Américo Lassance, em sua epístola,
confessa-se credor da municipalidade, poi*
contos relativas aos exercicios «le 1913, RUI,
1915 e lDKi, achando que essa situação justi-
fica a assignatura do contrato. Ii' como quem
diz que se aproveitou dn sim posição especial
cm fuce do devedor, pondo-llie a faca aos pei*
los, para exigir 11 pratica do um acto rcpelli-
do pela opinião publica. Isso é mais um nc
guinento contra o calote officinl, tão preju»
«llcliil, por todos os motivos, c, na espécie,
censurável, porquanto pelo Conselho Munici-
pai foi votado um avültádo credito pertinen-
te no serviço de calçamento, o dinheiro foi
esbanjado, o pagamento não sc fez c agora o
Dr. Azevedo Sodré se viu na contingência de
solicitar nova verba ao poder legislativo. Si
a responsabilidade da falta de pagamentos
cnbe também a administrações anteriores, a
actual prefeito é bastante responsável peht
impontualidadc, porque, si não rcalisasse rc-
formas dispendiosas e complicadas, com cx-
cessivo auginento de despesas, estaria melhor
npporclhadd para satisfazer 11 este c o.itroí
compromissos, evita.ulo assim o emergência

Está despertando o
interesse publico o
grande síock recebido
pela J©$Itaxla ãSsee.®.
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Preços de "record"
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du cifra das minhas contas a receber, reiati» dolorosa dc assignar um contrato pernicioso
vas aos exercicios de 1913, 1914,' 1915 c 1910. ' ' "'""""'

Pretendi, pois, .simplesmente, «uc se me pa-
gnsse cm material uma parte insignificante
«lo que de lia muito deveria ter recebido ein
dinheiro.

O illuslre Sr. Dr. prefeito, porém, cnlcn-
deu de associar um assumplo (to outro, fa-
zendo dependei- do arrendamento o deferi-
mento do meu pedido.

Eis abii Sr. redactpr, como e porque me vi
forçado a acceitar o negocio, cm lodo o sen-
tido oneroso para mim, que já disponho de
completas insinuações, e tanto assim que es-
tarei prompto a depositar na A NOITE n cha-
ve dc tal usina, que apenas conservarei, mns
da qual não me tenciono utilisnr nos meus
serviços.

Quanto ao calçamento da praia da Lapa,
obtive-o por não conseguir a Prefeiluça offcr-
ta menor do que 22$ por metro quadrado,
apezar dc me dever estar assegurada a sua exe-
cução, independente de cotejo, devido aos
meus contratos. Como saldo dc uni dclles foi-
me entregue o serviço no prççô irrisório de
17Ç8Ü0. Deve realmente ser optimo negocio.

Sou, Sr. redaclor, com toda a consideração
e estima utt". am". c obr". _= Américo Las-
sance."

A analyse da missiva supra transcripta of-
fcre.ee ensejo para considerações varias, elas
mesmas resultando a convicção de estarmos
deante dc uma «lus mais avantajadas- vergo-
iilias administrativas. A primeira observação
a fazer é a relativa á prcoecupação do missi-
lista cm deitar espirito, cm um assumplo
serio, grave, entendendo com a seriedade dos
que administram. Não o chamámos dc "moço
bonito" c até cm um dos nossos arligos acha-
mos comprchensivel que o contratante pro-
curasse tirar todos os lucros c vantagens dos
SCU3 capitães empregados. O que reputámos
passível de censura foi a facilidade com que
o prefeilo acudiu á satisfação dos seus dese-
jos, pressuroso cm entregai* á sua explora^
ção um estabelecimento construído it custa

«dc nãó poucos sacrifícios dos cofres munici-
pi.es. O Sr. Américo Lassance não é um"moço bonito" mas é "11.11 moço feliz", gra-
ças ã generosidade do governador ela cidade,
que, sem ouvir o consultor jurídico da mu-

aos interesses desta capital.
O autor da cai-ta, pretendendo fazer face

cia, declara «pie, dispondo de completas in-
sin Ilações, não pretende utilisnr-se tios Ira-»
balhos da usina, estondo proínpto a depOsi-
tar na redacção da A NOITE n chave do edi-
ficio. O cliiborador da explicação sabe bem
que não no.s prestamos a essíis farçasi tlahi o
sempre crescente favor publico. Si é s^u iu-
tuilo encontrar algum logar apropriado pnra
o referido deposito deve perfeitamente co-
nliecei- ns portas ein que eleve bater.

Embora niio só a epístola como as defesos
esparsas se prestem a mais numerosas cou»
truditas, irrespondíveis, não é possível nlpn-
gar cm demasia estas observações. Mas In.n-
bem não é licito chegai- ao fim sem chninad
a attenção para um ponto importante t!:«
questão. Offcrecendo a chave, o Sr". Ainc-ri*
co Lnssnnce pereniplorinineiile af firma qua
pretende conservar u usina fechada; di. mes-
mn não sc utilisnndo. Então por que n nrreu-
dou? Por que niigmcnlpit ns siias despesas
mensaes, ciicnrrcgnudó-se ainda da conserva-
ção gratuita dos trechos dos cnlçaiiicnlòs (!.*
tres ruas da cidade ? Por que, cstájido em
atraso os pagamentos c achando o seu conlra-
lo uin péssimo negocio, vciu iiint!.-, aiigmen»
tnr os ônus ? A sua abnegação pode ser in«
tcrcssaiitissinin, mas através delia nno é dif.
ficii descobrir umn razão poiidcrosn para to»
tios esses sacrifíciosi li' que, fçcliaeli. u tis:-
na, sem trabalhar, sem produzir, n trnnsacçãa
é lim alto negocio, não para qualepicr, mal
para o contratante, 'P|c lt'nl ° Çfiii çohti-ata
«ia conservação <lt> calçamento a findai' cm
12 de outubro de 1917 c que, nessu oceasião,
nrrcdnda á cbitcbrrencia elo estabelecimento
officinl, que não pode eiiirnr con o sen as»
phnlto, porque esto nrrcnclndo, obterá um novo
contrato eni condições viini.iju-iiis, scrrandi»
de cima. A sua nbnt-gndn altitude. C, poi' Isso,
facilmente explicável. E' ura j.'.^o bcn. trn»
n.ãtlo sobre o inlfro.

Pelos esclarecimentos que ahi ficam, por
outros que hão (]o np""parece:.- e pelo acccnlun-
do prurido eíns defesas inultiplicadas, não sãu
precisos olhos tlc lyne-c jia.-n elcffcobrir n ne-.
grur;i dcss.i désasli-nda deliberação dò prcJ
feilo elo líii-trkto Federai;

Visconde da Veiga Cabra

ELIXIR DG NOGUEIRA
do sangue.

*****
Para Impureza

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

—¦ mt*> ..

¦ *i

SI st moda pega... O primeiro causou es-
pnuto; agora apjiarcccu o segundo, Poi o
Raul Magalhães Leite, trabalhador na Barra
da Tijuca. Raul entendeu-se bojo com o 3o
delegado auxiliar. Sentia-se louco e elesepa-
va ir pura o Hospício, sendo acommettido
ainda, dc quando cm vez, para mal maior,
de uns ataques horríveis, do accessos que cllc
não podia conter.

Foi-lhe dada uma guia para o hospital dos
loucos

**--,i,.i.ii 1 -¦¦¦ m .—  » rtíSfrfri ¦¦!-¦¦ 11——

"São LoiiPÊiiijo' • a™ jío «to-.b™
brindes. LOPU3 SA' - COM?..

Cigarros populares, de
fumo Rio PjoVo, parn
SIÔU ri*, co_ talit,so5

Os exercícios dosneser-
vistas navaes

E' intenso o movimento entre os reservis-
tos navaes, «pie so preparam para a solemni-
daele do jurnmcnto da bandeira, marcada
para o próximo dia 19. No Arsenal de Mai-i-
nha succedeni-sc os exercícios "dos moços dos
nossos clubs dc regatas, pois n quasi tolali-
dado dos que vão servir na reserva da Ma-
rinha a elles pertencem, udextrundo-sc nas
evoluções militares. Esta manhã um novo
exercício geral foi realisado, sob a direcção elo
Sr. commandante Pina, comparecendo 380 re-
servistas que marcharam precedidos pela bau-
dade musica do aBtálhão Naval.A banda de
tambores e corneteiros, constituída pelos rc-
servistas, tomou também parto no exercieio,

• -**"- ¦

Os cinco mil contos e a"Revista da Semana"
tST Como Og leitores sabem, a "Revisla da

Semana" adquiriu uni bilhete da grande lo-
teria do Hespanha, do Natal, o numero 31.8fiõ,
destinado a uma sério de 1.000 assiguautes.
A concorrência foi ttlo grande que cm pon-cos dias se completou a inscripção. Havendo,
liorém, muitos pedidos de assignaturas, a em-
presa da bellissima revista adquiriu por telc-
gramma um outro bilhete, o ri. 21.743, que,como o primeiro, ficou depositado no Credit
Lyonnais de Madrid.

Como os nossos leitores sabem a "grande
loteria de Hespanha, do Natal, é a niaior e amais acreditada do mundo, distribuindo pre-mios no valor total de mais dó trinta milcontos.'

Terá ft «Revista da' Semana" a fortuna dcdistribuir pelos seus assignantes o préinio dè5.000 contos? Ou mesmo o segundo <ío 2 500contos ? Ou um grande prêmio a tíada uni dosseu$ dous números ?
Quem sabo IA sorte é tão caprichosa".* ,;•

¦ ¦ ¦*'¦ .. 
' '"-''.'

Victiniaelo por arterio-sclcrose gencralisadafnlleccu hoje pela madrugadii, após longos
p.adcciihentos, cm sua residência á rua llad-
clock Lobo ií.' lüll, o Sr. visconde da Veiga
Cabral, titular respeitável e muilo conheci-
do no alto commercio desta praça.Portugucz de nascimento, o extineto dehoje vciu para o Brasil com 22 annos de cda-dc, aqui se estabelecendo c constituindo fnrui-lia. üedicando-sc ao commcreio c á indus-trin, em pouco tempo o visconde da Veiga Ca-bral conseguia firmar-se no conccrlo dc suaclasse, ligando mais tarde o seu nome a esla-belecimentos de responsabilidade commercialentre os quaes o Banco Commercio e Lavoura'do Brasil, Companhia de Seguros Previdenteela qual era ainda presidente. Foi director dó(iremio Literário Portugucz e do conselho de-liberalivo da Caixa dc Soecorros D. Pedro Vmordomo do hospital da Misericórdia e per-tencia a todas as ordens terceiras desta capi-tal c toi provedor da tíandclaria. Ultimainen-te era sócio commauditario da firma D. Fer-n.aiides & C. Pòssuia as cominendas da Rosade Chnsto, dc São Gregorio e da Grã-Cruz da'Ordem de Viçosa. Em 1902 foi a Portugal iu-cumbido pela colônia porlugucza domiciliadano Rio, de levar ao rei D. Carlos a medalhacoinmcinorativa do centenário do descobri-mento do Brasil,
n ° Ay!.?.í.o'$e tia" Veiga Cabral deixa viuva,D.' Anua (..arnçiro da Veiga Cabral, viscon-
&rn 19te;--p9ft e sete filhos, sendoduas filhas casadas, tuna com o Dr. Tlieo-ppmpo Duarte Nunes o outra com o capi ão-tenente Dr. Alipio de Oliveira Alves, diassolteiras, senhofitas Maria Villalva e Czar naAmélia e tres rapazes, Ernani, Custodio e An-tOliipi1

O extinclo contava 05 annos de cdade.- Seucnlerramenlo veaRsóit-so hoje, ás 17 hora"no cemitério do Carmo. ''¦'. ' " » ¦«¦)»» 
Syphills cm ceral

NOGUEIRA,

Servem ou não as publi
cas formas ?

São sempre complicados e iucomprchensl-»
veis os negócios eleitoraes. Agora; com o nó-
vo alistamento, tem sido umn serie de obstn-
culos c difficuIdades. Ii o pebr é (pie tacs
obstáculos c difficuldntles continuam dc ])J,
sem se saber como os remover. Uni dos cnsos
curiosos está rio modo differenle de ser jul-
gado a publica forma, Para isso um dos che-
fes políticos, o Dr. Mario Sallcs, dirigiu uma
longa c fundamentada petição no minislro da
Justiça, requerendo ¦ solução ás íluvidas le-
vnntadiis nesse sentido, pnra o fim tle ficai*
assentado si servem ou não ns publicas formas.

Assim termina n petição: "Entre oulros ino-
dos tle provas admissíveis em juizo se en-
coiitrnm publicas formas de documentos origi-
unes, dcvidniiiente conferidos e concertados,
por serventuários da Jiistiçri, quo têm fé pu-
blica (Regulamento 7-17, cie 1850, art. 153) .1
Esse meio torna-se indispensável quando o
nlistnndo fuça resultar n sua affi-rniaçãó tio
íim titulo, de um diploma, tle uma patente, de
uma quitação, casos esses cm (|uc não se lhe.
deve exigir ;t jiínceão nós nulos, privnndo-onssim da posse de" ctocumentos indispensáveis.
Niio obstante, 110 caso tle dúvidas, dc modo
a diffieiillar o alistamento eleitoral, retitiei*
se digne S. Iix. declarar si enlre os meios '.!«
prova consignados 110 texto regulamenta*7 cie-
vem ou não ser comprchendidas lis publica-
formas". . ***** 
Exames de sangaae^ar^aO^iBe-j

ele n.s~Sira_-3 eíic.
; Drs. Bruno Lobo o. Maurício dc Medeiros; cW

Faculdade de Medicina — Laboratório d» Ana-,
lyses e Pesquizas: ROSÁRIO IfiS, er.tf. praça'Gonçalves Dias. Tel. do Lnh., N 1,3.34.
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apreciar bom e puro caíó? I
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Farinha Flor \
Mantaiga pura nata-xBjscpttòs Leal Santo.
Ovos freceos )

GARGANTA
NARIZ li

Cura 4 ELIXIR DE

Dr. Francisco Éíras
iloccnie^a Fnciíldaitc—2 ás 5 libras

Comprou a prazo fias ves-
perasda fallencia

O Sr. coronel Sebastião tle Oliveira Leilãí
procurou esta tarde a policia do 12u dist.riclr,
á qual apresentou queixa contrn o ríegòciantii
Manoel Pernandcs ISii, íillegaudo> que esle lha
comprara na vespern dc fallir, â praso de .'lll
dias, vinte lnlns de um certo tl.es i.n f çe t n ii ta
por 720$, o que, na opinião elo queixoso, A
um abuso da bon fé. Adcantoti o queixoso (|.ui
o seu devedor, quando realisou n tránsacção,
sabia que 110 dia seguinte, teria de fechar ns
portas do seu estabelecimento.

O Sr. Manoel Fernandes Sá, chamado.ú dc»
legucia, não negou a compra a praso, mas dc»
clarou qttc ria mesma oceasião que recebeu ns
lutas as remclleu pnra o interior.

li a cousa eslá neste pé. Talvez, porém, fnl»
te compeleucia á policia para npiii-nr o caso.-,

1 . 1 .i ... ,,| -aq^ap-—* ¦- ¦-' - -*

Pura uva, vinlio collárca guiuiino. Garrafa. 1 $500,
Colombo. — Praça José Alencar.
¦¦-¦' ¦¦¦ 1 --.ma,—

. ASSEMBLE'A SA
DAS 2EM DIANTE

TEbliPllONE CENTRAL 0.71)5-— > m*** ¦
COLLYü_@Ocllla a3 lutl:"nnK,*,'*'í ¦•",

IMQÚRA -BRASIL Ru, CTO 11



^"W1 ¦**¦

\ A NOITB ¦» Quarta-feira, sTTlO^mBro^ni^
j ,m«i»f»->—«u»

IT1NA5INWIAÇOE5
RAPIBAS t MlNUCJOSfiS
OBTODrtAaEPORTAQEW

DA WA NOITE"

_"t\Vl

ln"''l

*r^*%

Teremos intendentes! toa coisloffCincia ^ GUERRA

governo ? a
clafa de hfeja

Oa deputados Moacvr o
Prudente dc Moraes vao
combater o prolecto do

Senado
stií nrinnl approvnrií» pelo Senado 0 pro-

iosição da Cainara, adiando ns eleições pnrn,
l n-novnçiio do Conselho Municipal c, com
fsta npprovaçfio, volla íi baliu o projecto do
jir. dcptilado Mualo Franco sobre n reurgu-
{íisneflo rio mesmo Consòllio, projecto que

'•"""•^;»

e

morreu no seio dn conimlssüo, com o pare-
í-cr contrario do Sr. deputado Prudente de
Moraes Filho, mns ipic revive agora em mui-

os pontos nus nltornçooa c providencias com
íjue o Senado ampliou u proposição que adia
#.; clcli.-òcs municipaes-.

: 
' 
Realmente* ciili-e as emendas hontem np-

proe.-idas cm 8* discussão pela Cnmnrn Alia,
tònstn o seguinle substitutivo : ¦. ¦

"f.ompor-sc-ã o Conselho «Ic 24 intendeu-
tes, sendo eleilos oito cm cada Vim elos dous
ilistrictos c nomeados oito, livremente, pelo
fcrcsliteuté ela Republica."

E' um destino de opposição o ipie aguarda'esta 
pruvidenciii rio Senado (punido a propo-

! Ilcfio voltar ú Câmara, no menos dn parlo
! lios Srs. deputados Prudente etc Moraes c

Pedro Moacyr. Ambos, segundo nos nlfirma-
jlniu llóje, èslão dispostos u combater, c yi-

i vãmente, nqiioUn medida legislativa.
W O Sr. Prudente rio Moraes, é claro, é In-
VlciEímicuto favorável no adiamento «ias dei-

mas não ás anuiliações Introduzidas nllçocí S. Ex.

ras

i
uo

mau -
correndo sobre o mesmo assumpto,
jeou de combater, quando_ hoje o
jiíos, á nomeação
Além disso,

¦ .,..i(, Senado. A argumentação com «íue
fuiidnmcnloti nn comraissfio dc consllttuejuo c
mustictl seu parecer contra o filiado projecto
fio Sr. Mello Franco, que vinha crear um nn-
íadeiro aos processos vergonhosos elas ciei-
cõis municipaes, c a mesnia que o represou-
Jante paulista uppõc aclunlmento no subsli-
iulivo hontem npprovndo nn rua elo Areai.

Ili litnto islo é- verdade que S. lis., ao icce-
Ser a nossa visita, leve oceasião de coinbn-

1'tcr aquella medidu "iippcllnndo paru os priu-
'íipios cónstltuclonnes c mostrando o qunu-

ilo ha de dispiirulndo nii lembrança de se
itrenr, no rcgimen que ndoptauios o cm fnce
ran.s correntes democráticas, um legislativo
fhuc não encontre sua tonto no voto popular

e sim un escolha arbitrária do Sr, presidente
:da Republica. Por muito especial que seja a
jjUoaçâo elo. Districlo Federal, q.ie é a um
lempo menos ele um listado, sem ser um lis-
tn.doj c mnis «pie üm município, sem ser si-
Ifluer um município, pensa S. lix, que lhe é
Ijiihevcnto a organisação municipal c, sendo
'ãssini, não se podej dentro da lei, dcsiuitu-
íiíil-o a ponlo dé tornar seu legislativo, tra-
fie-se dc vereadores, conselheiros ou intendeu-
fies, creação do executivo. À circumslancin

i ons nomeações não serem gentes, mas allin-' 
girem apenas um terço do Conselho não cn-

; 
fraquece o argumento de S. lix., porquanto

I si ao presidente é dada competência dc no-
I jm-ar um, dous. Ires ou oito intendentes, po-
-, ifleria esta nova cohipetcncin se estender aos

; vinte c quatro legisladores municipaes, sem
epie por isso a lei fosse ferida mais proftiu-
(lamente. ..-'_¦ .

Neste ponto de sua palestra o Sr. Pruden-
te rio Moraes leve oceasião ele sc referir u
nomeação elo prefeito do Districlo, achando-
a justificável, visto sc tratar elo chefe rio exç-

• iulivo loca), num município que, afinal de
'• 

tontas, soffrc certas restricçôcs, o que nao
hcontccc com os outros, como por exemplo, o

l riu Friburgo, no Estado elo Rio, e «íue no en-
I tanto ainda hontem, provocado, o Supremo

Tribunal passou a reconhecer como legitimo

p prefeito ele nomeação dò prcsidenle rio Es-

¦omparlilhn, porem, ele semelhante opi-
Sr.- Dr. Pedro Moacyr. S. Ex., dis-

não dei-
procura-

rio prefeito do .Districlo.
S. lix. estava inclinado a crer

... Supremo Tribuna), chamado a resol-
ver sobre a coiistilucionalidade de lal nomea-
í-ão, sc decidisse' conlrariameníc, levando as-
sim o presidente da Republica A terminar
com uma pratica epie 6 iirii nttont.ntló vivo A'Constituição. 

E', portanto, logicamente cinc
S. Ex. combate com veliemencia a nomeação
rios intendentes, em disposição qué o Sr,.- Pc-
aro Moacyr lembra pertencer ao projecto rio.
Sr. Mello" Franco, áquelle projecto que, na
opinião do deputado õppo.sicióríistn, é uma

fjmagèm do nibhstro lióroeiaiiò, daquclle'
monstro ele epie fala o lyrico latino, na sua

j."Arte Poética", e ipie vibrava unia cauda vis-
cosa e repellentc de peixe, sol) um tronco dc
jnulhcr que era de encantar. •¦

— Todos sabem que não morro ele amores
pela Constituição que lemos.,, Desejo-lhe ít
revisão, mas, cmquamo a mesma não for Ic-
varia a cffeito, sou «le opinião que elevem ser
(respeitadas as leis ein vigor e á inconstitu-
cionalidade epie lhe apontei, da nomeação rio
prefeito, se juntará esta ainda maior, por-

fque monstruosa, da nomeação de alguns mem-
liros do corpo legislativo municipal, sobre
«hija posição, ao iodo rios eleitos, ainda niu-'.Igubin 

parece haver meditado seriamente. Mas
pina vez que queremos despresar a Constitui-
ção, desprcscniol-n, mas com lógica, pretox-

.{ando intuitos de mòrnlisáção elo Districlo,
Assim, á nomeação ele oito intendentes, pelo
Sr. prcsidenle da.Republica, seria preferível
;i creação ele uma junta administrativa, tal
'como a (jue os listados Unidos crearnin no
llistrieto de Colômbia, sob o mesmo funda-
incuto dc extinguir a desmo.ralisnção de cer-
,'li.s costumes políticos. Ainda : poderíamos
L rminnr com o cargo do prefeito, attribúin-
«lo suas actuaes funeções a um membro ria

.'junta ou commissão administrativa cleilo
pelos seus próprios collegas'.

O emprego de palliativbs, porém, em nada
Ijios adeanta, anles precipita o espliacclamen-
ilo das instituições. Si uma andorinha isola-
ijla pudesse fazer verão, concluiu S. lix, sor-
rindo, si me fora riaelo rever a Çonsliiuição
(le 24 ele fevereiro, eu, ua parle rcfercnlo á', 
série ela capilal dn Republica, fosse o Distei-

|çlp actual. oil o planalto ele Goyaz, crearia
rdlsposiçôcs em virlurie dns ejuacs fosse a Cn-
Spilal Federal consideraria território nacional
J,í sob esta denominação governada e regida
gxélusiviimente pelas autoridades federaes,
'Mus, como sósinlio nntln posso fazer nesse
lyicntiilo, limito-mc a aguardar o regresso ú
i„Çiimnrn ria proposição votaria pelo Senado,' lifini de cómbatcr-lhe ns disposições inconsti-

, liii-ionaes, com lodo o vigor c|ue me empres-: ja o riesejo dc respeitar a lei e dc defender
minhas convicções.
"""" '"' ************** —. - ***** I miHjTl Jj»i ¦ i n . ._ ..i

No Templo da Humanidade, A run Ilonjamln
Ciinsliint, rculisou. A tnrdc, o Apostolndo Po-
sitivlsln n commemoração, hoje, do 15 d« no-
vembro de 1880; _'.,., ...

Como de coitume, estava o Templo repleto
de adeptos do positivismo, fnmilius o cavnlliel.
l'OR. ,.-.-*¦"

Fõl n ilula histórica conimwnoradn com uma
coiifereucla do pontifico, J)r, Tclitclra Mcn-
des, «pie a proferiu, após n Invocação Jtn prn-
ni-, que todos ouviram dc pó, ,

A' direita do pontífice, suslcnUivn n colU-
nina do Iròplíéb o busto de llenjamln Cons«.
liiiit, cm torno do qual sc ngrupavam bandci-
ras siHiiifiealivas dc vnrios fados dn nossa e
dn historia de Portugal.

Pnrn chegar ntfi fi persoilnllunae de Iienju.
min Constant, que sc impunha csludnr nn com-
ineinoiwfio da tinta de hoje, o Dr. Icixcirn
Mendes, em sun longa o ardente prçdiça, nbor-
dou. sob us aspectos dn Ueligmo dn IJunianl-
dado. u Influencia decisiva, forte c cfflca* «Jc
Clolilde de Vliux nu personalidade dc Augusto
Comto que, desde n data cm quo a conheceu,
nor essn mesnia influencia, subiiictlcu o ospl-
rito no sentimento. E cm torno desta pussu-
liam desenvolvo o orudor a primeira parte dn
predica, mostrando que a llcligião d.i Humn
íiidade é seguramente n mais favorável n prç-
nonderáucin do coração sobro o espirito, orl-
KlJinndo o altruismo, o íillnnsmo tal qunl dove
existir na socicriaelo perfeitamente orgimlsn-
ria pois que. como bem disse Augusto Com-
to' nós nus cansamos ele (pensar, nós, As ve-
nc's não podemos pousar; mas nilo nos cansa-
mos nunen de amar c nmiir podemos sem-
l> 

E por isso é que, nnlcs dc sc referir A per-
sonalidiulc dc Rcnjnmin Conslnnl, abordou
essas (iiiestões, porque, ie feição dc sou mes-
Ire, lie-njamin Constant foi o homem, por cx-
cúllcncin, que amoldou, com mnis carinho, sua
vida ú máxima positivista: 

"Viver íts. cm-

A grande victoria in-
glosa no Anoro

LONDRES, 15 (Havas)' 53 Comiminlcnilo
ofricialt i I I . *

(Consolidilinos o terreno rccetiicmontc con-

Íulstíido 
no Inimigo ao norto do Ancrc.

>. numero de prisioneiro» nllorn^.cgflllfl.tja
;i augmenlar.» 

'( *

A recepção de hoje fr TARM SPORTIVA
no Cattete

Ciisando-se, tornou Bciijamiii Constant 
'sun

esposa a dama dc seus pensamentos quotidia-
nos e n tal ponto, que delia dizia ser-lhe xniits
que paru Augusto Comto fora Clolildo de
Vniix. . ,

Estudando a cooperação de Bcnjainlu t.ons-
tniil nn fundação- elo novo rcgimen, explicou-:-,
o orador com o facto ele não estar ellc oiniln,
no momenlo, senhor dc todo o systema pinto-
scphico do Cointe, que não aconselhou nunca
ri revolução, nem n ele íiü nem « dc 48. Mas,
produziria a explosão, intcrvinhii o fundador
do positivismo, como aconselhou depois, pro-
curando corrigir e melhorar a siluiu/io de nç-
corrio com a nova religião.

Dcodoro, ainda nos primordlos da campa-
nhíi cohtrn o antigo rcgimen, declarou quo uni
só homem sc lhe nffigurava capaz pnrn, der-
cubada ri ínonarchin, subir A presidência da
Repilbllcn — Beniíunin Constant. Ern o ho-
mem apontado para o cargo, pela sua admira-
vcl organisação moral, pela sua invariável nb-
íilcnção politica, _ ... . ¦

E foi ellc quem, surgindo n Republica, alas-
tou de si o cargo que lhe apontavam, dizendo
compelir a Dcodoro.

A propósito, narra o orador varias passagens
oceorridas por essa oceasião.

Nus vésperas de explodir o movimento re-
publicaiio, achavam-se n conversar Bcnjamiii
e- Dcodoro, na residência dcsle ultimo. Em
ibdo momento Berijamin declara:

—General, a revolução, explodindo, nuo ira
parar, respeitosa, deante do throno...

Deodoro calou-se. E o silencio que naquella
snla se fez foi tão profundo c impressionante
que a esposa de Dcodoro, saindo do aposento
contíguo, veiu até á porta c indagou app.ro-
iieusivn, elo motivo daqucllc silencio. Dcodoro
murmurou algumas evasivas. Retirando-se a
senhoraj Bçiijamin Interrogou, de novo, o fie-
íieral: -----

-—Então, general, que pensa?
Deodoro levanta-se c exclamat ¦ --
>-Dkibos levem o throno. Faça-se n revolu-

ção.
Depois de outros considerações refere o ora-

dor o descontentamento do grande republica-
no logo üm nnno depois rie fundaria a Republi-
ca. Beiijaiiiin rolirara-se do Rio c ao passar o
primeiro anniversario da proclumução da Re-
publica, ouviu, ele onde estava, o troar ela nr-
tilharia salvando o anniversario rio novo re-
gimeü.'¦ ¦¦_ nicliiiicholiciiinente, lie-njamin cen-
surava tal conuneniorução, assim a tiros dc ar-
tilharia. _ ,..

Disse o Dr. Teixeira Mendes que a Republi-
ca, para mtiilos, não foi mais que a opporlu-
nidariede dizerem aos que òcoupavain logares uo
Congresso,iia adininistrae-ão piiblicájrip governo
mònárchlco, cmfim.:

—Arrcdcm-sc. Agora, chegou a nossa vez dc
oecupar esses logares.

E- agora, muilos desses vivem a dizer quo
não fora c-ása a Republica que sonlwram.

«Sjjn — exclama o orador --- não fôrri essn
que sonharam, porque sonharam cousa pcor;
sonhárnith uma Republica com escravos.

Termina, então, o orador cm uma perornçao
admirável, fazendo votos para quo todas as
mães almejem para suas filhos um esposo
como Benjamin Constant;

Tocou o órgão o Ilymno Nacional e a fesli-
vidade terminou.

**/&**— *

O papa condemna o a(«
tentado
ROMA, 15 (Havas) w .0 mlnlslro som

iiasta. Sr, Bissolatl visitou em Padua o Io-
cal sobro que incidiu o ataque dos avia-
dores austríacos, assistindo fi remoção dns
victimas c interessando-sc pela* medidas to-
mudas pelas autoridades.

O «Corricrc d'ltalia» inlorma que o cardeal
Gasporri tclograpliou cm nome do papa
ao bispo de Padua deplorando o profligando
os bombardeios do povoações pacificas o
sem defesa, quaesquer que sejam os autores
desses attetitados. •

O papa poz â disposição das famílias das
victimas a quantia de dez mil liras 0 lan-
çou a benção apostólica a todo» o» dio-
cesanos do Padua. ? (
Vão fazer-se eleições na Poloai* 

"1 " 
,'

NOVA YORK. Jí- (A NOITE) — Riuiiõffrn-
rilinni dc Berlim muiúnclnndo quo 03 governos
iillomão e nuslrinco resolveram mandar pro-
ceder immediatamente U9 elcloõos un Polônia
riKsa onde dominam oíi nustro-nltcnuios.

juslificn-so essa medida com ft necessidade
do povo participar, dosdo .14 do 

"goveru» fio
novo reino.: ' .'..

Uma barrclada aos Eilados Uni-
dos : !'¦_ i'.v-"

NOVA YORK, li (A NOITE); ss íiiformiMi)
dc Berlim:

"O governo .illemãd perntlttiu que o» tida.
dãos iiort"c-.imcricnnos. pnssngciro3 de um vn>
por Iiollnndoz caplurattO no jnnr elo Norlo c lo
vario pura Zeebrugge em raiâo do transporta

•—OS INDULTOS
No pnlnolo 

'dio Cnttcte liouvo n cosliunnda
recepção com que o govorno flOlomiilsn o nn-
illversaiio dn proolniuncito dn Ilepubllcn. A»«
pcclo, o mesmo dns (interiores, ('.onvpiirciiclu
do muitos offlolnos do Exercito, Marinha, Uri-
gada Policial, Corpo de Bombeiros o (mnrda
Nacional; conto legislativo, nilo tão ronrçseu.
tado, como nos dias do pngainonto ao subsidio;
(llroetoros do ropnrtiçilo c chefes do ôorvlco,
alguns; .iudlcliirio, quasi nailn; o, fiiuilmente,
uns poucos do diplomata» brasileiros iiqiit n
passeio. Marcada pwrn ns 14 horas, 6» lo ji»
estava totalmente terminada,

O Sr. Dr. AVencealúo Brní, rodeado de suas
casas civil o militar, do todos os ministros de
Estudo, stib-socrclurlo do Exterior, c chefe do
policio «o snlão dc honra, recebeu os cumpri-
lueutos do Sr. vioc-prcsldunto da Uopidillcn,
do prefeito interino do Dlstricio Federal, do
Sr. Di". üelulio dos Santos, presidonto do çx-
lindo Conselho Municipal, acompanhado dos

CORRIDAS
h> !

No l)erb)*Cluli
Foi este o resultado dn» corrlilfts cffcclua

das lioje, no Derby Club i
I» parco — 1.600 metros — Corrcrnm :

Doimu (R. Cmz). Fabuln íl). Vai), lòlio
(A. Vnz), Orlegal (I.ydlo «Io Soiun), Dln-
manto (Cláudio) c Le Volla (to Mencr).

Venceu Uoniiu; vm 2\ Fábula; *m 31,
Diaiiiaiilc. i

(íoinpo, 101".. . ,,„„„
Voiilo», U79500; dupla», SiüílOO.
Movimento «Io pnreo, 4:Ü808U00.- J
ltnpldn partida, nnlndo Diamante nn pniila,

seguida do Fnbulu e Lo Voiln, Nn curva
do Turf Club Lc Volla passou pnrn segundo
O Orlegal parn lercolru, poslçOes estas que
66 conscrvnrani ntó o portão do ltumnrnty,
ondo Dunau os bateu o passou n atacar o
lcadcr. Durante toda a rcctn do rio ponnu
lutou com Diamante, lula fi qunl sc juntou
Fabuln ua rcela de chcgndn. Os tres pare-

finai com dlffc->-. lí-iivc-eiiiiiiiics iu. )ii..iricu» i-.-i.u.», ...». Uioiros ntlinglraiu ft mela
^3áSmi„ lo Morncs e Arthur Mono- rença dc cabeça do um sobre outro, vencendo
"T 

„0V-o"80n(UloisS «ondo um do Minas- Doimu, chegando cm segundo Fnbua c eu

Geraoí dois do C oVauílo do Sul, um do terceiro Diamante. A vencedora trlumphou
1 imVW iuii do Amazonus, um do 1'ornamlm- com algum esforço.

..«•nivídívla Corria o Soarc* d«*s Santos, dio), (luerreiro (Cabalai, lliss D. \nr.)

í, l"».._.-...."«o .i .i.„i..t. „r.vn fir, Minas.ílo- zni c 1'isl.iclun (Michnels).
. Zollc: em S\ I-.«-

para .i Inglaterra contrabando dc guerra, fos-
sem imnicdiíitnmcntc postos cm liberdade $
aulorisaélos o regressíii' a

*****
llollandn,

Borges| do 38 deputados: noyt
líios, sete do Rio Grande do Sul, selo da Un-
bia tres dc Peruaiulnieo, dous de cada um dos
Estudos do Ceara, 1'nruliylia, Rio .Grando do
Norte c. Pará, c um do cada um «os do bao
Pnulo, Estudo do Rio c Matto Grosso; dc qua-
s'> todas as altas patentes do Exercito o Marinha,
das officialidudos dos Corpo do Bombeiros c dn
Brigada Policial;dc nlfiuns offioiucs du Giiarila
Nacional: «los Srs. ministros Uodofredo Cunha
o Viveiros do Castro, rio Sr. T. 1;. t do uns
15 «liroclores rie repnvtiçõej publicas; mais
iilguns secretario', d<; legiiçúo, c nlgumo.s outras

pessoas,: j,
.-.. TERBOES ÁSSICNADõa , 

' 
\

O $r. presidonto ria Republica nssigiiòii, Cíu
liomonagem íi data do hoje, decretos na pnstit
da iltistiça: perdoando rio resto da pena do
tres mezes de prisão cellular por crime de oi-
íensas physicas, a Antônio Mernla; c commu-
laudo: em seis annos u pena do li du prisão
com trabalho a que foi coudeiunndo Dcoclc-
cianò Leandro Barbos.», por crtoo do hoin.c..
dio, c em tres mezes n ele % l|2.deprlsno col-
lular que foi imposta ft Antônio (.ornes dos
Santos, por crime de pífonsas physicas
ves.;

0 15 em
lo

le-

Sr,

BELLO HORIZONTE, 13 (Serviço especial
da A NOITE) —¦ Na recepção em palácio, com-
pareceram os Srs.: secretários do Interior c
da Agricultura, chefe dc policia, prefeito, mem-
bros do corpo consular c magistrados. As IJ
horas unia companhia rio voluntários e outra
do Collegio Arnaldo, com um cfíecttvo ambas
ele 432 homens, sob o commahdo do tenente
Assunipçao, prestaram continências no presi-
dente do Eslarto, e isto emboni Caisso, no ano-
mento, uma impertinente chuva, causa, nlias,
do não compiu-ecmieiüo da conipu*hui Jicack'-
mica ç do batalhão do policia.

O SU. DELFIM PBP*DOA

BELLO HORIZONTE, 15 (Secfc«rflRsrai«J
da A NOITE) — O Sr. presidente do Estado,
cm commemoração á data do hoje, perdoou
os réos Ricardo Cano o Antônio Barbosa So-
brinlio; cominutou para 17 nnnos c 8 mezes
a pena imposta a Joaquim Salvador pelo .íury
ele Díamnntiiià, c indultou a praça Jejão Mo-
iac3 Godiuho, de cumprir a pena de deserção
simples.

Enlrí os numerosos lclegrammn3-jauô o
WcnccsUio Braz recebeu, felicilnndo-o pela
riata de hoje, destíicam-se 0!r dos Srs. presi-
dente do Uruguay, embaixador rios Estados
Unidos ria America rio Norte, bi\ btt'
gan c chefes elos governos do Sao Paulo,
nas, Rio dc "Janeiro, Paraná, Alagoas u
fiipe.:

Eriwin Mo
Ml-
Ser-

-»—«**»¦—¦¦-

eo
1D

O grande concerto do
Centro .VIusica!

No thenlro Lyrico íealisòu-sc, ft tarde, o
grando concerto do Centro Musical, om com-
meinornção da data ria Republica. A platéa
ficou repleta, uma pintei! sslecla.

A' hora marcada biirgiu, íi frente da or-
cliestrn de MO professores, o maestro N;cpo-
mubeno, senrio nlvo rio grandes applausos.

Poi dado, cm seguida, inicio no concerto,
sendo executado á risca a excellente pro-
gramma nnuuiieiado,

..L , 
'*\m 
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D:Iisâ lésfiã mmlàt mm
CAMPANHA, i:, ('Serviço especial da A

r>OIT.E) — A convite do pedagogo Dr. Plínio
Metia, director do Internnto dc Conceição rio
$io Verde, seguiu para ahi a corporação mu-
i|ieal "Concórdia", da direcção rio maestro
l/oroastro Azeredo, afim rie abrilhantar
[festas comincmoralivus rio
bojo, rio anno íüctivo, iinqueli

¦ tó rie ensino,

ns
encerramento;
estabelecimcii-

' > 'fflOftlü»—»-

iIÉa borda ie iiüilip
csommotto seto m^m*

" 
TVVSSOS 15 (A. A.) — Nn dislriclo dc-¦ -íoao da Barra, deste município, um gru-ciganos chefiados por um individuo

orne Frngn commetteu sele assnssiiiios
I.«mio tres das victimas fle menor edade éa contando poucos mezes.- A policia per-os bandidos, quç, segundo consta, íu-fiu.aiu para 0 Eslado-dè S.rPáule,-.,:.>-- -

po ilo
/ "e non

í se

Para quem_appellar?
A Delegacla.de Minas mo

paga quotas loCerlcas
BELLO HORIZONTE, 15 (Serviço especial

ria A NOITE) — Á Delegacia Fiscal do The-
sòür.0 Nacional, nqui, tem deixado rie pagar
viárias quotas lolcricas ás instituições dcsle
Eslado, como o Instituto João Pinheiro e Col-
Collegio Don Rosco.
,___._,, ,T-MI—.,. i „¦ ..,,.,¦»—**J8,$%*Í**m, 19 ************** mi **************"Jnia 

grande fabrica
de lacticinios nesta

Festas nas escolas
e jNiilo

eçânha
Commemornndo n daia da proclámiiçiio da

Republica, as escolas Dcodoro e Nllo Peça-
nha promoveram hoje dous festivae3,

O ria primeira escola realisou-sc ás 15 lio-
ras, tendo a cila comparecido o director da
Instrucçfio Publica, professores c inspeclores
do ciisino. O corpo rie alumnos dessa escola
cantou os livmnos ria proclamação da Repu-
blica, no iniciar o feslivnl, e o Nacional, no
terminar,

. Foram recitadas pelos alumnos pcicsias
análogas no neto, proferindo n diréctóra ria
escola, D. Maria Amalin Campos da Paz Bom-
fim ele Andrade, algumas palavras relativas
no rcgimen republicano.

Os alumnos desfilaram depois cin redor da
estatua de Dcodoro, existente na Escola, fi'ü>
do o que terminou a festa,

Nn Escola Nilo Pecanlia n soleuln.ieladò foi
mais brilhante, não so porque obedeceu n um
programma muito variado, como tóclã n so-
lemnidade foi realisada num local que se
adaptava perfeitamente A -festa,-

As nlumhas Maria do Carmo, Isabel Conti,
Jariielina Menezes c lida Leite recitaram ns
poesias 

"Pátria", "Terra ele Santa Cruz",
"Patriota" c "Brasil", merecendo rie todos
ns presentes applausos pelo modo por que o
fizernm.

A fçsta terminou com o Hyiun.0 Nacional,
cantado por todo o corpo ele altunnòs, vivns.
íi Republica, etc.

Compareceram á festa da Escola Nüo Pe-
çanha 0 prefeito do Districlo, seu sccrc-la-
rio e o Dr. Afranio Peixoto, director dn In-
strucção Publica, c vários professores.

O Dr. Ennes de Souza pronunciou um dis-
curso ao iniciar-se a festa/

era o
do JO;

principio cio fim
cjo do bicSio?

JUIZ DE F.ORA. 15 (Serviço especial da
A'NOITE) — Q Dr, Accaciò Teixeira, iii-!
dustrial nesta cidade., acaba di; firmar con-
trato com a firma Neves Alves & C, para
a montagem de uma grande fábrica de la-
eiieiuios, ahi. ,;.. ¦ .. i , ;,.,l
«—„_..M.__..i^.. "¦¦¦--»»?—«tf^ja»' . «a /"'""'i-if- **********^mm***t

M valente qye apanha
O Elias üevoii uma sova

de hiésípé
E' uni sujeito perigoso o turco Marlinho

Elias, De vez cm quando o Elias, que já
é temido cm Quintino Bocnyuvn, pinta o din-
bo, Alé a policin lem modo clcllc.

Ainda lioje, quando ellc queria matar meio
inundo, o pessoal do 20° districlo só foi no
local ijiuiudo o povo linha quasi lynch.lilo
o valentão, epie jú havia ferido muita gcnlc,

ü Elias, que mora á rua Assis Carneiro
n. 20, saiu rio casa armado de revólver e
foi para um botequim á rua Archias Cor-
dcirOj naquella estação. Entendeu de quebrai'
tudo c inalar quem lh'o distasse,- Como
iiingucin se lhe nutepuzesse, inclusive a por
licia, disparou liros a torlo e a direito. E
uma bala foi ferir na cabeça o popular.
Manoel Maítinho, rie lil aunos. O povo jun-
tou, Quando as balas acabaram, o Elias foi
seguro. Foi seguro e moeram-lhe o corpo
a pancadas, Já eslava cm peliçiio rie mise-
ria quando a Assistência chegou e levou-0
para o Posto o dahi para a Santa Casa,.
Manoel Marlinh» foi medicado no próprio
local.-

A policia chcííot depoia, toioauile. «tolas
*-mi"i\ ibtir intju'eri&..-":^::--" "

--_»--<BSÇ*>*»»

Fim de farde
TRAGADO PBlíÒ MAR

Fora jogado á "Roriu" pequenino, rrodu-
cio ele um crime? Produeto do um erro? Tal-
vez que o mar, matnndo-6 hoje, evitasse iim
golpe futuro.

Tinha o nome ele Jorge Cunha. Cresceu iin
Casa rios Expostos c contava agora 13 annos.

Alegre, com os companheiros, sob n fiscali-
snção rio empregado Lydio Pedro de Alcaiit.i-
ra, foi A praia Vermelha, cm passeio, Em ca-
minho, junton-sc-llio o ex-collegn João Domin-
gos da Silva, nclualmenlc encadernado^ e que
resido A praça rio Castello n, 22.

Jorge adorava o mar. Attraliinm-ii-O as via-
geiís, Queria seguir a carreira,

Sabendo João um bom nadador, pcdiu-Ilie
que ensinasse a nadar e juntos nlirarnm-se íi
água. Já fora da praia, João leve uma caim-
bra e largou o companheiro, Jorge riesappa-
receu. Os outros ineniuos, da praia, gritaram.
João conseguiu salvar-se, O cabo Aureliano
Souza Fernandes, do 50" batalhão rio Exercito,
exímio mergulhador, foi cm busca rio peque-
no. Ciniücnla c cinco minutos andou a pro-
cura. Éncoiitriiíido-õ, trouxe-o A praia, onde
fi estava uma ambulância ria Assistência. Os
i)rs. Phileinon Cordeiro c seu auxiliar Santos
Abreu, mesmo sc lhes afigurando uni caso per-
dirio, não desanimaram. 'Jorge foi levado ao
posto o Iodos os soecorros ela scièuçia lho fo-
ram prestados. Não se reaniiuou, porém; n
circulação puralysura.-

O cadáver foi p.ira I utôícoiírí-aj «MM 3uifl
.jjd ^iici* d* 1* disixíelfc» -'  ""' /

MC<ii'/« publica — Vosso brilhante vesper-
üuo interrogou hontéih si o recente ncçor-
dão do Supremo Tribunal, dando ganho ele
causa fi Sociedade Auonyma Loterias Nacio-
nacs será "o principio rio fim", com refe-
rencin ao "jogo do bicho", vulgnrmeiite cha-
mailo. , ,

Tomo a liberdado dc responder pcln nega-
Uva; visto que o Supremo Tribunal não tein
competência para declarar insubislenle n
nova loteria, concedida por neto rio Eslado
sul-riogr.inriense, ou quaesquer actos seiue-
lhanles dos Estados federaes, nulonomos
cada um na sua csphera constitucional.

Discutiu calorosamente o Congresso Con-
stituiule uma emenda ndditiva no projecto
de Constituição, rio sentido rie vedar lote-
rias; mas n emenda foi rejeitada, variando
por ias c por ncfns o entendimento rios
congressistas.

Não se depara no Supremo Tribunal ne-
nhuin artigo exarado m\ Çonsliiuição dn
Republica, epie prohiba, explicita ou impli-
citamente, á União o nos Estados concederem
loterias. ¦¦• ¦¦

Acha-se, na evidencia, o nrt. Go parag. r,
facultando aos Estados "em gemi todo ç
qualquer "poder", ou direito, que lhes nao
for negado por cláusula expressa ou impli-
cilamcnlc contida nas cláusulas expressas
da Constituição", c a coni.-iequen.cia é ser
licito ao Estado sul-riograndcnse, assim como
a todos os Estados fedemos, conceder lote-
rias, cada qual dentro rie seus domínios;

Está felizmente em vigor a Constituição
dn Republica, nos quaes preceitos devo se
cingir o Supremo Tribunal, o da mesma sor-
te acatar as leis e resoluções do Congresso
Nacional, emquanto pautadas pelos preceitos
cohstitúciòhacs. .

Clara é- a prerogntiva rio poder legisla-
livo paru.codificar o riircito civil c criminal
na Republica, e anula vigente está o de-
creio do governo provisório que expediu o
Código Penal.

Ora, o Código Penal rio governo proviso-
rio, art, 367, só prohibe "loterias e rifas
não aulorisndas por lei", c a Constituição
ria Republica, art, 05, faculta vagamente n
todos os Estados federaes o poder de auto-
ristír loterias ou rifns; logo, o recente ac-
cordão do Supremo Tribunal infringe, ao
mesmo tempo, o preccilo implícito na Cori-
stiluição ria Republica, c a regra expliciln
no Código Penal, decreto do governo provi-
sorio, com força rio lei.-

Objccta-se que o orçamento da receila,
para o exercício financeiro ilo nnno rie I9ll,
alterou o art. 387. rio Código Penal, de morio
a prohibir loteria ou rifa, embova correndo
por cxlrncções rie loteria uuloi-isada.

A jurisprudência rio Supremo Tribunal
tem sido que o orçamento aumio da receita,
quando altera leis iribularias de ordem per-
iminente, lanlo não ns derogn, por esses pou-
•tos, cm definitiva, quanto as nlternçôcs ces-
saiu ao terminar o anno financeiro,

Nessa conformidade o orçamento dn re-
celta, conjunto de medidas financeir.is dc
ordem transitória, lUiuca jamais, na júris-,
prudência elo Supremo Tribunal, terin a vir-
tude rie revogar códigos civil ou criminal, le-
gislnção de ordem permanente por cxccl-
lcncin. Demais, seria absurdo inferir elo or-
çamento ria receila, relativo ao aniio rio 1911,
que a Constituição ela Republica ficasse re-
vogada no art. 05 parag. 2o, c, desse modo,
sc vissem os Estados federaes inhibirios rie
conceder loterias ou rifns, nos termos rio
Código Penal, nrt. 307, nadn alterado por
esse orçamento n respeilo rie loterias e rifas
nutorisarias, quer rtizer, licitas.

Não é "o principio do fini", com refe-
rencin nn "jogo rio bicho", o recente ncçor-
rião; é apenas mais uma tentativa rie eles-
potlsnio judiciário, n qual não alcança os
listados federaes, autônomos constitucional-
mente nas suas orbjtás de governo.

tt'«Í6 n't>yéiübi^4.i916r^.Cfà(>ltocUio,.''

Venceu Jagunço; oni 2\
pruuulor.

Tempo, 00".- . „,.„ A
Poulcs, 249800) duplas. 2n?(iU0.-
Movimento rio parco, 7(500$000.'
Pulou Jagunço na ponta, seguido fle bii^s,

Guerreiro 0 Histórico, saindo Pislacluo fora
de combate- Na recla do llumaraly Hiato-
rico avnnçou, chegando n ficar emparelhado
com Jagunço, o que pouco durou, pois quo
logo esmoreceu, disappnrcccndo. Na recla ilo
rio Zcllc nccloiiou. passando dc ultimo pnra
segundo c atacando o lcadcr. Esle, porém,
resistiu no embale, conseguindo vencer, com
esforço, por meio corpo. Espanador lambem
investiu no final, chegando em terceiro n
dous corpos rie Zcllc.

3» parco — 1.000 melros — Correram:
Flor do Campo (Michaels), Pirata (A. VnzL
Caslilla (F. Barroso), Cuaynniu (D. \az),
Flecha (Mnrlirenn) c Mamo (li. Rotlriguez).

Venceu Caslilla; cm 2\ Ciiavniiiu'; em 3',
Flecha. '

Tempo, Cl" 1|5.' ,.,-„«« {
Poulcs, 1059000; duplas, 1<15$20M ;
Movimcnlo do parco, 0:7958000. .. -¦
Após ijuarenla minutos rie cstafatilcs sal-

das falsas, foi dada a verdadeira, pulando
Caslilla na poula, para logo ceilcl-a a Flor do
Campo, firinundo-se Flecha em terceiro. Na
recla do rio Flor do Campo esmoreceu, seu-
do batida por Caslilla, Flecha e Guayíimu'.
Esta ordem só se alterou no posto finnl,
onde Cuayanui' conseguiu o segundo logar.
Cnstilla venceu bem por tres quartos dc cor-
po sobre Gunyninu', que foi segundo por
cabeça de Flecha.

4o parco — 1.009 metros — Correram:
Paraná (D. Ferreira), Alegre (A. Alonso),
Wátbrloo (Znbnlii), Sucrc (Martirena) c Ali-
ria (D. Vaz).

Venceu AÍidn; cm 2", Sucrc; cm .8", Vn-
raná.

Tempo, 107".- .. ,.
Poules, 295300; duplas, 1995300,; '

Movimento rio parco, 11:058?000.-
Saiu na ponla Alida, seguida rie Wnlcrloo,

pelo qual logo passou Paraná. Al iria e Pa-
raná abriram grande luz sobre os demais
conipeliilores c assim correram toria a recla
rio Ilamaraty. Na recla rio rio Paraná vi-
sivelmentc esmorecia, cmqnanlo Sucrc sc
destacava do grupo rie trás c avançava. Na
recla de chegada Alida galopou á vontade,
para vencer com extrema facilidade. Sucrc
conseguiu niiula bater Paraná c chegar em
segundo ii Ires corpos riesto.

b6 parco — 1.009 melros — Correram:
líoyhi Scotcli fl). Ferreira). Yvonnclle (I).
Sunroz), Trunfo (D, Vaz), Buoiios Aires (Lc
Mencr) e Voltairc (F. Barroso).

Venceu Royal Scolch; cm 2o, Voltairc; cm
3o, Yvonnellc.'lempo, 107" 3:5.

Poules, 18?300: duplas, 30Ç800.-
0° parco — Venceu Atlas (1). Ferreira);

em 2?, Monte Christo (Znbaln) \ cin 3",
Scamp (Michaels).

Tempo, 114" 15;- I
Poulcs, 149300; duplas, 3.4Ç300.-
7o parco — Venceram cm Io, empatados,

Argentino c Ornatinho.
Tempo, 105" 1|5.
Poules rie Argentino, 12§300; poulcs rie

Ornatinho, 195600; dupla, 575300.

UM CASO CURIOSO

Ainda não nasceu é
já quer ser eleitor
O Sr. Olugiirlo José Monteiro i um homem'

maior do 2\ nnnos, candidato no nllstnincnlo
eleitoral, tnlvez (ulilido do alguma ivimrlU
ção, mas quu aluda não no deu por naiicldn,

Aluda mio deu por tal VI E' a verdade, IJ
cousa mais curiosa i o o próprio Sr. Olcgarh»
Josó Monteiro quem o declurul

O Si'. Olcgnrlo requercu ú policin que nllcs.
lasso iisun Identidade, Nu petição, com o com-
petento jnmegão em baixo, rilsso elle que mo-
rn ú rua 10 rie Mulo li. 85, o quo nasceu n 0
de março de 1955, Mil novecentos c cincoenta
o olncol  ,

O delegado Albuquerque Mello despachou
—• "Ao conimlssiirlo". O comniissnrio quo
dovln dnr o despaclio, o Sr. Ameno Ribeiro,
üinbatiicuit. Depois serenou.

Em baixo do requerimento deu o seguiu»
te «itlestnrio: ,""(> siippllcantc, pela riala nel-
mn, niniln nuo nasceu. Em 13 — M — 010. —»
A. Ribeiro".

¦ — ***¦ *

Uma visita á União dos
Empregados do Com-

mercio
TA União dos Empregados do Commercio

do llarrclos, em S. Pnulo, representada pelo
seu presidente, o coronel Donalo Lopes do
Andrade, visitou hojo íi lnnlo ú socieilario
congênere daqui.

O coronel Donato Lopes rie Andrade foi re-
ceblllo pela dirccioria dn 1'nião dos liin-
pregados elo Coinmcrcio do Rio, visitando to-
dns as dependências do pnlncclc daquclla as-
sociação.

«3 SC*-

O caso das Prefeituras do
Estado do Rio

Ein vista ria decisão dc lionlem do Su«
premo Tribunal Federal, declarando legues
as prefeituras municipaes rio listado do llio»
innunicrns tem sido ns folicilnçõcs dirigidas
no presidente Sr. Nilo Fcçnnliu.

S. Ex., que ilc.vc regaessnr amanhã elo
sua fnzcuun em Ilnipnya, onrie so acha desde
animado, foi ncomractlido de ligeira enfer-
miilnde,

O Sr. Dr. Nilo Ueçanha é esperado em
Nicthocoy ás 11 horas.

:a-arc3hTOnas"xOTC_l
f*b

O Di*. Ed. fóüaBjísSLhíies nua, por
processo especial, m ilacnças rebeldes da pelle o uus
inucusiis, a íyphilis e >i morphén; o arlhritisran a
dysnopsia, noiiriisllienia i ilucnçiis do peito. Ilua .Selo
doSotcmuro n. 30,das li li sein dcíinlc. A'á 10 dá
manhã—cons.^ applic. dc tllAUtUM* c sul-i», a preços
rcilii?.i(lcj.

Os nossos moveis são
fabricados unicamente para
as pessoes de gosto apri-
morado.

üiSâ^S Effli^KTBSSS ã ©•
OURIVES, 39-41-43

OUVIDOK, 93-05.
 

¦¦¦..¦¦ — .

Or. Hsrfeerí C. Raieliardl %™% ^^Z
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rios. Uruguuyutia, S. Tpl. Ceuir.il 5:aJu,

SEM COMPROMISSO
ga_3BBBB»-ga~gaBa

Morreu hoje, á tarde, nas cocheiras do cn-
Iraiíic-ur Ti-aja.no de Carvalho o crack Es-
pana, rie propriedade do Sr. Valero Pucyo,
ipie também era o seu tratador. O filho
dc Marcovil e Permia netuou poucas vezes
em nossas pistas, revelando griirirics qiiali-
dados, sobretudo de velocidade,:

FOOTBALL

Visite V. Ex. n nossa exposição de mo-
veis, verifique os preços e condições de
pagamentos. Lc Mobilicr — Rua Chile 31
antiga Ajuda.

lima raio... suffieíèrtte
Todas as horas são boas

para tornar-se cerveja Fíclaiga,
porque a cerveja Fídaiga é
boa em todas as horas.

A CASA OUVIDOR avisa
aos ,5cus clientes c amigos que recebeu
novo sortimento de calçado americano
para homens c senhoras, ultimas fôrmas,
daaíamada marca HANAN & SON, da
qual é a única iccebedora.

Rua do Ouvidor, 171 c Uruguayana, 83

Botafogo s América - - —

No campo ria rua General Sevcrianó", cm
disputa de.uma rica taça rie prata, encontra-
rnm-ise, hoje os dous fortes primeiros tcams
desses clubs.

Uma grande multidão encheu ns diversas
dependências desse groiind, applauriiiitlo a pc-
leja uo seu desenvolver.

O encontro foi um rios melhores rio nnno,
liotnndo-se o esforço rie nmhás .15 équipõs.

Terminou o ninteli com o seguinte rcfiil-
liiíib:

Rota fogo — 7,-
America — ü.

S, Çliristovão s Ilangu'

No campo da rua Figueira de Mello cucou-
tr.ivam-se ho.ic os primeiros c segundos lêaiiis
desses clubs, em disputa tle uma taça.

A assistência, numerosa c animaria, upplau-
diu com ardor as phases dessa luta.

Nos segundos lenms verificou-se esle re-
sullndo:

São Clirlslovno — 3.
Rangu' r— íl,

A luta entre os primeiros lenms', mais Tor-
lc e mnis disputaria, foi fértil em bons lan-
ces dc parle u parte, terminando com o sc-
guinlc resultado:

São Christovão — 2,
Raiigu' — 1.

S. C. Brasil x Boiiueirão

Esta encontro realisou-sc 110 campo rio Uo-
Infogo, Foi lioslantc interessante, desperlaii-
do u nUcnçuo do mundo sportivo, por sc tra-
lar de um club riu segunda divisão c um dn
terceira-. ,

O malch transformou-se cm uma boa pele-
ja, cpic terminou com este resultado:

S, C. Brasil — 1.:
Boqueirão —- 0. '
— . -r *•***t*i***-*r-"• I " ""'""" *

Um confiicto em
Ramos

A'» 18 horas, num botequim na estação dc
liamos. lravarani-sc dc razões, cnlrando em
lula, dous indivíduos rie nnelonnlirinde portu-
fineza. lrm delles, ficou gravemente -.ferido n
1'nea, senrio soecorrido pela Assistência,

•9******

soao cs Pereira dc
Andrade

D. Maria Andréa Oliveira dc An-
riraric e Dr. Álvaro Jorge Oliveira do
Andrade -convidam seus parentes e
amigos para assistirem á missa que,
para eterno repouso da alma de seu
sempre lembrado irmão, cunhado c

lio JOSÉ' ALVES PEREIRA DE ANDRADE,
fallccirio cm S, Paulo, mandam resar ama.;
nhã. 16 rio corrente, ás !) horas, na egrejit
rie Nossa Senhora do Monte rio Carmo, c poi
esse piedoso aclo sc confessa 111 desde jí
agradecidos. i

Noemia Piíía de Faria
Souto

Ootavio.de paria Soulo e filhos. coV
ronél Antônio Pilla rio Caslro, senho*
ra c filhos, Dr. Carlos de Faria Souto
e senhora, lilisa ele Faria Souto e fi-;
lhos, convidam aos parentes e amigoj'
para assistirem á missa rie 3.0" dia qiu

mandam celebrar amanhã, lü elo corrente, ál
S) 1|2 horas, no lütar-mór ela egreja ria Giíra
tlolurin, por alma ele sua sempre lembrádí
esposa, mãe, cunhada, irmã, filha, nora. e ti.í
NOEM1A P1TTA DE FARIA SOUTO, contes?
snnriò-se riesrte já ctei-nanu-nlc gratos. ]

'1'ancisco Cardoso
a ti o

ia.

Maria Gonçalves Machado, seus fk
lhos c noras convidam seus parentes
e pessoas rie sua amizade para assis*
tirem á missa rie ÜO" dia que inundam
resar por almn rie seu pranteado cspo-<
so, pae o sogro, FRANCISCO CARDOj

SO MACHADO, sexta-feira, 
'17 (lo corrente, áf

9 1|2, 110 altav-inói- ria matriz rio Santíssimo;
Sacramento (avenida Passos), Desde já agra*
decem a todos que. compavc-ceri-ni a esse aclü
religioso.- Sj

A S. U. Commercial Subur-
bana faz um anno hoje

A Sociedade União Commercial Suburbana
rio Rio rie Jàneíro festejou hojo o primeiro
nnuivci-sario ria sua fundação, realisundo,
por esse motivo, á tarde, Hino sessão com-
íuenioi-aliva, O presidente, Sr. Antônio
Queiroz da Silva,!^.&*«***¦•-***¦ ria sun
'iitminÍQl rnpíiA . ^*r*->mm0i -adi 11 in. i s1 r a ção,

ISlisa Santos Vasconcellos"
Valentim Almeida Vasconcellos,

Francisco Gonçalves Braga, esposa^
'fi* « filhos, Anlouio da Cosia Saraiva «

tspos.i (ausentes), participam c- fulle»
cimento de sun idolatraria esposa,
cunhada, irmã e tia EI.ISA SANTOS.

VASCONCELLOS, c os convidam n acompa*.,
nhnr os restos roorlaes, amanhã. 10 do cop^
rente, para o cemitério rio São Francisco Aa*
vier, saindo o feretro ela rua Marechal 1-loriiW
no Peixoto n. 139 s., As 9 horas ria manha,;
riesrio já agradecendo esle aclo de ivligiaoí

Jí ¦-- *^-Mm0Í^^s>'- Ü
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MME. YVONNE

Vlont d-nrrlvor de Pari», avcc un gnind cholstk rulivs, dc,

j\UA DAS PALMI.UU8, lii (Uolafogo)

O ]Lopes
K' quem du u iurlim.1 muit rinlda ou Utiriu • ollc*iccv inulorcn vniiIii|íuih> uu inibllco,-usa miitrli, iiiii Onvldur ICI - Nliiio» Ouvido*IM; Uiillmiilii, 7U; hiiiiuno üe Mir(V, 63; L. Kitnciodewt, HU; Gunuiul úimuiu, iltül. — b. l-iulúi rua UuliiuStt fiovoiiibiu, DO.
¦** i p i ii ¦

Ifonsenlior João Nkoláo
Alpcu

VUiAIUÚ DA Fltl'ül'1'ZIA DO SAGRADOCOIUCJO DE JESUS

ÍMonsonlmr 

J, Pio dos Santos, en-carregado dn freguesia do Sagrado Co-raçilo do Jesus, convida ao llevino,clero, aos piirochianos • amigos domonsenhor JOÃO NICOLA'0 ALPK.Na assistirem As solcmncs exéquias «nu*
por alma do saudoso vigário serAo celebra»das nn matriz da mesmii frcgucíla, sextn-fei-rn, 17 do corrente, As 10 horas. Par»ticlpa que para facilitar as h<>iucnagcns aMieinorln do extineto fará celebrar missas Ah
Ti .',? vf> ""^ •¦•"¦•"•i dentro dus quaes serádistriliuida a sugriida comiiiuiihiio As pessoasdevidamente preparadas.

Anlonio Ferreira Lopes
(1'OÍvTUGAL)

Í 

Leonardo Ferrciríi Lopes, João Fer-niindcs Pereira Prlsta, Lopes Ferunii-des As C, Ucrnardino Lourcuco Pcrcl-rn Prlsta o famílias participam n mor-te de seu irmão, cunhado, soclo c ccn»ro, c pedem n todas as pessoas «le sun«mlsado paru assistirem A missa de sétimo«ia, quo mandam celebrar amanha, quinln-tetra, 16 do corrente, As 0 horas, no altar-mòr da matriz da Candelária.

A8 MI8ERIA9 DA POLÍTICA

0 jrüeíti. a iüim i

Di*. Joíío José Luiz Vianna
A.família do Dr. JOÃO JOSÉ' LUIZVIANNA participa aos seus parentes

*.a.n f°s,J?u,c' au***nhfi. -0 do correntemez, As 10 horas fará celebrar uniamissa nn cereja da Candelária, de tri»
idolatri.W.Tc. *' d° PnSSnn,e,,,° d0 «
1

tm poucêijíini^
•Affi? d° ,0 dis*ricto tevc conhccimcn»to, as 8 horas, dc que na porta de um dosmuitos escriptorios da Bolsa, faliecerá rc»Pcnt.namci.te o pardo Luiz César Gomes,dc 80 annos, presumíveis, de residência igno.rada, que a|i se occupaya em fazer limpe.2as. O seu cadáver foi removido para onecrotério publico. F
inmTaA? *adr»z do. 5o district0 ,oi teco»Ihido Antônio Manoel do Nascimento, esta-ftelc-cido com uma barraca na rua IX doMercado Novo, por ter aggredido a páo
S-Jf" friffuez Sosf Sa,omão. «Je nacional'»dade árabe, morador á rua Buenos Aires,D. 3-13, quebrando-lhe a cabeça.

vJfn P„iHof- J.,odern°. •» «a D. Luiza, o".Adio Pedro Pereira.
-..r *?*} Sí,nla Casa fallc<:eu. sendo o cadáverremovido para o necrotério, o indivíduo Ana»nias Ramos, que, como noticiAmos, fdra feri-do a faca, em Santa Cruz.Il» i

POSSUIR
Rí7«-,C0^e * <<Bertai> -* <er seus valores garan-tidos contra o fogo e roubo.-•«••¦
#11 ^••¦^mmm-*am.Óleo para lamparina — AROMATObUltima novidade americana! " ™ vu

Mais brilho, mais duraçio, mais barato!Encontra-se á venda cm todos os armaiens.Depositários geraes: Co ta Pereira M(iia<V£._ «UADU HOSAWION. 65
mm* i " i ,.__

OS AOTÜ
O menor Ciaudionor Fellppe dos Santos

2? nd„°«Cm co!npanhii). de dü»3 -"-tros meno!res passava pela rua Conde Hotnfhh, foi atro-pelado por mn nuto escuro, que poY nli nas-sou.. Deu causa ao desastre'te', drodlonw mdesviado de uma porção d'agua que do lnte-Hor de uma casa atiraram A calcada. Apezardc nao ser grave o seu estado íoram solicita-dos soccorros da Assistência. A policia te*conhecimento do faeto.*-  ¦ mm.
GUARANÁ1

Ao contrario do quo assoalham o» pl.aiW.«us da Imprensa, por melo das explicaçõesenianadas do gublneto do prefeito, n«o s«oassim tio patranhoias as uotas com quo ve»
»ÍImi&n«ai,<,<) * -"•""-• •dmlnrstraííomunicipal. Sempre servem para alguma cou»sn, sempre valem alto, chegam mesmo a cha»mar espíritos desorientados ao caminho daboa raiio, trazendo A evidencia figura* trans-
dir ir" 

obrlgttndo ° ro"P'í-»'-' * fustlja • ao
n (-°"t;.° In-ulto de engrossar o presidente dallepubllca o Dr. Azevedo Sodré, porlntcrmo-dio do director úo Instrucção, estampou nasçccfto official do "/ornai do Coimuei-clo", de
«.wÀr.*;or*iC,.,t*' ??'"• sob ? pomposo titulo de•1'eKlas cívicas", a segulnfo circular: «Srs.
Inspectores escolares. Convém que desde Jáprovidencieis para que a» festas cívicas do 15e IV de novembro tenham o maior brilham is-mo e que a cilas concorram o maior numerodo alumnos ç os professores. Em todas as es-colos to rcallsarAo as festas, A hora couven-cloundn e conforme o que comblnardes como» respectivo» cathcdraficos, ficando nesUponto alterado o edital anterior, quo determl-ava «uo a data da procIainaçAo da Repu-
*L icí At*}?i «""memorada em uma escola de
cada districto. Todos os professores, adjun»los e auxiliarcs sfto obrigados a comparecerA sua escola nesses dias, devendo ser rcmetti-

Potaol?" ' "" |r ?' ,erfl1, Afranio
Examinando" a circular, impugnámos os seustermos, mormente na parte concernente Aobrigatoriedade do compareeimento, mostrnn-do que o dia feriado é de folga Mnwstrase discípulos, «iuo n festa da bandeira cAe esteanno çm domingo, que a lei, concedendo uos

™ Àc,™u!?nt*#Ve ení,lno Pflmario descan-so As quintas-feiras, exige entretanto a pre-sença quando hn feriado na semana, e quo nodocumento exigindo a comparencia nas datasns-sifjnaladns nem ao menos se permittia orepouso mi quinta-feira encravada entro 15

i)„?."tiMRnrü!\.,<í,,,)nrccel'am «m "A Miséria dnPolitica" publicada nesta folha no dia 13.üra noite. O expediente da Prefeitura JA ha-via entrado no edifício do velho orgâo. Muso telephone é uma supimpa invenciío, o seucontrato reformador felixmente não se achaem execuçu-o e o preço não cstA ainda de es-corchar. Dahi uma telephonada e o appareci-incuto da seguinte "varia", na ediçáo dchontem: "O St. director do Instrucção Publi-ca declarou aos inspectores escolares nue apróxima quinta-feira serA dia feriado, visto
na"1 escola novembro haverá trabalho

Magnífico. Fica assim um pouco attenuadoo rigor das instrucçOes. A compensação não écompleta, porque, í«>rçado o trabalho n" do-mingo, a tarefa na semana vindoura correrácomo de costume. Em todo o caso Jà algumacousa se alcançou era prol do professoíado.Só desejo que se não lembrem de promoverqualquer manifestação pela conqufsta qícacabo dc alcançar. Nas alta» espheras da co-vernaçao do mumciplo ha um verdadeiro es-trio quando no meio pedagógico rebentaqualquer demonstração de apreço A minhahumilde individualidade. Nada de externa*«oes expansivas, portanto, em volta de minhapessoa, porque nos últimos momentos é canasde npparecer um "ukaso" em Yentido dfame-tralmente opposto ao annunciado.
.Quanto ao burgo-mestro da cidade, formu-0m^t^H?ar,}Aquc• nns dlias majestosas so-
Jhí5Sudad*is«d.4 provas robustas do «eu acen-
»Jr0,-,a*r»otismo, apresentando ao publico,como, testemunho do seu reconhecimento para*T.v.IW,lca* 2 Fa?)i0 dos «WS
&tg\°i itAd'/enIl de alt0 valop. «testandoT ámultiplicidade das adaptações das sublimesintelligencias de inexcedivel escol. *",nu*8

Os irmãos Galboís na
gaeita

¦m:
Um morto, oulro prisioneirodos allemães
_Logo ouo a Allemanlia declarou guerra A
França, foram dos primeiros st embarcar, em
defesa da eausa da elvilliacio, os Irmãos Louin
e Paul Galboís, filhos do Sr. Léon Oalbols,

fi*Zji K*^ V;^: assi ssmn!¦ "¦i/zBWV v ma U
11 BMMÍsHL' t BB I

tome Galboís, morto tm Verdun
industrial francez muito conhecido na vlsi-nha eldade de Nictheroy. De como ellc8 se
portavam nas linhas de batalha, mantendosempre as tradições do patriotismo le. do he-
roismo dos franceses, tinha sempre noticiaseu velho pae. Paul Galboís chegara ab postode sargento e obtlvcra a crus de guerra poractos do bravura, quando .era Julho .ultimo foifeito prisioneiro dos allemães em, Verdun.Louls, também arrojado e bravo, tombou nocampo de batalha, em defesa da pátria.

Em Nictheroy, onde os dous moços gosavamde innumeras syrapathias, a noticia da mortede Louls Galboís causou grande pesar. Porsua alma serA celebrada amanhã, nn Calhe-dral daquella cidade, uma missa,' As 9 liahoras. • —-r- -

A.xnazih.éL

(marie derval'

SI'
A Águia Real

Os mais realistas do
que o rei

¦i tChefes de serviço da Central
quo entravam a Instrucçãomllllr.r dos voluntários
Ninguém limora, mesmo porquo a' própriaImprensa se incumbiu de, annunciar, que, ter-minadas as manobras, os voluntários que nel-

Ia tomaram parte eram obrigados a sujei-tar»ío ao exercido dò tiro no "stand" do rc-
gimento a que estivessem Incorporados. E
que sâ depois desse tiroeinlo é que poderiamreceber as carteiras de reservistas.

O commandante do 8" regimento de Jufnn-tarla, coronel Abillo de Noronha, para me-lhor ordem, organisou um horário para essesexercícios, minlstrando-os por companhias devoluntários, Assim, einqunnto umas turmasíasem exoreMos pela manhã, outras fuxem
pela volta do dia e outras A tarde, E' obri-gatorlo esse exercício e o voluntário que fal-tar um certo numero delles não receberá asua carteira do reservista.

Pois bem, certos chefes de serviço da E. F.Central do Brasil, que JA puseram embargosA salda de ffuncclonarlos alistados como vo-luntarlos, quando foi dos exercícios prepara-torlos e que atrasaram as folhas de pagamen-lo dos mesmos, a pretexto de que tinham fal-tado ao serviço, quando havia o aviso do ml*nistro da Guerra communícando a estadiadesses funccionarios voluntários, nos camposao.,m**,»obras, entenderam agora de nio per-miitir a salda dos mesmos para os exerciciosoe tiro.
«¦LS-r**--0 Mm8 vol»n*a-1os abandonam arepartição, coagidos pelos seus devores raili-
*!'%. si\? /meaçados dc perder o dia, diseii»do os chefes que não hn necessidade do tal
SSíi,c,*!ide t,ro' *-uc *• no dher «•p-»". brin-cadeira de creança. '
piJÜÜL ?Ue ,al . -•"«•••«•idade desapparcçn
i&ÇTI* Parn.elIa a «ttenção do Or. Arro»jado Lisboa, naturalmente desconhecedor des-se absurdo.

/IM

~mm*> Brldo Filho
Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas cm doenças doa olhoioarU « garganU. Consultas tm 1umbléa

O TIRO N. 7
Recebemos o terceiro numero do "Tiro

ríJnii ,"t„cl'cssal:''= "vista publicada pela so-
çicdade de que tira o nome. O numtro ouetemos a vista está repleto de bellas gravurassobre a cerimonia da entrega da bandeira^
«ri í r ¦ ? •i'*"1"0"!» de reserv stas e varia"do no iciario. As gravuras, muilo nítidas, dãoperfeita uléa do que foi aquella hella festa-mm*

Uma medida que se
impõe

E' uma medida que a Light deve tomar
fuUsfcés!^3 *M; Parasitar

Descendo os bondes da Jardim Botânico
pela rua da Lapa, fecham a saida dos car-ros do lado do passeio, deixando o em-oarque e desembarque do lado da rua, ondecorrem os automóveis.

Ora, seria tão fácil, na volta dos bondes,abrir os carros na Gloria, do lado esquerdoíechando-os novamente no largo da Lapae e isso que esperam as pessoas que iônínecessidade dos bondes. , i
¦—¦*¦

Salas luxuo-
iminente mo-biladas,
Cozinha de 1»
ordem. RuaMachado deAssis, 5. Fia-

I «•»¦¦

Bom emprego de capital
Vendem-se duas casas á rua 24 de Maio

(estação do Riachuelo) alugadas e dandoboa renda. Não são permittidos interrae-
diários. Para tratar, á rua Uruguayana
n- 41» V andar. J

 ' mm* ¦—.— ,Funda-se o Tiro Barão deSergy
Recebemos de Santo Amaro, Bahia o sc-gumte telegramma '' "Çoiiimuiiico-vos a iustallação soleinue nes-ta cidade do Tiro Barão de Sergy. Tponuíim, eqliesa com tão grandiosa idéa da defesanacional, congratula-se com todos os braú

M^aiHd a 
^^ àt ^éridndiia^

Vèiía ~ Presidente, Dr. Joaquim Oli

Di*. Belmiro Valverde
Docente da Faculdade e da Academia do MoSiciua. Cuidados espeeiaes á DelleTmtfm«.

a ícD?ull'íro:,*- Av; Gomes Freire!^ das2 ás i. Telephone; 1202. Central.
» «SM»

. commercio de Gachoeirodo Itapemirim prejudicadopela Leopoldina

Ko.poLll7VcÊ f°, ,satlsfaz í^&Sí®
*ara attender ellailSs 1 horas

ENDES.

O processo do adminis»
trador dos Correios do

Amazonas
MANAQS, 15 (A. A.) - Causou gran-de escândalo, a denuncia dada pè*la imprensaclaqiu, aceusando o administrador dos Cor-reios de haver mandado p-ira a casa doseu, advogado Dr. Araujo 'Filho; 

para ar°ranjo da sua defesa no processo de peculatomuitos documentos do archivo dos Correios
L,ÓÍ*iS m?hl™3 de escrever, pertencentesaquella repartição, nas quaes trabalham em
SSí^S m«fmP.advogado, quatro funecio-
Srs. Monteiro Lopes, Moura Píftõ, fo*ÍoMaranhaç e Malheiros tíorges. A esto pro

DOS
poetas parisienses,
fará vibrar a platéacarioc* com a sua
creação electrisante
e inimitável do pa»

pel de

Joanna Mussoí

POLO
Limpador e polidor universal

EM TODA A PARTE
T <IH I

Os que se queixam
Procuraram» a A NOITE, Manoel dos Reis

! Fí<ES?tino Duarte' est« conduetor da Light
Lll66' que " vJeram 1"e,x**--» Por terem«do presos na estação de Cuca/ura, pelo
seqüência de uma aItercaç*Jo que tiveramcom aquelle funecionario. Disseram fiffioue apezar de estarem com a razão, tar-
SiS.*! aIi aPPareccu o agente, Bqúe 

osdlstratou mandando»os embora*-*r-r

0 começo do desaguisadu
político de Pernambuco

fl MERCADOJE CARNílVBflDB

NA
ruidosa peça em

ACTOS
DE

aXndré Hugon

*» 3Í7

VIAS URINARIAS
byphilis. Moléstias das senhorasBsu-ellamento» uretbraes («em operações), coiior-rhéa» chronica^ cy«Ütee, hydroceleí, tópoTeucia,e esperiaatorrhéa.—tura especial eraDidaneluDB.CAETANO JOVINB-Daióás 11 eX Tb5

Mrgo da Carioca lo, sobrado

cujo luxo scenico

Je 

cujo guarda-roupa
RIQUÍSSIMO

mereceram largos encomios da
imprensa theatral de

PARIS

Sob Ameaças!
AMANHA

Lede a descripçâo . no «Jornal do
Commercio»

PARISIENSE

Peçam lista de preços
Pneumaticos reformados

ALMAGAN
RUA DA ALFÂNDEGA, no

-mm*Escola Nacional deBéUas Artes
•*« «Jo concurso ao prêmio de viagem na se-ceio de pintura, eujos concorrentes foram osalumnos Marques Júnior, e Henrique Cavai-

1 -SIS* 1

Guaranesia }
Mfflé OEòlOMÁGO E' IN-

•mvr—.ai

pos. o, têm corndo aoj boatos da demis-á5o do procurador da Republica, pedida poramigos do administrador dos Correiosmm*' 1
Creança desapparecida
De cor branca, dc nome Antônio de Almel-da, com 10 annos de edade, estava na ocea-s ao vestido de calção e paietot cinzento, dlbrim, e botinas pretas. Pçdc-se por especial_—, » _„ ,j r,v.ua. ituc-so por esDccIa.'ayPBíft «juem souber de dirigir-se a Sebastiãode Almeida. Ilim Ui»<ui,«i cí.ã..:. ÍT1?0
¦—— •' » -nes»

- -— ¦¦•¦ 1Patolojia Geral

0 pão mimoso
Quando o cavalheiro trouxe o enibrulhinliopensámos num mimo, perdido justamente«iuaiido ia mais estreitar uma velha amisade.

perdeu0?™03 ' 
Ba "ra dt? Papel "Queal

-Não «5 isso, E' mn pão, um filhote dc pão.,0 cavalheiro desembrulhou e appareçeu umpnosinho desses que outr'ora eram dc dousvinténs. Hoje, devia ser de um real...
, 1 ??!PrciT ?a, I>'*t*arí'* Mimosa, 110 boule-
AlmeiJ ' -q - díl ™i* Ruf,"° de

—E já reclamou?
ir-JA. "Olsseram-me 

que 0 pão era mimoso.,,para justificar o nome da padaria.Esse "mimo" pesa dez gramnias e tresdcjle valem um tostão "'
mm*

íteyisla de medicina
A veda ,,a Livraria Alves • no laboratório daFaculdade. 1Ç00O

„ i, succülenta feijoada r -¦. n, •
:.-WA Cnsn Assembléa,"róstàurante de orimei . ***,ama1Ia0 & p. 

"-communicani 
a mu-

«menu»:De'0tCm ttí™e?1? **<** vía f"^ ^ 
estabelecimento commercial

hí^fo &&ftS?}^R&&t^ í 
electricidade par» * rua Buenos•"•>•»» tu, froprictaiio, fíliomaf "MoMèÉa 

j^_ lAire» n. a"^

A' praça

A estréa de uma pianista
O concerto de hontem, ho salão nobre doJornal", no qual se exhlbiu, pela primeiravez, ao nosso publico, Mlle. Alayde MáximoTeixeira, a despeito do mio tempo, teve umagrande concorrência. Era natural a curiosl-dade. Tratando-se de uma estréa e sendo apianista úma artista consagrada, todos que»riam vel-a face a face com o publico, Não sopode ajuizar da sua competência pelo concer-to de hontem.
Mlle. Alayde, ninda náo famillarisada coma situação de concertista, não conseguiu do-minar inteiramente os nervos. Todavia, assuas boas qualidades resaltaram logo na pri-meira peça, pois demonstrou tirar do pianoesplendida sonoridade. A sua posição é a an-tigai braços prestos o quanto possivel ó ex-traordinarlo movimento de pulsos; bons pe-daes, boa technica. Toca -com sentimento,

phrasia bem. E', portanto, uma pianista. Fal-ta-lho ainda a desenvoltura de concertista eainda hontem, devido á émoçáo, se esqueceudo 5o nocturno de Chopin. Perdeu a calma És
por isso, na "Grande polonalse" do mesmoautor, também so esqueceu da peça;Quem conhece musica e já passou pelo mês-mo transe, comprehende o desculpa taes fa-lhas, mesmo porque a concertista '¦ executoubem o seu pi-ogramima, multo especialmente aBerceuse" dc Chopin. teha é que não setivesso ainda concertado aquelle piano, cujo.*
pedacs batem muito. Mas disso os executoresuão têm culpa.

A "Hhapsodda" de Ltszt, executada hon-tem, foi a 11*, e por signal que muito bem.Emfim, a estréa de Mlle. Alnyde foi boa oainda mesmo com essas folhos, ella se teve-lou uma pianista digna dç figurar .entre osnosso» melhores artistas, fc E. A."
itr '

Não ha tirais feriados
•tar Ficou resolvido que os dias feriadosnao causarão mais prejuizos nos clubs dejóias com 6 SORTEIOS por semana, porquea COOPERATIVA BARBOSA dá direito ao>prêmio da loteria do dia seguinte,

a !ífl}"tai!mtimte D> 61* Tcleplipiie Central5.684. Peçam prospectos a Luiz F&rélraBarbosa, rua da Constituição n. 29.Acceitam-so agentesj dá-se boa commissãoe gratificação.-

U Antônio desappareceu
O. Sr. Antônio Ferreira, residente á rua Pi-ntaeJro Oulmaraes n. 106, procurou a policiado 7p districto, queixando-se de que umseu filho menor dê 5 annos, Antônio, bran»

S2'»-ító«PWrtceu .de casa h°Je PeIa ma"--ãquando trajava calça e camisa branca, achán-do-se descalço. • ,¦¦n mim** iDORMIR
numa cama «Berta* è prolongar « vida.141, yruguayana. ,

'' ¦-¦¦¦¦ mmmj. . '

La Poupée
Assembléa 100 (ontre Avenida o Carioca)

UNDOS VESTIDOS para lenhoritas, alia novidadedesde,.60#pQ0. -
ENXOVAES para fcaptisados, desde 35$0OO,
YESTIDOS para senhora5L em filo, linho e camjjjraiíi;--••(ai

«Pictorial Review»
- Dos Srs. Araujo & Lopes, da casa de revis-tas e figurinos, desta capital, recebemos hoie
p n. 10 do anno IV,. de novembro, da «Pi-tonai Review», magnífica publicação norte-americana, edição hespanhola, que traz, so-oretudo, excellentes modelos para senho»
ÍSSf ií .' 1 . . 

"

mm*

•Uma carta-enfrevlita do
Sr. deputado doflo

Elvslo
Cora dala de II, -recebemos honteui do

deputado i-oeitla Sr, Jofio Elyslo o seguinte 1''Rio. ll-XI-1916. — A' iTliistradá reda-
ecio d'A NOITB —• Cordcaes saudaçAes. In»
querido por um vosso representante sobre n
fiolitica 

domlnaiito em Pernambuco, desde
ogo fia notar que. na minha qualidade de

opposldonlsta, qualquer J11I10 por mim cx-
ternado a respeito correria o risco de ser
acoimado dc suspeito. Tal. porem, a insis-
tencia do mesmo representante que resolvi
aceeder, dando Ininudiiitameiito. nos moldesconcisos do suas perguntas, as minhas rc»spostas,

Si nío ba eimlvoco, as perguntas e rc-spostas foram as que vão enumeradas cmseguida.
jí 1' pergunta —• Quc pensa «lo Sr. DantasBarreto? Resposta •— A respeito do Sr.Dantas Barreto, A quem fis decidida oppo-slçiío durante todo seu governo no Senado es-tadual, depois de alludir As violências pos-tas em pratica então, de cuja rcsponsublli-dade pessoal procuram Iscutal-o os seus ami-gos, sob o fundamento de que tudo ignora-va, salientei a correcefio que manteve nas
;leiç8es federaes de 30 de janeiro do annofindo, desprexando solicitações no sentidode auxiliar candidatos avulsos, ou dc esta-bolecçr preferencias entre os da chapa op-poslclonlsta. * *

2» pergunta — E do Sr. Manoel Borba ?Retpotta —- Quanto ao Sr. Manoel Borba,«e quom sou adversário também, não ne»Kiiçi, nem podia negar, o que todos sentem.
.. iij'j dn,a te.ra Procurado tornar umarealidade o respeito aos direitos Individüacssem hesitações, sem sophismas. '8- pergunta — Em que pó estão as rela-çoes entre ambos ? Resposta — Sob o ponto(le vista po itlco, a menos «iue sejam iuexa-
çws as noticias da imprensa, inverldicos ostelegrammas Últimos, disse: acredito naexistência dc- mais profundo dcsaccôrdo.
iJiJSTmí.- T PorT,*»**e scmclliante «les-accOrdo ? Resposta — Envolvendo a perguntaassumpto delicado, da Intimidade áo meusadversários sobre o qual não poderia estarperfeitamente ao corrente, dadns essas cs-cusas, retorqui: abslcnho-me de falar5" pergunta — Na hypolhcso do romnl-mento com o Sr. Danla.sBarreto, Spòdcra oSr. Manoel Borba formai* partido'? ficspo-/«-- Nâo tenha duvida, affirmei eu. Em nossa
o Sr. Dantas Barreto formou, como dizem,um grande partido, pela mesma fórmafalJAs
«m *, 5lel,na «cnle* P°<*«** fnzel-ò o Sr.Manoel Borba,

8- pergunta — E qual a altitude dos oppo«icionistas ? /ieipoito _ Quauto aos que no
o», «ia01'****6*"?'? ao,P\^' C" »-«8urel o

».?i™ . 5I nao ll-cr»*"nos, ke menos, peloaugmento em nossas fileiras, por isso que
ínwíÍVírge,l'cJs -Jodcri*0 «onstltute grupo áParte era todo caso será uma dificuldade*™1* P"« a Política dominante TòVquem conhecer de perto a historia polide Pernambuco, dirá certamente que, qual--
ff&,?íi.82í *.«-onJ«*íctni« a respeito.^com
meríria. DC,a' "Crá de toda sorte 

™

Nem nada mais foi perguntado, nem nada
a?J,m-adeantel\ MfsT sobr« ílnanças, uma,n?EP,2 quoitan.to »«n Preoccupado à at-tençío dos dominantes, achei inoDoortuna

afistod?'°do PS0' p0r<lue' , »chand«i.meniasiaao ao Estado, sem os elementos in-dispensáveis para estudo, pouco poderia dlzer, principalmente - até que ponto proce-
tu A5, •níornia.*5'-» offieiaes, ^aXrísadas

sf»^iUn8„U?.cessor; *lua,•,0 «ó Periodo do Sr!
S?J^i*.,?or,,a! por«ue' •ln'-a no Início; scrlã*«2*mÍ2J?*l para u.m Julgamento.«a, entretanto, na local de vossa folhasobre a entrevista a que venho de faxer íêlfeio"' ?8 W™ *Iue esta ¦ Ped" rectl-
í,,"í &V , Si f.,gu,m "Paro cabe nesta at»
« <i én^delicada, ordem m<>-*a., Porquanto
.J i'» Boría d,everia manifestar suas dlver-
£"SÍS!#â,,tM de subir ao P°d«. emvczde«e conformar com as mesmas antes e de-Pois das eleições", diz elle. e
„,A Primeira vista, de envolta com as mi-
??dao\PnÍaSird/m ,ser 'a««men?e dcsTâ:csaos na referida local os commèntarios de
Iíu° r/(p?5sentant,e- Todavia, ass m eomo
LíLrnedÃ,d0' P-a'Mcularmentè, o topko tv™scripto não acontece o mesmo. NSo poderiafazer meus os seus termos. Primeiramentequando Inquerido sobre os motivos"do deSaccordo entre os Srs. Dantas e Borba etcusel-me delicadamente; depois, 1 £' das

SS ?oUpeicor!Sal,a,li da «»'- P"teSt,daô
o„0„i*!n Manocl, Borba, de fado, foi indicadoao eleitorado pelo partido que tinha por che-fe o Sr. Dantas Barreto, com directorios™*,ís e,uma commissão cxecuUvaua
191*3 V»^?'0 ^m&mw adoptado em
32, íí**Va»en- de que sua escolha pro-cedeu dlrcctamente da bancada «overnista
fâfàm Federal, da qual era oSmuito embora nos limites de uma lista dc
ttf2L.iS0me* . al?rc-«»-taclos pelo Sr. DantasBarreto acontece que, não tendo os clemen-
a m,« lrlr SVPPOsto «Balt-U« competidor,a sua candidatura passou a ser de todos os
tCUi*?Ucanos' W. a aplaudiram positivamente com o voto, ou não anresentnrimobstáculos á sua victoria. i"prcsentnram

Sr na,n?nm0(Hfiça(la por act0 exclusivo do
^'.«P3?*"8 Barreto, a velha organisação
?Mf«*' a<!,.P01!to.de determinar as flgu-ras do novo directorio, nas vésperas da pos-se de seu suecessor, está claro que, por maio-
2í fqnU,^f0SS-em a^ ephtrarlèdãdés deste portal faeto nao poderiam implicar a obri«a-
eleito!"a 

nd°Uar ° alt° P0st0 para W™"

USAR
urt. fogão «Berta» é ter uma cozinha assea-da. 141 Uriiguayana.

•-M-k*

1

No Mstadoaro de gajuj çfU.
Abatidos bojei 6IV reuf*., m „„,,,,,.„ ,,.nelros a ilü vitellos, * -*0,C0Hi •»-* caw
Waiclinnttsi Camlldo li. iiu m«ii« a>,fl e 4 11.1 Durlscli ft c. 13 r .\ l '» i4** p" *

78 r. Lima ft Viu,,;, «« , \ 
>0I,'M. * «•..

1'ranelseo V. Goulart. 2lY'un ' S \i v*t
Joio IMmeiitn do Ab. *., ii r'1, 01. ;,...?, 7 i'- <
ft G.i 71 r. • 12 ii • fiíiíi ir> •• ',lvi11" Irinffoa
M rtetilíistV, iS^.^ÜlnCTV*4 Ül %lidgar do Azevedo, V5 r.^FcrnnndeT^M^'condes, » n.i Ai.«\„,to M 5° Mot¥ 80 

' '-

j Jornm 
rejelta«lost 11 J|4 9|8 r„ 8 „., , C| j

Foram vendidos! 'IU )i2 p. com n mui li. '
o 34 frossiii-as du rezos, * ' °'800 kllM"Stock"i Cândido 12. de Mello üün , . i*.
*? ''n"^,!91' ^anclsco V. Goulart aoi • í-dos IU't.. liluta», .60 João 1'imciVt !, a,;,,''"
w}', V. V. Oliveira ft C, jiii Aintusln \i 1''Molln, 298, e Sobreira ft'c , ai/lTllil,'"-'.'i.S

No entreposto de 8. Diogo*
O trem chegou A hora.Vendldosi 475 r., 54 p., 24 c, c ,'11 1Os preços foram 0*1 hv^uiiitcs: jrezes, dc {liio 1Í820j porcos, de 1Ç100 n 1*150; carneiro-. -m\!00ü a |«80O, o vlt...|IoS. de «000 11 iít' #

ci.pr1í|nos7 
nmlA"Va Í0 °VÍ"0S Vlírnm olw

No matadouro da Penha
Abatidas hoje: 10 rezos.
Exportação

...F*rr!nabati*íí}s p"rA ««POrtaçtto por Caldeüra ft lilhos, 440 rezes,
Seguirão amunlifi, A noite, pnrn os frigorlfl.

COS*
iTr 1

a ...
18000

I

a rua da Quitanda 71, pertencente no esii..|"ado finado José Fernandes de Almeida, serávendido por alvarA dtí Juízo, amanhã, ds !4horas, As portas do mesmo, pelo leiloeiro 4de Pinho.

CMBU «'31
MISSAS
Resam-se depois dc araauhâ.-
Antônio Ferreira Lopes, ás 9, na Candeia,ria; viuva 'Irajano de Carvalho, As 9 1'2, mimesma; Dr. João José Luiz Vianna, ás íl) uamesma: D. Fabiana Ferreira da Nobre,/. 0Silvo, As 9, na matriz do Engenho Novo: òííadescanso eterno das almas dos irmâus e lie ml"»feitores da Santa Casa, As 10, na respectivaegreja; João Victor Ua Silva, ás 9, na egrejade Sao Francisco de Paula; Dr. Luiz de *;:-

queira da Silva Llmn, ás 9, na egreja do Dl-vino Espirito Santo, no Estacio de Sá; D. Ma-ria Ávila da Silva, as 7, na matriz dc São Joa-
2™}.,P> Horentinn Rosa de Andrade Limo,"? 9.-l2A1,a egreja do Rosário; D. Isabel G.ir-&U ás 9, na egreja da Lapa; José Pereira .ioLínia, ás 9, na matriz de Santa Rita; JustiiióJoaJifuim Velloso, ás 9, na egreja do DivinoSalvaifcny nn; estação da Piedade; DomingosRibeiro\'e Almeida, as 9, na Cathcdral; D.M.irianna'-# Silva Araujo, ás 9 112, na Cruados MilitaríSVL Florestam de Magalhães e D.Mercedes Barbeis de Magalhães, ás 9, uàmatriz de S. Joatfuiini.

ENTERROS C\
Foram sepultados liOje^S.:
No cemitério do S. FranorW? Xavier! JoíÍilfilho de Ricardo dos Santos, rua\Santo Chris-to n. 179} Augusta Julieta da Rochlik rua Vis-ta Alegre n. 44; Manoel Francisco' Jfcspvedoi«unpo de S. Christovão n. 147; Carlos "Mi".*

de Carlos Ferreira, rua Barão da Gamboai*f«-mero 26; Eurydice, filha de Erncstinn M.ii^Kda Gloria, rua S. Christovão n. 32:: Amrelo
pTiV' ?0S.pltal S< Sebastião; Elisa,'filha d* 

'
Lulalia Santos, morro da Providencia n. 130;Josó Jacintho Cordeiro, rua Conselheiro Pi!wnaguA n. 23; Alzira de Carvalho Leão, niabarão do Bom Retiro n. 460. *No cemitério de S. João Baptista: Alice, fi»lha de Manoel Alves OUvcira e Sá, subida doLeme n. 221; Ilza; filha dc André de Souza.rua dos Arcos n. 60; Aida, filha de liugcnicí

— *,,,-*¦> ••"». •""*•*= •= "'«o ae Agosio niKmeT0B *' iíuívn.Iina» »1Ka «le i"edro Viescóíma Santa Chnstma 11. 86.
vTlTcí.cJ*0,e logar ° 'uncral do visconde d;|Veiga Cabral, Augusto Teixeira Cabral, antiiít"negociante nesta praçn.O caixão mortuario, de 1- classe, saiu da ni<Haddock Lobo n. 163, onde foi armada cwmara ardente, tendo sido feito o sepultnmcaWto na necropole da Venernvel Ordem Tcrceirído Carmo.—Foi trasladado hoje da rua Buarque d<Macedo n. 52, para o cemitério de Maruhy e iJSictheroy, o corpo do menor Murlllo, filho d*Dr. Euclydes Alves «le Faria. ¦—Será inhumada amanhã, no cemitério d<-S. Francisco Xavier, D. Elisa dos Santos Vasiconccllos, saindo o cortejo fúnebre ás 9 horas!da rua Marechal Florlano Peixoto n. 139-Foram inhumados hontem no carneiraperpetuo n. 1.093 do cemitério de S. JofiíBaptista os restos mortaes da veneravel viu<
\ftii n*'. Sra' D' Ger****>-lcs Augusta d-4Mello. Bastos, progenitora da professora djEscola Normal D. Arminda Bastos e da ad-*"junta D. Alzira Bastos de Carvalhacs.
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TERRENO
R„Y^dT"s§* dòus Iote? do te"'eno * ruaBarão da Taquara, antiga Estrada da Fire-
K"b. m??ae^' Tn,ta"sç -**••rua ??

•mtm* 

nERNESTO SOUZADyspopsia. Más digestões. In-appotencia, enxaqueca, palpí.
n *. n .-•«c,3o'1• F-ea-lo. Intestinos-Deposito—Piiinciro de Marco li————mm*

TR1N0Z

As que querem morrer,
mas não querem.,.

Elisa de Souza, é o seu nome, 23 annos i maedade 52 o numero da casa em que reside Arua Rutino; água sanitária a droga çom aqual cila pretendeu dar cabo do canastro'»- Omotivo çstç è o clnssicp — àmorefii', 1 Policia, 4M.-t-a«MáÍJ.ct«u fon.'fl# §nlg*)6

m w^mmm-mm*m*-^*---*-*---mB*mmmw,

í ESPERANTO
«-om o fim de sermos úteis aos nossos lei-tores que se mteressam pela internacionalíngua auxiliar, aqui damos uma ligeira no»ticia sobre um curso que será', brevementeinaugurado, na sede da Brazila MWÍWrantista, Á praça Quinze de Novembro, 12o andar, e que funecionará, uma vez porsemana, das 16 ás 17 horas. Ás pessoas quedesejarem inscrever-se ou necessitarem ou-trás quaesquer informações deverão diri-gir-se, pessoalmente, ou por escripto, ao se-cretarlo do. Brazila Kjubo Esperarito.

— 
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Bronchites, Rouqui-dão, Asthma, e tu-bcrculoso pulmonar.
Primeiro do Março 14

RHDM
D«..SIia.KI'»3JSTO SOXTZA.| _J4*L__^. 

Cuidado com sua roupa
A Tlnlurarta Paulista pode lavar, tinuir1 *<|^^|

•«

Patentes que irão ao
despacho coi letivo
No próximo despacho coíiectivo o Sr ml-nistro da Agricultura levará á assignatiira do

tentes de invenção: l

l,*™l0io ?"**&> de, aperfeiçoamentos notransporte de carnes frescas em meias rezesdos matadouros para os frigoríficos cm va-

Aiinando Zanotto, de aperfeiçoamentos emhimpadas electricas de arco para%ro1jcc^o li-
, Empresa Coinmercio e Industria, do um fc-cho aperfeiçoado para recipientes, 'tubos™ 

se
niZ.eS*,r,n.end0 "«-"Mos¦ voláteis?Roberto Hottmgcr, de «m novo processo dcfabricação dc chlorliretos ferriferS »Fei'-
United Shoe Maohincry Company de anerfeieoamentos cm machinás de enformar call
Pedro Amabile Pampuri, de um quadro mnfazer reclame diurno e nódturnò àproveiUndo aluz natural e artificial, denominado "í.
Davina França Ferreira, de mn anuarclhnpara descarga automática óu provocada de umliquido desinfectaute numa caixa de lava «cdo latrinas ou semelhantes; "".vagem

to&^rSi^9 •,^«oam*°^ « ven-

.inAíSlnr#H,Mlns».'!0 uma "-«^""a aperfeiçoa-a para fazer rapidamente infusão de café1 oude chá, denominada "Prcdilecta".
~~ »¦-»<•>¦ 

1—
Di-s. H. Ai-agão e A. Moses

(do Instituto de Manguinhos)
-.»?X*«,erS.de san!7ue> escarro, urina, vaccinas
ÇtC, .RUA DO ROSÁRIO N. 134, V«5m i,Avemd«. TtJ. 4480 M. — " *ro;*"1™5 á

——•
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FUMOS EM PACOTES

MARCA VEADO
—Excellentes qualidades—-Recusae as imitações—

É

i?fc»^rôã^ai^Pl
•"""' ¦*"*-" ¦ ¦¦!¦*¦ •¦
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A companhia de atiradoresda U. dos Empregados do
Commercio

A companhia de atiradores da União dúf'empregados do Commercio rcalisou pela m;í- •mia um passeio militar pelas ruas da cidade,"apresentando-se todos os sócios úniformisaícios. Ao recolher-se á sédc social o instruetoí2" tenente Lessa Bastos fez baixar o seguiiit*boletim, (iue tomou o numero 1°:Congratulações — Congratulo-me com lo-,dos os meus camaradas da companhia dç ali»,radores da União dos Empregados do Com-mcrcio pelo vigésimo sétimo anniversario daproclamaçao da Republica. Regulamento --1Para «iue esta data fique ainda mais grava-,da na memória de todos nós, assignalará elle,cie hoje em deante, o anniversario da nossiicompanhia, pois neste primeiro boletim Ve- ímos publico o regulamento dn mesma. Resul-,}tado de concurso — Os atiradores que sc sub-
^tn.rní.n\na0 ,concuríio Pí}'"'* Provimento dos
gS^^?,!^>í?ffRWM« obtiveram o se-

X\ZZ t -í &. 1!--;o«''*,oel C.Juniòr,'4 3 3 l|2Tt;Alfredo Teixeira, 8 6 7 112: Leoooldo A HiU&V/j .fe José Jíágt?FaMoura, b 4j>; Pedro A, Fonseca, 5 3 4; Jósl
W«-VkV'^ E s - 2! M»rl<1 Antônio dò*Santos, 7 5 6j S. Bastos Dias, 6 4 6; Mario V,
Çn''valho 4 3 3 lj2. Nomeações - 2- sárgén-?to, Altredo Teixeira; terceiros sargentos, Al-7cçnor Guimarães, Mario Antônio Santos á ;Maurício Crelton; cabos, S. Bastos Dias, Ho-'vacm IMcorelli, Fileto Moura, José d'Avila'i .Leopoldo Bittencourt e Abilio Rocha; anspe- iCadas, Manocl de Carvalho Júnior, José Pé- ireira Guimarães, Pedro Luiz Ribeiro de Cas* jtro, Mario Velloso dc Carvalho e Pedro Foni •seca. .,;

Tabelllão NOEMiO DA SILVEIRA i
tt-ÜA *>A ALFmmM 33..-Ll'8lephono ÜUSli
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A NOITE — guartn-fcíra; *5 clc Novembro ctê 
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Aspecto cia matinée intantil do celebre macaco JACK
mmm—mm»

Companhia de Navegação
São João da Barra

§r\ actual directoria dessa em-.
presa não cogita da venda

de navios
Tendo-sc noticiado, quc o vapor «Sào

Joio da Barra», da Companhia dc Navega-
ção S. João da Barra c Campos, havia sido
examinado, ha poucos dias, por estrangei-
ros j interessados na sua compra, veiu
á nossa redacção o Sr. Manoel Ferreira
Machado, um dos maiores accionistas dessa
empresa c representante da directoria, dc-
clarar-nos não ter o menor fundamento essa
noticia.

O grupo dc capitalistas dc Campos, do
qual faz parte o Sr.. Manoel Ferreira Ma-
chailo, conseguiu ultimamente adquirir qua-
si n totalidade das acções da Companhia
dc Navegação S. João da Barra e Campos,
justamente para evitar kjue os navios dessa
empresa fossem parar as mãos de estran-
geiros, pelo conhrcilJo processo dos afreta-
mentos por praso quasi interminável.

Assim sendo, disse o Sr. Ferreira Ma-
chado, A NOITE s'6 pode crer. estar a
noticia agora desmentida, ligada a nego-
cios anteriores á questão da actual directo-
ria.

¦ m%%— ¦

HOJEJÍ5EBHOJE
MACISTE
é o gigante mais forte que um touro
c mais ágil quc um tigre, e quc tot apre-
sentado pela primeira..vejr- na CABIRIA,
como o . phendménal.. «Gigaiite . Negro»

SPORTS
Football

CAMPEONATO INFANTIL
Palmeira* i America.

No espaçoso ground du nm Campos Siilles,em conllniincno do campeonato iicíiiih, cucou-tiarath-ic hoje ns primeiros e tirginidos toniniiiifiinlls dos ciubs nelma.
Um ambos os mnlches uma lula liilercsMin-to m iloHOiivolveii, através dc viulns e bons'

perlptcla».
Iim ambos oh tciims conseguiu o Palmelrniivenesr o seu adversário: nos primeiros temiiN

por 3 a li c nos segundo;., por a n 2,
Ainda o encontro America x Fluminense ."Illuslrc Sr. redactor sporllvo da A NOI?

y.T' í" ?0"<u.«0"V0s (tucnrocldaiiicnlo n im*
bllcaolo dns Artfulnios ITnhii*!

Sò Poraue Haroldo Domingucs, exlromn eu
querdn do America f. 0„ foi « Stmfoi. ouds
passou 18 dlns, oin tratamento de saudc, pro-

[ra. i| comniissão do foolball dn nrh
Jvlsuo, de Parceria com a directoria,

firtcr com «inc o Amsiicn pewa o» dous pon-Intt HAIIMII fulmina itA ah..Ai.I..„ ...IA. .. 1*1..-..! *

Quebra-cabeças
NOVE QUEBRADAS"Cabeça" e n Inlroiliirvfln nn nnllrliirlo.

Uiiiuido a iiotlcln c orlillnal é um verdadeiro"iliialira-vabrvat" pura fuiiiinl-ii, Mus nem
somnrf a dirflciildade eslá nu "cnlirvu". O
illffiull i «|iichr»ln. Dciniii», ns culivçns «iuu>
lundus iun nm fuelo diiulo, A'» vvxes, como
UÍ»Jç. «» n «'uiliioldiuto de urrem novo cabeças
qui-liineliiH, lio menino lugar, as mesuiu» ho«
tu», nó diverso* ulguiiK motivo»

SI fosse iluminão ultimo, a feda dn Senho-
ru da Ciiheçn «oiln nssim umn sol " '
li uhi está a "cabeça" da notltlii.

curai agora .
mcira divisão, do

SENSACIONAL.
AtfRAHENTE

EMOCIONANTE
' ¦¦• ¦

CoinnlciáiiJo o espcciicuio, o FÍÍ.M OFFICIAL, AUTO-
IlISADO PELO GOVEIINO FRANCEZ

A nlü batia do o»
l° pai te, Q GRANDE INICIO

2'parte, TOMADA DE DOMPIERRE

3a parte,
MARICOURT e HERBECOUPT

SO' NO «ODEON»

Às retretas de
amanhã

Programma para a retreta dc amanhn, pela
banda de musica do Batnlhão Naval, no
cnmpo de S. Christovão '.

Primeira' parle — Irish Pntrol — St. Pn-
irictf —'¦.!". H. Pitt; Midsummer Eve — vnl-
«íi — Clifford iCourtenayj Mane«iuinho ~
ttiiiKo — J. Gnrcin Christo. Segunda parte
— 'Romeo and Juliet — selection —. Gounod;
Dolores — valsa — Waldteufel j Fakir ü
tungo — O. Ferreira. Terceira parte — Sii-
Vory llclls — two-step — Gcorge Datsford;
Morro du Favella —, tango carnavalesco —
Bcrnnbé;. Ptiss'Moi L'Tabac — dobrado —
A. Joubcrti.

Na praça Affonso Penna tocará a banda
do Corpo de Bombeiros.

No Pavilhão dc Regatas a da Escola de
Menores Abandonados. "
'¦>¦'¦ ¦ ¦ 'mu—) '—

Doenças do apparelho. dlges-
tlvo e do svstema nervoso.—
Raios X. — Dp. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás 4."¦st»*

Associação Medico-Cirurgica
do Rio de Janeiro

- Em sua sede social, á rua Vinte e Quatro de
Maio n. 64, na estação do Rocha, Tcalísa ama-
jihá, 4s 19 horas, esta associação scientlfica
uma assembléa geral, em primeira convoca-
ção, pflfa approvaçao de propostas de sócios
honorários.

Caso nao haja numero legal, ficará mar-
cada á segunda convocação para o dia 22 do
corrente, ns mesmas horas.

pi ¦ '<mymm* »

Da platéa
AS PRIMEIRAS

"Eva", no Recreio
Ein beneficio do actor Alexandre Azevedo

foi reprcscntndn hontem, no Recreio, cm diia-:
mssiIcs, a comedia cm tres actos ''Evn", elo
Sr. Paulo Bnrreto. Dada, antes, a conhecer nó
publico da PuuliciNi, cuja critica a recebeu
com sympnthins, n«|ucllu peça tinha seu des-
empenho, aqui, esperado com certo interesse.
Essas as rnzòcs de ser dns duas excellente* ca-
sas que nptiiihou, então, «> theatrinho que faz
fundo á run Luiz da Gama. "Eva" 6 umn co
media iiitcrcssaiitisMinii, escripta com clegnn-
cia c aliiiiidtiiicia dc paradoxos, estes forçando,
por vezes, uma ironia «pie pouco vae além dn
pelle... A intriga da peça c um nonada c do
conflicto thcntral, ou melhor, do recurso parao "effet" solucionador delia, poder-se-in di-
zer... Mns, "Eva" foi cm beneficio do aclor
Alexandre Azevedo, 

' 
<|ue fez o "Jorge", dln»

togando, sobraneciro c apaixonado, com Al-
ves dn C.tiuhn, Godofrcdo de'Alencar, um chro-
nistn carioca elegante como não existe no Rio,
e Sra. Crcmilda de Oliveira, nn protagonista,
umn "Evn" de operetn, ou quasi, respectiva-
mente. O beneficiado recebeu, na primeirasessão, á qual assistimos, muitas palmas c fio-
res, sendo chamado á scena, no final de to-
dos os tres netos du peça, gritando-lhe seus
amigos c admiradores o nome, juntamente com
o do autor dc "Evn", que é offerccidn a Ale-
xnndrc Azevedo, a quem o Sr. Pnulo Bnrrelo,
declara-o este na dedicatória da peça, "deve
o êxito dc "Eva".
"Casta Suzanna", no Republica

Paru a festa artística do apreciado aclor En-
rico Valle, seu directnr, a companhia Scogna-
miglio-Ciirumba deu-nos hontem a primeira re-
presentação da operetn "Casta Suzanna".,- Foi
um bello espectaculò. A festejada producção
dc .temi Gilbert foi justamente npplnudidn pelo
publico, qUe apreciou o nfinadissimo dosem-
pculio «iiic lhe deram os artistas da acredita-
dá '."troúpt!" itnliana. Enrico ,Valle. "o^.Jieneü-'cindo, 'rcqeActt anuilos' cumprimentos '¦ 

£. 
'pai-

mas. ¦ . 
'.,'¦''' .;* •' .-'"'^"^"nòtícias 'ê,

A primeira de hoie no Republica
A coinpiinhiti Caramba dá hoje a primeira

representação da operela "O conde dc Loxcm-
burgo", ctijn distribuição é: Angclu Dlilicr,
Mari.i Yvnnrsi; Julieta, Stefi Csillag; eondessa
Kôkúsòf, Adelia Báralelli; Renato, Walter
Grnnt; principe Basilio, Luigi Gousalvo; Brix-
sard, Enrico Valle.
A nova companhia do Phenix

Já noticiámos que ao cnvüs da companhia
Aelcliiia Abrancllcs iria para o Phenix umá
companhia nnciõiial de comédias c "vaude-
villcs", «jue sc organisnriu. E' fneto. Pnrn a
direcção artística dti nova "troupe" da "hon-
jionniérc" dá rua Barão dc São Gonçnlo foi
convidado o nosso collega Marques Pinheiro,
Iamliem escriptor thcntral'; A estrea da,, com-
pniilíia será n Io do mcz vindouro com um
novo "vnudcville", de bustos Tigre, "Viagem
cm torno das mulheres". Para apresentação
du unia "troupe" nacional, nada inelhpr, E
além do que estns palavras francas dc Mar-
quês Pinheiro sobre d seu programma promet-
tcin.Diz elle:"Xo theatro Phenix começaremos
transigindo com o publico e por covardia, por
uma infâmia mesmo, nós que sempre fomos
contrários á mutilação do trabalho alheio,
daremos as melhores peças estrangeiras arrnn-
jndns pnrn duns sessões. Depois dessa con-
cessão procuraremos dar ao publico originncs
dos nossos escriptores. E pnrn amparar mais
este ensaio cm favor do theatro. nacional, áp-
pellaremos para o concurso da Escola Drama-
tien. do Instituto dc Musicn e nté da escola
da Sra. Angela Vargas, «íue «o theatro e na
declama ção é um nome. Em linhas geraes o
nosso programma é este: fazer theatro mes-
mo nicrcantilisando a arte".
A festa de João Silva

Depois dc amanhã rcalisa-se no Carlos Go-
mes iiiri espectaculò bem nttralicntc. E' n fesla
artística dc João Silva, um dos melhores clc
mentos com que conta a companhia do Edcu
Thealro de Lisboa, ora entre nós. A recita
é dediendn á Sociedade Propaganda de Portu-
gnl c o programma que lhe foi organisado é
excellente,
A distribuição da revista "Dá cá o pé"

Comqunnto a companhia do S. José venha
guardando sigillo «obre a distribuição da re-
vista "Dá cá o pé", de Cândido de Castro c
Oduvnldo Vianna, (música de Felippe Duarte
e Roberto Soriano, que sobe sexta-feira á sec-
na naquelle theatro, vamos dnr hoje, os prin-
cipaes pnpeis, ce>m sun distribuição: Tiburcio,
Carlos Torres, e Mincrvina, Cecília Porto
("coirtpércs"); Homem, das comichões, Alfrc-
do Silva; Guarda nocturno e ''Camelot", João

[de Deus; Binóculo e Calnbrote, Asdrubnl Mi-
ràiidá; Cnbo e Cascnrilho, J. MattoS; Elle,
Agente, Io admirador e Inglcz, J. Figueiredo;
Boticarioi, 2o admirador, Velhote e Japónez,
Franklin d'AJjneida; Militar e 3o admirador,
Uno Ribeiro; Corta Vento, Vicente Celestino;
Sub-dolegado, 4o ndmlirndor e Hesnnnliol, Ber-
íiardino Machado; Elln, Peipn Delgado; Don-
zelia Hyslerlca, Gpislia e Paz, Laurn Godl-
niio; Vida alegre, Jiilja Martins; Triste fado
e Midinetto, Cândida Leal; 3* senhora, 3" ad-
miradora e Perereca, Luizn Qaldas; Flor da
Noite e 2* senhora; Antonia Denegri; 1* -ie-
nliora^1 admirndorn, 1* cocotte e Fniitasila,
JuditliBastos; 1* admiradora, 2* cocotte e Pn-
gem, Doloros Lopes; Siá Chica,' Luiza ILo-
pes,
O Natal, no S. José

Os festejos do Natal, qui veim chegando, jn
tiveram inicio no tlieatro S. José. Como em
todos os annos, a empresa Paischoal Segreto
organisou uma tombula de brindes aos fre-
quentadores do theatrinho da praça Tirnden-
tes, que está causando siiccelsso. Ao terminar
de cada cspectaeulo, nas tres sessões, e reali-
sado o -sorteio, sendo collocndos em umn urna
os canhotos numerados das localidades vendi-

trlí cpm n dlifctorin,
.--.,.-¦. ien porca q» dous pon-tos conquistados no encontro coh) o I'luml-

nente, um virtude do informiiçocs quc tlvo-
ram os scuhòre* dn "Mclro" do quc o referi-
do plnycr havia transferido a sua residência-
pura Santos, onde .IA sc ncha ha "multo" tem--
po, 15 dias apenasI...

Mas o que visam nn I.iga, Sr. rednclor, c
que, por meio dc cinboucadiis, sejn dcwrgn-.
nisada n nctunl alllançn, alias iierlgomi dc ser
vencida de futuro, entre os valoroso» Fluml-
nensc e America, fazendo tambem parle dessa
alllançn o glorioso Botafogo,

Afinal, é essa a trama que nu "Metro" pro-curam fazer.
Mas, agora, Igncz c morln..
Grato pela publicação — Loureiro Filho".

Gymnastica
Club Gymnastico Pòrtuguez

Domingo próximo rcalisnr-sc-A a grandefesta sportiva offerccidn pela escola dc gy-mnnstlcn deste club A digna directoria, sócios
c suus distinetus fnmilins. Dentre o» números
«le valor, como o do tiro, arame, acrobticia de
snlão, convém salientar a celebre escada dc
equilíbrio, cm trupezio nerc-o, dciiomiiindii
pelos amadores desta escola "escada da mor-
tc". E' neste apparelho' quc mais sc distiu-
guc, já pela sua calma habitual, já pelo seu
arrojo, cm enfrentar o grande perigo o Sr.
Affonso Alves dc Lima, quc consegue manter
cm completo equilíbrio a celebre escada, cm-
quanto Costa Ferreira c Murtiiiho executam
difficeis trabalhos, cm dous pc«|ucuos trape-
zlos collocndos nos extremos da escada.

JOSÉ' JUSTO.
mm—

nssim umn solemiilduiíc,
Agora, o"corpo":

Qs. prlinuiioH a chegarem k delegaria da O*
districto foram Munoel Silva Furlu o Antônio
Midtn, quu hrlfiiruin na casa A run Dous de
Dazembro n. 7.1, ambor. fInundo com as cn-
batas' rosncetlvii.1 quebradas. Em seguida,¦Joio Ribeiro Pereira e Anlonio Feirei ru, nue
rifaram o mcHino 4 rua do Caltoto u. 105.
Depois, rrnnclsco rernande* e Joaquim Pln-

*s ae».ai forma e na mesma rua.
APutiroccu depois uma sò cnbtça quebrada:Apwj . .
Ü4* Jullo Souza, Fora o marido, José do

Sousa, quu a quebrara, ua rua Uunrquc dc
Macedo n. .12.

Chegaram aluda mnis dous ou mais duas'i'M|H'ca» quclirniltin: uh de Joaquim llibeiro
Tavares e Reynaldo Gonçalves, que tinham
cuido nu hidclra «Ia Gloria n. II.

<) «ommissurlo Castro pos ns mios na ca*
heçn.— Minha Nossa Senhora, eu perco a ca*
beça!

¦ mm» i

Raios X - Elèctricidade medica
Exames, phnlogrnphlas e tratamentos pelos
raios X. Appllc de cloctric. nas moléstias cm

gorai. Dr. J. Toledo Dodsworth.
108, AVENIDA CENTRAL, Tel. 2.326 central.
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Suppressito tin mm P A T*l—J C> 0 nuximo conforto
Amplo, arcjiádo
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' ihn&ttm. f•_•!•_¦'''r"r8,A°,luMisericorilia. Opera
çúus.npparelhos o via9 ui iimrias
lt. Carioca, 20, sob. Tol. 6931C.

Um menino è mordido
por nm ofto

'Queixou-se hoje iTMelegacia do 19° dis*
tricto policial o Sr. João Rodrigues dc
Lima, morador á rua Pedro Domingos u. 96,
casa, 9, dc quc hoje pela manhã, quando
um seu filho dc nome Sebastião, dc 9 an-
nos de edade, se dirigia para fazer compras,
fora mordido por um cachorro, de propric
dade dc um seu visinho, residente na mes
ma rua casa n. 1.

Sebastião foi mordido na coxa esquerda,
tendo sido pelo commissario Braga man-
dado a corpo de delido, afim dc que sc
prosiga o conseqüente processo.

Z-SSSSS3

I WmmmmM MSn mmmmwl

tvm mmmmmr^bmVnmmmmmmmwn
iPral sr ^^*B,J mWiIA

d MimINi11 *è

Amanhã, quinta-feira 1
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Mais duas celebridades

KttAUSS
Em PAPA HULIN

TrXfA.TRO ACTOS '¦h

\j grande creador de Jcan Valjcan, do»
«Miseráveis»

ELAINE
:â,v

(Miss PEARL WHITE)

A heroina dos Mystcrios de Nova York
NAS

AVENTURAS DE ELuINE

Segunda série:

A DEUSA DO FAR-WEST =

t-èr-- Ssc r-rr-ã
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Adeus, mundo
ingrato!

E nSo fez a viagem
cEstou cansada dc viver, não posso mais

soffrer. Adeus, mundo ingrato!  Maria
Madhâil».

Com isto escripto c gottns dc iodo, a
costureira Maria Madhail, na flor dos 38
annos, quiz passar deste para o outro inuii-
do, sem mesmo sair do quarto cm que rc-
side, á rua SanfAnna n. 61.

O seu intento, porém, não sc rcalisou,
porque cila, a desillttdida, não quiz morrer
em silencio, pondo-se a gritar por soecorro.
Alguém chamou a Assistência c a policia
do lio districto. Aquella a poz fórn do
perigo c esta registou' a «:fita».

i 
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SE LHE DOE O ESTÔMAGO BEBA ÁGUA
MORNA

Conselho de um especialista
tSf "Si os dyspcptico.s c outros que soffrnin

dc flntitlcncin, iudigc&lão, acidez, cntnrrho
gástrico, etc, tomassem apenas uma quarta
parte dc unia collicrinhn «lc niniinesiti "hisu-
radn" pura cm meio copo (l'nf!un mornn im-
nicdintaiiientc depois dn coiniiln, l«igo per-
deriuin a noção «ic haverem sido vietima;
das enfermidades do estômago, c os médicos
seriam forçados a procurar doentes cm oulro
terreno". Explicando estns phrases, aceres-
centoii o especialista «|uc a niniorin «lns cn-
fermidndcs do estômago sc elévinm á ncidez-
c á fermentação dos alimentos, combinada.,
com a escassa nlimcntação «lc sangue no cs-
toniago. A ngua quente serve como aecelern-
dor elo sangue e a magncsia "hisuratla" neu-
trnlian o ácido e evitn a fermentação dos ali-
mentos; conscguintemciile a comhinacão das
duas è dc grande cfficacia c preferível em
todos os sentidos no uso ele digestivos nrti-
fieiaes, cstimiilniitcs e mcilictimentos. Ao
comprar na drogaria ou na phnrinncia a ina-
gnesia "bisurada", deve-se verificar que sc-
ja acondieionada em frasco azul porque as-
sim se conservará por um espaço de tempo
indefinido.

. ¦ i mmmm ¦

Um guarda civil que
não sabe o seu dever
O guarda civil 287, hontem, soh o pretexto

de procurar um ladrão dc gallinhas, penetrou
no quintal dc unia casa A rua Tnylor, stiltnnelo
um muro c, sendo observado por uma senhora
ali moradora, maltratou-a, mostrando assim a
pouca comprchensão quc tem «los seus deve-
res, o que Hic deve ser ensinado.

........jííjí.itj..........*a"ANoüe Mundana
\
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ANNIVERSAIUOS

Fazem aunos amanhã :
Os Srs. Dr. João Ocluviuno dn Velgu, Dr.

Gerson Tavares, funecionario do Ministério
dn Vinçfio; Samuel Antunes, negociante nes.
Ia praça; Dr. Henrique Cartrioto dc FigueN
redo c Mello, Dr. Manoel Coelho Rodrigues-

Fnzcm turnos hoje :
Os Srs. Alberto Ferreira dn Cruz, antigo

umndor; Dr. Jorge TibirlçA, coronel Adolplio
Xnvicr dc Mello, conuncndndor Antônio Fer-
reira f.irne, capitão Heitor Mnrque.s da Costn,
Dr. Avelino Pimenta, coinmnnd.inte Octnvio
llriggs, Mllc. Mnrin, sobrinha do Sr. Bcrnar-
«iiiie. Ferrcirti Cardoso, do commercio desta
praça; Mmc. 1° tenente Dr. Francisco José
da Silva Júnior.

Faz annos hoje o menino Florenclo, fl-
Ihinho do Sr. Florenclo Campos Gòcs, fun-
cclonario dn Ministério du Viação.

Faz hoje annos Mlle. Klmezieiia «le Car-
valho, filha do Sr. José Hnmoii de Carvalho,
bibliothccario d:\ Associação dos Emprcgtidos
no Commercio.

—Fez annos hontem o Sr. M. Moreira, nc-
gocinntc nesta praça.
NASCIMENTOS

"i.

:-l .

I>r. Etlffar Abrinies TíSl0s,da
Mtf. PnetjjftothorM — Rua S. José Í06, ás S
linrât: - ~

das. Uma menina, escolhida entro os especta-
dores, tira a sorte pnra os 1» e-.3*-prêmios. A
inmhnla é levada a effeito no salão do "Hnm-

POR MISS
D0S«MYSTERI0S DE NOVA YORK»

ELAINE, A PROTAGONISTA

Dr. Telles de Menezes
Clinica em geral — Ksp. moléstias ilns scahorns

e partos. Cons. lt. Carioca n. 8, a-ás 5.—Teleph.
6ÜIJC.— r.csieJ.,.Av. Mem üe SA; 7-2.Telep.9HC.

Chamados a qualquer hora.

Por txtxi fio...
—•

Que os estaíetas não foram
autuados

Ne? botequim á rua Misericórdia, 10, en-
traram os estafetas dos Telegraphos Eu-
clydes Gonçalves e Armando Alves, que
se embriagaram. E entraram a promover dis-
turbios.

Foi preciso que um automóvel de soecorro
os levasse ao 5» districto. Ahi, porém, se
acalmaram, o que evitou um flagrante.

Acha-se cm festa o lar do Sr. Euclydes José
Tavares, funecionnrio dn portaria dn palácio
do Cattete, c dc sun Exma. esposa, Mme.
Ainelin Moura Tavares, com o nascimento dc
uma interessante creança, que receberá na piàtíj^j
bnpstisinnl o nome de Rubens,- i;; j; ^' jggff
BANQUETES • . - ¦ - ^ ¦• • ¦•••: ,.-..,. - ' - --m^

Hctilisnu-sc hontem, no restaurante Assy-
rio, o banquete promovido pelos amigos c nd-
miradorOs do Sr. prof. Alberto Ncpoinuccno.'
que, depois dc haver ouvido, cntrccortallo «le
npplausos, o discurso com quc o brindou o
Sr. cominendiidiir Arthur Nnpoleão, bem co-
mo o Sr. Kvnrislodc Moraes, que falou em . ;V-
nome do Centro Musical, c o Sr. Oetavio Be-
vilacqua, agradeceu scnsibilisaile. • aqucllns
mnuifcslnçéles, pronuncitindo um vibrante J,
discurso, onde se referiu aos últimos aconte*
cinicnlos do Instituto Nacional de Musica. >•
ENFERMOS

Acha-se bnstnntc enfermn, sob os cuiilntlos
elo Dr. Oliveira «le Menezes, Mine. Djnnira
I.enl da Costa, esposa «lo Sr. Tancrcclo Leal'
da Costa.— Acha-se em excellcnlcs condiçeles o joven
Hnroldo, filho do Dr. José Pereira da Graça
Couto, ha «lias operado de uma appenilicite,
com feliz êxito, pelo Dr. José de Âlendonça.
Na Beneficência Porlugucza, onde se encon-
tra, o enfermo tem recebido muilas visitas de
seus e dos amigos de seu pae. ¦ .
MANIFESTAÇÕES

Rcalisou-sc honlcm; nn Fnculdadc Livre ás
Direito 0 encerramento das aulas dc philo-
sophia dc direito, fazendo os alumnos uma
mniiifcstação dc apreço ao lente «lesta endei-
rn, Dr. Joaquim Abílio llorgcs, orando por
parle dos alumnos o primeiro áhhistii José
Itnhia de Vaseoncellos. Respondeu o Dr. Abi»
lio, proferindo eloqüente oração.
PELOS CLUBS

Revestiu-se dc muita animação a fesla inau«
gural do Éden Club, realisada hontem, á noi*
te. Composta da$ principaes fnmilins dn es-
tação de Olaria, a novel sociedade, amparada
por bons elementos, com a sua festa de hon-
lem firmou-se definitivamente no conceito
da sociedade que a freqüenta'! As dansas se.
prolongaram até tarde,
í,«7TO

Falleceu cm sua residência, k. run Marechal
Rangel n. 153, D. Maria Queiro2'da Silvn Vnl-
le, progenitorn dos tenentes Paulo dn Silva
Vnlle c Mario da Silva Valle. O seu enterri»'
renlisou-se no cemitério de Irajá.
——————i—li——iae '

(85) FOLHETIM

A COLUMNA INFERNAL
Emocionante romance da actíia-*
• lidade, de Gaaton Leroux •

. .. 
• 

•—¦

2f PARTE
A terrível aventura

bolk", sendo interrompidas as partidas spor-
Uvas daquelle jogo.

—.Despede-se. Segunda-feira desta capital n
companhia YiUãt. .

—Hfargot" è o, titulo duma nova operetn.
Imitada do hespèithol, df J, Pra*ed8«, «th*
deve .ser mtiisiead* pe» maestro Felippe
Duarte

—Espsctacylos para lioj»: Palace, "Cinema
Star*'i RepuMlca, "O condo dft l^«mhur«o^
fiecreio, "Êvm%ti S. José, «Èift (jasa* soím*;
Carlos flomsè, "W capote | JsiiwV '

y- Atros!..-.- Atros! oh! atros creaturinh»
qu* Vae perder-se quando quero salval-a 1 Já
lhe disse que tudo explicarei.;, e que tudo
isso era fingido... para salval-a 1... E'- pre-•ciso partir I snir dessa horrível hospednrinl
Si não o fizer por -mim, faça-o por Gérard!...
Bem sabe que Gérard riâò pode viver sem
vocôl... Quer fazer-me cnloucfúecer?... Já
lhe disse que vim para salvar Gera*d 1,..

Deixe-se disso 1 disse em tom zombeteiro
Julleta, "hão me deixo illudirl" Sieu conse-
guisse fugir, seria a senhora a própria que me
iria entregar a Feind!... ...

Hein? ohl nãol ohl nao!... nao diga
isso!... Não ó possível que acredite em senje-
lhante cousaI... Bem'sabe que quando clle
disse isso,.eu fi? um gesto para protestar!...
Sim, sim, protestei!... E andei mal, porque
Feind poderia ter achado o gesto melo diibio 1...
Mas, revoltel-me quamlp o. "outro" disse seme-
lhante cousa!... Meu Deus} ella ainda1 nao me
acredita I... E du que estava observando 1...
que viu tudo... e não viu que eu me revol-
teil.

Retire-se, rainha senhora! disse Julieta.
Retirar-meT iilks, f Você «Jue dfve sair

daqui com o^meu cartW. 8«> atrai Vim pftta
isso! para trazer esse cartão que dar-lhe pai-

cartão ás sentinellas e delxal-a-ão passar, Ini-
terne-se immediatamente na floresta. Escon-
da-se itliito bem. E não tardará, por certo,
a encontrar Gérard, pois que, como diz. elle
aqui esteve ha pouco. Não o abandone mnis!
Ahi meu Deus, minha Julictasinha, parta 1

p-f Quem lhe deu este cartão?
. —Mns, foi o outro... Não é necessário
que lhe saiba o nome; um outro, com o qual
combinei dar-lhe fuga.

O outro chamá-sc Stieber. Sei o «eu
nome, não vale a pena occultnr-nvo, deve'ser o chefe dns espias.

| Monique caiu de joelhos,..-
--Ahi Julieta, si soubesse!..-j.

Sei tudol...
Não! Nãol Nãol... Julielá.-r.- »5o

acredite no que viu, não aceredite no «^uc
Viu!... « fujft... fuja, rogo-lh*ol...

\ ---- Prefiro morrer do que ser salvaj por
umi\ Cspiã! disse Julieta.

£r Ahlmeu Deus! meu Deus!..,
—E, além disso tenho certeza de que a

senhora ainda ifliiae por conta delles!,,,
Houve combinação, para fazer-ine cair cm
qualíJucr nova armadilha,.i

issoí poro trazer esse cartão qüô dar4Bo pás-1. 
'-» 

íl%-sR' •• . ... ,. ,ia feisisíu1» mmmn^mwnst »**7islrtinB

atros... E rogo-lhe, mais uma vez, que se
retire, minha senhora! "Perde o seu tem-
pot... Estão ú sua espera em -Vezouze!...
Vá preparar o quarto do imperador!..."

Oh! oh! ohl ohl
Monique, depois dessa panendn nn nucn,

tentou por Ires vezes erguer-se, conseguindo
.finalmente á muito custo por-se de pé.

Em seguida, estendeu o braço pnrn a es-
trada, onde já se fazia ouvir o roncar de um
motor.

—• E' Fejnd que está dc voltn! disse elln.
Effcctivnmente, um nuto chegava quasi

logo e parava á entrada da hospedaria.
Agora é tarde demaisI proseguiu Moni-

que com voz abafadn, nrquejnnte. Promettn-
me- pelo menos que, acoiitcçn o que neonte-
cer, si -conseguir tornar a ver Gérard, nunca
lhe dirá...Prometto-lh'o, respondeu Julieta em tom
áspero.

Jure-o...
Nada tenho a" Jurar a lima mulher da

sua casta!... .
Um grande rumor de Lotas e de snbre ja

resoavn pela esendn. A. porta foi, antes ar-
rombadn, do que aberln.

Era Feind.
Apresentnva-sc raivoso, de rosto congesto,

cnbcllos nrrepindos, olhos fniscnntes.
O que ncnbo de saber? Houve uma ten-'tativa de evasão?!

E voltou-se pnrn onde cstnva Monique:
I — O seu filho, no que parece, veiu nté
cá, teve a nudncin dc subir ti esse qunrto,
depois de ter nssnssiuado uma sentinella?..,
Finalmente, e a senhora, o que está fazendo
aqui? Já a julgava longe! Poderá dizer-me
o que está fazendo aqui?... -

"Bem o vô", respondeu Julleta: "ella
estava me vigiando"!...

XVI
08 MYSTERIOS DA FLORESTA DE

BEZANGE
Nesse romance,: que sô se trata de gucrii,

ttjnda não entramos, entretanto, no detalhe
de nenhuma acção de< guerra; ainda não
mostrámos os nossos soldados, quet na estn-
enda, quer no ímpeto de umn cnrgn; essa
•pportunidad! km. «t ~ '— '"M .wresentar iãevita-

i
,

velmenle; mas, seja com for, confessamos,
que não nos destinamos a pintar o heróis-
mo militar cm acção.

•— Por que?,..
E' bem possivel que seja porque iresse

ponto de vista imaginamos que nada pode-
ria ultrapassar- o interesse dos nossos bole-
Uns de victoria.

A inipreusn officinl não já nos descrevei»
com um relevo. iiiininginavel, que não podia
ser inventado c qúe adquiria todo o sueces-
so- peln sinceridnde c pela cxnctidão miiiu-
ciosa dos fnetos, as grandiosas c terríveis
peripécias dos enormes combates do Mame
e, mais tarde, da guerra de trincheiras e dos
bosques, e das refregas traiçoeiras da Ar-
gonne?

O mais lindo romance & o que nos foi,
dado pclns nossas tropas, expulsando os bo?
ches de Eparges oecupando uma a uma as
ruas da nldcin dc Vnuquois, afogando o ini-
migo no Vser, fulminando-o nos cumes dos
Vosges, plantando o pavilhão -tricolor nos
cnmpnnarios de Thnnn, detendo os Boches
próximo de" Verdun.

Immcnso poema heróico vivido, passado O
qual'ninguém inventa petruenas historias de
batalha.,

Mns, oceultos por esse ' terrivel Incêndio,
sob o pretexto dessa luta formidnvel_ das ra-
ças, occorrcin fados ferozes nascidos do
sombrio mysterio da guerra..,

O drama tremendo nrrnstn cntnstrophcs par-
ticulnres cuja historia vale por vezes scr
coutada, poríuie senão nos fa2 assistir pre.
çisainente á bntalha, faz-nos ver o reverso da
batalha, e isto pôde ter tambem o seu inteiv
esse*

I Assim, pois, foi da narrativa dc um' desses,*
dramas meio^domesticos, melo-publicos, e Wf£ ;l).
dos mais insignificantes, que nos propuzeinos ¦ V;
tratar. 15' principnlmenie esse drama que sc- |>
guimos, mesmo nos campos ainda fiitnsgsJltes:.^
da batallm e si nos encontramos esta ma- ,_ :
nhã no recôndito «Ia floresta dc Bczangc, no \|
ponto mais espesso da mattn, nn nberturn do »/___.
uma dessas pedreiras quc servem de abrige». >.;
á çolumnn infernal, é pnra ahi penetrarmos \\
coin Gérard, uin dos heróes dessn fortnidavel /,
aventura que gira em torno de Monique. . |^ .
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À NOITE — Quarta-feira* ií> dc Novembro c.e 1916

ias da íaDltal Fefleral
Ctmpinhla *»• Lotirlai Naelonati

dt Brasil

Enlrnecítoii imlillfii", Mili 11 flKCiill"
MlvAo (Io iiiivcriHi fvilcriil, As a I;'.! o
uuK miIiIiiiiIiii An il liornt' A rim

Visciiiiilc du llnliiir.iliy u. -iu

Amanha Amanha
297 - ,\y

Imw
Por 1S600, cm mcioi

Sabbado, 25 do con ente
A's 3 horas da tarde

300 — 36"

100:0801000
l'or 85000, cm décimos

O* pedidos do billictos do Inte-
flor (levem 8CP ncoiiijinillliltliia do
ninis COU réis puni o porto do Cor*
rolo c ílirliiidos nos intentes «ornes
Nii/.iireth & C, rim do Ouvidor
n. 04, cnlxii 11. «17. Toletf. LUS-
VEL e 1111 cnsn F. Oiilmnriles, Ho-
siu-ln, 71, i'si|iilnn dn beco (lim (lim-
ccllus, cnlxn do Correio n. l'.'J73

V preciso domi-
nar a multidão

elegância força
o êxito!

EllliH
22,Uruguayana, 22
Entre Selo tloSotcmbio

{ Carioca

Curso de [lauta
Agenor Bens, primeiro

premio do Instituto Nacional
dc Musica, professor de flauta
e solfejo,
RUA DA CARIOCA, -Í8

DINHEIRO
Emprcsl-i-su sobre jóias,
roupas, fazendas, iiic(*ics,
pianos, moveis c tuuo

que represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
Tl*Ll*l'[|Ox¥h972 NOUTE

iAberto das 7 horas da
manhã ãs 7 da noito)

J. LIBERAL & C.

Comppa-se
qualquer i||]|iiltiiliulü ile jiims vol lias

com uu sem pu.lrns, ilu qiiuli|lieí' valor c
cautelas ilo «Monto ilo Soicorro»; pllga-so
lem, nu rua Gonçalves Dias n. 37.

Joãlheria Valentim
Teleplione Oll-l Central

CLINICA DENTARIA-"*  
9Salai. apròpjiUdns a cada

especialidade
Anesthcsia—Clinica opera-

toria — Prothese e
Oithoclontia

Cinirgiõos-deiltistas
d. Paulo dc Miranda
R h. Ebert
Prof. Sebastião «Jordão

¦'•>¦ Rua do Ouvidor, 1Õ7
(Canto do Gonçalves Uias)

i TELEPH .U92N.

I 
Consultas de uma hora para ca.lal
cliente I

rã
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Ternos por
medida

cheviòts,
diagonaes c
casimiras

das melho-
res marcas

ingiezas

Ksgotamcillii nervoso, faliu de appc-
lite', cugorgil'mentos gutigliomirios, nn-
potência, rnclillisiiio, iicuraMIionln O
mnis enérgico tônico. Unico que com
um sú Irasco fa/. aiigmoiltur ile 11111 a
il..iis kilos no peso. Milhiiics ile curas.

Em Iniliisns plinimacias. Dep. Bragança m
Ciil. Itua ilo Hospício n. 0, Granado.—Run I. do Março n. li o Thcoilwp AbrcuJ

Voluntários 11. 2J5.
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JjMp^jSpBOVAÇ^VCJOAACAOn^
r** MEOICINA OE PARIS ^^^^I ** e XaropS
BLANCARD
POBRtTA

de!
Assignatura e Etiqueta^

verde.

SANGUE-ESI

Casa do
A' BARATE

Sem competidora!!

Júlio
IRA

33 e 34, Aveirda Mem de Sá, 33 e 34
Camas mar.|iiczas de 4, 5 e C palmos.
Ditas Rislori ile 4, 5 e 0 palmos
Dilas dc creança, com grades .,
Ditas de vento  ....,
Ditas paulistas, comcstiado
('.oleliücs de crina, ile -1, 5 e 0 palmos
Ditos dc capim, dei, 5 c 0 palmos..
Toilcttos-còinmodas Ue peroba
Gttarila-vosliilos
Guárda-cásacas, dc peroba
Mesas de cabeceira

desde 35$ 35*
28í 40$
128 40»
68 8|
9i 10)
10$ 26}
4» 10*
50$ 180»
45$ 130$
1058 200$
28$ 35$

Qarage Elite
Automóveis de 40 HP.

Para passeios, excursões, etc

Teleph. 476 Sul

TOSSE?
BRONCHIGIA DE

Adolpho Vasconcellos
27—Rua da Quitanda—27

Não precisa de reclame
LAMBARY

Agua mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Teleplione Norle 355

CASA URICH
41, Rua Sete de Setembro, 41

Tem sempre salames, mortadellás, lin-
giltis defumadas c todos os frios de Bar-
ímeena c Pctropolis, ilas mclborcs qua-lidados.

¦ Saborosos almoços, jantares e coias¦'¦; feitas pela cozinheira viennense, Todas
..* as terças, quintas c snbbutlos, o celebr

«Struilel do maçãs», especialidade vien
> *lcnse. Chopp da Bralima a 300
i réis.

Edmundo Urich,ex-socio da
Casa Assembléa

^ÊÊÊSÊmmmmmÊÈÊSÊÊmmmm

¦O sangue viciado ê a causa latente de
todas as moléstias" ¦?- (BOUKD1EU)

Depurae o vosso sangue usando a

TAYUP1RA SILVA ARAÚJO
hlcop exclusivamente vegetal

"0 Unguento Santo Brasilíense"
Cura: Tendas, chagas, ulccras, fiioirai

etc. Peçam ((Unguento Santo Brasilien-
sei. Fabrica: PUarmiicia S. Joaquim, á
llua Marschal Floriano Peixoto D. 178

HIO

<(0 Antisezonico Jesus"
Cura cm tres dias: febres iiitcrhiittcii-

tes, sezões, maleitas, clc.
Unico labriciinlc—PHAn.M \CKUT1C0 A.

GUSTE1IU PIMKNTEL
Rua Marechal Floriano Peixoto n. 173.

RIO

l-niSQUUIMS V. PORTUGUEZA
lilinl dn rnwll-irroe-». Tol. IIQ)i Niirl».

105, rua do RoRurio, 105
(ENTRE QUITANDA C AVENIDA)

CASA MAMtl/. lolonll. Iiibr» Niirla
181, RUA 1)0 HOSPÍCIO 181

(cniiln du run dn CoikcI',.!"'
AMANHA AO ALMOÇO)

Siilmlii ilu ciimnrOot.
Iv.j.i.ul.i cm cano».
Llnuiiit ilu Ilio C,r.iii.lo COU) biiiiilai.
1'iM'lli.i no cIhiiiiiiIuiioii.

AO JAMAIt!
f*ii|iii piii.' a In Coiiila
Torço nniitilo com fniofn,
Cn>;a com iiirilo dn lialiitm.
|'clxiidin>i'b«cilliiiiiil.ii.
Todos o-dia», oiiiin «.'iiiii», intiilhiii".

o CUÇflli,
Vurlciluilo em legume* paulista-).
Qiioljo du Serra ilu Kitrollu.
Vinhos soberbos, chopp «tia

llnii'cnticn.
Kitas emas eitúo abertas aos domlii-

goi c rerliiilm.
Manoel Fernandes Barroco»

P»IK3m!15^^¦ O Unico ntmm »»«l!ir<ll»o ¦

ASTHMATIC0S
• lilWTIttfcMTfMit

LIQU0R DA ESTRELLA
(tiiQVBVm Ml VBtOÈLB)

d* MARIO LBOHAUX
49, Rue de Maubeuf e, Parle.
Dtceli dcclnto (Um,«dttnf isít-tt CtIUr

( dormi/ írtf.. 1 ncllt.
VENDE-SE in lodns is BOAS PHARMACIAS

Hymno a Bandeira
Composição do maestro ji

lrancisco Braga
lnstrumcmado para banda

pelo autor

PREÇO — 6$00O

A* venda na CASA GUAR AN Y
Rua dos Ourives, 36

DESMAIOS
SYNCOPES, VERTIGENS

AcomoÚiflipof* ns i)o»Hon» miJcJ-i
In» 11 ohlns ilnciitfUH, do lonmr, nn
oocnalflo do mui, iilKiiiniis rcrojiis
do lítlioi' do (lk'1'liin.

Cnm i'1'lVlln. Imita lomni' 2 11
i Pci-hI-m (riCllicr (lo Clcrlnii, pnrn
dlsNlpnr iiihlniitiiiiciiiiieiito oh des-
mulos, ns uyilõopOü ou verllKoijH,
iiicsino ns mnis ulciTiuloniii. BI-
Ins cnlmniii rnpidnmonto os nin-
(Jiich do norvoR, ns onlmbrnH d cs-
iniiiiiKii c iih collcn» do fiitiulo. Por
Isso, 11 Aciidciiilii dc Mcdiclim do
1'ni'l» leve a polto approvar o pro-
cesso dc picimriivilo (Festo incill-
cMinciilo, o (iiic ü do siiblto yulor
imrii rocommcndnl-o A coiillunvii
ilos (liH'iiti..s, A* vcudu cm tuilus
ns phnriiiiicliiK.

;*. S. — Payn çvllnr lodn confu-
mio, linjn ciiliindA cm exigir nin; o
ciivoliiiio tcnliii o endereço do In-
borutorlo! ituiHon l, FiÚáRK, 10.
rue Jacob, 1'uri».

MAJÉSTIC I
Charutos finíssimos feitos a|I

Imílo 
com Superiores tabacos I

dc Java, Havana e Bahia. I

IDeposito: 
Rua Rodrigo Silva»

n. 42—1° andar |

Mt mmmm\\XO JÊ^\
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CLUB PARISIENSE

w

Rheumatismo.syphilis e impurezas
DO SAXGL'F/-Cuia segura c efrieái
pelo iifiirtiiulo Roli ilo üumma Sulsnlo
de Alfredo dc Carvalho—Milhares de
nltcslados—A' venda nas boas phur-
macias c drogarias dò Ilio o.dos Es-
(ados—Deposito: Alfredo dc Carvalho

i C— Primeiro dc Mu'i'«*o n. Io

A FIDALGA
ltcstaurant onde se reúnem ni melho,

rés famillas. ltigorona escolha feila «Jia-t
liniilcntc, cm carnes, caçai c legumes |Vinhos, importticftn dc marcas exclusiva*
da casa. Preços módicos.

IUJA S. JOSÉ', 81 - Telep. 4.51*1 CJ

ura
Taz-sc qualquer postiço dc
arte com cabellos cuido:
Pcnlcado no salão 3$00ü
(Ma nicurc)— Trata-

mento das unhas 3$000
Mnssugcns vibrato-

rias> anpliiaçao .-í_
Tintura cm cabeça "í(J$000
Lavagens uc cabeça

. a  2Í000
Perfiimarias finas pelos me-

lhores preços
Salão exclusivamente para

Isenhoras. Casa A NOIVA,30
Ima Rodrigo Silva 36, antiga
Ourivi'1, entre Asscmhiéa e
Sete de Setembro. Teleplione

1.027, Contrai m

Pensão Canabarro
Em vi-la da g.:aiule reforma por qnc

acalia do piissui, b uma ilus melhores
il.'<.la cidiidp para famílias o caviillióiró"',
tem gninilcs aposento», ulgiiiH puramnn-
te iiiilepcinlcnlcs; lem guiiilc niirnuc o
nm bom jardim, mitigo piilaculüM.iviiiiik.
Itiin tlciiornl Cunaburro n. '271, tule-
phouo 1.5li Villa.

m
Conserve suas roupas

LIMPAS

BENZINA TITUS
Sem rival pura tirar ns manchas
dos Vestidos, tapetes, sedas, luvas,
cte. Vende-se cm todas as phar-
iiia.-ias IÇOOO o vidro.

beteillT&comp.
Agonies

Caixa do Correio 1907

Boa còllocação
Precisa-se de pessoas idoims para

trabalhar cm SKCl.ROS DG VIUA, a prc-
mios lixos Comlicçòcs vantajosas. — A
•r.1.0110". llua Uruguuvuna n. 47 —1110
DE JA.NEIIIO. * 

»

Mme. Barbosa
Executa com perfeição qualquer modelo

de vestido por mais difficil que seja, preços
módicos.

. Confccionam-sc artigos para luto.

Rua 7 de Setembro, 197

Malas
A Mala Chineza, á rue. ío Lavradio

n. 61, é a casa que mais. barato, vende,
Vido o grande sorliniento que tcmjtcliaina
aallençào dos,;senhores Viajante*''
mmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmwmmmmmmw»

LOMBRIGAS
São expellidas com o

liROPü VERMIFDfiO jj PERESTRELLO
Agradável ao paladar, não irrita os intestinos, nfio tem dieta nem priva as crean-

ças de seus habitõà
O VERM1FUG0 PERESTRELLO é taxativo e o seu uso é de effeito seguro tanto
para us creanças como para os adultos. Vidro, 3$ÜÕ0. Remette-sc pelo Correio um

vidro por 4$0UÜ; seis vidros, por 18$fi00, e dozo vidros, por i)5$000

Vende-se naA GARRAFA GRANDE
Rua Urugiiavana, 66-Perestrello & Pilho

I!

A CURA DAS ULCERAS
Feridas chronicas, darthròs, empigens desapparecem

infallivelmente em poucos dias com o uso da Pomada
Maravilhosa (pomada antiherpctica) qe Th. de Abreu. Mi-
lhares de curas. Depósitos : Bragança Cid, rua do Hospi-
cio n. 9, e pharmacia Abreu, Voluntários da-Patria n. 245.

Terreno em santa
THERESA

Vende-se um na ladeira de Santa The-;
resa com 11 metros c 90 dc frente por 26
do fundo, prompto a ediflear, entre .oi
prédios ns. 35 c 41 na estação dos Arcos.
Optimo local, saudável, bonita vista e
l-iíIlTO DA CIDADE. Informações na
mesma ladeira n. 17.

Nào se mudam!
Com os preparados para a

pelle.-Usem sóaPEROLINA ESMAL-
TE, unico que adquire ¦ c conserva
a belleza da culis. Approvado pelo
Instituto de Bcllc/.a do.Pijiis e pie-
miado pela Exposição dê Milano. Pre-
ço 3$000. ¦
Encontra-se á venda em todas as

pcrfumarias aqui c. cm S. Paulo, 'i
DBI? : 7 S33TB-VI13R.O 18(9

MOVEIS
Aluga-se por preços multo

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

Modista
*im-(^h-i--«b-*--*--h-'**-»-m--'

¦ I Faz vestidos por qualquer figurino com
téda perfeição, rapidez e preços baratis-
simos. Rua Gonçalvei Dias, 37, entrada
pela joãlheria Yalcntíin»

TELEPHONE 991 CENTRAL

¦lai'1'uciios

(Siiclmliulo riogiuniloniio do wrtoloi -Funilada on 0 8
Aulorlífida alSiicfllonnrom lôtlu u Vum polo» Urtui

riilmilei ns. ÍH o IIH
CoilCOHloiittVl» ilu Loteria ilo K>l«'lo do Pttron»

Filial: 1UO DE-JANISIRO, rundn
Quitanda, 107—sobrado

_«- Séde 1 Porto Alegre -----
AboíicIus i-õí-nòs óm toiloi 01 liitmlos dn nqpiililiça.
Agenclaj lucuos cintoiliw as IucíiIiiIuiIoí dos Estiulos

Oanco rclotoiiso o Uuuco do Coinmercio do Porto Alegre

Ciplial ronllímlo r«7.Ti(iTl'io
Puiido dn roíorva .••• S07 j!rin»nnoPramlòi (lUlilliiildos alé ao/0/1010...... 7U7.WW»[ hi
Prctiiinistiis miilrlruliidos ul» 30/11/1910 r.'tím
Prcsliuiiiiilas turi.Ni.los utó 30/0/IU 10 '»¦ "'

Presliiini-tiis clfeclivos cm 30/0/1010 7'•',)f,

P raso, 5o mezes-Jóia, 2o$ooo-Mensalidade Rs, toSooo
Anniiul o extraordinária-

monto no dia do
Natal

\ prcmlo do ns  25:00 $000
1 .mulo dn lis  15.00011)00
1 premiu do lis ., 10;000«000

200 pronlloj  81:0005000 
' 

3 prêmios  f>0:0< ¦0»'»O

Aos preslnmislas eontompliidns com prciuios dc Its 30OJO0O c 1ü0$000
A facultada a iloslslenola. nütuido mlollies convier roccbul-us. Aos ni-ostaiiiii-
tas iiíto sorteados iluruiiloo pruso dn controlo so laríi a .luyoluçAo ilo sum
entradas accròscldas de uma bonillcaçrio do 10 •/. sobie o valor ilus metinus.

AOENTES-Accoilaín-so, desde que iipreücnlcnl boa» nifnreiiclai e flança.

Monsalmonto
1 premiu du Us 5:0005000
1 prcnuoilii lis 2:0tH>í0OO
I p'rciiiioile Its ísOOOSOOO
4 iii-cmio» du Its 500>. 2:00U{OOH

13 nimiiioi dn Rs. 800» 8i900|000
180 prcniius de Rs. 1005. I«:OOU$000

Grande li(|UÍ(|a-
liou dc robes du
soir, robes <IV
piòs-midi, taillèurs
dc toile, cl robes
dc taflelíts, cbcz
Madame de Fia-
villc,

ftittPiJÍZft
Compra-se

Ouro, prata, brilhantes c
antigüidade cm jóias ;• piga-sc
bem na avenida Rio ííranco,
137. Junto ao Odeon — joa-
llicria.

uilquiriila 011 iiercilitaria cm todas as
inanifcsliiçiics. Illieiimatismo, Ec/.c-
ma-, Uliicrãs, Tiiiiiòros, Dores museu-
lares o ósseas, Duras do cabeça 110-
flitrnas, ct<:. e tuilus doença < rcsul-
Imites du Inipureziis du sangue,

m curimi-sa infullivelmcnle com _
Unico que com 11111 si Irasco faz do.iaiip.ireccr qualquer inuiiilestação. Uma

colher upús as releições. Lm iodas as pliarmacias

HiS lÉrt
JMflMfAB( 0 BOM FUMADOR 0-36 pr DUls ílir outro

PAPEL DE CIGARROS d mi
de BRAUNSTEIN íréres. - PARIS

rornece-torci lo Eiiaio rraci* i ül
principiei lilirlcas Brasileiras

para PAPEL de CIGARROS
em Reamas e Bobinas

Fora dc Concurso :
Londres 1008 — Turln 1011

ag
FUMADORES, Exijam em todasaslabacarlâao ZigZag

IJmi única npplicação do
FIUGOI. (PO') basta para
fimer dcsaiiparccer INS-
TANTANEAMIINTB K POR
COMPLETO todo c qual-
quer suor fétido do corpo
(pis, «ixilla*, clc.) A' veu- _

da na perfumaria A NOIVA, rua llódrigõ Silva n'. !10, e em todas as ilro-ça-
riasc perfumiirias.—iluixa 2Ç0OO, pelo ('ornno 2**.r.00. —Amostras gratuitas.

iii flil

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião dentl**

In p.'iii Furiildiiiln de Móilislna dn Ilio
dn Janeiro, com loiign pratica, Traba»
Ilu)- gnrunliilos. CoiiiíiIIiis illarlumoiito.
(luiisiiltorio, .-uu da i,.»uii.ni.|,i u. 48.

Professora de corte
Habilita a corlnr por escala geometricu

o pratica qualquer modelo, inclusive lail-
leur, cm poupai lições.

Também corta uioldes sob me.Jjda o
Piiilem ser cm fiizoiuliis, nlinliavados o
provados ou meio confcccioiiiulü*.

PREÇO MÓDICO .
Mme. Nunes de Abreu

llua Uriigiiav.uiM I Kl r niidiir
TEL. 3.573 NOUTE

A S.vpliilis vencida por pouco di-
iiiieiro pelo novo produeto

finiicc/.

MAINCEOL
So'ução estável, cstciilisaijto c
injcctiivcl do Ncosalvarsim, cjjie-
riinentiiila com suecesso nos lios-
pilaes S. Loui*, Ilcaujoii eoiilros

do Paris e Buenos Aires

A NOTRE-DAME DE PARIS
Grandes salios em todas as

secedes a preços sem prece-dentes.
Oitlclna de costura e tallleur¦- pour damos

Chapéos de sol e bengalas
O mais variado sortimento encontra-
sc na CASA BA11HOSA, praça Tira-
dentes n. 6, juntou Camisaria Pro-
grosso.

N. B. — Ncíla casa cobrem-se
cbapeos e fazem-se concertos com
rapidez c perfeição.

Pintura dtoahelloi-0^1,
RA tinge cabellos particularmente, só a
Senhoras, conl llciuié. Actualmente ga-
íaritd a maior perfeição no seu trabalho.
BuraçSo quatro mezes. Completamente
ipofiensivo. Preparados recebidos da Euro-
pa pelos ultimos-vaiinrcs.• Avenida Gomes Freire n. 108, sobrado.
Teleplione 5.80Ô Central.

((
PANELLAS DE PEDIIA

MINEIRAS

Gran Bar e Rotisseríe
PROGKESSE

Largo d -¦ S. Francisco do Paula, 44
Teleplione 3.814 Norle

JOSÉ MIGUE1Z DOMINGUES
O mais confortável salão.
Cozinha pnmorosa.
A primei-a casa que possuo um fogão

Modelo pura refeições- rápidas.
Canja especial c optimas ceias ás 2*2

horas.
Menu:

Amanhã ao almoço:
Vitella au' sauce llione, calda verde á

minhota, feijoada familiar, carurú á
bahiana, marreco ao molho pardo.

Ao jantar:
Peru à brasileira, frango á diplomata,

carneiro assado com lentilhas.
Especialidade em frios. MONUMENTAL

GARIlAFEIRA.

CAFÉ' SANTA RITA

))
DELICIOSA COMIDA

Obtem-se cozinhando-a nas afamadas
panéllas de pedra «Mineira1') Deposito:
Daznr Villaça.— 126 rüa Frei Caheca.—
Louças ferragens, tintas o trens dc co-
zinha por monos 20 •¦; que lias outras
casas, .¦'¦:¦:¦;¦ •

Massagista manicure
Diplomada c chegada agora da Euro'

pa, especialista. Cm massagens vibralo-
rias, electricas emanuaes,'no'rosto, No-'
vo systcmii, por exlincção completa dos
peilos sem dor, cm cinco mitmlcs,
Pcdicura. Itua São José n, 122, !• andar,
Teleplione 3.419 Cential.

\èí k [iii armado
para canalisaçãc de águas

VELLON, MOREXiIíI & COMP
Praia do Cajii n, 08. — Telep. Villa 199.

Fabrica de vigas ocas .ile cimento ar-
iiuulo, vergas, liigcol.is para divisões,
mnis leves e econômicas de que qual-
quer outro artigo similar, w

Vigas-madres massiças e postes para
cercas.

Pó de arroz DOSA
Medicinal, adherente e per-

rumado. Lata 2!fooo.
Perfumaria Orlando Pangel

Cabellos brancos
Usae brilhantina «Tiiumpho» paraácas-

lanhal-os,. Frasco 3Í000. Vcnde-so nas
seguintes pcrfumarias: Dazin, Nunes,
Casa Postal, Garrafa Grande, Cirio, Her-
liíáiihy c Granado & C. c em Nictheroy,
drogarias Barcellos, Mixta e Lopes.

ALTA NOVIDADE
MM

Folhinhas e Blocks
para -1 9-1 7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

Â^mY^k^ltfLmmmmm^^EàmTm.ÁWmWmmm^^-^rMmWMmyí'' ^Êm*mmmm\
mKm-^jlkwz3mn-~W?^L

W^H. '\Hhu|I v'jBa9a^Lr

^m\rÊÊM^mT&E£?tím\mmwGmmimmT

llua do Acic n. 81. Teíèphone 1101 Norte
c rua Marechal Floriano, 22. Teleplione
1.218 Norte.

-CAMPESTRE-
Ourives 37. Tel. 3,666 Norte
Amanhã ao almoço :

. Colossal cozido.
K a bacia com canuií.
Arroz de forno á minhota.

Ao jantar 1
Leitão á brasileira.
Capão atix olives.
Muqueca de garoupa.
Camarões tonados.
Todos os dias o «menu» é

variadissimo.
Provem o delicioso vinho branco em

botija.
Preços do costume

RESTAURANTE RECREIO
Grande casa dc petisqueiras onde sc

en'entram sempre ns melhores petis-
queiras desta capital. Tem um grande
caramanchão ao ar livro.

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

Curso de preparatórios
Mensalidade  25*pooo

Professores do Pedro II; obteve nos c^xa-
mes do anno passado 121 appfovaç.oes.
Nenhum dos seus alumnos foi reprovado.
Itua Sete tle Setembro n 101, 1' anil. r.

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refrigerante, sem.
álcool

I III
usando o suspensorio Elcctrico-Ma-
gnetico do Dr. Wilson. Cura infal-
livel e absolutamente certa dos OR-
GivOS enfraquecidos por uma moci-
ilude desregrada ou uma. Velhice
prematura.

DEPOSITÁRIOS
ME RI NO & C.

RUA DO OUVIDOlt. 103—Rio
Rcmcttem-se catálogos deste

apparelho. Representante cm São
Paulo:

JANUÁRIO LOUREIRO
RUA 15 DE NOVEMBRO n. 7

Leilão de pente
Em 24 de Novembro de 1916

L. GONTH1ER & C.
Henry & Armando suecessorca

CASAFUNDADAEM 1867

45 - Rua Luiz úe Camões 47
Fazem leilão dos penhores

vencidos e avisam aos Srs. mu-
tuarios que podem reformar ou
resaatar as suas cautelas até á
véspera do leilão.

Mechanica
Officina montada moderna-

mente faz peças para macliirias,
obras de torno, engrenagens,
solda metaes, carrega acumula-
dores. Rua Senhor dos Passos
n. 82.

A IDEAL
Moveis e tapeçarias

- RUA S. JOSÉ' -
Teleph. 5.324 C.

HOTEL AVENIDA
O maior e mais importante do
Brasil. Occupnndo a melhor tsi*

tuasSo da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores clcctrlcos.""requericlá annual dc 20.000 clicü»
js. Diária completa, a partir da

I0S0UÜ.

End. Teleg. - AVENIDA
RIO DE JANEIRO

Professor
Um acailcmico ile iricilicina c 1,11 lotiga

priiliaiile porltiguez, fmiicez, uritlinicticu.
i; gçogriipliitt oll'erede-so paia lecciunai' ein
casn ile familia Iieecioiiá o curso |)fi-
mario em sua residência. Una l"onscca
Telles 43, São Christovfio. 1), Carneiro,

Vendem-se
Jolas a preços baratissimos. n:i

rua Gonçalves Dias 37

Joãlheria Valentim
Teíèphone v. 994 — Central

Haja Petróleo
O melhor tônico paaa os ca-

bellos. Vidro 4$ooo, pelo Cor-
reio 5!poòo. Encontra-se em
todas as pcrfumarias e no deposi-
tario A. Abel de Andrade. Casa
A Noiva, rua Rodrigo Silva 36.

Teleplione 1.027

LOTERIA
UE

6. PAULO
í JQarantida pelo governa ao

f «ti *tatada

$exta-lelra, 17 do corrente

20111010
Por i$8oo

Bilhetes á venda em todas
os casas lotericas.

CABAI1ET RESTAUnANT UO

CLUB DOS POLÍTICOS
RÜA DO PASSEIO N. 78

0 mais chio c elegante desta capital—
Rcndez-vous da elite caneca.

CONFORTO, LUXO, ARTE, BELLEZA

HOJE HOJE
Estréa da celebre cantora franceza NI-

N0N PISRLOZ (a verdadeira pigolotte).
INEGUALAVEL suecesso da «truupo »

do artistas sob a direceão do elegante ca-
baretier brasileiro (unicu no genero)JULIO
MORAES.

FERNANDA BRIAND, cantora á yo*.
LA FLORY, cantora italo-franccza
OLGA BRANDINL estrella italiana.
ANITA BOSCHETTI, excêntrica italiana.

Todos estos artistas são contratados cx-
elusivamente pela cmprcia A. PARIS1 & t.

Orchestra de tziganos sob a dircecã
do popular maestro PICKMANN.

SitatWHUi-i-GHANDIlS NOVIDADES.

Glnema-Ttaeatro S. Josó
Empresa ^asclloal Segreto

Companhia nacional, fundada cm 1 de
julho de 1911 —Direcção scünica do
actor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchestra, José Nunes.

HOJE HOJE
15 do novembro do 1916

A'» 7 o 8 3/i—1» o 2« sessões
A revista fantástica

M CASA DA SOGRA
A's 10 1/2-3" sessão

A hilariante farça

A [iOilJIl'
Os espCctaculos começam pela exhibi-

ção de ninls cinemutogrftphlcos.

Sexta-feira, « première » da revista de
] grande monlogem-DA* CA' 0 PB'.

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO -

« Tournóe s Crcmilda d'Oliveira

HOJE: HOJE
SENSACIONAL NOVIDADE

Duas sessões — A's 7 3/1 c ás- 9 3/i
RECITA DÉ GALA

A notável peça em tres aclos, do illus-
tre oscriptpr pulricio JOÃO DO RIO

EVA
Uva, CREM1LDA D'OLIVEIRA; Jorge.

ALEXANDRE AZEVEDO.
Moveis da Marcenaria Brasileira.
. Amanhã, ás 7 3"/-l e S 3/1-EVA.

SsguiuliiTfeira, 20, grandioso festival
artistico do aclor ANTÔNIO SliítTÍ.V—¦l-eosfão-O ÁGUIA—2» sessão—Ó CA-
NARIO.

Dia 24--d Pi'omü'1'o a ilu ooerela—A
DUQüliZA DO BÀL TABAlllt».

j

THEATRO CARLOS GOMES
Companhia do Kden-Thcatio, de Lisboa

Empresa Teixeira Marques — Gerencia
de A Gorjão

Anniversario da proclamarão da Ropublica
HOJE —HOJE
Duas sessões—A's 7 3/4 e 9 3/1 da noile

Formidável suecesso desta companhia
¦A revista cm dous netos e oilo quu-

dros, de Ernesto Rodrigues, FclixBermu-
des o João Bastos, musica dc Felippe
Duarte' e Carlos Ciilderon

DE CAPOIE E LENÇO
Tal qual foi representada em Lisboa
Patota Alegre, HENRIQUE ALVES—

(Cpinperes) — Micnrème, MARGARIDA
VEI.LOSO. O cabo Elysio, Papa-Jantiires,
CARLOS LEAL.

JOÃO SILVA, MEDINA DE SOUZA,
LUIZ BRAVO.

Toma parle Ioda a companhia
Eiiscennção deJAYME SILVA. Direcção

musical de BERNARDO FERREIRA.
Sceniirlos o guarda-roupa verdadeira-

meale deslumbrantes;
Amanhã, duas sessões—DE CAPOTE E

LENÇO. Em ulUuuu repr-isenlacies.

Mfrjf*~ífiffiwi!!r**r^*í

PALACE THLAíBE
Grande companhia italiana de ope-

rotas VITALE
CYCLO TIIEATRAI

HOJE=
BRASILEIRO

=HOJE
Quarln-feira, 15 ile novembro—

ESPECTACULO DE GALA
A's 8 3/4 da noite, deslumbrante

« soirée » com

CINEMA STA1,
Suecesso incomparavel do BERT1NI,

PINA GIOANA, MARIA GIOANA, Cl-
PRANDJ c POMPEO POMPEl.

A empresa ga ante quo são as ul-
limas representações dcslqs peças,
por tor a companhia de partir paraS. Paulo. Bilhetes á venda na bilhete-
ria do theatro.

Amanhã e depois cspcclaculos de
beneficência no Theatro Ljiico,

Sabbado e domingo—Primeiras—e
únicas representações da opereta—
SANGUE DE ARTISTA.

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & C.

Grande companhia ituliaiin de operetas
CARAMBA-SCOIÍNAMIGLIO - Director
artistico, Cav. ENRICO VALLE-Dirc-
cção musical do maestro G1USTI

HQJE — A's 8.314 - HOJE
Recita dc gala

Primeira representação da qncrida
opcrela

Angela Didier, MARIA IVANISI j Julieta,
STEFI CS1LLAG; Renulo, Condo de Lu-
xeniburgo, WALTER GRANÍ; Princiiio
Basilio, LUÍGI GONSALVu ; Conilessa Ko-
kusof, Ailcliá Baratelli; Brissard, pintsfjENRICO VALLE ; Sérgio, notario, Zanon-
Polegiini, G. Mussi; Anatolio, G, Tozíí.

Desltimbranle « mise-en-scèuo» dc
CARAMBA.
—Amanhã, quinta-feira, 8» recita de as-
signatura, a novíssima operetr de Lco
Fali. aulor da PR1NCEZA DOS DOLLARS-LÉSMtMfl-LLEUSES.

CABARET RESTAURANT DO

CLUBMOZART
A elegante bonhoniiií're du rua Chile, 31

Hoje, ás 9 horas, cnlossil sqcccsso
do programma do artistas soli a (tifecção
do ARISTOÇIiATICO cabarelier.ClUSTlNO
MINERVINI, cômico moderno, o mais
querido da élile carioca.

HOJE, inonumciiliil suecesso ile ITÁLIA
FRINE, celebre cantora lyricuituliana. Pela
píiineira vez nos cubarcls do Rio de
Janeiro será cantada no Mozart a entrada
do Frou-Frou da novíssima opereta-LA
DUCHESSA DEL BAI. T.UUIUN'.

j, Piograniiiiii:ITALIA.FfllNE, Cantora lvrini.
LA BELLA S11.1ANA, estrclla italiana.
G. e M; MINERVINI, no novo repeitonp.
VISCONDE ABELARDO, celebre vem

triloquo. . .
LA CARMELITA, ilnnsnrina hcspnnliõla.
ROS1TÁ, cançonclisln hespanhola.
RAUL, fadista portugiioz.
UOSINA, caiiçonctislu lixíetitrica;

ARTE, MUSICA, FLORES
Orchestra do tziganos, sob a ilirpeção

do professor brasileiro ERNESTO NERY.
Todos ao Mozurt. Ninguém falle,

i Na scmana.outias moiiumcntucs í>slría«.

zikà


