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As disposições de seu novo presidente
0,1).', Rodrigo Ocliivl. . coiiM.liot- geral«in Itopiibliea i- professor do Direito Intcr-

jiiicloiiiil Privado na Faculdade do Seiencia»Jurídicas o Soclaes. «'Iciio presidenlc do In-Stltulo da Ordem dos Advogados, toma pos-

- -. O Ur. Rodrigo Octavio
st- boje desle cargo, cm sessão solemne(laquclli. corporação.

S. S. v.ie substituir ali o Dr. Ituy Uor-bosa, (jue por algum tempo esteve á frentedos destinos do Instituto. A propósito daiilta i.iveslidura que foi con ferida a S. S.,livemos ensejo dc uma palestra sobre a
nova orientação que vae ser dada ao lu-si itu to. O Dr. Rodrigo Octavio recebeu-nos,
pcln manhíl, no amplo salão de estudo ondeS. S. trnballia, ..<> silencio recolhido da\illit S.vlvio, em S. Clemente. Còihò visse-mos (jue não nqs seria pcrmMtido tomai*muito lempo de quem estava entregue aserio trabalho, abordámos logo o assumplo
pretendido :

Desejávamos que nos dissesse algumacot.su acerca do que pretende fazer no des-empenho do cago que acaba de receber dosseus companheiros de classe.Apcilns direi que pretendo trabalharempregar o meu esforço paia que o Institutotrabalhe. Considero uma alta- investidura ndisliiiççãq que me loi leila; acho lucs.i.o quemaior honra não. pode ambicionar tini aelyo-
gado; .-i,iis'-viin.- (jr-"iii'ci'iteí só como ninahonra, sinão como um passo dc esforço cfrahiilho. Apezar de me serem pouctrs ashoras do dia para os serviços que liio in-etlinbein, estou certo de que encontrarei tem-
po preciso para consagrar aos interesses da
classe (pie é minha.

li que orientação pretende V. S. darao Instituto '-'
O Instituto dos Advogados é uma velha

instituição que, apezar do prestigio das il-lustres personalidades «ine lhe tem dirigidoos destinos, elesde Teixeira ele Freitas alé
Ruy Barbosa, nâo se collocou ainda na po-¦lição que lhe cabe na formação elo nosso
direito e mesmo como órgão representativo
da classe.

-- E por que '/
Isso porque o Instituto, salvo pequenosperíodos de revivesceneia social, lem estadosempre abandonado por grande numero doSeus sócios. I-Ia um pequeno e valoroso con-tingoiile dc impertei-ritos amigos do Insli-luto que o freqüenta. Mas isso nâo basta

para que elle lenha o prestigio que deveFiT e possa desempenhar cabalmente a suaelevada missão. A primeira necessidade,
Vois, e que para satisfazei-a cu empregareiiodos os meios, é a freqüência dos membros>io Instinto, mais do que a freqüência, a par-

Uclpacdo dlrccla dclles nos seus trabalhos.No dia cm que as scssí.es do Inslituio pu-derem registar a presença du bom numerodos advogados que constituem o ornamento(lc nosso íuro c a gloria tle nossas letras
jurídicas, a partida estará ganha; o maisviril do si mesmo, lia entre mis in nu meras
questões jurídicas (me silo controvertidas e
quo as discussões do Instituto podem con-correr grandemente para esclarecer o resol-ver. Varias vezes lem «i governo consultadoo Instituto c muilo conveniente seria «jucessa prnllen sc genenilisassc em tudo quemicros?., a vida Jurídica nacional. A cx-
peric.ieia e o saber de experimentados «ei-vogados, ao Indo da curiosidade estudiosa oIiilelJIgcntè «los novos, poderiam, sob cs<e
ponto de vista, supprir » falta do mitigoconselho de Estado, no qual eram subinet-tidas as questões dessa natureza. Para isso,porem, será preciso que o Instituto adquiraa fama de uma casa onde sc trabalhe e náqunl ns papeis mio fiquem dormindo naspastas das eommissões; Oulro aspecto qut-pode tomar o actividade do Instituto é orelallvo-aos Congressos Jurídicos Nueionaes.•Nossa Federação tem muitos problemas queinteressam a vida còiniiium pos Estados;suas relações cn... a Ci.iiio. qucslõcs «pie)ate cerlo ponto, correspondem ás relaçõesinlcrnacioiiaes denlro do inundo civillsãdo.Ii i'in congressos jurídicos; de cujos trabalhosparticipem membros «Io luslituto, represen-tantos, dos Tribunaos, «Ias escolas dc Direito,dos governadores o presidentes dos listadosnua se pode preparai- d Icn.-cno para as so-Jiiçocs legues que ao Congresso Nacional cao puder legislativo dos Estados (caibauai*. Hasta lembrar nessa ordem de idéasa matéria processual c í> grande beneficio

que de sua unificação sc poderia obter. Issoque c impossível alcançar pela acção legis-lütivi.. pura c simples, porque á União comoaos balados cabe legislar, cada qual parao sc. lado, salvo processo, não será díffieil
que se alcance por uniu espécie dc convenção
interestadual, que depois recebesse n san-cçao legislativa dos Estudos adliorciites.160l)r. Nilo Peçanha, lia nnnos, quando pedi»primeira vez foi .presidente do seu listado,lançou os gerincns dessa fecunda idéa. liou-vc trabalhos preparatórios, convocou-se oCongresso, mas mio chegou o dia da rc-união. Do mesmo modo está acontecendocom o qongresso Jurídico, resolvido e jáconvocado. Por falia de uniu iniciativa vo-liiiitiii-iosa e «Ie uma acção persistente oCongresso' desde alguns i.iiiio.v se vei» rclar-ilando e já não se fala nclle/É' preciso qneisso deixe dc ser assim: parti conseguil-o,cu vou trabalhai*.. Para conseguil-o será, en-treliinto. indispensável a collaboração demeus collegas. Kntre nós, especialmente nes-ta capital, não ha espirito de classe e écertamente esse espirito que, determinando;. solidariedade, pode levar a cabo o empre-liendiincnlo. Olhe, vou dar nm traço cara-
cleristico da ausência completa «lesse espi-rito cm nosso mejo forense c judiciário :acabo de ser eleito presidente elo Instituto,
honra que colloca uni advogado no primeirologar enlre os advogados, Pois", bem, os jor-naes noticiaram minha eleição e eu, quelenho razão para acreditar não ter crendonu minha clasáe só ítritlpatbias cm torno dcmim, eu recebi, por junto, como manifes-taçao dc solidariedade de meus collegas,alem de oceasiòiincs cumprimentos, a visitapessoal do Dr. Philadclpho dc Azevedo, umtelegramma de S. Paulo do Dr. Spencei-Vampré e ura cartão do conselheiro Au-
gusto. da Silva. Só. Isso, porém, não medosanima. Acceito a investidura «juc me of-fereceni os collegas elo Instituto porque mesinto com a necessária coragem para arcarcom as responsabilidades de um programmade í-esurgimchto. Esse è o meu verdadeiro
prograimna.
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OS MODERNOS IUPINS
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(Especial para A NOITE)

llueiws Aires, I de novembro,
.lornius chegados dc Hespanha. trazem aquiou pornienorcs dc um caso interessante,' E*mula mais nada menus o pequeno "ooinptc-

ívndu dns aventura» dc um cavalheiro quelia pouco lempo lindou cá pelo Prata.Em novembro dc 1913, o vespertino porte-
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A SITUA-ÇAO NAVAI. DA INGLATERRA

Eduardo Arcos Abuli, sua amante c o filho
nho "Critica.'* publicava, acompanhada «lorespectivo retrato, a nula seguinte: "Matri-
çuJou-se na escola do prestigioso Mareei Pail-leio o cavalheiro "sporlsman" licspaiiholi-.tiiiartlo Arcos Abati, cujos propósitos são os(lc. tomar parle no concurso dc aviação a ce-lebrar-sH em dezembro, c seguir logo viagem
para a liuropa, afim e!c tomar parte uas graii-

3IELHORAMENTOS FERRO-VIÁRIOS

Uma velha aspiração que
se íorna em realidade ?
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linha interrompida mostra o traçado da nova linha ligando Porto das

Caixas a Entroncamento
O governo do Estado do Hio encerrou aulc-

limitem a concorrência para a construcção tie
unia linha férrea ligando Porto das Caixas,
delação da linha fluminense da Leopoldina
Itiiilwiiy, com a de Entroncamento, da linha
Jo norte, da mesma companhia, para que se
fuça eoiiiniuiiicação clirecla entre Victoria
Ciipiliil do Espirito Santo, Campos e Mticuhd
C cslii cupitnl, na Praia Formosa.

Esta linha a ser construída terá 38 lii-
loiiictros e passará por Magtí. Com a sua
exploração, a Leopoldina, que, segundo cs-
turnos informados, singularmente não con-
correu, terá extraordinárias vantagens, fa-
zeiidp mesmo cessar o penoso serviço mari-
limo que 1'az através a bahia ele Guaiiabàía,
cómqiianlo o facto se constitua num incon-
testa vel melhoramento.

A linha Porto dns Caixas a Enlroiicamen-
to tem ainda um histórico notável, devido
fl concessões, passadas, já caducus, dadas em
virtude da lei n. 157, de dezembro de 180-1, .,
«o Estado do Rio, e da. autoria do Dr. Ame- nha nariueí/a capitai ha cerca de dez annos,

rico Wcrneck, enlão deputado á AssembléaFluminense, lei tle liberdade anipla para as
coiistrucções ferro-viarias" no listado do Rioe eme foi lão mal aproveitada.

Agora parece (pie se vae ultimai- nquellnaspiração. Eni breve os trens dc Victoria
Campos e Alacabé virão ter á Praia Por-mosa.

Até lá a nova estação da Praia Formosa
(obrigação, aliás, contratual), estará levan-
tada ?.,,

.Será a fusão do útil .io agradável.
¦— » ***** -

Morreu o embaixador alie-
mão em Vienna

LONDRES, 16 (A NOITE) - Sa.be-se
aqui ter morrido hontem ile tarde, repeti-
tinaniente, cm Vienna, o co.itíe tie Tscliirs-
chky e Bogciulorff, embaixador da Allemã-

. .. ,..., ,,.,,,,
des provas semanaes

0 joven Arcos Abati, com Mirámoi), elfe-ctuou, no iierodromo de Lujano, algumas sal-tias no "Farman", destacando-se jiclos pro-gresso» «me regista dioriamento no modernosport . Leram ? Então leiam agora isso: "-\
policia de Miulritl deteve cm San Sébastiaii omesmo Sr. Eduardo Arcos: -'S. S." deviaajustar contas com a policia allemã 1'' "Pas
clnc'1 não é verdade ?

E fica a gente sabendo que esse senhor c'apenas- um refinadissimo VellíacÒ intelligcn-lc. Debaixo das "peimas" do aviador eslavaescondido o pello russo elo perigosissimo "sou-
ris et hotel . Dpn Eduardo è, tio fim de con. I -nessa outra li:tas, tiui digno cnuilo do nosso fnllccido "Di-.J (Ia ConstltuiçíAiitoiiio'Ilde tao "saudosa" memória. . /fltribtilção lis--JicWy — çomoje conhecido — d um homem ' -
ue esiatura mediana e corpo inusc.uloso. Orosto, oval, é tão delicado que óffcreee unigrande contraste com o seu tronco c mem-bros-de atbleta, Os olhos, negros, grandes, ai-go desorbitados. Cabello comprido e na 1'ou-te uma precoce media branca, já aos trintaannos... O traço principal da sua figura é ?dislincçao — esla dislincção esquisita quesempre revela profunda superioridade. E éella que ...imediatamente prende, tal a syni-lüithiii c u confiança que inspirai

lv norte-americano. Em creança manda-rain-n o parn Barcelona; para a casa de tunastias muito ricas e ainda mais religiosas. Ahi
preparou-se elle para duas profissões: paraengenheiro mecânico e para a marinha mer-cante. As tias, um dia, ca'sai-ãm-n'o "a mu-
quo - (va nio homem soffrer máiòr violen-ciai); elle, porém, não estava por isso e láunia vez, dominado pelo seu caracter avcni.u-rciro desejoso de perigos e emoções fortes,mandou iis favas a esposa, as lias e a pazaborrecida daquclla vidinha monótona... eganhou o mundo 1

Foi uma "loucura", talvez; porém, diz elleque ninguém jamais poderá imaginar o quan-co a sorte lhe sorriu desde enlão...
Uma vez atirado á sua vida de aventuras,liddy poz-se a andar: em Nova York o vemosarmado dc titulo liespaiilíol, amante dosspoi-ts, e que aliás obtém um campeonato derevolver c nome dc esgrimista; em Costa Ri-ca, tlomador de cavalios e mais com a honradc ensinar cquitação ao próprio presidente daliepubliea... que era para que mais tardenao viesse a acontecer a este o mesmo queaquelle outro qne, presidindo um puiz mui-lo engraçado, despencou òo cangote do cavai-to de corridas, cm epie assistia o "desfile" dcuma "parada"; em Guatemala, soldado deverdade, com u pclla furada e tudo; na Ar-¦ientino, aviador; na llalia, estabelece-se ávia Plínio, como. cseulptor; em Habaua,literato (I) etc, etc... .

Pois foi justo quando elle voltava ú Hes-
panliii, para entregar-se — segundo declarou— a ...nu vida tranquilla e dc trabalho... quea .policia allemã se lembrou de pedir a sua
prisão!..,

Eddy tem unia amante e os dous tem umfilho.
Foi em Buenos Aires. Leonor Fioravanü,argentina, de origem italiana, ia todas as tar-des, de automóvel, levada pelos pães — ricose com posição official — ao aerodromo deLujano, cm 1913. Abi, enamorou-se a meni-na hlconor do joven Eduardo, donzel deste-nndo e que "voava", como os modernos. Tal

qual nos romancesI Eddy levou-a no "Far-
inan"; voaram, voaram, voaram muilo... e,nuo fora ti gazolimi se acabar, ainda mais le-riam voado,..

Quando baixaram a lera já tinham combi-nado outro "vôo",.. Desde então uniu o seudestino ao de Eddy: não sc arrepende. A d o-ra-o! Elle é tão bom — diz — tão nobre, tãocarinhoso, tão valente, tão cavalheiro!...
Eddy tem uma caveira. Pertenceu a umamulher que se suicidou "involuntariamente'*;

(.onheceu-a Eddy eni Guatemala. Mulher vi-ciosa, degenerada. Eddy c ella, juntos, fu-,mavam ópio, tomavam ethcr, injectavam-se-
cocaína. Dahi até se abrirem o peito para,pela troca ele sangue se embriagarem... foiapenas o pensarIPorém, lá dc uma feita a mu-inersinlia cortou mais fundo... c tuic! Quali-elo o companheiro — sempre o Eddy --' vol-tou, por sua vez, daquclle indescriptivel esta-do, que seria tao bom si não fosse tão perigo-so... iria e sem vida a achou!As relações e o dinheiro livraraiii-u'ò a elledas conseqüências... Foi quando lhe vciu ámente a nfeo excêntrica. .Certa noite "com-
prado o eoveiro, á hora solemne eni que nosromances de capa e espada se perpetram oscrimes e os raptos, "á Ia luz de Ia lunii", ahi-lios desenterraram aquelle corpo que em vidate.ra todo um capitulo de aberração c vicios...Hoje, a guisa de "porte-boiiheur", e dc et-cellenle ' gancho" junto ás damas impressio-iiaveis, guarda-a, servlhdo-se delia ainda tiatornni que o leilor verá.

Eddy e sua companheira peregrinam pelosDons hotéis, preterindo os das grandes em-presas, como a Ritz. poi- exemplo, em (pie mui-Io se gasta, mas por isso mesmo onde a "co-
lbcila- e sempre forta...

Elle e- a amante, em eéi-las òccasiõêsi ves-tem o clássico traje de malha de "'"anlonias".
bm caso de perigo a caveira lllumina-se pelapressão de uin botão... e o hospede cãlídiilã-tu passivo a ser roubado, apanha um susto desletamanho, de que se aproveitam logo os douspara... uma retirada estratégica!.,.

Hoje isso tudo acabou. Na prisão de Ma-dritl, íncommunjcaveii, até tomarem o caiai-nho de Berlim, iá estão os dous aventureiros.
Hfíul Gomes

Ao «uo disse anlc-hontcm a esla folha um<[«js (lcluiludhs do ülslrllo Federal, u lei que«¦- uo prcüldeiile dá liepubliea o direito donomear Inlénuéipn municipais, ehcoiilrãi-Ãnesse ponto decidida opo.lçio nu Câmara;A taniiu-a assistiu nlliu esto ano a umdoi mais belos debates a lal respeito, entreo Sr. Atranio de Mello Franco c o Sr. Ar-nolpho Azevedo. Poi uiiiii discussão serenae elevada, mas çm que, dc parle 
'a 

parte, oscoiileiiijôrcs reveliir.uu um grande ardor. OSi*. Afi-onlo dc Mello Franco sustentava queo prezideute podia nomear os intendentes:o M-., Arnolpho Azevedo negava,i. cia o Sr. Arnolpho quem tiniu, razão.i ara demonstra-lo, não «i necessário mos-trai- toda a erudição, que os dois ilustrest«pulados gastaram. A procurar o espiritouas jeis e a interpretar Iradlções históricas,e lacil perder-se cm caminho. O mais sim-
1'Plçs'iconsiste, portanto, cm tomar :. Consli-
j tuição c intcrprcla-lii simples e, até, si se
, pode dizer islo, iiijciiiiiimcntc.
{ E* uma regra de interpretação dc leis, so-
] in-o a qual ninguém tem duvida, qu0 niincn¦ « devo iiitcrprelar um ai-tigo ou disposiçãotio qualquer lei, pondo-o cm dezucordo com[outros artigos ou parágrafos da mesma lei.
j Nftua mais elemcblaiviieni mais indiscutível.Assim, da interpretação cOiistitucional tleIkqunimiei' artigo não dc\e rc/.ultar nem di-
j miiiulçiio, ncu) alimento, nem modificaçãoi (ie; qualquer outro artigo da mesma Consli-
] tuição.

Ora, sem ir mais lon.je, s«i com esta pre-missa, que é da mais ortodoxa e indiscúti-vel lermeiieulieii; sc prova íi iiiconstilucio-íi.-Jidiidc da nomeação de iiilcudcnlcs.
Ha, ele fnto, cnlro us atribuições do Con-gresso .1 do orguuigur o Distrito Federal.-Mes essa organização tem de ser feita sem

que o Congresso modifique nenhum outroartigo da Constituição. Ora, si sc dér ao
prezideute da liepubliea a atribuição de no-mear intendentes, aumenta-se a lista dussuas afribulções com uma a mais: a tlenomear empregados municipais.

Pola Constituição cie só pode nomeai- ein-pregados federais.
Quando sc votou o nosso tcslo básico oprojeto do Governo Provlzorio consignava

que o Distrito st-rii, administrado por mito-
cidades federais. .^.Constituinte expressa-menle ordenou que se substituísse, a expres-sao pedebais, pela expressão municipais, Xão).a, por conseguinte, duvida que este adie-ttvo nao foi epiprçgado por acazo c que 

'as
duas couzas nao são indiferentes.

Assim, o dilema é este :ou os intendentes que 0 prezideute no-mear suo empregados federais c, nesse cazo,
yiola-sc o art. 07 que confia o governo doDistrito a empregados m>inlcii>ais ;ou esses intendentes são municipais e,iicssa outra hipoteze, viola-se o art. 48 n. 5.... ,\„,,.:...!„.-0> flCreccnlttiiifo-se unia nova

(lo prezideute. quo só tem.•nmpeteno.a para nomear funcionários fe-¦sderals.
' EslÇ «ão é o unico argumento conlra omedida; mas tem a vantajem da simplici-efade, pois «tue pode ser formulado cm Icze.sin termos da mais ampla generalidade :Pela interpretação izoliida de qualquerdos artigos da Constituição, é lícito ampliaras atribuições do qualquer dos poderes con-slitucionais 1".

A resposta a esta pergunta, que não podescr duvidoza em um rejimen "de poderes

Ilinitntlos'*, como t* o nosso, solve a duvidasobro o cozo cm debate,
Ha. porém, quem pergunte :—-E por que, nos Esliidos-Unldos, í o pre-zidcnle dn Itojiublit-a quem nomeia os tnl-nilniiilradúrcs do Distrito Fulcral ?Porque lá, cm parle alguma, n Consli-tuiçno ordenou que esso Distrito fosse go-vernadò por aulorldadcs municipais.Ií por que na Arjenliiiii se laz o mesmo

que nos Eslados-Unldos ?-—Porquo lú, bem expressa menle. a Consli-tuição determinou que o prezideute «lu Rc-publica seria «. chefe liucdinlo c local duCapital «li. Itopublico.
No que diz respeito m> Distrito Federala nossa Constituição min é só dlfei-cnto daiiorte-ainericana e da arjcilina : é radical-mente niilngonicii.
Nâo cabe aqui a longa discussão «lesseca/o, «pie cu penso ler leito em um dosmeus livros (Pontos di: Vista — p. 291).Ila muito (inon, lenha grandes esperan-

ças de iimii melhora da Bituaçiio desle Dis-fr.lo, si se fizer a modlftcocAo «tue s© pro-.icin. E. ainda ha poucos dias, esle mesmo
jornal tirava argumento contra a outono-min do Distrito do fato dò Dr. WòiicéslnuBraz sc ler oposto u um escândalo proje-lado pela Light.

O argumento vale pouco.A /.qi/i/ está de posso dos mais estupendose inp.iislriio.zos favores. Quem os concedeu ?
Aulorldadcs federais, cm alguns casos; cmoulros cíizos, prefeitos nomeados pelos prezi-dentes da República. Notcr.se (|iie, na Prefei-tura, nem ao menos ela leve nunca o trn-liiilho de ir pleitear «o Senado a derrubadado vetos: foi sempre, em primeira mão, dos
próprios prefeitos, c quii/.i sempre cm vir-lude de simples autorizações, que ela ob-teve tudo quanto qr.iz... Tudo !A «luestão não é, pòrliuito, dc instituiçõese sim do pessoas.

Atualmente sente-se no Dr. WonceslauBraz um lundo de iiicorrnpllvel honestidade.Nfio só iiicorruptivel, como vijilante. E' forade toda duvida que alguns pelo menos dosprezidentes da liepubliea que o precederamigUi.Iai-am-n-o em honradez. Nerii Iodos da-vani, porént. grande atenção aos negóciosdeste Distrito c, mesmo na administraçãoiçdçral, mio vijiavam tle muilo perto a se-riedade dos negócios c uegoeiatas. que _.cfaziam em torno deles. •
0 que este Distrito preciza não é lautode leis novas, com., dc quem execute as

que estão em vigor, com probidade e como conhecimento exalo das suas necessidadesadministrativas;
A* frente dele já foram colocados homensmuilo ilustres; mas que pouco sabiam d.isuo administração. Essa administração nadapossui dc sublime; mas todas as couzas,ainda as menos sublime-, têm; apezar disso,a sua técnica

II 1 inirta ali1
' -V^-fc.^"» j»"s sf \y*0

IL» U £il ÉS [1ÍH9S
•*V^*V**V_'~S_i'-w-x ¦*-»* >._»*N.--\-,

LONDRES, 16 (A NOITE) - A sessilode hontem na Câmara dos Comrmins entrou
pela noite denlro e rcvcstlu-sc dn inaxi.ma impo;tanc.a.

Discutiu-se a situação naval, sendo lar*
gamente apreciados os cffcitos da campa-nha suoin^iiiia alIcntS.

A discussão iniciou-se por um discurso ilelord bydenham, que falou longahtcnt«j saAbre a sijui ..o da industria de cdnstr.ççSílnavaes. icri..inou convidando «t tfovoriK) 4explicar/íl C:mara quaes as medidas qutja ura-Bretanha e os demais paizes iilíla-dps pensam cm adaptar paru que nâo vc**niiam a faltar os navios necessários «-«jserviço dos exércitos e aprovisiiinf...ion<«jdas populações civis. Disse ainda lord 5>Vdenlmm haver necessidade ImpfescindJvel dosgovernos aluados tomarem medidas iciden-es a entravar a campanha submarina ablema, visto que os effeitos dessa cíiinpa-nha sao ma.s sérios do que o líoveriit*pensa.
Falou depois o almirante lord Cbarlç$Beresiord, q-e representa na Câmara o (lis*trlcto tle PortBmoutli. O seu discurso f«.i ((«)violenta opposição ao governo, semlo mui*»

=-ss--^iys.

Um bjrii)>'':',,i e um instrumento rudimeu-tar, (pie os gai-ôtos t<„am. Si, porém d'"-som nm birinibiiu a um grande piaiV-slncomo Artlmr Napolcão, é tle crer quj, nomenos no primeiro momento, ele não sor-nesse tirar desse reles' instrumento ns efei-tos que dele tiram sem dificuldade muitosmoleques dé rua ignorantes,, i.iiiiltos, mastendo a pratica de loca-lo.
Este Distrito tem sido o birimbau con-fiado a grandes pianistas, a excclsos vio-linislas...

Mmlciros c Albuquerque

...iprasiif
tóíiWíiiõffliarà

da ma do Suvi.gr
• Uni despacho tclegraphieo partido de Parisas o o 15 dc hontem trouxe a triste nova doítilleeimeuto do Sr. Francisco Portclla sóciosolidário da firma V. Portclla & C, proprie-tarja «Ia "Torre Eiffcl", A rua do Ouvidor.ü Sr. rrancisco Portclla era irmão do Sr. Au-

ta bílhetí 
"mm"

l^^__f^^*-i'l!M^^^

DE PORTUGAL
DOUS FACTOS ELOQÜENTES

Lisboa, 23 — O Sr. Leotle do Rego, com-mandante da divisão naval, está no Porto, ondeloi rcalisur uma conferência acerca da guerra
ç presidir a cerimonia da eiilregii duma ban-deu-a que as damas portuenses offerccerajii áArmada. A viagem do illustrc marinheiro foiteilu por mar c, sob o seu commando superior;tprom quatro navios de guerra. Não se deuincidente algum, apezar do espesso nevoeiro
que a esquadra atravessou.

Hoiitem chegou ao Tejo o primeiro dos va-pores de pesca que todos os annos vão aierra Nova, a procura do bacalháo, o melhorc mais barato alimento das classes popularesdc Portugal.
Estes dous factos e a cireiiinslahcia bem co-nneçida de que o inimigo jamais conseguiutorpedear um só dos miüilos navios que'cir-culani nas costas lusitanas c entram e saemdos seus portos, ilemoiisram á sociedade queíi navegação sc faz com segurança iibsolt.li.graças A vigilância dais forças navaes que tle»leiule.ni os nossos portos. Tem constado porvezes que os submarinos allèmães andam porperto, si bem que o facto miiica recebesse umaconfirmação absoluta; si assim é, deve con-chur-se que elles são impotentes paru realisaros atlentados postos cm pratica noutras paru-gens. — A. V.

AaP«r?entIp petos membros da maiwlrf.«A Inglaterra soffre uma secria cri«&> —
começou dizendo o deputado unionIst.il e)continuou; «A siteação requer muita cíerc
gia da parte do governo. Chegou <• mn.mento de falarmos sem rodeios, fráricáiiieifíte. t-, devemas falar assim porque tomos «j
governo mais autocrata que tem oislldadesde os tempos dos Pharaoes, f-m au--tocrata que nniordaçou a Câmara dos Com-muns e a imprensa.»

Depois, reierfndo-se propriamente :í si-tuaçao naval,, lord Beresford disso que sio bloqueio da Allemanha tivess" -tido ri-
goroso dc-fíc o inicio da guerra r>. si avInglaterra não tivesse manifestado rpçèiós
quando da primeira phase da guerra sub-marina, a situação actual seria muito ou-tra.

Em norrm do governo respondeu o mi*nistro da Educação; lord Crewe. Abstraindoda parte f^b-lcn, a que oulro sun colle-
ga de g;tb"*iPte responderia, lord Crewe dlj.se que quanto ís aceusações dc violcnciaSfeitas ao «íoverno, elle podia declarar, comia apprqvacão de quasi todos os depiifadose dc quasi todo o paiz, que nos acluaeftmomentos a vo/. dos canhões é a unica
que se o"»5. O Almirantado eslá plena-mente s-»r-' -to com as medidas que tem(ornado emita ,-s submarinos aliem-,t;s. AiíftJtos delles foram destruídos, outros captu-rados c tanto assim que a Allemanha seviu na necessidade, depois de tr«:s mexesde suspender a sua campanha submarina'
por absoluta falia de navios. Alas, tudtjtem sido lentamente, porque de dia paradia os aspectos da guerra em terra comdno mar se modificam inteiramente. A Alie-manha ameaça recomeçar a campanha sub-marina com intensidade. Acredita que a In-
glaterra está preparada para encarar essenovo perigo.

Falou por fim lord Lytíon, que desauio-risou a noticia, publicada por um jornalda manhã, de que a esquadra bsitaiiniçaestava abandonando a sua política früdfclo-nal que era a de destruir as forças navaesinimigas. A esquadra britaimica linha hojea mesrnri política que aquella que uíloptoutha séculos. A Inglaterra pôde estar cori-fiada e secura, porque a sua esquadra, cadavez mais norlerosa, é a dominado.a i'eto*dos os mares e a garantidora da viclq-nn final.
O min.st-o do Interior, Sr. I Icrbci l Sa-muel, também falou, respondendo a algu-mas observações sobre a carestia de cor-os gêneros alimentícios. Explicou o -.iiiiiiá-

tro que a nl\n dos preços dos gênerosde primeira necessidade se vem s^niíridflíem Londres de<--de 1913. Com effòií.), iifanno anterior á guerra os preços tinhamsubido 27 «lo. agora elles elevam-se 78 ojo mais que aquelles que vigorarani
quando começou a guerra. Esse auginento,enlretanto, é universal e não somente nhInglaterra.

mom*

O Sr, Francisco Portclla
tonio Portclla, presidente ela sociedade ano-n,yma Casa Colombo, A avenida Rio Bran-eo, e morreu com 50 aimos dc edadè, deixan-tio, viin-ii e cinco filhos, sendo que quatro fi-mas sao casadas ".nesta capital, duas com so-cios da'jincsma casa coiniiicrcial, uiiia com olll', CliristianoOttoni e outra com o Sr. Hon-rnitiev Miranda, sub-gcreiite da Casa Colom-bo. O outro filho, Sr. Francisco Portclla, estaneste momento em Paris, onde se encontra-vamos seti:> progenitores.A moléstia que o vlctimou já o vinha ator-mentando desde muilo tempo c tendo se ág-
Cravado agora.

0 Sr'. Fraiicisco Portclía era cearense, teu-do viudo dc Fortaleza, de onde eru natural,muito creança ainda e aqui se entregou des-de logo ao couunereio. Depois de ter sido cm-
picgudo cm duns casas conimcrciaes, fundouo 'Preço Fixo", á rua elo Ouvidor, ele ondemais tarde, se retirou para montar o grandecstanclecimeuto a que deu o nome de "Tor-
re Eitfcl', em cuja casa "se manteve sempre,dando-Ilio todo o seu esforço e u sua aotivi-dado. Ultimamente estava residindo cmlãrls.

**m*
tf Sr. Gastão da Cunha

LISBOA, 10 (A. A.) _ O Dr. Gastãotia Cunha, embaixador do Brasil nesta ca-pitai, partiu hoje para a Suissa, afim dese subinetter a um rigoroso tratamento, con-forme lhe i_puz#ra« w mim aRdicoa ae-

A salvação da Hollanda
«7/)i dos quebra-cabeças da guerra actual6 atinar com o motivo por que a Allemanhanao sç apoderou da IJallanda logo no come-ço das hostilidades. Alguns estrategistas di-zem que lhe seria de grande utilidade após-sar-se. das bocas do RKcno e do refugio dolnider--.ee. Outros' acham 4u,. d Allemanhatem lucrado mais deixando aberta para olado dos alliados a porta da llollanda poronde lem recebido recursos qua rfe outromodo não lhe poderiam chegar".

Uin episódio qne encontro narrado numarevista ingleza talvez contribua para cscla-recer o caso.
Ha alguns annos, dahando-se em Berlim arainha Giulhermina, foi convidada a tomarparte numa grande revista militar.
Entre as tropas que lhe desfilaram pelafrente passou um batalhão dc soldados deseis pes de altura. O Icaiscr olhou para ajoven rainha com nm ar de interrogação aueparecia perguntar: , ' l
¦—Que lal acha esla gente?Giiilhermina coinprehendcu. sorriu é. sa-cudindo a cabeça, disse : '

.Veto são baslànle altos. ¦ ¦
O htiser fechou a cara.Diihi a pouco desfilava, oulro regimento,"^.'7™f '"'7«"» Pelo menos seis pése iiicio dc altura.

raüiha]0 
Hã° nll°S laslan!c ~ rePetiu a

—-Atío são altos bastante 7. — exclamou olyaiser, que perdera a paciência. Qne t/uerrttrcr vossa majestade coin isto ?Quero dizer — explicou a rainha —que quando abrimos nossos diques a atturâ

O kaiser mudou dc assumido.
- A_

Morre o almirante Veüoso
Rebello

Falieceu na madrugada de boje, ás 2 hfl.)ras, o coiitra-alniiranle reformado ''rllo«.i'
Itcbcllo, que exercia, actualmente. em com-missão, o cargo de inspector federal da Viu.çao Marítima e Fluvial, do Ministério da Via-'
çao c Obras Publicas, para o qual lora no-,'

^g|8[ ~>_g^
O almirante Velloso Rebello

meado por decreto do governo cm '2'2 íêabrrl dc 1914. Aspirante cm 17 de março dei1870 em 3 (Ie Junho de 1914 -ef-,.,-^ J
çm çontra-almirante o Sr. Velloso Rebell*
£^Iüares.^rCÍd0 

h"»oM> '"<»»'^

n„í!ilnVi,,t5 d.ias.íue ° Sr. conlri.-almirante
r_au-_ Ha0i.'a :\ rcP!*r*ií5o, onde era bi á!tanto estimado, de modo quc foi coiíi viv„alegria que seus subordinados o viram anti!hontem no seu gabinete de trabalhoSentindo-se melhor, S. S. fora -i i-onnvfiSão, donde saiu as U horas, depô s dc tVS
S coníaSTarCUta 

C d°US Offido^ «* W-toã
Foi pois, dolorosa surpresa para o fnlfiteçionn ismo da Inspcctoria Federal dc VitSifsr1 c Fiuviai a --^«t cie w

in.ferio de S João Baptista, comparecendoo Pessoal da Inspectorla de Navegação, í_)pi-esculaute do miuistro da Viação ckV '*
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£co5 e novidades
' iim Rerfli nlniiiirin Um (empo pnra ler con-
íoreiieliisi o .« nflo ier por mini mi oulrn cx-
teoilÇuQ, qui>*i ¦••••.» K gentt' t.õ li ai|iiill,M dv
iiiii'iv;iK' luisnnnl uu direrlii. I'.' ii.itiif.it, pula,
<j'.ic i> Sr. iirvililoitto da llrpulillrii nflo tciihii
li.l» it..... ('iiitfcrciivin honlcm fcllu pclu Sr,
•JiimiIi.Io iloflo 1'i'iild.., i>t.lirc nt. ImnrotlOtfl
du iuiii ivienU- vlnuem k .\r-..'iituiu. li c prim
«iun min linha iiilo «lie trnhulho, principal-

rimciiU' ua parlo em <iuu o iloptilõuo mineiro
hnrra «í winí lui|»rtíssõcs sobro diversos nino»

:lns du vida do Jliirnos .tires, t» Sr. I)r. .luflo
A'nld'> ronUi que viu na grande motropolo'iiil-niiui-hiiiiii, ex-rlvnl du llio dc Janeiro,
•¦•um., iiilviislaéiniii «•iiciilnçfio urhnna chcuiiii»
eílo-sc Miiivoiiiente tem «Iroiiolò»"; "uma llm»
umuu niulleuloin nns ruas «• logradouros pu-
filíi-ii• " lliiiliniienlu nriimuciilitilos; "uniu mi-
Eriódiidv ilcüunlc nos traje» dns sonliorn*."'
"•a Mi|i|M-.--.--à<. nbsolulii do descalços «• miiltru-
fililios i "n .irlu e o Imm gnsto nns vitrines")
f,i ellmliiiujilo «lc barulhos liicummodos" e...
|: u pnrn cise resto «juc vnmo» pedir a espe-
•cinl iitteiicfin do Sr. Dr, Wonecnlno Wrnz...
O Sr. João IViihlu uliscrvou cm liuóllOs Aires
Wn prohlblciiu Intransigente dc casas do V-u»
luiicciiiiiiindii As escancara*, com cicniidnlo du

loral, para perdição da mocldndoj a policia
,c coRluinos, c n auscnclti complela de infe-
(zes i'1'i'.iliii'iis, cm nbjeelo merendo, fn/eiulo
lrolii.il¦". Esln vendo o Sr. Pr. Weiiccs-
io V Si n Sr. Dr. Joilo 1'enido foiso um ly-
n qualquer, us «uns nffiriniiçòes podcrlnni ca-

teor de fe. Traln-sc, porém, «le uni velho
iniigi. pessoal do nosso presidente e do um
'nvnllielrei quo nunca peccou por exageros dc
iiinlque-i' espécie, li aliús tudo isso quanto o

deputado mineiro disse himtcm é fruuciimeii-
tc proclamado por qunntos brasileiros vão n
Unimos Aires.

É por quc hn tle scr nssiui ? Por que n po-
Jlcia dc lliicnos Aires pótle ter conseguido a

rfupprossAo dc casa» du jogo francas e da'fcjcliibicim cctinilnlosa dn prostituição o a nos-
tu nãu o pódc V 0 Sr. Dr. Wencesíáo não cou-

vxo.nin cm que é poslllvnincnlo uniu vergonha"'íncoiu-ilihel quc seja o Itio da Janeiro ncluaj-
mcnle :e iiiilcn urnndo cidade do inundo clvili-
lindo onde ii jogo c a prostituição se éxhlbcm"rrancaiiieiile, escandalosamente, nos olhos dc
toda n «culo V Si M polidas dc. São Ptiulo c

,íle Buenos Aires — pnra hão ir mais longe •-
íónscgulriim reduzir ns proporções desses dons
Cancros sochics a um limite tolerai , por que
li polieia carioca não pódc conseguir o mesmo
fcsuIlmluV O Sr. presidente da Republica não
coiice.rela ein «tue deve haver por força qual-
fluer motivo oceulto c inconfessável pnra cn-
travar desse modo a acção da nossa polida V

. •„.. • •
Os quc iim a Ilepubliea dc seus sonhos...

.. 'Nciii dc propósito para comniemorar a data
flò hiiiiie-ni, recebemos uma caria muilo in-
icressiinlc, éscripla cm cnlligraphia cvidenle-
aiícnlo feminino, nessa ctilligrnpliia caracle-
rislicn dns senhoras ou moças educadas no'
collcc.i ,, do irmiis tle caridade. A carta está
assignudu por "um nlferes sem curso"; mas
•ft ciar., que o nlferes ditou ppenàs ns interes-''anule.--, informações quc se seguem :
i "Com certeza o senhor desconhece alé onde'vne 

e. alcance «lo escândalo por vós noticiado
ino vosso jornal dc hoje, dos vencimentos que
cm disponibilidade recebem alguns dos leu-

',tes ein-. instilutos militares de ensino. Fale-
mios dc alguns por vós citndos. O marechal
Bezcrril c o general Barbosa Lima forntn en-
Cunhados pclu Itepublica, no ser proclama-
du cm ÍI18I), ensinando, havia poucos mezes,
¦malhematicii elementar, creio que o primei-
ro, urilhíneticii, o o segundo, gee/metria, na
liscóln Militar do Ceará, epie tinha mezes dc
efendu. l'm era 2" tenente c e. oulro capitão.
Logo depois chllos á Constituinte c depois
.reeleitos parti a Câmara c Sentido c eleilos
Igovcriitiilôres, ntravessaram esse período de
Í1889 t.lé 11111 sem nunca terem voltndo a ns-
fcentttrcin numa cadeira para dar uma só aula,

rsem miiicn terem posto n espada para faze-
rem um só dia dc serviço militar II,., No
jenlanto. fórum sempre promovidos nos pos-

t tor, se.i-.iiintcs, até no generaltilo c sempro re-' ccliivani iiiklicionaes, quando completaram
10, 15, 20, etc, turnos de "serviço no magii-

... Sempre ticcuniulmido com esses
os o subsidio «le dcpiilndo, senador
.Ior ! i Hoje uin recebe 8:163?99ü,
•liuí, e o outro 2:127*332, c c gc-

A sessão da
Câmara

i
Prosldencln. Voimd.. do Abreu;' «crn-ln-

rios, Cosia Illbcirn c JoiVi IVriuittii.
A M-.-..Í.. i..l alifilii um «piiirlo do liorn apôs

u lii.ru rvulmviilnl, presente» Í..I (Ivputndus.
A nela dn véspera foi iippriivnda kciii deliu»

lt, l.iilei o expvillciilu, prvsluu ciiipruiiibio,
d rei|iiürliiit'iito du Si'. Moreira da llurhn, o
novo dcpiiliiiln jicln llnlilii Sr. Itaul Alvos.

O Sr, 1'nusln 1'i'i-ru/. lusllficuu um projeclo
ivliithn A Importação Je jnncliliiiis pura tor-
lar c movi' café.

U Sr, llnibo.a I.inu fui» sobro A snucçSo
elas leis e li .iilniíni •Irnçàii do Tlie-ouru.

russiimlu-so ã oi-ilviu do dln, nno houve nu-
nicro pnrn votnçuos.

O Sr, l.uiiii.unier Ootlofrcilo Justificou uma
cmciidii quc uprcsciilnu n um projecto de cre»
(Uin pnrn u Oeüto do Miiius.

liutriiiiilo em dltcltjio o projecto do Código
«Io l'rocosso Ciiiniiiitl do Diülrlcto Federal, o
Sr. Nicanor Nnsdinentit enviou A mesa uma
longu umviidti, pcln qunl da novos molde» A
policia dcsla cnpltiil,

O Sr. Veríssimo dc Mello necupa entfio a
liihuiiii puni jiHliflcnr vnrlui emenda*.

Por ultimo falou o Sr, Ortncllio do Camn-
ni fuzendo lurgiis coiisldcrnçóvs sobre o pro*
jccli. em debate.
— ¦ mm— —

Os cinco mil contos e a"Revista da Semana"
*ír Como or. leitores snbcm, a "llcvisla

da Semana" adquiriu um bilhete dn grandeloteria dc Hcspilllhll. do Natal, n dc n, '14.860,
destinado n unia série «lc 1.000 nsslgnuiilcs.
A concorrência foi tão grundu que cm pou-cos dins se completou a inscripção. Havendo,
porém, muitos pedidos de assignaturas, a
empresa dn bellissimii revista adquiriu portelcgrammti um oulro bilhete, o do n. ül.743.
«nu, como o primeiro, ficou depositado no
Credit Lyonnais dc Mnelriel.

Como (>s iioí.sos leitores snbem, a grandelolcriti dc Hcspanha, do Natal, é a maior e a
mnis acreditada elo inundo, distribuindo pre-mios no valor lutai dc mais dc trinta mil
contos.

Torú a "Jlcvisla d.i Semana'! a fortuna de
distribuir pelos seus nssigiianlcs o prêmiotlc R.tiUO contos? Ou mesmo o segundo de
2.5H0 contos? Ou um grande prêmio a cada
uni dos seus dous números?

(Jiiim sabei A ri.ite é tão caprichosa.'
i «a» ii -

te:¦venci
je' íí
c é
perfil

N.iii
ifôrhi:

liz de moralidade, clles estariam rc-
nus postos subáliçriips com quc fo-

itiin nomeados lentes vitalícios, aluda lecclo-
iiaviimi a sua mnthematlcá clenieutar, pois
não poderiam seguir purutlclamcnte a vida
mililar, a do professorado, ou então, nfasla-
tios tlu magistério c da carreira militar, sc-
aiiini políticos. Seguirem siiiiiillaneamentc e
terem nçcçsso em tres carreiras, professora--.in. mililar e politica, só mesmo no nosso
pniz. \ permanência na Câmara foi quc per-
aiiiltiii ao deputado De/.erril fazer passar na
cauda ihi orçamento em 1012 quc os lentes cm
disponibilidade — sem darem aula — contas-
.sem os annos «pie fossem decprrciiue* para ré-
ceberciu addicionacs I ! Jnirtfórnlidndc impe-
tliela pelo exectiMvc, parecer do Supremo Tri-
bn'.'...' .'-'liilar etc, c que certamente não ohlc-
iria do jtidicinrip, como por mais de um des-
pacln linbtro da Guerra llie indicou que¦nppc.llnssc ! !

Passemos a outros. O general Serzcdcllo,
jQcpois (|tie tomou assento no (Congresso Con-
Jstiluiiile, huncii «leu mais uma aula, como
Bezcrril c Barbosa Lima...

Ainda maior escândalo. Os generaes Lauro
Jlulle-r e- l.auro Sodré, nomeados por Bcnja-
jniii ('.'oiistant lentes, "nunca deram uma só
ílulii" ! ! São lenles em disponibilidade sem
fiiunca lerem exercido o magistério" I I 1 lis-
tes generaes ti Itepublica encontrou-os tciieu-
les e capitães e fel-os gencracg sem nunca
Jerem lidei exercicíò «los postos por quc jiassa-
Iram ! O marechal Campos, que o senhor
Jiieiiciona como recebendo em disponibilida-
fle il:'Jfilíl90, chegou "a esle. posto" militar
.ensinando geometria elementar I J Quc paiz
que e- ei nosso ! !... Eis porque o orçamento
da Guerra custa ú nação Cl.OOOtOOOfOOO 1 I 1
Desculpe a minha indignação, traduzida nes-
tos pimlos dc admiração,"

, ELIXIR 1)E NOGUEIRA — Grande Dcpurativo
do Sangue

Um grande incêndio na
Bolivãa

,/lA PAZ, 10 (A. A.) - Um grande in-
féeiidio destruiu completamente as màchinas
\ consírticções 'da companhia exploradora
«as minas dc cobre clc Corocoro, não coti-
stauclo que tenha havido victimas. Os pre-'ígui.zds sobem a cerca de 25.000 libras es-' tèrlinas,
"*- - -|T*r ¦

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

À Mogyana accionada
Uma indemnisaçfio áe mil

e seteceníos contos
^PUAXUPÈ', 16 (Serviço especial da ÂiNOlll-) - O. Dr. Leite de Castro, constrti-
çtor clc 80 kilomctros de linha da Mogyana,
lecionou esla companhia para o pagamento
ge m-il e jctecentos contos pela construcção
ao. ircclip clc Monte Santo a Miizambinlto,
jÈltia entrega foi feita em 1912. Está sendolicita minuciosa vistoria pelos peritos, Drs.Itiarbosa Gonçalves, por parle do constrti-
£tpi\ Francisco Gocloy, pela Mogyana, e-Hy-
l'™;,,™!01 J1,1111'01"» C01,,o 'dc-sempatador.

I I da A NO TE) _ Passaram por anui,m trem especial os peritos em vlajrcm de
gloria para Monte Santo, engenheiros Bar'bosn 

^Gonçalves, Francisco Getloy e Hy, o-
Ipe lo-leL03 W°è*W Bento Viciai,
fo I ei? (i. r°?c/I0S scn'iços d0 <-«*Preitèi-
(JO Leite dc Castro, na Estrada Mocvatíá

to- o •e°nl0.S- rAt0,»Panl,am os pc-ii tos o Dr. Leite de Castro e Dr Arl-.nlrçpieícnl.-mdo aquella via ferrei. '

%. Vifticnta dc Mei/o- -nm ,l05
"• ". «s 3 horas. - J!esí(1. Ar/onso ^ n ^^ (

Contra a União...
RSais funecionarios relnte-

gerados...
No anno dc 189tl foram demiti idos dn Al-

fiiiidef,':. do ParanaBuá, onde serviam, os fun-
ccionarios José llibeiro do Andrade, Bcnja-
min César llibeiro e outros.

Lavrada a demissão, como sc não coufor-
mtissem com esse acto do miiiislro da Fa-
zeuda, de então, recorreram ao Judiciário,
propondo acção contra a União, para serem
reintegrados, no Juizo Federal do listado do
Paraná.

Decidi mio a rjuc-slão, o Juiz federal julgou
a acção procedente c coudcnuíóü a Unifio a
assegurar nos autores todos os direitos e
víintafíens iuheícnlCs aos cargos dc que fo-
ram illegalnicnlc ileiniltidos, visto como, sen-
<l«> vitaliejos, não podiam; cpuio o foram, scr
ilfinillidos "ad nuliiin".

O Supremo, proiiunciaiído-se sobre esle
julgado, confirmmi-c., por julgal-o do accor-
do com as leis que regiam a espécie,

O procurador geral 'da Ilepubliea, porém,oppoz embargos a císc acconiao, embargos
«íue na sessão de hoje foram julgados.

Após a discussão' do feilo, pronunciaram-se
sobre clle o'i Srs. ministros, sendo afinal os
embargos tia Fazenda rejeitados, contra os
votos dos Srs. Viveiros de Castro, Coelho e
Campos e Oliveira Ribeiro; pcrinnncnccndo,
pois, a reintegração dos alludidos funeciona-
rios da Fazenda,

i mu— i

A OONFLÂOItA^AO OA SUmOPA
WW\^w'Wn- - -

ííirr"
NA FRCNTC OCCIDCNTAU

1 ' i--iih-» ""
No sector francex

1'AIHH, 1« (liava») - Communicido offlchl
de honlem, i noltei"Na froitto do Hnnimt, ao norte e ao «ul do
rio. continuou violenta a batalha durante todo
o dia.

Oa alIamSca atacaram aa hobmi potlcOra
com •ffcctivoB considerável», ma* foram rep«|-
lido* *m iodo» oa amultoa, conaaiiilndo apa-
nau vanlagtna muilo restrlctai i cmla de per-
da» vlevadU*>lmai.

Ao norlo do Soinme. • Inimigo, depoli u>
interno bombardeio, atacou aa noaaaa tropos
outra Lcmboeufa m a parte aul de Rouchaveaii»,
alcançando o» noeaoe elemento» avançado» a
oéatt • a norte do boique de St. Plerre Wmm.

Oa noMoa tlron de barragem e n» notina-i nw-
Iralhadoraa auttaram, entretanto, em todoa oa
outro» ponlo». o» ataque» do Inimigo.

Ao »ul do Bomme, na Unha de fronte de'
Ablincourt no bo»que de Douchaveane, os alie
mie» renovaram o» «eu» at»<iuc», travando-»»
nm encarniçado combate que terminou pela
completa derrota do lnlmlf-o. Bnto retlrou-nc
para a» auaa trincheira» depoU do ler aoffridu
aangrenta» perda».

A lé»te de 1'reiMolre, porém, conseguiu o lul
migo ligeiro» progrewo-i.

Noa oulroa ponto» da linha dc frente, Inter.
mtttente canhoneio."-
No sector belga f

HAVRG, 16 UIav«s) — Comir.unicado belga:"As noMB* tropa» cffectuaram um "<ald"
contra as trincheira» inlmlsa» ria» proxlmlda*
des de Diamude, fazendo algun» prUlónelroi.

Em toda a Unha de frente belga tem havido
coiwldernvel actividade da artilharia,"-

NOS BALKANS
-í

Um communicado official

Farinha Flor......,..,...]
Manteiga pura nata [Biscoitos Lea! Santos
Ovos frescos )

» muit i

NO NECROTÉRIO
K'i Santa Casa fállèccii o indivíduo Abdon

Domingos Francisco, epie, no dia 29 do mez
prp"jj]ao pas;-ido, fora ferido, como noticia-
mos, a fieca por Theoílosio Manoel dos San-
tos, valentão da Favella. O cadáver foi au-
topslado no necrotério da policia, de onde
saiu o eiitcrraiiienlo.

i -ne**» »

Quoreis apreciar bom e puro café? I
 Só o PAPAGftiP I

S. S. o papa condecora na
Argentina

BUENOS AIRES, lõ (A. A.) - Q papaBeneclicto XV, em attenção aos serviços pres-tados á Santa Sé, condecorou com: a orclcm
dc Pio IX. os Srs. Drs. Josó Maria Cah-
tilo, ex-süb-secretario das Relações Exteriò-
res c actualmcnte ministro 'cia Republica Ar-
gentina junto ao governo do Paraguay; At-
tilio Ban.lari, do Ministcrio das Relações Ex-
teriores e o coronel Mártiiiez Urquiza, sen-
do os dons primeiros com o gráo dc com-
nicndador c o ultimo com o dc cavalleiro
da referida ordem, .

Continua amanhã ás 9 topas
Tendo terminado o contrato com a fa

brica de calçado americano, a Casa Co-
lombo liquida o stock restante aos preços
que se seguem :
Calçado para senhora a $¦, 4$,

5$, 6$, y.fi e
Calçado para homem a 8.ij>i io^i,

1-f Cmmmmiimimmim
Calçado para creança a â%, 5$
c.,,  
VENDA DEFINITIVA

mim—

8|ooo;

I4.1ÍOOO

«5$ooo

A ínspeetoria d© Navegação
Com a morte do almirante Velloso Rcliello

assumirá o cargo de inspector federal da Via-
ção Marítima e Fluvial o Sr. Júlio Kcller, sub-
inspector, «pie provavelmente será nomeado
inspector em commissão, realisando assim o
governo uma economia cie um conto de réi.'i,

ELIXIR BE NOGUEIRA ;
da pelle

Tara moléstias

Vão ser desincorporados os
voluntários cariocas

Em aviso dirigido ao commandante da
6" região militar, general Gáljino Biv.ouro,
o miiiislro da Guerra autorisou a tlesincor-
poraçiéò dos voluntários de manobras cario-
cas do 3* regimento do infantaria-.

Entretanto, esses voluntários ficarão na
obrigação de freqüentar uma vez por mez o"stíuiil" da linha do tiro do regimento, até
serem dados cerno pròmplos para o serviço
militar.

Para a Cruz Vermelha de
Portugal

3V17. DH FO-IU, 1G (Serviço especial da ANOITE) — A cnoluia portugueza clnqúi enviour>60 Hlir.i» astei-liuaí yai-n « Ciiu Verijjelha 4c
Pwlvtít,' ¦¦¦-¦ ~~*~"

PARIS, 16 (Havas) — Communicado aolr*
as opcrafõiM no Oriente:

"O» combates recomeçaram com grande cn,.
csr-tlcamentu na riitiüo do Corna.

No» dias 13 e 14 os eorvlos desenvolveraip
a offcnslva, alcançando novo» succensos.

Na» proximidades da cota 1.212 o» búlgaros
foram postos cm debandada pelas tropas ser-
via», que os perseguiram até grande distancia
e tomaram a localidade de Cruel.

A marcha vlctorlomi da» tropas franco.sor-
via» ao norte de YclUclo continua em direcção
a Pcpavei.

O combate esiendo-se de«dc a margem occl*
dental do Cerna até á região dc Kcnall.

Segundo nova» informações aqui recebida*,
o total do» prisioneiro» feitos pelo» servios
nos «lias U e 12 do corrente ultrapasoü de
2.200.

Além destes ha mai» mil Itomcns capturados
no» dias 1-1 c 11.

Entre os ultimeis prinlonciros contam-üe 000
allemães, algun» deites offiviars."

O CRIME DE PADUA

Os tuneraes das vietima*

ROMA, 16 (A NOITE) — Tclegrapliam 4c
Padüa:"Rcalisou-sc liontem o funeral dc sessenta
e duas victimas dos aeròplanos austríacos.

Foi uma cerimonia impressionante e commo-
vedora. Pódese dizer quc toda a cidade acoin-
panhou á ultima morada as pobre» vlctimns,
assassinada» friamente e calcnladamcntc pelos
aviadores austríacos.

No cemitério falou, em nome do governo, »
ministro sem pusta, Sr. Leonidas Bissolatl, qtil"
pronunciou um discursei que causou profuntl.-.
impressão. Foram ainda pronunciados outniv
discursos."

a» mm— «a»

0 caltos da administração
do Thesouro

Um dUourso do Si*» Barbosa
Lima sobro ao vorbao

para oo inaotivoo
O Sr. Itnrlinsn I.lnui, cm torno du miMiMigeni

do Sr, prcsldcnló da HcpulilicH pedindo um
credito ile reforvo de novo mil coutos á ver*
lin dos "liuicllvos", conforme iiotlciamos ante.
Iionlem, levo hojo oceasião do tecer varias
roíisldoriiçõus dn tribuna da Ciimura, aallen-
laiiiln sua qualidade do ineinliro du conuiib-
são dv finanças, e espicliilmeiilc de relator do
orçamento da Puxenda.

Historiou as vlrouinstaiicliis «pie levaram n
commissão a se buscar, nu fixação dns despe-
mis diK-ucllii rubrica, uu» orçamentos antorio-
res c, depois de dizer que normalmcnto » «piaii-
tlu ali consignada o du 13 mil couto», muni-
festu-seu espanto com o pedido dc reforço do
nove mil contos. Além disso o orador obteve
tubcllas ilo Thesouro, quo o orientaram em
scus cálculos c agora querendo maiores osclu-

.rcclmcnlos, foram baldados os esforços quc
(et junto aquella repartição. Confessa quo c
impossível s« explicar aquvllu necessidade dc
(tio griiiide reforço dos "liinctivos", inesmo
porquo não lhe consta que do orçamento pus-
sado pura cá houvesse grassado alguma cpf-
demia que forçusse a aposcntiidorla cm iiuiss»
tios nossos funecionarios, por invalide/1 li' im-
possível sc obterem dados oxuetos do Thesouro:
aquillo. na opinião do orador, 6 un» eólios, 0
como «lo culios só organisa o uosmos uni.lelio-
vali, potestode que núo íiossiilmos, é inútil sc
pensar na organisação do Thcsouro desta Rc-
publica pcileíitaíllc, Assim o í-cforç-» tanto
poderia ser de nove mil conlos como do 90
mil. Contlnuondo as cousas por loi rumo o
orador pensa ser melhor se fuzer orçamento
com um saquinho do vlspora, com collcgas quo
contem os números para determinadas verbos',
uma vez quc octualmcnto tudo c o jogo do
azar. Tcncloiia todavia o orador requerer uma
lista completa de pensionistas, iuuctlvos, etc,
afim de que a Câmara c o paiz possam fisca-
lisar aquillo dc quc se não prcòccúpani ns rc-
partições para taes fins cspeclolmento crea-

Ànlcs dc haver tratado desle assumplo o Se\
lliirliosa I/una chamou a attenção da Cumaru
pnra uni requerimento onde provoca a com-
missão de constituição c justiça a sc niunifcs-
tor sobre a irregularidade com <|ue age o exe-
cutivo cm questões quc sc prendem k vida das
leis. Lembra quo os decretos approvados pelo
Congresso devem no cubo dc dez dins impivi-
íogcvcis ter a saneção ou o "veto" do Sr. pr-'-
sidente da Republica, ficando, no caso de si-
lenclo, tacitumente approvados dentro (loquei-
lc prtiso. Acontece, porém, que muitos decri-
tos stiucciona«los pelo Sr. presidenle da Repu-
Wlca numa determinada dttta, cm logar de se-
gitircm dentro de 21 lioras para o "Diário Of»
ficitil", afim de valerem como lei decorrido
o espaço de tres dias, ficam esquecidos na pas-
Ia presidencial, com manifesto prejuízo dos
interessados, isto é, depois dc sanccioiindps
aguardam diversos «lias para a respectiva pu-
blieação. Aponta os inconvenientes gravissi-
mos quc tèm resultado dessa pratica, «tue mos-
tra as intenções do legislador, e concluo por
dizer que é. nesse sentido que deseja se inaíii-
festo n commissão dc justiça da Cumaru',

i ien i
Bom café,' chocolate e bonbons só

Moinho de Ouro -- Cuidado com
ao imitações*

Noticias de Portugal
Repalrloçflo do um briwl-
loIro-Um Ifilflgramma do
rei Vlctor Manoel-A vol-

Ia da família Or«v
LISBOA', 16 (Havas) - O hiiisileiro Jnn,

quim l.uix üc Carvalho, quc se adiava prcío
no Porlo, foi rcpiilrludo a pecHtlo do Sr.
Oustilo du Ciuilin, emhiiixador do Urinll,

LISBOA, 10 (HttVal) - O rei Vklor
Manoel, (elef/rnplioti oo presidente Ileriuir-
diuo Machado agradeccnuo-llic os cumpri*
meiitoH quc lhe mandou por oceasião do
seu anniversario nataliciô.

LISBOA, 16 (Havas) - A' familia Orcy,
conimcmorando o »c|i regresso n l-ortuiial,
offerccvu uma Importante soiniiia destiiuida
a fins patrióticos e dc beneficência.

lie», 011-Dr. Hilário de Gouvôa-IK, ,w
riu e garganta. 80, Aiicmulía, eltit 2 ãs 4, A's 'ugiiu
das, quartas e icxtfti.

Onde está o tenente Ro-
berto Nogueira ?

Riu boletim da semana passada, o general
títibino Ueiouro determinou no 1" tehcutõ
Rohertet Nogueira que comparecesso ao com-
mundo da 5" região, afim de declarar por
quc ainda não havia seguido pura o -Io dc
infantaria, no Parunã, quando liuviii muls tle
dous mexes quc tinha sido transferido, Jú
lendo mesmo recebido a ajuda dc custo c
passagem pura essa viagem,

O tenente Roberto Nogueira, não aücndcti-
do á ordem, deixou dc comparecer a região.

Em vista disso o generar Dczoíiro deter-
minou sua prisão, nu fóriaícza dc S. João,
até o dia dc seu embarque, quc será pelo
primeiro vopor.

Foi incumbido dc cffcctiiar u prisão deste
official um fénçiilc do 50" de caçadores, quo
já procurou o seu collcgu em todos os lo-
gares sem cncontral-o.

Exames de sangue, analyses
de urina, etc.

Drs. Bruno Lobo e Maurício dc Medeiros, da
Faculdado dc Medicina — Laboratório «le Ana-
lyscs o l-csqilit*as: ItOSAlllO 108, csq. prova
Gonçalves Dias. Tel. do I.ab., X 11134.

r
NAS FRENTES RUMAICAS

A conlra-offcnsiva rumaica

LONDRKS. 10 (A. A.) r-i Radiogrniiimas
dc Uucarest informam «iuc como resultado
dc conc-uistns e avanços anteriores, os rumai-
cos iniciaram violenta perseguição aos tetilo-
búlgaro» nos valles Slanic c Mltuz e na Do-
brudjii. _¦ i,LONDRES, 10 (A. A.) ~ De Bucarcst nn-
iniiici.iiu quc estão travados vnri.os combalei
Uinlo no uorlc como no sul do Çcrnavocli,
sendo ali corrente que a iniOiiçAo dòs russu-
rumaicos e; isolar essa praça da linlia Ccin.l-
VOda-Mcd.iidia-Conslanza.

/- —§. mim— -*—
NA GRÉCIA

Os alliados e os venizellistas
NOVA YORK, 10 (A. A.) — Telei;r,u:inias

de Londres informam ler Lord Robert Cecil,
sub-secretario da Guerra, declarado, na Ca-
mara dos Commiras, quo os alliados estão
dispostos a reconlieeí-r uo» venlzelistus o dl-
íx-ilo de bclJíscrahtcs.

¦-li ia»-, mm ...
OS RECURSOS DA INGLATERRA

Uma exposição interessante

LONDRES, 10 (Havas) ~i O Sr. Dugaltl
Clerk, presidciitò do conselho da Soeiedado
Real de Artes, falando deante dos seus pa-
res sobre as condições dc esliibilidadc finan-
ccirã. da Grã Bretanha, declarou que as ren-
das annuacs do Império Britannico so ek-
vam a com billiões de francos, 02 ".* dos
quaes produzidos pelo Reino Unido,

Comparadas calas rendas com ns da Alio-
manha, segundo us. ultimas estatísticas, dl.i-
sc o Sr, Clerlt, verilica-se que ns rendas «lo
Império germânico não vão além das quc ti-
nha a Inglaterra em 1874.

As rendas clc cada uni doS liabilanles da
Inglaterra são mnis elevadas do quc as dos
da Allemanha e assim o nosso paiz eslá cm
melhor Situação para custear as despesas dn
guerra do que a nação inimiga.

As economias annuacs <ln Inglaterra altin-
girno este anno a alguns billiõea esterlinos
c este necrescimo de recursos deve tirar-nos
toda n preoecupação dc que nos venha a f.il-
tnr dinheiro para continuai' a guerra.

Pouca» pessoas comprchciidcm uma verda-
clc essencial: c quc as mercadorias c os sei'-
viçòs coinmcrciaes são, no fim dc contas, pa-
gos cm mercadorias e cm serviços,

A iudemnisação dc guerra «juc tiver dc ser
paga nos alliudo3 devo scr sufficieute pararestaurar a Bélgica, n França, a Rússia c li
Servia, Essa iudemnisação poderá ser pagasomente cm mercadorias' e absorverá uma
grande parle das iciulas da Allemanlia e dn
Áustria durante longos annos.

Toda a capacidade de prodiicçáo destes
dous paizes servirá para reparar os prejui-zos materiaos cjue clles causaram,

iiasi mm— i— n-—
EM TORNO DA GUERRA
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Todos os allemães vão ser obrí-

gados a trabalhar
NOVA YORK, 10 (A NOITE) — Retliogrnm-

mns clc Berlim nuuiiuciani estai' proinpto o
projecto para obrigar homens c niullieres

n traballiar em qualquer serviço quc o gover-no exija. A' ultima hora foi incluída no prei-
jèctp uma cláusula que sc refere especial-
mente áqucllcs quc vivem dos scus rendi-
mcnlos sem trabalhar,
O ministro das Provisões inglez

NA POLICIA
O Dr. Mario de Magalhães, assumiu hoje,

o cargo dc delegado interino do 2'J» dis-
tricto policial, na ausência, do Dr. Abelardo
Luz, ciue foi licenciado.
— ;, ii, i „ i ia» i '¦ »¦

Política úo Amazonas
O general Tliaumnlurgo dó Azevedo nos

ccinmunicoti o seguinte telegrainina:
*'MANA'OS, 16 — Sendo o dia de liontem

determinado nn lei cleitornl para a eleição
cias mesns perante as quaes tem dc ser feita
ti eleição dc superintendentes e intendentes
munieipaes, o governador, pura evitar que o.s
intendentes se remiam, mandou fechar o eeli-
ficio da Superintendência c guardnl-o por for-
ça policial. Os intendentes liberaes, apezar
íüsso, reuniram-se no .edifício do Senado es-
taduul, onde tomaram as deliberações legai».

Benjamin Valle, presidente da ('.amara dos
Deputados".

• «g-f*-» ¦

O julgamento de Manso
de Paiva foi adiado

Conforme antecipadamente já noticiámos,
foi adindo para o mez de janeiro do anno
vindouro o julgamento do Manso dc Paiva
Coimbra, autor do assassinato do general
Pinheiro Machado,

¦ m%— «

0 processo do tenente Leonidas
e do "Sogra"

——•—
Os funccinarlos da Central

jazendo "obstrucção" ao
processo...

Estava marcado para hoje, ao meio-dia, o
summario de culpa tios indiciados no proces-
so de desvio dc materiaos da Estrada dc Fer-
ro Cenirnl do Brasil;

Presentes o juiz substituto, Dr, Henrique
Pinlo Coelho da Cunha, o representante da
Fazenda, "atl-lioc", Dr. Miguel Bunrc-ue Pin-
to Guimarães, c escrivão Dr. Barbosa, deixou
de ter logar o inicio da formação clc culpa
pela falta de coinpurcciincnto «Ias testemu-
uhas arroladas na denuncia, sendo, por isso,
transferida a diligencia para a próxima quiu-
tit-feirá-,

Esteve naquelle Juizo o Sr. Dr. Augusto
Pinto Lima, membro da conimissão central
da Assistência Judiciaria, que se promptificou
a promover generosamente a defesa do ac-
cusado Daniel Maria Martins, a pedido do
Sr. Dr, Antônio Máximo Nogueira Pcnldo,
advogado dá Associação dos Funecionarios
Públicos Civis, a quem foi dirigido, por todo
o pessoal dti portaria do Ministério da Fa-
zcjida, um memorial,

1—ia» »

Um conselho de investi-
gação'Amanha", Ss 12 horas, na auditoria do

Departamento da Guerra, funecionaní o con-
selho dc inquirição a que responde o 1» tc-
nente Sebastião do Rego Barros, classificado
no 3'' grupo dc obuzeiros. Servirá como
presidente nesse conselho o . major medico
Arthur Lobo da Silva.

« -j»a» •

Vendeu o armamento e
desertou

yPAMERY, 16 (serviço especial da A
NOITE) — O comiriaiiclaiite do destacamen»
to policial daqui vendeu o armamento do
Estado, de que dispunha, desertando acom-
panhado de oito praças clc pret.

f* 1 tlü C MTA r'il,b3. inglez.-Tcleplionc
OIIVlCilX IÜM1. Central.—Itua Santa

PAULO PASSOS & O. Luzia, 202
i m%— i

Um pleito em torno âe

SVIachinas para bene-
ficiar café

LÍONDRES, 10 (A. A.)-0 "Daily Express"
aununcia tpic o Sr. Gçoígc Saetiiíãrsh vae tli-
rigir o Ministério do4 Vivcres e Provisões do
Itcino Unido.
'¦  ' i «<*¦>» ...

Casa Viuva Henry
(Fundada ha 5o annos)

B<AiiIii* finas tlc toelus íki qualielaeios sei w encor.-
Iram á rua da AmmbKk «. 121. OroXiaw ao lar»-•^-aafíac*» •

Um projecto na Câmara
O Sr. deputado Fausto Ferraz, da tri-

buna da Câmara, justificou hoje, k hora do
expediente, a apresentação de um seu pro-
jecto cni yirlu.de de cujo único artigo as ma-
chinas próprias para torrar e moer café que
forem importadas dc paizes onde o café bra-
silcií'0 tenha livre cni rada, licitm cquliiãra-
das ás mnchiuas agrícolas para todos os
cffeilos.

O orador lembra a necessidade de sc in-
Icnsificai' n nossa principal fonte de riqueza,
graças a um intercâmbio com us paizes õnelc
o café tiver entrada livre de impostos. Ré-
fere-se em seguida aos Estados Unidos, tli-
zenelo ser justa, dentro das nossas possibi-
lielatles, a pfòtccçno de suas iiidustrihs «le
mactiiiias próprias ao bcneficiaineiito do
café;.

O orador concilie apontando as vantagens
cjue um imposto cepiitativo sobre Iacs ma-
chinas traria ao consumo do café, c apre-
scnlii o seu projeclo, « ouioa Uuu-at ws
íeferiiaap---

&
Para o Supremo Tribunal1 aggravriram a fii-

ma Gustavo Trinks & C, e o negociante Moy-
sés Alves dc Almeida, da decisão dp juiz fe-
deral da 2' Vara quc, decidindo um pleito
movido 'pelo segundo contra os primeiros,
para condounial-os ao pagamento ile......
Í5,:ü0p?00ü, julgou a acção procedente c cou-
ílcmiúm Trinlss Si C. uo piigamenlo pedido

Versava o pleito sobre um carregamento de
vinho vindo a bordo do íugrç "Ccrvtuilcs",
de <]uc eram commissarios Trinks & ('.., .nau-
fiagaiido, em viagem, o referido lugrc,

Gõmò iudemnisação do prejuízo Moysés Al-
ves nccioiiou Trinks' & C, pedindo ti conele
miinção destes n lhes pagar a inilcmiiisução
dc SOiOOO-ÍOOO.- O juiz,.porem, condcmnoii o
réo a pagar metade da quantia pedida".

li o Supremo, decidindo hoje o nggravò,
confirmou ii sentença nggravadn.

TriANSCRIPÇOES
Transcreve-se a nittcliüia com perfeição,

prôjlfçza é sigiílo giialriiiõr floctnnciiin. fisco-
Ia llcmingloii, rua 7 de Setembro n, G7,

Menos um interino...
O Si*. Lauro Muller reasu-

miuf sem solemnidade,
o cargo de ministro do

Exterior
O Sr, Dr. Lauro Muller reassumiu liojc,

ás 14 horas, o cargo de ministro do Extc-
rior. I.ivrou-se o Sr. presidente da Repu-
blica, assim, de uni interino, situação,-parece,
creada só para lli£ dar dissabores, ü Sr.
Dr. Lauro Muller não quiz dar solemnidade
á sua rcentraila nas funeções ein que sc cm-
penha desde a morte dc Rio Branco. Deante
sóincnlc dos directores geraes da secretaria
c de scus officiaes dc gabinete S. Ex. rece-
bcu o cargo das mãos do Sr. Souza Dantas.
No entanto, não só o funccionalismo da. sc-
brotaria do Exterior acorreu no gabinete do
ministro effcctivo dns Relações Exteriores,
a levar-lhe cumprimentos, mas chefes tle rc-
partição, deputados e mais pessoas gradas,
O Sr. Dr. Lauro Muller entrem logo a tra-
balhar no preparo da pasta que ia levar ao
despacho collectivo de hoje,

DR, NIGOliAi GIANCIO
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NA CÂMARA

Orçamentos nco (3

Os credito» de lambi*
gem!»..rm ui-3tiK*3.li aütoi nefitici

«c..«r>i i*n,fi«r>. «".»¦.
Não Im linda «íue 1110111111' rccomiiiòiiilc n

nosso pu!/ cm suu orlóiilaçflu fliiiiiicelrii,
num cousa inolhor como coinmomoriiçao «Ira-
miiIii de vlnli' c i|iintrii lu.ras da elaln du
1.'» do novembro, do <|uc » simples Icllura ilu
ordem dn dln du Ciimarii dos Dopilltiihis em
sua sessão de hoje, donde constam ns ne»
guiulvs pu rei'II tis do crcdltus especiaes, sup»
plviiiciitarcs, etc, clc:
Pngnmonlo a particular...v'Dcstiproprliiçõcs •
Lcgiliinacão de duspesas...
rugamciitf a particular....
1'ugiinu'iitf. á llaupt lt C.
1'uguiiu'iilii u piirtieuliir..,..Pngiiuouto empresas Ouro
1'relo

Ptigninuiito a particular,,..-
Despesas uo Contestado ...-
Aluguel du casco dc barcos
phiirócs -

Despesas llldcilinlsnçóCK,.,,-
Dividas exercícios findos,,.
ForhccinVciitos ú Contrai..,!
1'n'ganiõntos empresas ele-
clricidnde

Ciiinbustivel Oéslc «le Minas
Grallfleaçõcs n professoresdc collcglos militares ...

SI alguém sc der tio rT-iihiillio ele snmiiinr
Iodas eslas parccllns, verificará, sulvo erro
ou omissão, como se di/ em linguagem mer-
cantil, um totul dc 7.711!:811?885, isto é. ti
importância dos créditos e.xtra-prçamonln-
rios quc a Cumaru consigna como ti cousamais ntitiiriil deslo inunde, numa simples
ordem do dia como a tle hoje, tt qtiiil. diga-
sc u bem da verdade, não é tlnquellus omlu
o.s créditos mnis nvullnin...

¦ n*—*. I
liLIXIIt DE NOGUEIRA - Cura s.vphili».

l:'Jii()M7lt
I illHÜSOOll

1.540:2-1-18741
lll230?38l

8.510:8088257
48ill0?lia

. 1010208100
r»7 :ii:i;.í:i:m

I.207:050?801l
- 30:0009000

lli:l!i-l*,;«ll
1.040:130877:1

10:40292411
in:,-.ll!*.*.,'lfl
75:nillisllül
40:23381133

Mo cumpriu o contrato
e aluda se Julgava

losatio
Perante o juiz federal da 1* Vara propu-zernm o» negocinnles Darsotti & Giòrgi uma

acção contra Costa Pereira & Maia, para o
fim de condcinnnl-os a lhes pagar a impor-
tancia de 36:300?000, relativa á diffcrença dc
preços, mais ns perdas e (lamuos havidos pc-lo não cumprimento de um contrato que ai-
legavam ambas as partes haviam firmado,
cm 10 dc março de 19U, sobre a compra de
45 ('uartolas o 500 caixas de òl.có, no preçodc 8S$000, por unidade, para aquelías, e ....19100.0; para estas,

Obrigaram-se os vendedores a entregar rfmercadoria em tres remessas, quando, entre-
tanto, só entregaram a primeira das partidasestipuliida.s e, depois, elevaram os preços dasrestantes; negando-se a ciitrcgal-ns sem estacondição, o que nos autores redundou cm um
prejuízo de Stít.lOO-SOOO.

O juiz hoje julgou a acção improcedente;
por julgar provado dos mitos «íue os réos hn-viam cumprido o contrato, não acontecendo
o mesmo com os autores, protelando o paga-mento.

¦ «ata»» ~

QQI I YDirjcuvaasInflammnçõesdo;
MOURA BRASIL Rua o^ana. 87
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Está enfermo um ex-pre-
sidente do Chile

SANTIAGO, 10 (A. A.) — Acha-se do-
ente o cx-presidente da Republica, Dc. der-
mau Riesco, cujo estado é considerado nnit-
to melindroso.

mlt— ¦

A nossa viação férrea
O Sr. Mendonça Martins enviou hoje A

mesa da Cnninra dos Deputados o scguinlo
rei|iieriinento :"llequciro «tue, por intermédio da nicsn,
o governo forneça á Câmara copias tiulhenti-
cns das informações prestadas pela Inspeclo-
ria Federal das listradas dtt Perro c pelos
engenheiros João Ulcy Pilho, Olegnrio Mn-
ciei, Pctlro Gonçalves dc Almeida e chefe «le;
secção .loão Doyer üo rcqucrimciilo dn Com-
pngiilc de Cbemins dc Per Pctlcraux tle l'Est
IJresIlicn, dc 25 de novembro de 1015, cm (pie
tt mcsníii Cdnipngnic pedia pdgaiiiciilo do»
estudos feitos nn linha ele Thcophilò Olldiii
a Treincdal."

i mt— ¦

A Oeste de Minas e o ramal de
Barra Mansa

O Sr. I.aiiiounier Godófredo apresenton
hoje, na Câmara dos Deputados, no projecto
que nutorisa uni credito ele 75 contos pura
t-iiinliustivel da Estrada de Ferro Oéslc elo
Minas, uma emenda, «pie assim justificou:"A lei n. 8.081, tlc 5 ele janeiro de 1016,
ti-.ilorisou o governo a abrir, pelo Miiiislcrio
da Viaçfid c Obras Publicas, o credito espe-
ciai dc 2.0-14:5209476, destinado n snl.vce
compromjssos nssinniilçs pcln Estrada de
Perro Oéslc de Minas alé 81 dc tle;:t-mliro tle,
1011, sendo 602:0088833 para paga meu lu elei
contas de forneciinciitos do- material c réil
1.442:5118643 para o de serviços execiilaelos
até aquella tlaln.

O credito a «jue sc riftre a aulorisaçno
constante desta lei foi aberto pelo decreto
n. 11.865, tambem de 5 dc janeiro.

A respeito da applicnçãò dada « pqrcclJadestiiitiiln ao pagainçiíto ele serviços executa-
dos na Estrada, eliz o director dn íiiesmii, cm
offieio que dirigiu ao miiiislro da Viação,
em 30 do agosto desle anno: "Òs tarefei ros
dn coiistriicção do rnhinl de Barra Mnnsii, ha
vigência do governo pnssndo, nbandoiKirairi
seus serviços por falia ele pagamento regu-
lar, antes ele concluídos diversos trabalhos
constantes tio respectivo orçamento e tia in-
dispensável realisação. Resultou ficar n li-
nha tia ÜiiiT.. Mansa depcmlejido, para ti sua
completa realisação, dc obras tle resisiencia
dc leito e escoamento tias nguns, c se;n ns
qiiaes impossível é corrigir-lho o niãii es-
lado.

Para pagamento lolal aos mesmos tarefei-
ros fora destinada unia pnrcellít de réi»
1.142:úll¥C43 no credilò aberto pe-lo decreta
u. 11.865, de 5 dc janeiro ele 101 (í, registra-
do pelo Tribunal de Contas cm sessão ele Ül
de janeiro desle anno.

Como, porém, não houvessem oss.es tarefei-
ros realisado loelos os trabalhos da coiu-Ui-
são das obras que estavam, segundo referi,
computados nos serviços tle coiistriicof.es ti
lhes serem pagas, disso resultou, feitas ns
ir.édiçõcs finaes, verificar-sc na íiiciicioiuítla
parcclia dc 1.442:5118048 um saldo da
885:'4.47J107."

E' para revigorar o salrlo dcfinilivaisicnlc
apurado desse credito que no projecto 232
deste anno apresento n seguinte éinenela:"Ali. Fica revigorado o saldo elo cre-
dito especial de 2.044":520$476, nbcrlo pelodecreto n. 11.865. de 5 de jn neiro tle 101 li,
e destinado a solvcr compromissos assumi*
deis pela Estrada cíc Ferro Oeste tle Minas,
pai-a o fim de serem por cila '..'custeadas as
despesas com n conclusão «los trabalhos ele»
ramal tlc Barra Mansa, ua mesma Estrada.'?'-

•muf
Dr. Alfredo Pinheiro -0,!;;ig0-
doenças ein? senhoras, vias urinadas. Applica o ti! 1 Neó,
salvnrsíin. Cons. 75, assoínbléa-1' tiiuliir. Tclopli, Conr.
3.08Ü. ílesiil, 811, N, S. Copacabãiia, Teleph. Sul l.HS'.

A festa da bandeira
nos quartéis do

Exercito
No próximo dia 19, por exigências di

artigo 417 do reg.iilaine.fio interno dos cor*
pos e ,-p,or determinação das altas autoridades
militares, todas as unidades das diversas
regiões militares festejarão com sóTeiiínicla--
de o dia commemorativo cia bandeira na-!
cional.

Todos os corpos formarão,, dentro.'"dos'
seus quartéis, em continência á bandeira,
que farão içar. Haverá exercícios, prelcçõeS
cívicas por officiaes previamente cscolliitlos-,
sendo melhorado o rancho das praças.

fFulminadio p®r

iao Lourenço"
l_t>risiil*H. LOPES 5A' lt COJtf..

Cigarros populares, ele' fumo Itio Novo, pnra
ilüU róis, com valiosos

JüíZ DE FO'R.-V, 16 (Serviço cspecinl tia .V
NOITE) — Hontem, às 10 horas,, Çiúsçppl
Miizzetii, bnrbciro, estabelecido ú run Grnli-i
tino n. 107, quando pegava ho fio dc uma Iam-
pada electrica, installadn na siih cnsinlm, afiia
de passal-a pura o quarto tle dormir, caiu fnl-
minado. O infeliz barbei ro era casado, sem fi-j
Ihos, italiano e conlnva 83 annos «Io edade.;

¦ mim—' » —'

Â Assembléa begtslaíiva con-
vocada extraordinariamente
Ao quc se sabia, hoje,' ria Câmara dos

Deputados, a Assembléa Legislativa "do Es-
tado tio Rio dc Janeiro vae ser convocada
extraordinariamente para dezembro próximo,
afim de deliberar sobre o Código de Proces-
so d.o Estado, a vigorar com o Código
Civil e sobre a adpptaçãõ á legislação cs-
tadual da lei eleitoral, cuja vòtaçjip ora so

i ultima ua'Congresso Nacional»

^tíi^sssMV.::''^ZíSS'T*^':v,^mtm3m i i xJ^i* jj*wfe?akJáãaht
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EXTERIOR ESfRVIÇO

A Associação Commercial
trata de vários assumptos

importantes
O que foi a sua
-eoaão de hüpjje

: Sfcb n presidência «h» Sr, Dr, Pereira Llnin.
j-inllsoií-se boje u sossilo semnnnl da Assoóli-
(íío ('oniinerciiil do Uío do Janeiro, á qunl com-
pareceram qunsl todos os seus membros. De-
pois dò leitura ido expediente, foi Introduzido
no recinto um envia.Io do Minislcrio do Ex.
terior, portador rie uni tclcgi-aiiiinn sobre n ov-
pnrtiiçiio rio pòvllliQ brasileiro parn n llcspn-
nli.i. Tendo chegado nesse momenlo o .Sr.
(loit.-íhallc cônsul geral ria Republica dos Es-
tado-; unidos da Aliieric.l do Norle, fui COllvl-
dado pelo Sr. presidente a tomar assento nn
mesa da presidência. Por essa oceasião o Sr.
Dr, Pereira Lima saudou o Sr, cousiil, sócio
honorário da Associação, que agrndece es-»:i
saudação, aproveitando n oppprtuiildndo para
expor á dirccioria as queixas lcvanlíiilns pelo
conunercio sobre ns condições cm que chegnm
;i esle porlo determinadas mercailorias nniei-i-
canas, rjuo algumas ve/cs são embarcadas pnr-
«Malmente, outras cm desnecordo com as amos-
Iras í finalmente, outras, que chegam avaria-
«Ias. Esses inconvenientes são devidos á dif.
ficiikladcs dc comhuinlcAção, iiilcii-nmenlc pa-
x-nlysndn, mesmo cm seu próprio paiz. A csciii -
si/, dc matéria prima o ainda ás difficuldadcs
«le transporte dn fabrica aos portos dc cmbnr-
que.

Esforça-se o mnls possível para quo as¦Questões de iirbilramcnlo ou outras sejam sem-
%rc trotadas sem n iutcrvcuçíío judicial e nas'condições suggcridns peln Câmara do Coiiimcr-

cio Americana, que de accórdo com o consu-
Indo nomeará nina commissão do árbitros para
ns vistorias dependendo tal pratica não só-
mente da opprovnçno do cônsul geral, Sinfio
lambem rie uma corporação cnmiuercinl rc--.
peitnyel tal como a Associação Comincrcinl d;>
Rio de Janeiro,

O Sr; Dr. Pereira Lima agradeceu n gentile-
j.n. do governo .americano pelo morio suggeri
ilo rira de rim ir esses embaraços e a indicação
da Associação.

O Sr. Cornclio Jardim pediu que se cónsi-
íínasse em neta nin voto de agradecimento uo
Sr. coilsiil péhi sua visita e pela solução daria
a esses- casos. Fnlfl o Sr. Dc. James Rarcy,
consultor juridico da Associação, sobre a rc-
preservação a ser endereçada ao Scnaiio sobre
leilões precipitado.- t fallencias fruudulcii
los.

O carecer, posto cm discussão, depois ílã so-
bre elle falarem os Srs. Francisco Leal e Jar-
iliin, foi approvado. O Sr. Jui-riiin, tomando -i
palavra, pede «íue se consigne em acta o seu
protesto contra qualquer monopólio que sc
queira fazer e que sc convoque o commercio
Ue fumos, nfiiu rie que este delibere sobre ns
providencias a tomar. O Sr. presidente fala
sobre este assumpto, achando que as classes
Interessadas devem pronuiiciar-se neste sen-
tido. afim rie ejuc n Associação paute o seu pro
cgdcr i-clas deliberações dessa classe. Nessa-.
condições que sc deva pedir á classe de fumos
ilu eonsélÍl'0 deliberativo que transinilla á As-
fociaçãb o modo de pensar dos interessados, o
qne 6 approvado.

O Sr. Augusto Lopes acha impossível o nio-
nopolio rios seguros, devido ás indcmnisaçõíS,
que seriam formidáveis. A propósito, fala do
faeto da policia tomar conta rio prédio incen-
ili:n'of s pela niprostilmlc dos inquéritos, oe-
easionar a completa deterioração rios salvadas.
Pede á Associação para ella agir junlo de quero
de direito, afim de que lacs processos sejam
íiiaiii rápidos, afim rie s-alvngunrdttr o interesse
do segurado c dos seguradores, c elle, bem
ifomo o Sr. Humberto Tnborcln, directores ele
bompnnbias de- seguros, podem fazer parte (le
uma commissão que estude detidamente o ns-
stiropto, ouvido o consultor juridico ria Asso-
ciação, o que foi approvado. O Sr. Jnrdiin
participa que eluas das reclamações ria Asso.
ciação já foram nttciididas pelo Senado — n
dos cadeados e rio coinmerciõ ambulante clnri-
«U-stino.

Ante; rie terminar a sessão, o Sr. Dr. Pe-
reirii Lima, por motivo ela passagem rio si1-
gundo anniversario cio governo rio Sr, Dr.
Weueesláo tiro?., h quem a imprensa unanime
elogiou, propõe que por e->-;e motivo o porque
sempre a Associação foi por elle solicitameh
te i!ttc;idida,pi'opunhr« que se lavrasse cm acta
iim voto rie congrutíilnções.quc será enviado a
S. Kx.,0 que foi approvado unanimemente. 0 Se.
1 intuir.-"'o Tiiborda solicita um voto de pezar
pelo i jciinento do Sr. visconde d.i Veiga
Cabral. ipie, em tempo", exerceu o cargo rie vice-
presidi te da Associação.
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OS ORÇAMENTOS NO SENADO \
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Um jubileu geral no
do Exterior!

O Si*. Ellia pede o restabe-lecimento das verbasescandalosas ooa>l^tdas pelaCâmara I
i/arisa omoiidao ao da Marinha

A sessão do Senado liojo fui presidida peloSr. Urbano Símios. Lida o approvailn o nelada sessão aiitcrlor piissou-SO no expediente
que constou alem do in.it--, dc um officio do
prefeito dando ns razões por quo vetou n re-
solução do Conselho Municipal que pcriililluaos guardas municipais consignarem um ler-
ço dos nixlcnadns á Caixa Ileneficcnlc; unia
representação da Liga rins PiopríôfiíVlos pe-(lindo a inclusão nó orça incuto da rcccltn dc
tinta emenda estabelecendo uma guiu de mu-
diuiçn, de-\ idiimenlc sclládó, para o's Inquilinos
do Districlo Federal,

0 Sr. Lopes Gonçalves falou com o Intuito
dc rebater accusaçõ-.-s quo foram formulada;
eonlrn elle e defendeu o administrador, «los
Correios do Mntiábs,

Passando-se á ordem do riia t-nlrou Ciu 8'
discussão o orçamento da Marinha, cuja ili>-
cussão foi suspensa visto lerem sitio nprcscu.
tmlas a cila varias cnicndns, cnlrc as quaes,
uma do Sr, Pereira Lobo, mandando dar .,,.
20:000? de subvenção ú. Liga Miirltimn Ura-
sileirn; do Sr. Pires Pcrreirn. nutorlsnudo o
governo a despender nté 15:000$ para enviar á
EurOpn um ou dous officines da Armada, afim
rie acompanharem as evoluções das esquadras
belllgcrnntcs, e do Sr. Erico Coelho, prohibir.-
rio que sejam chamados a serviço rios con SC-
lhos ijo guerra os officiacs reformados e de-
terminando que ns vagas por estes deixadas
nas repartições da Marinha por morto oti do-
missão sejam preenchidas por officiaes ef-
fecttvos.

A discussão foi suspensa para que as respe-
divas commissões se pronuncieni sobre ell-.is.

A emenda do Sr. Soares dos Sanlos sobre"icias estaduaes foi incluiria na parle que

IA GÜEURAPesPac!_l_?"ec,"'V0

Em circular hojo enviaria nos agentes
municipaes o Sr. prefeito dcébíròii pcímit-lii- o levantamento rio coretos nu via publi-cn e hasteomchlo de bandeiras, nn próximoriia 7!.'. independente rio pagamento rios res-
pectiros emoliuucntos. Rccdmincndòu mais
aquelles fuiieciouarios que façam celebrar,
cunlo nos annos anteriores", nas respectivas
ageiieins, a festa da bandeira.
-—*————¦ ..-¦¦-. ¦' -**m\*&&*m* 1 . - --i

Âs commissões da Câmara
©s (C-fliíiwinaâssarãos de

Eíffllãffiüa físodí^ifâbuãNtes
ú<9 TOíOBa^egjBía

Na reunião de lm.jp da commissão de jus-tiça ria Câmara dos Deputados o Sc. Gonçal-
ycs Mnia apresentou parecer, quo tenniiia
por sobstltulí.vb. oa projetíto que ccrisiilernoonlnnnintes do montepio os c"3m'm:issiirlo's
dc policia do Districto Federal.

Relativamente á sèginida parle do proic-cio relntndo-lielo depiilnrio pernambucanoiiKimlaiulo contar tempo no commissario dc-i- classe Manoel Rodrigues ile Amorim, a
commissão resolveu solicitar informações ao
governo...-,

A tounmlssão resolveu, por maioria, con-tra os votos dos Srs, íCla/dmiaiio de EigíiçUvedo o Mello Frnucb, segundo proposta riobr. PcUr.ò Moacvr, que de ora em deanteiia-s ricl: «eraç.oés n tomai- não sejam coijíputados - -  ¦ ¦
caso
na sessão anterior c que já tenham sirio as-
nii,"-'.!' 

' "ombros ausentes da com-
Por Ti..iim;,_ a commissão resolveu solici-

rtlvM^TT*^ Stfvêíno sobre o reque-í^i.inlo :h D. Eugenia Vilhena Fernaniles.
Á comniissúo/cspeçiál do Código Civil, que«lava convocaria pa,-ft hojéj nfl0 sc ^^íicnntlq jnarcada nova reunião para scgiui-

^la-leirn, apus as votações no recinto. 
'

»—«»**—¦« .

"Sinuo os votos rios presentes, salvo oueja.dianiciitó de pi-ojectos já discutidos

m
fixa o pessoal ria Maiinha para o próximo
anno,

Foram cnccrrndns discussões rie maioria eni
importância,

Entrando cm Ü1 discussão o projecto dn com-
missão mixta de reforma eleitoral, foram
apresentadas varias emendas, Falaram sobre
6 projecto os Srs. Gonzaga Jnyme, Rosa c
Cunha Pcdrosa, quu justificaram varias eiiic-n-
dns.

Por isso, quando o Sr. Cunha Pcdrosa ler-
minou o seu discurso ás 15 c 10, foi suspensa
a discussão para serem estudadas as emenda:;
pcln respectiva eoihniissiTo.;

Reuniu-se hoje a commissão de finanças
do Senado. O Sr. Ducno dc Paiva apresentou
o seu parecei- sobre o orçamento do Mlhistc-
rio ria Agricultura dc accórdo com o relatório
oral feilo nn reunião anterior, parecer que
foi nssignario por todos os seus pares,

Foram assignndos os pareceres dos Srs, Al-
cindo Guanabara, favorável á abertura do
credito ele 15:12G$3G5, para pagamento a D.
Conslança Alves llraneo Mello Uarrelrt, em
virtude dc scnlcnç.i judiciaria, c rio mesmo
senador, favorável á abertura rio credito de
79í787§067) para pagamento a Antônio Mar-
ccllino Rcgueiríi Costa, tniiibcni em virlude
do sentença jnriiciai-in.

O Sr. Alfredo E11Í3 apresentou, o seu pare-
cer sobre o òrçhineiiio rio Exterior, S, Ex.
faz amplas considerações u respeito da pro-
posição votada pela Câmara, achando que
miiilas das verbas votadas são deficientes
e algumas de nbsoluia necessidade.. Faz Iam-
bem um estudo delido, comparando os ulti-
mos orçamentos e concluo achando que n pvo-
posição assim como está não deve ser votada
pelo Senado. Para que ella seja approvada
necessita rie pelo menos 12 emendas tP-ie rc-
présêntnin um nugmónto sobre a proposição
tia Cainara de 186:000?, ouro, e 5G:000?OOOj
papel, pois que pelas suas emendas S, Ex.
manda manter a -verba 1" dn proposta rio go-
verno, que augmentou a despesa do 
0í000$000; eleva ilo mais 20:000^000 n verba
tle "exlrnordinnrios"; mau tom a verba rie rc-
cepções officiacs com 70:0008; ria destinada
a congressos e conferências com mais..,,,..
5.O:O0"O?ÕüO> pnpel, e 30:000?, 0'jrn: mantím
k proposta rio governo para o corpo iliploiíi.i-
tico, mais 6:000$; portanto,

S. Ex. lambem acha que não representa nu-
ginento tle despesa n creação rie elous vice-
consulados, sendo üm o de NoífoII», que está
senrio exercido por um estrangeiro, e manter
o consulado em Brenien, como era,

Entre as verbas maiores restabelecidas pc:lo Sr. Kllis está a destinada n "ajudas do
custo" com 100:000», ouro,

O Sr. João Luiz apresentou uma emenda
sobre o consulado rie Brenicu, que represou-
ta o pensamento do relator.

Todas as emendas apresentadas pelo Sr,
El_lis_ mereceram o apoio unanime ria com-
missão, e sõ não foram votaria:! hoje por se-
rem já 17 horas quando S, Ex, terminou a
leitura do seu relatório.

OS ADDIDOS GRATUITOS PltO-
VOCAM DEBATES

Quando o Sr. Alfredo Ellis fralòu dos ad-
ilidos gratuitos rio Ministério do Exterior,
houve um serio ricbale na commissão porqueo presidente, o Sr. Victorino Monteiro, riissc:—Vnlo pela siippressfio ricsses logares.—Mas^ elles são necessários, disseram os
Srs. Ellis c Francisco Sá,

O Sr. Victorino explicou que não eram lalc como fosse ainda contraíiride) zangou-se e
disse ns eousas muilo claramente:

rr-Vóu apresentar uma emenda sunprimin-
rio os addidos. Elles são riidços bonitos epiesó vivem encostados recebendo os "pro la-bore" por verbns diversas. Gratuitos, umnconversa!' Esses logares só se'rvem pnrn o
ministro nomear os parentes, os afilhados.

Como o Sr. SA dissesse que o cargo servia
para o íirocinio diplomático, o Sr. Victorinonccreseenlou que foi diplomata c não é ne-cossprio tirocinlo algum c rciriíilou:
, —Os diplomhliis nada lòin a fazer. A provae que elles andam ahi na Avenida,"- ¦»—SMn— -—...-

Empenhou objecto que lhe náo
pertenciaO juiz da Q" Vara Criminal coiidemiiou hoiea (res mezes rie prisão ccllulnr o rco MarioCastilho, por haver, cm dezembro rio annopassado, se incumbido rie concertar uma mn-clima rie escrever, rio propriedade rie Miguel

çury, indo cmpenhal-a porém cin um belchiorda rua Luiz rie Camões.

Um a«|>ftr,(o da sKun*
Cflo no Carso
ROAIA, 16 (A NOITE) -¦ O Sr. Altultle-

ro Onslelll, corrcspondent»} do guerra juntoao <|u.irtcl-gcncrní Italiano, telegrnplia cm
data dc hontem:

«A inundnc.in do valia do Vlppacco, cau-
sano pelas ultimas chuvas, transformou
as trincheiras cm mares ile lama, meitidftgnos quaes, com paciência o confiança, nstropas italianas esperam o momento oppor-
tuno do se lançarem ao ataque.

E' multo provável que os austríacos se
aproveitem dcsle caso para enviar reforços
nos seus cxorcilo3 que combatem na Do-
brudjn e n;i Transylvania. Em consequcncln
dns Inundações, a situação dos auslrinco3no Curso melhora, mas os austríacos sn-bem multo bem, por experiência própria, quenos, italianos, sabemos combater mesm»mci-tidos dentro de água e que, apesar dc tudo,
prosegulromòs no nosso avanço

Fiz uma rápida excursão pela Hoiia doCnrso. Por Ioda a parle obscrvnm-se os ves-tifíros c os terríveis resultados pari o inimigo
do avanço dos nossos dous exércitos e oscaracteres evidentes da dorrotn que Infligi-mos aos austríacos. VI uma enormidade dcoespojos abandonados, os milhares de cada-veres amontoados e os canhffcs deixadosrins suas posições pelo inimigo na verdadeirafuga a que se lançou demite do avanço dnsnossas forças.»
Os francezes (ornaram

Pressolre
N0Y->.X0RK- í* (H^vasj - Radiogiam-ma official aqui recebido informa quo astropas francezns tomaram a totalidade dn

aldeia de Pressoirc, depois de sangrento com-bate cm que os allemães soffrcram grandes
perdas.
Um couraçado austríaco avariado

I.OXDitES, Ifi (A NOITE) — Tolegraplínüi ileBerna dizendo que um torpedèiro italiano pc-lielrou ousadamente no cnnal «Ie Fasann e tor-
pedeou um couraçado austríaco <\\\e ali estavarefugiado, avarliintlo-o seriamente.
A confiscação ilo palácio Òppe-

nheimer
LONDRES, 10 (A NOITE) - Dizem de Zu-rlch que o governo allemão resolveu confis-car c- vender cm hasta publica o palácio queSir Francisco Oppcnheimei: possue nas prox!-miu.ad.es de Franeforl. Esse palácio está avx*liado cm dous milhões rio marcos,
O governo, allemão justifica nquella rpolu-

ção com o faclo rio governo inglez ter manda-do vender, cm leilão, as propriedades rins su>
ilitos allemães na Nigéria.
A França restringe a sua expofe

tação
PAIOS, IC (A NOITE") - O governo francez

proliibiu a exportação rie lá, seda e tecidos elealgodão rio qualquer especie.
Dous navios a pique

LONDRES, lfi (Hnvas)\=r O Lloyd miiiun-
cia que o vapor grego "Barbara" foi metti-do a piquo pelos allemães.

Tnnibem foi nfuMdfldò por ura submáriíiiio vapor íioriiegucz "LoUlecu".-
Troca de telcgv-ainir.as entre o rei

Jorgo o o general, Haig
LONDRES, 16 (Havas) — O rei Jorge en-

vlóli um Iclcgrammn no general Hnig, com-
mandante das tropas inglezns cm operações
no cohthiento europeu, felicilando-o pelo
gi.indc suecesso d.13 duas margens rio Ancte.

__0 general Haig agradeceu essas felicita-
ções cm nome das tropas.
— - mm]m^— *

0 Acre irá ter representação,

MINISTÉRIO DA ««ERRA
Promovoiulo t f
Na liifnnlnrlA' •*• *ii rflplláo, q l» IflhoVile

Salilno ThomiU do Ãqílínoi a 1» loneule, o
2' Camillo do Medeiros Cosia» a 2" leneu-
le, o nsplrnuto Agenor I.ello do Aguiar jNo Corpo (Io Saude — a capitão, o 1' te-
iinnto medico Juvenal Fellcinno dos Santos.

No Corpo dc Intendentes — a l* Icueiite, o
2' Mnnfredo domes,

Nomeando 1» tenenle medico o Dr. Iluni-
borto Martins de Mello:

Concedendo exoneração do cargo do InUh-
doptd' dn Ouerra no coronel dn infantaria
Pelicfíina Denjaniln dc Souza Aguiar;

Nomeando para esso cargo, o coronel de
Iiifautnrln Francisco Mendes do Moraes ;CrAdunndo nos postos immediiitnmcnto
superiores! o 1» tenente do cavallaria .Túlio
Augusto dn Silva, o 1» tenenlo medico Mu-rjllo de Souza Cntnpos c o 2S tenente In-
teudciilc .loão Luiz Pcreirn Filho !'.'rnnsfcrlndo nn lufnnlariai o.s majoresJoão Ilelcndoro rio Miranda, do 2',\" do 8"
P»ra o 8» do 3'j Joaquim Vieira d.i Silva,
(16 25» do 0'' pnrn o W do 10". e Manoelrios Passos Figuolron, do 17° do fi' parao M* do IO1; os capitães Ho.vmundo du SerraMartins, dn l' do -lfl' do encadoros para al" ilo 5I\ e Francisco Xavier do Mesquita,da l" do 50° dc caçadores para a í" do 18"
do li"; Encns dns Reis Soulo, da 2» do 0" do'3" 

pnrn n 3* rio 22' do 8"; Collnllno Mar-
quês, da 3« do .'lli" do 12' parn a 2* do
ir dn II"; José dn Silva Marques, da 3" do 22"
do 8,'' parn n !)« do 30" do 12"; Domingos
Monteiro, dn 2' do 36" do 12° parn a l1 do•IS" ilo caçadores; João Baptista Rego Mon-
litro,- da 3« do 1.'l" do :>> pnra n 2« rio 30»do 12'; Ildéfòiiso Cclèslino Pessoa Monteiro,
da 3' do 26" do íl' pnra n 1* do <l!)" de cn-
índores; Bernardo do Araújo Padilha, ria
2' rio l.'l" rio 5» pnra n 8»' do 26'' do fl";
Joílo Philadèlpho dn Roelio, dn 3» rio 3-1»do 12' parn a 3* do 58» dc caçadores; Frnn-
cisco dc Vnsconcellos, dn 2» do -LI" dc cn-
çàdóres pnra a 3* ilo .'II1 do 12": Henrique
Roberto üiirle, da 2' rio 22' do 8" para a
1' dO 12" rio ¦!'¦; Álvaro Oclavio d.> Men.

A coiiinnssiio rie justiça e legislação dó Se-nado reuniu-se hoje com a presença rie toriosos seus membros cm sessão secreta,-
O assumpto tratado na reunião rio hoje foi

a reforma do Acre,
Havin-se discutido na iVJpião anterior O pa-reeer do Si'. Artliur Lemos sobre o projecto do

Sr.Francisco S4 e o substitutivo do Sr.P.a7-mundo de Miranda.O Sr.Gonzaga Javme pc-diu vista dos papeis e hoje apresentou umn
emenda substitutiva ao projecto, aproveitánao
os pontos que mereciam ser approvnrios.

Essa emenda, que foi npprovndn, estabelece
a unidade do governo no Acre; crea a sun re-
pvescnlação federal nn Camnra; siipprime osdous trlbuháes lá exislenles e crea os logaresde cinco juizes dc nppellação nas cinco co-
marcas daquclle território,

Amanhã n commissão tratará da reforma
judiciária;

¦¦  »'»<»»¦» ¦ «...,¦.¦—._.

Foi inaugurada a Escola
Raymundo Corrêa

O Sr. director rie Insfrticção foi hojo a Guh-
rntibii inaugurar n Escola Ra.vnnindb Corrêa,
reollsãndo.-se, por essa oceasião, intcrcssnn-
te festa escolar. S. S. regressou depois dns
17 1|2 horas,
¦'¦ ' .——>—«<»>» « —_ .i i ,.i„i_

morre num

O primeiro cinema de ac-
cordo com a nova 3ei

' Foi por
lire.sinhe
Ví>i

Em rVJa<ãi'i:Peira
'(lae o deixassem só. Brincando", o lio-chegou-se ac poço e áislrnhiu-se em¦ r a .imagem que sc- rcflèctia na ngun, Tantofierifçbruçou, que, fnlséantlo a mão, caiu.

;.„',.;!' C:'",l'0 f'''!""1^. quando os paes o pro-tinaism o Oswaldo já eslava hirto, inlcriça-
i „' "oií,",do «o Poço, nos fundos da casa i«Avessa Põrtollà n. 'iil, em Afadureira.
faí,,l" • W% Aroewco Páüííno, communicou li
Ü°,1 Policia, que rotfipviéu p carinverzinho rie«Swirtdo gue contav»tlorei-ío, ~:*~ "

« sua iasstelíação em
S, Cho«istowão

S. Clu-lslovão, dentro em poucos dias, toraum' novo cinematogi-aplio, installario rie ne-cordo com as exigências da lei ultimamente
votada pelo Conselho Municipal, A» Prefcitu-ia chegou uni requerimento rie licença firma-
rio pelo Sr. João Gonçalves de OliVeirn. queinonlarii esse novo estabelecimento rie diver-
ções no prédio onde fnnccioiio.u o Club Flu-
jninense, no campo de S. Christovão, rienomi-
rianrifi o cinema BelleJín*.
" "~* '" '-1 ¦¦¦¦ ' I itfi^t'2^~tti' **-*****^*9*»******m***mmm*m***m**

para náo serem exe-
cutados

Foi hoje sahccionado pelo prcfeilò" í> proje-elo concedendo ao engenheiro José Silvcfío
ISurbosíi, ou ciiipresn que organisar, ò direito
rie Cònstrucção, exploração, uso o goso fle um
canal destinado A navegação de pequenas cm-
barcaeões, ligando o Oceano Atlântico, lia foz
rio rio Guandu, ao interior ria bahia de Guana-
bnra, na'do Merity. Esse projecto dispõe nin-
da ria cotistruoção ele mu cães c tuna avcnirln
entre a foz do Merity, devendo ao longo do
mesmo ser construídos portos do atracação,
depósitos, estações, casas para proletários e
pequenos mercados,
—¦ '." '¦'» -«ata—i ni... vvr.ii -..I.I...I—.

O Sav DeOfisn ©bsi âánta
Rita ds SeisucaSiy

BELLO HORIZONTE. 16 YServiço especial
ria A NOITE) — O Dr. Delfim Moreira se-
guui, na madrugaria rie hoje, pnra Santa Rita
rie Sapucahy. onde foi assistir á collaçâo do
grão ás normalislas de 1916,-

» -*t*t* i.

Acabou-se o dinheiro da
Prefeitura

castro, dn 8» do 30" rio 10» para a 2' rio
43» «lc ciçariores, e Mario Galvão, da 3' do
2/?,do 9" parn a 3« rio 30» do 10»;

Nn engenharia — da 2'.rio 2» para n qua-rirn suppl., o capitão Raphncl VeríssimoVianna ;
Na nililhaiia — do 16» grupo a cavallo

para o 22» rio 7», o major Ramiro Soulo;da 1" dn 1" para a 1» do 22' rio 7», o ca-
pitão José Telles do Miranda; da l1 rio 19»rie montanha para n quadro suppl., o capitãoIsidro Leite Ferreira do Araújo; da P ilo22' do 7" para a G* do 11» do 4o, o capitão
Iiltipçoiicio Rosa dc Queiroz, e ria 6* rio 11°do 4' pnrn a 1» do 1", o capitão SimenoReis ;

Na cavallaria — do 3» corpo dc Irem parao 1,2», o tenente-coronel Alfredo Fleury de
Barros; do 12» para o q. suppl., o tenente-coronel Marcos Telles Ferreira; do q, suppl.
para o 5" corpo rie trem, o tenente-coronel
José Moreira Guimarães; rio 11° regimento
para o 2», como fi.scal, o major Christovãorie Hollnndn Cavalcanti; rio 2» regimento
para o 11°, como fiscal, o tenente-coronel
graduado Guilherme Leal; do 5» para o 10",como fiscal, o major Aristides dc Alinei-da Rego; do 10» para o 5». como fiscal, omajor Antero Gualberto de Mattos; dn
('.. suppl. para 0 2» do 1», o capitão José'"••o Ferreira; do 3° do 4" para o quadro• >!...! o capitão Cliristiniio; Usslhclicr; «le

nnlc do 5° para o 4» rio 6", o capitão
lano ele Carvalho; do 2» do 5» para a¦ yo 14», o capitão Theodoro Yiegns daíjiJM; do 4' do il5 parn o 2» rio'15», ocapitão Acbillcs Azeredo, e rio 3° do 14» paraajudante do 5», o capitão Armando Gusmão;Classificando ;

jNn infantaria — os tònentcs-coroiicis Nor-borto \iilns Boas, no 57° do caçadores, eCn.-iiianeco ria Fontoura, no 13° regimento,como fiscal; os majores José Sotero' de Me-iiçzes Junior, no 17» rio 6"; Américo rieAbreu Lima, no 13» do ","; .Tacyntho IgnacioTorres Junior, no 25? do 9"; José Vieira daRosa no 14° do 5°; José Ferreira da Silva,no 41° do 11°; Luiz Ferreira rie Mendonça,no 38» do 13°; Epaminondas Thebano Bar-reio, no 23° do 8»; os capitães: José TeixeiraCarvalho, no 2' do 11" do 4"; Fernando Pc-reira da Silva, no 2° rio 22» rio 8"; VicenteTose/ano, na 1» rio 5»; H. Castello Branco,na 2-' do 1.3» do 5°; Manoel Nasciinoiíto Lins,no 3» do 13» do 5», o Francisco Araújo Ché-chio, na 3* do 27° rio 9°.
Na engenharia ~ no q. suppl., o tenente-coronel Eniiiio Sarmento c o major GustavoLcbon Regis; no 2° balalbão, como fiscal,o major Felicio Paes Ribeiro; na 2a do 2°, o

capitrio Antônio Estygarribia; no 4», eomoajudante, o çanilão José de Araújo o Silva;
Na artilharia —' nõ 4' -íéglib.epto monta-<jo, como fiscal, o tenente-coronel AlfredoSevero; no 1" de artilharia do posição, comofiscal, o major Leopoldo Sehercr; no 16°

grupo de artilharia a cavallo, o major Wlnn-(lislan Teixeira; no 5" do 2° rie artilhariamo:jiaria, o major João ria Silva Pereira ;na 1» do 18» de artilharia a cavallo, o cnpl-Uo Theodoro Ribeiro da èiinliaj na 1" do
19» rie artilharia rio montanha, o capitãoJosé Antônio Marques; na 2a do 6° rio 7°rio artilharia montada, o capitão Tilo dcAlençastrò ;

Nii cavallaria — no 1.1" "regir.ienlò, comofiscal, o major Antenor Pereira rie Abreu;no ()°, como fiscal, o major Manoel dc AbreuCoelho; no 3° rio 4°, o capitão FelisbcrtoPeixoto, e no 3» do 14°, o capitão Durvalde Abreu,-
Refomiaiulò; os cabos" de esquadra" Ber-nardino Mcriina e Emílio Oias ria Silva.

MW1STERIO DA. MARINHA
/Transferindo n capitão tle corveta José Fran-cisco Martins Guimarães, rio quadro da resei-.va para o ordinário do Corpo ria Anunda;

t Aposentando Amancio Alvares Firmo no car-
go dc porteiro encarregado rie diligencias daCapitania do Porto do Estado cie Alagoas.-
MINISTÉRIO DA FAZENDA

¦ Abrindo os créditos: dc 50 contos, ouro, é500 contos, papel, supplementarcs á verba —
exereicios findos r— para o exercício corren-le: de 30:324«266, 9:978?579, 3:782-3338 o..,-,180-3050, parn pagamentos em virtude dc seu-teiiçns judiciarias, respectivamente a D, Ama-lia rie Figueiredo ?Bnenn ò outros, vice-almi-ríiiite. reformado Hcrculnno Sampaio, D. Ma-ria Jiilla Brausford, lida Motla e AntônioGomes.

Remodelação
policial

O Si». Nicanor Nascimento
apresenta uma longa emenda
ao projecto do Código Penal
O Sr. deputado Nicanor Nascimento opre-soutou unia longa omovln do reorgani-ação

da policia dosln capital, no projecto ilj Co-digo do Processo Penal do Districto,
Essa emenda, depois do precisar n destina-

çno da policia, passa a conslderal-u como um
ilepartiimento autônomo do Ministério da Jus-
tlçn, dirigido pelo chefe do policia, por tresdelegados nusllbircs, 20 delegados dlslii«clncí (7 do 1» clnsso, 7 de 2» c 0 de 3»), 80
coninilssarlos (20 do 1», 20 dc 2\ 40 dò 3«),um inspector o 5 suli-lrispoctórcs do policiamnritlmn, 250 agentes dc segurança publica,nm Inspector do investigação e captura, um
sub-inspector, 20 escrivães dc dclegncint dh-
trictaes, 8 escrivães de delegacias nilxtllnrcs,um secretario, um suh-secretnrlo, tres officinesrio secção, nm official nrehivlsta, 15 .imnnuen-
ses, um thesoureiro o um fiel, Cren também
um gabinete do identificação e estatística ac«centuadnmento toclinico, c uma guarda civil,
com siiasccrelaria, composta tio 2.000 guar-das, com ncçCes fixas e obrigação dc morai-
cm siius respectivas zonas. A Colônia Cor-recclonol deverá ser remodelada no sentido
de so tornar uma escola agrlcolo-lnilustrlnl,
A Escola dc Policia será dirigida por um te-
clinico contratado. Ficará com a organisação
nctual n Casa dc Detenção, o será reintegrada
nn posso, da União n antiga F.scoln rie Mono-
res, hoje entregue ao Patronato dos Menores.

Depois do estabelecer garantias parn os fun-
ccionnrios de policia, que só poderão sc-r rie-
n-iltidos mediante syndieanria o defesa pro-
pila junlo a uma commissão permanente, n
emenda diz que só poderá ser empregado na
policia cidadão brasileiro nato ou expressa-
monte nnturnlisnrio, c estabelece ns regras a
que está sujeita n admissão em qualquer em-
prego. Haverá concurso especial do admissão,
o os actuaes funecionarios que não tiverem
mnh ri; 10 niinoi de r.»i".i*;n, nem co.1.?1.!

Juizes em disponibilidade da
vários Estados perdem uma

questão no Supremo
O UU de (llrcilo do S. Paulo, Dr, José M.í.

\t ,l({. ,.í*.vt',,u MamuM. tendo sido posto eus«Isponlbll dado por decreto «Io governo fe»«ern do 81 dc Janolro du 18113, com o ordena.(Io do JU i$ mensaes, fixado im loi quo a-for.mou a Justiça local daquclle listado, veiu,quasj li) nnnos depois dn dato (Inquollo de.ciclo, ein J do Janeiro do 1012, propor no JuWM-cçlonul de S. Paulo nina noção ordluiiri;».contra n Liilao, pnrn o fim do lho ser nsscguírndo o direito A percepção de vcneinientos Ideaiticos no do Juiz seccional do mosmò IJsIndOiOu, 'no menos", do qualquer outro JuU so'ccionai, ainda mpsmo menos favorecido,O juu julgou n acção proccdeiito c condeimnoii a t.iiiáo, ua fôrma do pedido. Julgando'esto picilo em nppollnção, o Supramo, na i.es.uno de hoje, tendo o procurador d.i Republicasustentado a prescripeão dn nivão e a Impro*cedencln dn mesma, visto como n lél que fi.xou os venciincnlos dos juizes seccloimes nos'ejuíics oquipnrnva os dc dlrello cm (Ilsponlbllldn.de,era de; 1800,njlo aproveitando,imivin,ao iv<'clnmnnto o que estabelecia.
E, posto o feito em votação, recolhidos «nvotos, o Supremo, contra os volo-, dos Srs,.ministros Lacerda, Leonl, ('.anulo, Murlinlio.-Lessa e André Cavalcanti, julgou, por dcseiiH

lloto, pelo voto de Minerva, prescriptn n acção.Idêntica decisão proferiu o Supremo nas ap»pollnções dos juizes em disponibilidade rijPernambuco, Dr. Anlouio da Silva e outro'
dn Hnhia, Dr. José Bernardo dc Souza Brito óoulros; do Maranhão, bacharel Gorglono Ho«rocio Gonçalves e outros, c da Pnrnlivbn, Dr,-Pedro ria Cunha Pcdrosa e oulros.
*- i *****—*

deverão prestar dentro de um anno o concur-
so regulamentar.

Divide a emenda a perícia legal em períciaofficinl e livre, constituindo o Serviço Medi-
co Legal uma repartição autônoma, Além rio
pessoal dc secretaria, rie laboratório e necro-
terio, bem eomo rie riez médicos legislas, ha-
verá um medico legista director c um oulro
pcrilo-clinieo. A pericia livre será exercida
por peritos approvnrios cm concurso para caria
especialidade, sendo considerados peritos li-
vres, parn todos os cffeitos os médicos clnssi-
ficados cm concursos parn medico legista.

Ficam revogadas todas ns disposições rela-
Uvas ao inquérito policial, e é instituído o
juizado de Instrucção criminal, devendo o poder executivo expedir dentro de tre-s mezes rc
gulnmentos espcclnes.

*****

ma nova estação
telegraphica'

JvÂI^H . 1fi CSorvIco' especinl da A.iNOlTE) — Foi Inaugurada, lióntcln, a esta»"OO tclegrapbicn rie S. João do P.n-a.aiqsMi',na nnpoi-taiiu zona diãiiiaulina dõ Kstndo el\Bahia.
i '1"3Dj» %

¦ —tir-r- '

© Sr. Bemm Mntm
úem®úe-m

O Sr; Dr. Souza Dantas, por ler deixado n
intcriniilnde ria chefia rio Ministeirio dns Rei.;-
ções Exteriores, esteve hoje, á tarde, no pala-
cio do Catletc, onde sc despediu do Sr. pren-
dente da Republica c ministros rie Estado; rios
quaes os do Exterior, Justiça e Agricultura,
bem eomo os Srs. Drs. Hélio Lobo e Raul Sá,
secretario e official ele gabinete do chefe da
Nação, o acompanharam á sniiln ate A porta
de palácio.

-i ***** < ii ¦¦ ...

E'cos do 15 de Novembro
O Sr, presidente dá Republica, cm lióhie-

nagem á tinta de 13 rie novembro, perdoou elo
resto ria pena que cumpriam os sentenciados
militares: 2o sargento José Xavier ria Costa,
soldndò rio Asylo dos Inválidos da Pátria
Pedro Corrêa da Silva, c o soldado Júlio
Lins.

' » **)***-''—¦¦¦ ... —.-

O juramento dos novos
reservistas do R. G. do

Sul
PORTO ALEGRE, 10 (A. A.) ~ Acaba «le

rcalisnr-se o juramento rios novos reservis-
tas no espaçoso Campo da. Redc-mpção, em
frente ao edifício do Collegio Militar. Milha-
res dc pessoas assistiram no aclo, tiòtniido-se,
n presença rios Srs. Borges dc Medeiros, pre-
siriente rio Estado; general Salvador Pinlici-
ro Machado, vice-presidente cm exercício;
secretários rio governo, altas autoridades ci-
vis o militares, membros da Asseníblen rios
Representantes o outras pessoas gradas. Ao
redor do campo estacionam centenas de au-
toií.oveis e carros, repletos de famílias, Pon-
co antes üftS 11 horas ns tropas começaram n
desfilar em continência o.o general Bitteu-
coürl, que, com o seu estado-maioi'.. sc acha-
va postado deante do Grande Hotel, As ja-
liellas rias casas das ruas por onde ns ti-opás
devem passar, inclusive a rua do« Aiulradas,
estão repletas rie famílias.

Demito rio Collegio MitiCar um grande gril-
])0 dc senh.iritas ria nossn "elite" social 

"col-
locou rnmiuhos de flores na boca elas armas
rios soldados, no meio rios applausos rio povo.

Os que vão para a Casa do
Correcção

Januário Estevcs dc Moraes, peneirando m*noite dc 14 de setembro do corrente nnini nocommodo da rua rio I.avrarlio n. ;iS, occupndo
por_Angolinn Agreste, promoveu ali forle agi-taçao, nggredindo a habitante (Io quarto c rie-mnis Inquilinos, que ncudirnm aos grilos riosoecorro, IMo lho valeu n condemnnção hoic,
pelo juiz dn 3* Vara Criminal, á penn de liutanno e 11 mezes dc- prisão celliilnr.

mtfn^*—*-.

© football esn Missas
¦ JUIZ DE FO'IU, 10 (Serviço especial dn =VNOITE) — O Pclrõpòlitnno F. (',., de Pétro»
polis, que aqui veiu bater-se, num "niatclr1"-
do apreciado sport bretão, com um club local,saiu vencedor da luta por um "scoro" dc 2a 1 "goal"

""""• " ¦" i -^l^Lff^,^—r- ri_M

Foi preso quando vendia
selios no imposto de

consumo
lol preso e.»t« tii.-ri". quando pretendia liegõ.

ciar com 215 scllos de "Ai réis tio imposto di
consumo, o Sr, Irínoccncic Sérgio Cacercs. D-.i^
pois de levado á Rccebedoi-iii do Jlíeiduri? Nn-*cional, o Sr. Sc-rgio foi mandado nprèseiitdr {£
policia, "r-'. O Dr, Lcon Roussouliércs, 1" delogado nuxNliar, apurando, porém, tralar-se somente deiuma infracção, mandou pôr cm liberdade oaccusado. O Sr. Scrgiô Cnceres procurava ven-der selios legitimes do imposto do consumo
e de sua legitima propriedade, pois. fora' es.
tabelccirio á rua Frei Caneca n. 10, e fechando'
n sua casa ba poucos dins, sobraram-lhe o*selios que o fizeram passar uns mãos çrüart.%dc hora.

-<e:©'^>-"íi"

Tremores deíerra na Italiá
Não consiam victíihãs n-eni

lirejiíSzos
ROMA. 10 (Havas) — A's 7.!,'. rie hoje fo*ram aqui sentidos ligeiros treniorès dtf

tc-rra,
Em Tcranio, Ascoli, Macerala, Pesárò ai

Ançoria lambem foram registados iricnlicos'
phenomchos, porém com mais intensidade,-

Não consta até ngorn que haja victimas oi
prejuízos materiacs.

COMMÜISÍÍCADOS :
% Largo da Carioca, 9

(Junto ao portão ela Ordem;
Moveis a prostaçnos. Capas para mobilia, 9 peçsíOõjooo, plçad03 dc o,0o o o,7o, melro 3!j."oo e í.í.ooó.

Os commíssaríos
polícia no Caiteíg

Estcvp à tarde ho palácio do Caltc-to um.i
delegação ele coinniissarios rie policia que,
por intermédio ria secretaria, solicitou rio Sr,
presidente ria Republica o seu apoio ao pvo-
jceto cm discussão no- Congresso Nacional,
que estabelece as condições de suas nomear
ções o vantagens rie que gosaih os demais
funecionarios ria União,'**)*%*

Alu-indó os créditos especiaes: de 32:103308022:991809(1, 20:567?1Õ0, 1G:G12S90'2, SisorillGO;e i';r0L7 pni'a Pagamentos, respectivamente.
.1 .InaO Pires Rl-.IllPO rt viuva r. fllli-n'» ,1„ r\..

O GAFE'
Ainda hoje o mercado rie café abriu e fun-

ccionou éaImo c com o preço dc 118100 por ar-
loba, para o l.vpo 7.

As venrins rio riia sominaram 6.159 saccas,
scíido J.fiSt pela manhã c 1.475 no correr
rio dia. A bolsa do Nova Yorlc nbriu hoje em
baixa dc J a .1 pontos. Nos dias 11 c 15 cn-
tiarain 7.íífífi saccas, eni 1! embarcaram 9.5.'í7Ci-ie-i annos, para « ne-je o "stock" .LM* uoje.reduzjdgi _.* 333.119
-«ícas.: *-i

Os operários roclamam o• ganvenío do agosto
pa-

Uma turma de operários da 5* circums-
e-ripção ria Directoria de Obras da Prcfp.ltú-
ra, foi hoje nn gabinete rio Sr, prefeito so-
licitar de S. Ex. providencias no sentido de
ser feito pagamento dos salários cm atraso;
desde o mez rie agosto. Recebeu essa com-
missão o Dr. Costa Leite, que informou ha-
ver a Municipalidade iniciado o pagamento
rias folhas cm atraso.-

Na Directoria rie Fazenda soubemos que
esse pagamento é feito pelo Montepio, que
hojo foram pagos ns operários dos Prtfprips
Municipaes. cabendo aos reclaniaiiles aguar-
dar a sua vez.

Entretanto, hoje, por .faliu de nunicraiio.
o Mon(epio pâgoü os "rápidos." com ""a ab;i-* S*»U.et« i* 50 •)% .--•"- ~ "~ '

Luno rio Mendonça, a DD. Cecília de OliveiraLisboa o Alzira Lisboa da Fonseca j nos au-dilores dc guerra Garcia iPAvjla Pires c Fran-cisco Fernandes de Almeida; ao D" cscriptuvn-rio do Thesouro Nacional Pedro Rodriguesde Carvalho e a Francisco Meira;
„Supprimindo o logar dc 2o escripturario riaInspeetoria rie Seguros c um rie 2" officialaduaneiro da Alfândega do Recifer

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA "" l^r
Jubilaiulo r» Dc- Pedro Luiz Celeslliu) nocargo rie professor catlictlrntico ria Faculdade

(le Medicina ria Bahia,
MINISTÉRIO DA AGMCULTÜRA ---->--

Concedendo patentes de invenção a di- jversos, |
* .^3»B»»—*¦

O julgamento do Dr. Carneiro
da Cunha

Foi siibmelüdo a plenário lioje, perante o
juiz rià 25 Vara Crimina], o Dr. Carneiro ria
Cunha, que responde ri processo por Injurias
impressas contra o juiz da 3* Vara Cível. O
réo renovou as suas niiegnçoès rie que não
tivera intuito de offcnrier o juiz, retratando-
sc. Depois ria audiência foram os nulos con-
clusos ao juiz para proferir sentença.
— ¦ ' i '«aoiw * .—

_ Costumes de puico e ci ros sói) iil
liiilio brflii-

da". Confe»
cção do Mine. Vargas. Ofllcina do Palácio das Noivai,
Rua da Urugúnyána n. 8:>.
'" ¦—— ****** -.....- - . i m

ÍI.4 MAIS DE 30 ANNOS
QUE FORNECEMOS t»E
MOBíLÍAiii.0 Artístico «\ô
M AIS IMPORTANTES
VIVENDAS DO RIO ¦

O DIA
Pclii manliã Iodos òs bancos sacavam a 12

d, excepto o Rivcí Platé, que apenas for-
necia cániblncs a 11 31]32; depois o Eoiidon
Danlc passou a sacar a 12 1(32, e os demais,
inclusive o River Plate, passaram a adóptnr
a taxa ele 12. Ao fechamento vigoravam as
taxas de 12 e 12 l|32i As letras rio Thesouvo
foram negociadas a 3 e 4 1J2 ']" elo rebate,
As apólices, em gerai, foram negociadas com
alia 6 corir colações firmes, tendo sirio vendi-
das, além rio outras, 100 elas geraes, antigas,
a 830?; 181 rias ria emissão dc 1912 n 8108Ò00,
e rias municipaes rie 1911, no port., a 185*000,

E pouco mais houve.
*—¦» * * *^&t3»*-*¦

Leandro Martins & C.

¦ataaeam
Visite V. Ex, a nossa exposição de mc>

t/eis, verifique os preços e coivâiçpes dc:'
pag-nmentos. Le Mobüier — Rua Chile 311
antiga Ajuda.

m \ÍA.
MOVEIS,

n. -1. Rua cio Theatrcs

•\l

Um asnssluato !bnrbaro ein Sào
PãnSo

DF.SCALVADO. lfl (Serviço especial da ANOITE) — llonlc-m A noite, cm uma venda,tia fazenda Bòíi Vista, neste município, o in-
ftiyid.uò ,lo=é Pedro quiz obrigar Adão rie taln beber tini copo «lc aguardente. Houve rc-cii.sã, tj-qenurio os dous violento dinlofio.- A'

Confiicto
em

e morte
Goyâz

A jjo3-2tíi.-a dle Catalão
ji'SQ'Hé tua Surta

GOVAND1RA. 10 (Serviço cípcci

¦loni^

NOJTE) — Na estação rie 'Ã-tíliágiierà; 
na Iví-traria de Ferro ile Goyaz, fravarnin-se rtc r.i-zpes .Tusliiid de lal, írBáKihno" e João Morei-ra. O confiicto foi terrível, delle saindo

morio Jitstinp, que levou dous tiros rio pis-tola uo peito, e ferido João jilòreira, com
.. c"ief facadas pelo corpo, não havendo'esp?-

!."" Ç'.i Ad.ia, e; como. csie nao morresse lojío, ranças dc que elle se salve, A nollcia-defti).ua.halpu:o. O criminoso íajitt.^ - . .J Catali» fonW .oavle, txS è|_^ÈS

sairia tia veiüíri Tose Pi-riro dc-sfechon dous ti-

Âspiraíite a official Atahiialpa Nolusco Ferrcirj
Fiança

Seu pae capitão de eorvela Manoc? |Ferreira França o sua iamilin asnídc* ¦.
cem dc coração a lorias as corporações,
militares c civis e demais pessoal cpiií ;
compareceram ou se fizeram rigpvcíí :
sentar no funeral rie seu fillío, e i.'l<S

H.oío conviriam para assistirem á missa de 7'V
riia que por sua alma será celebraria no al>«'
tar-mór, sepridã-fèirã, 20 rio corrente. As ffihoras, na Çmi rios Militares. Desde jú ngra-írieeem íorias as homenagens prcslàriíis a scujidolatrado fiUío.

Moiiénrlror Joíío &!jwii
.ífoiintháis Pereira c sua família cou"i

viriam os seus amigos c os do seis .
^saudoso e prczailo1v- amigo MONS!i>-

KHOR JOÃO ALP'ÈN a assistirem á.','missa que por siia almn f.izem i-esãijj
amanhã, 17 do corrente, ás 9 L2 ela'-

manhã, »a egreja do Sagrado Coração «1<Í
.íçsus, fe - - -- • ---^ --
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MME. YVONNE
Vinil d'arrlvor de l'nrl«, nycc un (jr.ind (Iioím

dc robôs, etc.

Ul.'A DAS PALMlilUAS. II (Oolftícgoj' O Lopes
l' quom <li«lurluna mau ronlda na-» Ulcrins ootto-

icrr maiores vanlogons «o publico. ,
Cíimi inalrli, rua Uuvldor lil — .lillaos Ouvluoi

lül; Quitanda. ?J; 1'riuiclro .le Março, DO', L. Eslncjo do
Sá, Kl; üonoral Cainorò, Í03?'- S. fanlu: rua Quinze
de Novembro, ¦•''¦

AGRADECIMENTO
•¦- o nlmirnule Ilaymundo Frederico Kiuppc
«Ia Costa Hiiliim, major Arehimedcs Frcdc-
rico Klnppo da Costa lliihim e tenente-co-
roncl Aleibindcs da Cosia lUiblm (ausente)
Ç mnh fiiinilla, na Impossibilidade .lc sc di-
riglrc.n jicn cailões Ue ngrnilcclniciitos as
pcss.i.i'', umíitiis por Ignorarem as suas ic-
hidciici.i-. pov esle meio agradecei** a Iodos
que assistiram á missa dc sétimo dia mnn-
dada resar a 13 do corrente, por alma ile
D. Maria Ferreira da Costa Itubim, nn egre-
ja ile Nossa Senliora ila Lnmpndosa.

Aloiiscuhor João Meoláó
Alpcn

yii-.Aiini n\ rHi:i;i;i:/.iA do saoiubo
lOUAÇAO DITTESÜS"

Monsenhor J. Pio dos Santos, cn-
carregado da freguezia do Sagrado Co-
ração ile Jesus, convida ao HevillO,
clero, aos pnrocliianós e amigos ilo
inonscnlior JOÃO NICOLA'0 ALt'1'N

a asslslirem ás solcrnnes exéquias que
por alma do saudoso vigário serão celebra-
das na matriz da mesma freguezia, sexln-fei-
rn, 17 do corrente, ás 10 horas. Par-
ticipa que para facilitar as homenagens A
Uicmoria do extineto fará celebrar missas As
6, 7, 7 12, 8 e 9 horas, dentro das quaes será
distribuída a sagrada communbão ás pessoas
devidamente, prc para ilas,

Francisco Cardoso Ma-
chado

t 

Maria Gonçalves Machado, seus fi-
Ihos e noras convidam seus parentes
e pessoas rie sua amizade para assis-
tirem á missa do "JO' dia que mniídnm
resar por alma de seu pranteado espo-
so, pae e sogro, FRANCISCO CAUDO-

SO MACHADO, sexta-feira, 17 do corrente, ás
í) lj!í, no allnr-múr dn matriz do Santíssimo
Sacramento (avuiiidr. l-nsso;,,. Dcsile já agra-
decem a Iodos o..c comparecerem a esse acto
religioso.

Zelia de Freitas Dias
(2" ANNlYLP.SArtlO)

Anua dc Freitas Rodrigues Dias e
familia convidam os parentes e pes-
soas de suas nmisade e da finada
pnra assistirem unia missa no con-
vento da Ajuda, ás 8 V2 horas de
amanhã por alma da inesquecível
Dl* FREITAS DIAS; desde já se con-
gratos.

ZELIA
f essn in

Sizino da Penha Junqueira
Maria'Lydia Pacheco Junqueira e

filhas, Mario Novaes, senhora c fi-
Ihos, e 'Honorina Junqueira, convi-
dam os seus parentes e nmjgos, e
desde já se confessam agradecidos,
para assistirem á missa ile 30° dia

pela alma do seu extremoso esposo,
siigro, avô e irmão mandam resar ama-

na matriz do Engenho Novo, ás 8
ns,

Visconde da Veiga Cabral
A administração da Irmandade ilo

Santíssimo Sacramento ila Candeia-
ria, profundamente sentida pelo fal-
Iccímciilo ilo Sl\. VISCONDE DA

Vj VEIGA CABRAL, provedor jubllado
*"¦ iín mesma Jfjmindade, fará celebrar
por oceasião do sétimo dia "ire ...',! . £'']iceí-
d ento solemues exéquias, indo incorporada,
após essa cerimonia, ao com ile rio depositar
em sua sepultura uma coroa fúnebre.

líoracio Vieira tie Moura
Aliiyde Moura e scus parentes agra-

ileccni penhoradós ás pessoas que
acompanharam á ultima morada o seu
querido esposo e parente c convidam-
n'as para assistirem A missa que
mandam resar pelo sou descanso, na
de Santa Rita, ás g Horas da manhã

17.

mm

egreja
do (lia

A vingança das
jóias

Miuliimc D. M., senhora do proprietário deuni restaurante ila ciilaile e moradora nn J.n-
goiiihn, passa apenas um susto. O ouso foicomo ildcahlc se conta,

As primeiras jóias de Madame eram, natu-ralmeiite, guardadas com o carinho que as
mulheres têm pelas primeiras jóias. IJm cs-"crinio dc 1'iiiiilu rubro as recebia, á noite, co-
mo os ninhos recebem os pássaros. Antes (le
ã- guardar, niituralmciite, Madame as mira-
va, embriagada de prazer em as mirar, á luz
da lâmpada, coruscanfes', Depois, vieram ou-
Iras mais ricas jóias. JA não iram simples
gnltiís dc orvnlho baloucanles, mus astros ra-dinntes. Essas mesmas, por fjm já não more-
ciam as mesmas atleneõcs, Al feila aquellas
piòrarias. agora Madame chegava ao seu•'boiiiloir" e ia logo se desfazendo das suas
joiás, como sc desfazia ilas suas fedas, eom
uma indilTcrenen glaclal, deixando que suas
hninidas unhas rompessem os fios tecidos tão
languemente pelas lagartas, e que as pedra-vias engastadas rolassem pelos vclludos dos
tapeto.:, como no tempo cm que dormiam in-
cognitas no seio dns águas, çonio no âmbito
«Ias grutas. Já não sc embriagava com o
curusciir das suas jóias.

/ Uma manhã destas, manhã ou alto dia.
ttniando Madame se levantou c foi ao seü"bóu-•Moir", não encontrou naturalmente as jóias'o;ule deviam estar. E sem Ne recordar de oo-
mo poderia ter acontecido, como tle outras
tantas vezes, Madame julgou ler sido victima
uc alguém, contra quem seria licito suspeitar•*¦ um erindilo,

E narrou o caso ao marido, K r. marido
pressuroso, desceu no primeiro electrieo linha•11.40111 ba, ç apresentou queixa A policia dn.!.'¦' ilelegncin.

O oriadilo Foi interrogado c s.'i soube <íizor
o coitadinho, ijnc não sabia linda.

Nesse mesmo dia, hontem ou hoje, A tardeeio.jiianlo a policia fazia objecto de Mins'co-
giinvoca as ricas jóias de Madame, um reca-
do chegou, por um próprio, que ellás, as
coruscantes jóias, jA haviam ãppareeido. exa-
ctamente por enlre os veílndos dos tapetes
do "boudoi" de Madame.

E u criadito pulou ile contente.'

Notas de Musica
Concorlo do Centro Musical
£' milildo que os muülcos dc orchestra (kl*

Ia oipltiil coiistUniram, Im hiiiion, uma «utfic»
(Indo ildiomliiiid.i Centro Musical, (|u« l«m
por fim a defena dos seus llilcrcs-e», Nflo i
este o iiiiuiiciitii dc averiguar si a oilenlncflo
dessa sociedade tem tildo iivuipie a melhor
« si nlgiiniHS «Ins suas impuslcòe-i, como, por
exemplo, a tabeliã eslnbelveldii para os cou*
coito», nflo deveriam ob.dmr a critério dl»
verso. Hoje devo me limitar a registar * boa
Idéa qui) teve o Centro Musical dc commcino*
rar o 15 dc Novembro com um concerto sym*
i-hoiilcii, para o qual conseguiu reunir uma
orchestra numerosíssima e que te mostrou
obcillentc A Imlula dc nada menos do Ires
regentesI Srs, Alberto Neponiuceiio, Francls-
co IJiiigii ( Agostinho Goiivcn.

A romposlvilo do progriimiiia tuggcre umn
lirlmvlra observncAo: a nenhuma rwiiAo dc ser
de figurar uellc o poema symiihonieo de Toluil*
liowsl.y, lHta, composição nllAs medíocre t
muilo linrtillieiitn. Dc facto, era esse compo*
sltòv o unico nome estrnngelro do progrnm-
ma, que continha composições de Cnrlos Go-
mes, Leopoldo Mlguc/, A, Nepomuccno « II,
Oswald, não havendo nenhiiina de '-'rnnclsco
Draga, Houve, sem duvida, alguma razão po-
dorosa imi-a tal procedimento, mns que me*
Ihor fora não se ler dado,

A segunda observação referc-se A accão be.
ncflcn que poderia exercer d Centro Musical
sobre o nosso meio musical organisando au*
nualiiiente alguns concertos com a mesma
numerosa orchestra, concertos que mesma
sob o punlo dc vista financeiro poderiam dar
resultado, si organisados cui época cpttvc*
nieiitc « feila a uccossãria propaganda. Ilas-
tnria pnra isso apenas um pinico de bon von-
tiulc tln parte dos nossos músicos dc orclics-
trn, que, obrigados a tocar operetas e revis-
tas, afim de prover A sun subsistência, sc-
riam os primeiros a encontrar nesses concer*
tos um derivai ivo salutar,

O concerto dc hontem foi um incontestável
suecesso, (jue sc traduziu por palmas cnthu-
siasticas do auditório. Pena foi que o gover-no, apezar dc convidado, brilhasse pela sua
nusciicia, chegando mesmo o Sr, ministro da
Justiça a recusar o camarote que unia com-
missão do Ccijtro Musical lhe foi levar. S, Ex
acha sem duvida que o seu cnlranhado amor
pela arte só sc deve manifestar por meio dosseus iininortaçs despachos — L, de C,

rn—*t—m**6r
CABARET RESTAURANT- uo—

. JÔ!:!UI1J:EM^XESJ10LJD1AJ3í1.„
Af. Itli.i BIIANCO 17'J

rodas us noites das ti horas ás •! da nianliSo ninis elegnnto por excellencia desta capltul .onde .«c exliiücra os melhurcs |i'ro|*rmiiiiiiúi por bplistas do mlor iiicontcsfavel, sob a direção .to ínc
gunlavcl cabarctici' ANDHE' Dl.MA.NOIU

Progromma que maior admiraoilo tem causado
nesta cnjiital

<5#f vlillA I.VS.,.. Notável daiísarina clássica MiAilette Oci.ny. Chanteuse á dictioi) |
Cantora diilenn
Estfolla mundial
Cantora liespanhola
Cantora internacional

«C-f HOSITA llODItIOlES Cantora mexicana
Orclièsira de piiniolra ordem de «uo fnz partê-oHEI DOS CY.MBALlSTAS--tliómaz Zackárias
Variado corpo de bailes. Brovcmoiitã novas ctróas

chcgaJas de BUENOS AIRES

lleclra.
ApneUiiielte.i.
FlordeCuI),!..
Belinniilc.

Furtou á ex-amante
Maria Peçánhn, residente A rua do Iliachuc

lo ii. 71, queixon-sc A policia do 12« districto
de ter sido furtada pelo seu cx-amanlc Vcu-
tura bezerro cm uin anel com brilhante e
600? em dinheiro. A policia fnz investigações
parn. descobrir o paradeiro do aceusado.

¦ » m—* » i

ifiUOEILie Olhos, ouvido».
.nariz o gargiiij

ia. S. José, HI
Ois 5.

Os mortos na
guerra

Em nossa edição Ue 8 de ouiubro fin-
do demos noticia de que fora ferido em
combate o Sr. John Alan Moore, funecio-
nano do London & Brazilian Bank. Agora,
porém, chega a noticia òíficial dc que aqttèl-
le bravo soidado inglez pereceu em defesa
da causa santa dos alliados, tendo a fami-
lia recebido uma carta de pezames assigna-
da pelos soberanos da Inglaterra.

Em memória do morto, será realisado no
próximo dia 19 um serviço 

"fúnebre 
na egre-

ja anglicana da rua Nova, em Nictheroy,
ás 20 í meia horas.

DORMIR
mima cama «Berta» é prolongar * yi-ir*.
141. Uriiguayaiia.

Qrâem Scientifica do
Brasil

No salão nobre do Club de Engenharia
realisa-se depois de amanhã a posse do
presidente eleito da Ordem Scientifica do
Brasil, Dr. Raymuiido Floresta de Mirah-
da, ,0 acto da posse será ás '20 horas. Não
haverá rigor no traje.
——————» ¦«**?•*«¦ t

Aiuaiiba churrasco ao Rio
Grande

*2TA Casa Assembléa, restaurante dc primei,ra ordem, tem diariamente o mais variado"meuu" e os melhores vinhos. Rua da Assem-
bléa. 79. Proprietário. Ottomar Moller.
'**" ¦ **C*n*. 

Sociedade Brasileira de
Avicuítura

Rcuniií-se hoje cm sua séde, á rim da Qui-lauda n, 33, sobrado, sob a presidência ¦ doSr. Theolonio de Sá, a Sociedade Brasileira
de Avicuítura,

listando presentes muitos sócios, foram
npprovailas ns contas dn directoria passadae depois discutida n reforma dos es"tatiitos
trabalho que foi confiado aos Srs, Calmou
Vianna, Paes de Andrade e Henrique Au-tnm. Em seguida, ile conformidade com osnovos estatutos, procedeu-sc á eleioão danova directoria, sendo eleitos os Srs.: Prls-
co Uarbosa, presidente' Theolonio dc Sá.vice-presidente; Henrique Autran, Io secré-
tario; João Carvalho, 2" secretario; QuartimUarbosa, thesoureiro; Francisco Porto, pro-curador. Proclamado o resultado, o Sr.
Prisco Barbosa i.gradcccu a sua eleição e,
dj accordo com os demais membros, dccla-
rou qnc q posse da nova directoria seria cm
dia que fosse designado posteriormente, Fa-
lou também o Sr. Henrique Autran, quelambem agradeceu a sua escolha para o
cargo ile Io secretario, c propoz que, cm nt-
lencão aos Inestimáveis serviços prestados á
sociedade c A avicuítura, fosse conferido ao
Sr. Theolonio de Sá o titulo dc soclo be-
ncmcrlto, o que foi approvado;

Ú\\ Edgar AbraiUcs ^f
pelo Pneumothorax — Rua S, José «00, às 9
borafl.

-**%4 IP»--*»-

Livros novo
João Luso, o chronista das "Domlnicacs",

do ".lornal do Commercio", acaba de fazei'
sair das officinns• da "Ãenascenço Porluguc-
í:i", mais um livro seu — "Elogios", colle-
cç.ão de algumas daquellas suas chronicàs c
de outras publicadas cm jornaes paulistas.
João l.uso enviou-nos um volume de seus"Elogios", sobre o qual, mais d* espaço, nos
Atcupareníoít: ' ---_

Um probiema de
acfnaUdade

A flioalítaçáo dai catas da
penhores é uma remini-
scencia do ódio ao judeu

A NOlíi:, fiel «o nu hiiiiinoio pionraiuuin
ilu "tudo iuforuiur". c (Io provocar * attcli*
cflú Jos corpos dlrlijcitlti do Kstudo para ou
problema» soclnes (pie lutcrcstain A no»ba vi-
da, publicou, iiívo fui multo t«m|io. uma "im*
kitra" que teve com o Sr, Dr, Horaelo nl-
beiro, honrado o difiio Hcrtntc du Cii1.ia Kco*
nomlcA « Monto do Soecorro, sol-r* a conve*
nltiiii.i de se itiitreunr no Mluislerlo da Fa*
xeinln a fiscnlIsiicAo din ensii» i]e penhores,
conforme o pensamento da coinmissno dc fl*
imueiis da Ciimnra dos 1'iputadoi.

O Illustre Ur. Horncio Itiheiro adia Idl-
clsslma a lembrança e augura dessa medi*
da resultados extraordinários pnra os mutua*
rios, porque, passando para a 1'axcndu a fis-
cnllMicào, o Sr. ministro natiirnlmciite dura
essa attnbnleào A Caixa Econômica, e esta,
nos termos do uri. 43 do decreto n. 11.81*0, de
l*i de dezembro de 1915, « cxcrecrA por fun-
cciomirio-' seus, competentes no assumpto e
que, por já estarem affeitos a este gênero dc
operucoes a exercerão cm melhores condições
que actualmente.' li S. S. esboça desde logo
o plano dn futura "Isciilisnçfio, estabelecendo,
no correr Ua sua (rxposlcAo, um confronto cn-
Ire os "saldos" apurado» nos leilões das ca-
sus dc penhores com o verificado pelo Monte
du Soecorro, para concluir que este clabcjc-
cimento official produie, nos seus leilões, sal-
dos muito mais aviiltndos que aquellas casas.

As ciisiis dc pelihoi-cK não sc conformaram
com ns hprcciiicôus ctpcndldns pelo digno gc-
rente do Monte de Soecorro c deram-lhe res-
posta pelas columnas da "Gazeta de Noti-
cias" e "Correio da Manhã", de 12 e.19 do
corrente, ponde cm relevo a-j injustiç.ls dos
conceitos emiltldos pelo Dr. líoracio Jlihei-
ro e protestando contra ns itsscvcnnjõci* des-
sc digno funecionario. .

O assumplo offercce-inc oppoíltinidadc
para dizer alguma conun, que talvez slrvii
paru lllumlnnr o intercssiinte debati,

Parn mim, a fiscalisncito das cosas dc jic-
iihorcs não e mais do que uma reihlnisccn-
cia do ódio uo judeu.

A interferência (lo Estado no füiíeciona-
mento dessas casas tem, no meu conceito,
lima ra/ão simplesmente historio»».

A sua gênese deve-se procurar na prohibi-
çfw da "usura", c mais particularmente nas
limitações impostas ao trafico dos hcbrcus
ria 'tdfltte. PigW'Y: A-)3-'hcbi*eu3-:i*ãoIçM-jjw-
mitlido, unqueilcü tempos ItiiêbTosos, possuir
bens immovcis, nem o exercício publico dc um
qualquer coinmercio ou Industria; islo os ex-
poria á cupidr. vingança da popiilncno chris-
lã, Outra maneira u.ío tinham de fazer fru-
tificar o sen dinheiro sinão a do cinnrcslimo.
Mas cri gente cuja palavra não tinnn credi-
to, gente considerada fora da lei, sujeita a
perseguições mais ou menos periódicas, como
«inda sc ve na Rússia, c cm outros paizes
da Europa, onde o."> judeus continuam a ser
um povo maldito. Nos vimos a força desse
ódio na tumultuosa questão Drcyfus, que tan-
to convtilslonòu a Françn', ha menos de 20
annos. Dahi o sor natural que os hcbrcus uiío
fizessem empréstimos sinito sobre penhor dc
cousa movei, entregue A sua gunr(la. Era
também natural que essas operações, scudo
clandestinas c excessivamente perigosas, por-
que o líchicu corria tempre o' perigo perma-
nente de perder o*seu capital, era natural que
o juro fo;se tão elevado que pudesse; compen-
sar uma possivel e sempre ímminente espo-
liaçíío por parte do devedor.

E' farta a legislação da edade media neste
assumpto de empréstimos por judeus. Fe-
llppe Augusto, ua ordenança de 1222, prohibiu
aos judeus receberem cm penhor os vasos sa-
grados e os ornamentos da egreja, assim co-
mo os leitos, charruas, ou outros moveis ou
utensílio*, dos lavradores, de que esfys pre-
cisassem para gaúliar a vida, ou empresta-
rem quaesquer quantias aos conegos le reli-
giosos, sem o consentimento do capitulo ou
do nbbade. Ordenou-lhes também que não
tomassem dc usura sinão k razão dé dous di-
nheiros por libra ao mez, não correndo esse
juro sinão um anno depois de feito o cm-
prestlmó.

As velhas ordenanças de policia da Alie-
manha vedavam nos hcbrcus quaesquer ope-
rações dc commercio.

Diffiisamcnte se oecupam dos empréstimos
sobre penhores feitos pelos hebreiís os de-
freios de Amadeo VII, dc 1430, e os estatutos
da conimuna dc Urbino. E ainda mais diffu-
samente a ordem de 1603, de Carlos Fmanue-
le I, do Picmonte.

Em todas essas leis e oulras que por bre-
vidade não aponto, leis que visavam hômi-
nalmentc os judeus, coiitém-se prohlbições,
vínculos, disciplinas e penalidades, que tam-
bem algumas vezes se- npplicavam a outras,
pessoas. Em nenhuma dellns se manifesta
ainda o "systema preventivo, consistente cm
siibmclter o commercio dos empréstimos so-
bre penhores A previa licença da âúíoiicíade.,
publica. Este cyslcmn teve evigetn nos pri-
rneiròs anno0 do áecuio XIX e a primeira lei
que o instituiu foi a lei de policia, dc 20 dc
agosto de 1802, da Republica Italiftca.

Em alguns Estados o empréstimo sobre pe-
nhorcs era, e é ainda, um privilegio do Esta-
do. Assim era no Ducado de Parma e no
Grão-Dueado da Toscana. Assim & ainda na
França. Nenhum inilividuo pôde abrir uma
casa dc empréstimos. Os estabelecimentos
públicos, sim, mas no interesse exclusivo cios
pobres; eram os "Montes de Soecorro"
("mpnti di piel.V), cuja instituição remonta
ao começo do século XVI, c significavam uma
rcacção contra a avidez desenfreada dos usu-
rarios clandestinos, que espoliavam desapie-
dadnmentc a gente pobre que sc soecorria
ilelles para pequenos empréstimos.

O "systema preventivo", consistente na
exigência previa de uma licença da aatoriila-
do publica para o exercício deste ramo do
conimercio, nascida, como jã disse, da lei de
policia, dc 20 dc agosto de 1802, da jtcpubli-
ea Italiana, que foi o primeiro aclo regular
na espécie, gciieralisou-sè depois por toda a
Europa,

O propósito desses legisladores, seguido
hoje machinalmcnte, foi proteger a população
pobre contra os abusos c, em geral,, conlra n
ganância do judeu, Em França, o sentimen-
talismo natural daquellc povo chegou ao ex-
cesso de declarar, na lei dc 6 de fevereiro de
1801, que nenhuma casa de empréstimo sobre
penhores poderia ser fundada "sinão em pro-
veito dos pobres" e eom nutorisnção do go-verno. Depois estabeleceu, como tombem a
Áustria, o monopólio do Eslado, por meio
dos estabelecimentos congêneres do nosso
Monte de Soecorro.

A Áustria fundamentou a sua resohiçfio nos
seguintes termos, dos quaes resulta o mo-
tivo (pie venho apontando : — "E* .verdade
que, sem prejuízo do credito publico, não se
pode prohibir a alguém o empréstimo sobre
penhores; mas parque já de mnilos annos
surgiram especuladores que fazem I um offi-
cio especial de emprestar dinheiro sobre pc-nhor, e têm aberto verdadeiros estabeleci-
mentos, e exigem juros tão elevados, de modo
a absorver em pouco tempo todo o valor doob.jcclo empenhado, e tendo em vista as gran-des vantagens asseguradas á população pelosMontes de Soecorro, resolveu-se declarar,
(Fora avante, illicilo um tal mister."

Taes motivos, porém, já não subsistem, evi-
denlémcnle, perante a razão e o desenvolvi-
mento do direito no Estado modcriio, Nada
lia que justifique hoje esta intromissão do
Estado na vida intima dos íommercianles e
na trama das relações jurídicas, que consli-
tucm a própria essência do commercio.

Deixarei, porém, para o próximo artigo a
demonstração desla these.

Astolpho Rezende

15 de iSovcnabro na
Bahia

r* ¦ •¦- ...... .Viti éèi-mio patriótico do
•rooblopo

ü gc-ierni Carlos MiMiniiii, >'<>iiiiii,.ii.iitoi(
Or .'I" rejjm», com tilde nu Unliln, eiidcrrcm
no «eiitial Faria o wgiiliitc Ivlvgrnmtú" i"Aprcscnlo a V. li*, o* m«u» cui»»l*ijiiicii-
tos pela glorlosA data que boje iomiu«mi.iK-
mon. Aqui as (estai vAo correndo com muito
biilho. At forcas do Exercito, Marinha e l'o-
llcla, Hoinhciros corpoa acadêmicos, Hiele*
iludi* dí Ilio, coinpanliln de escoteiros, for-
miirnm em um ci.iijiinto de 1.000 "íonitns,
•pprnximnilniiiiiile. uma l.rignitn,

Em cbmpAiililft do Sr. governador pn-iseJ
revista Ai fofçns. Depois dn marcha cm cou-
liucnci.i, 'Oginciun pvli aieniilti Sete do Sc-
liinbro, ei iiissclo tr*]}tnr, A concorrciicla
foi enorme o o «li:!'.; surpiihciiiicntc. I fo
alem do» collegio» tiuiformltadoi, cujas
eieiuiçi.1 canlnrnm nossos hyinnos.

Pela mniilifi o arcebispo celebrou uma
missa campal no parque Duque de Caxias
o uo bri 1 Imnlc uirniilii mostrou iiecesuidiidc
de patriotismo .'in lodo* os ngrupiniciitou
ii.eiiu". e, poi tniito, necessidade d • s.icrili-

cios pessoaes pnra n defesa dn Nação. Ter-
minou aconselhando a mocidade « .studiir
pnra conhecei' os feitos do nosso Excivllo
glorioso í iinitnl-o, quando prvçho for, com
netos de abnegação."

liimpador o polidor universal
EM TODA A PARTE

»*m**i i ¦-"

Uma louca infeliz
E um louco do iulzo

— Queria dizer uns versos ao redactor.'
A pobre mulher entrou « começou a dccla-

mar:"Tanta guerra, tanto pcecado"...
E foi uma enfiada de versos, em que entra-

vam um padre Manoel Gonçalves Couto, es-
padas, tiros, guerras, orações.

A mulher, Maria das Dores, residente A rua
Souza Franco n. 113, contou uma historia
loirga; •i1l*/iiiiiIo-*j*íOírí'sl!fíTo no Hospício* dè'
onde"a mandaram embora.Tem quatro filhos a
infeliz, que os irmãos tomaram. Saiu da rc-
dacçáo muito grata, porque lhe promettesse-
mos a publicação do*> versos.

Ainda oulro louco... do juizo, foi hoje á
policin do 11° districto, E' o "Marquez de
Pombal", que disse ter sido roubado cm um
fardamento e uma espada dc ouro, presentes
de D. Pedro I, duas medalhas no valor de
120:000c e uma corrente dc 20;000?000.

Assim como expulsou os jesuítas, estava
disposto ft expulsar os policiaes si não preu-
dessem os ladrões ilo Andarahy, cuja lisla
apresentava.

Por fim disse que queria ir para o llospi-
cio e deu o nomei Paulino Mario dn Hosn, õO
annos, brasileiro « residente « rua Maria Eu-
gcuia 41.'

m—i 

A9 Moderna.,.
- #—

Marmanjos mostrarão
a cidade

Era nm "couto do vigário". Scus donos bem
o sabiam, quando A NOITE mostrou o queera n "Cidade Moderna", a arapuca da rua
São José. E a exploração ern tão grande quesó com um chamariz ali ia alguém. Que fa-
zer? Pobres mocinhas serviam de "ciecroni",
era o engodo.

Os typos mnl educados disso se aproveita-
ram e graçolas idiotas, offensivas, ouviam ns
mocinhas. O caso chegou no conhecimento da
policia, e o Dr. Albuquerque Mello, delegado
do 6° djstricto, foi em pessoa verificar as
denuncias. Era uma verdade.

Os donos da "Cidade Moderna" foram in-
limados a retirar as mocinhas, sob penn dc
ser cassada a licença.

Marmanjos serão os '-ciecroni''...

Q Q Rfl o uso do PETRÓLEO 0I.1VIER òblem-se ca-
o • n -";"os ,0,leí> sedòsos e isentos de eospa. Vi-

dro •>**%*. Nas perfuihariãs e i RUA URUGUAYANA; 00.

Fallecimento em S. Paulo
FRANCA, IU (Serviço especial dn A NOI-

TE) — Falleceu hoje o major João Rodri-
giics, vice-prefeitdi

 ¦ -•*.*>»" 

USAR
um íqüão «Berta» é ter um*, cozinha nsiea-
da. 141 Uruguayana. t

Um incêndio
singular

—t—
Estope e kerozene no forro

do casa...
EM S. CHRISTOVÃO

_ Na delegacia do 10° districto continua de-
tido, incommunicavel, o negociante José
Joaquim Lossio, estabelecido com negocio de
calçados á rua Delln de S. João n. 113, em
S. Christovão, onde também residia com sua
familia. A' noite passada manifestou-se in-
ce-ndio na casa comniercial, na oceasião cm
que Lossio e a familia estavam ausentes —
di2 elle, a passeio.

Comparecendo a policia c os bombeiros fo-
ram as chammas extinetas, sendo então eu-
coutrados pos forros da casa pedaços diver-
sas de estopa embebida eni Iierozcue.

Mais tarde, ainda no local os bombeiros,
appareceu Lossio, mostrando-se surpreso
com o suecedido.

Segundo as Informações que a policia ob-
teve, o negocio, que estava seguro em reis
6:000*1 má "Previdente", não estava em
prosperidade, parecendo ijue Lossio foi o cau-
sador do incêndio, parn conseguir o seguro
aliás pequeno.

O inquérito foi iniciado, não lendo ainda
sido possivel nada de positivo. Os peritos
que procederam no exame, em sen laudo é
que poderão adeantar esclarecimentos.

Talvez só á noite seja ouvido o negociante
Lossio,

-* "•*•¦••-» i-

Um homem desap-
parecido

Nestor Rodrigues dos Santos, dc 30 annos,
brasileiro, de côr parda, solteiro, lendo no
queixo uni .signal de eabello, desappareccu de
sua residência, á rua João Romanz, na es-
tãção de Ramos, desde o dia 10 de ouiubro.

As pessoas que com elle residiam nenhuma
noticia tiveram até hoje, havendo, em vão.
recorrido á policia. Esta não se dignou de
dar a menor providencia no sentido de npu-
rar esse caso.

O dinheiro era delle ou
não era?

A firma Lago & Silva, por intermédio deuni seu representante; queixou-se, boje pelamanha, ao. 20» districto policial dc ter sidolesada pelo seu empregado Alfredo dos An-
.tos, ex-cobrador daquclla firma, que rece-
bcu dividas no vnlor de 2:000? e não apre-
sentou contas á cnsa. O aceusado defendeu-
se, declarando que o dinheiro de que se npo-
derou cra a sua porcentagem de outras im-
portancias recebidas.

Foi nbcrlo inquérito,'
—— *—******¦ i

Inauyruou-se a E» f» ile
penetração cearense

IQUÁTÜ*, 1(5 (Serviço especial da A NOI-
TE) — Acaba dc ser inaugurada a estação
de Cedro, na via-efrrea de penetração cca-
rense, que demanda a fértil região'do Ca-
riry. O presidente do Estado, qnc sòletnni-
sou aquclle acto com sua presença, e na
sua passagem por aqui, foi-lhe íeita bri-
lhante recepção, comparecendo m seu 

"des-

embarque ^-.rarjde -nulticíl*». s

° """Tríote Mi*Mel JO MERCADO DB CARNE YBRDE
NA EtTAOAO ANDRADE

ARAÚJO
A «i ulição -publica no, cutaçto Andrade

Arauto (iluda «slA volUda para o caio do
fiwllamiiiti) de Miguel Gairot», morto poriiuiu «utoridiulu policial daquiiU* logar, quan*do procurava prender a viclima,

A narrativa frita pcila folha pelo iu-ío*
('lauto Cario* Jorge, denunciando requintes
da pcrversldadcs pratlcailua no crime, rela-
tando ditiillir* e referindo nomes, despertou
contradictiis, Ja hontem o tenente Pinto
Duarte no» tlulm feito uma narrativa dos fa-
cios dc que foi testemunha e em que sc viu
envolvido a contrnKosto peU obra dn fntali-
dade. O ttnenlo Noguelia «ffirmou que não
serviu ali..jliii..iu.'iite «lo Instrumento, para
comlualr fiarrole da estação de llellopolis a
Andrade Aroujo. ("arrote foi porque nula,
acompanhar o Chico, que seria, como foi, o
conduetor da cgmi do ¦icgoelniitc Cnrlos
Jorge,

Clunnto A scena do fuzila mento o tenente
Dtiarli Pinto di/. que Assliliii apcnn- »o pri-mclro tiro, que derrubou Garrole, o qunl em-
piiiiliiiva uma navalha, em altitude aggrcssl-
vn, apciar dns maneiras sunsnrlns emprega-
dns primeiro pelo commissario para preu-
dcl-o.

Rccíbomos bojo nm abaixo assignado com
vinte « uma assignaturas, dizendo sobro o
conceito dc que gosnm nn localidade o major
Alelxo Vieira, o tenente Dum-tc c o cnnnnls-snrlo Oscar Nogueira, nsslm como nfflrmnn-
do ter sido sempre Onrrote nm perigoso des-
ordeiro. Dlr.em mnis os slúnatnrlos que o
coiiiinissarío offlciou ao siilidclegndo, Alfrc-
do nvat de Souzn, que compareceu acòinpa-
nlindi) do escrlvilo c ciiinpriu ns formalidades
legues.

Accrcscciilam ainda os signatários que a
população exulta de satisfação com a morte
dc Garrole, pois só assim se viu livre de nm
verdadeiro bandido com ninls de trinta en-
Iradas nn cadeia de Maxnmbombn, tendo omorto .5 nnnos e não 18.
***' ¦ m—, i

iNarlIos Nalbelro »C. Mobílias a prestações
ALFÂNDEGA, 111

Nm Matadouro do «¦->*> Ç,u

«•fr^fSo^vfcllosí 
tmt' " *W 18 

*
Marchuiteit Cândido B, de Mello, ** t„

C., 70 r.| Uma A Fi bos. 78 rrf 1 p, * 0 tflFrancisco V. Goulart, 51 r„ à p.Vlll rt
Jofio Pimenta do Abreu, ilr.i üllvalra M
m«os 4 O,, 87 r. < 13 p\ ti. «os It.talbUuV
C, ító r.; Fernandes & Marconde», « p * Al
gusto M, dn Mntln, W r, « 14 c i AlekniiJV. Sobrinho, ü p.; Sobreira * CL 40 r 

l 
,Foram rejeitadosi ai ij4 r,, < p„ a'*.-. » i

Foram vendidasi ai 1|2 rcics com ">.i0o kl,los e lll* frcssuriis de ic-es.
Stoclít Cândido K. dc Mello, 174 r.j burlsltA 0, Ws A. Mendes A C, 438; LJraa » pjl

!""•.. ¦••¦•! Prnnclsco V. Goulart, S50; c do-tRetalhistns, 4»j João Pimenta de Abreu', «fliOliveira Irmfloa & (]., 5i8j Portlnho & G, :i:iEdgard dc A«vcao, 78; F. p, Oliveira .V c
í.1*,!.üí"?A,•,,t,. M- *,n M""fli 209: SMnvi.a $C, 18». Total, V.1MH.

No entreposto de 9. Dlogo

O Irem chegou A liora.
Vendidos: lll 14 r., I" p„ 15 c, ,• o| ,

«m prf!l*ío f',r""- °í ««úliilost r.zi". 
'de

•f/80 a |820i porcos, dc 1-jtOO a 18150! car-"looo8' mm a m"'}' vUc,,0S' llc *'• •>
NOTA r-: Xos ovinos vieram Incluídas icn pri nos.
No matadouro da Penha
Abiiliiln.s hoje:

POSSUIR
um cofre .Berta> é icr seus vai
tidos contra o fogo c roubo.

mim

ores cfaran-

CAIBO FDIK
ej .-

FALTA O RESTO
-t-'oi-«• pnqirró--.\t-a-rroTl-dTrl"l'eitiís .TITrãrqlicm'
contou ã policia ler cuido no "conto do vi-
gario", ficando sem as juias que trazia com-sigo. Depois os jornaes noticiaram que a sor-
te do Abreu era maior que a dc Tiradciites.
Porque o Corpo de Segurança linha desço-
berto tudo, por haver o Abreu reconhecido
pelos retratos dos gatunos o que o havia cn-
ganado. Tinha sido o "Maluqiiinho". liste,
preso, confessou tudo c ate onde estavam as
Jóias. A policia appreheiídera as jóias c asentregara no dono, ao Abreu.

Hoje o Abreu veiu á nossa rcilaceão dizer
que, nem palavras de magna para a policia,cJIe era obrigado a declarar qno não tinharecebido jóia nenhuma, e que no Corpo dcSegurança nem mesmo sabiam dar noticiasdcllas.

» -*l»**»- »
CASA MOBILADA - Aluga-se uma, bemmobilada, por 250*3 mensaes, a familia detratamento, lendo tres bons dormitórios ctodo o conforto moderno, na rua Voluntários

da Pátria. Informações com os Srs." GaioMartins & C, rua VolnntáWols da Pátria
n. 203.

— m—m i

Uma publicação
iirieressanfe

9
A Patholoyin Geral»

E' muito usual nos meios scieutificos euro-
pcus, a publicação de revistas em que còllabb-ram estudantes, monitores chefes de labora-tono e assistentes que trabalham sob n dire-ccao de um determinado professor, que ficasendo "ípso facto "o director da revista. Entrenós havia outr'ora nos regulamentos das *"a-
culdadcs superiores a exigência de publicaçãodc uma revista dos cursos. Pouco a pouco po-rém o não cumprimento desse dispositivo le-
gal fez com que dcsáppiu-ècessè siquér a teu-tatlva benéfica...

Não é, pois, sem nm certo movimento decousa nova que vae sendo recebida a tentativaoptimista e confiante do prof. Pinheiro (Jui-
mvíiçíf, ieníe de pathòfeg/a gerai da Facnlda-
dc dc Medicina do Ilio de Janeiro, que, á testaile um nucleo bom de trabalhadores, cmprehen-
deu a publicação dc uma revista dos cursos de pa-thologia geral, a que deu o expressivo titulo
de "Pathologia Geral".

A revista onde collaborain assistentes da
Faculdade de Medicina, preparadores móiiito-
res e estudantes, é um repositório seleeeió-
lindo de bons trabalhos, Da primeira á ultima
pagina perpassa o espirito critico do professor
que tem aos hombros tão útil iniciativa. Alinguagem apurada, o contexto escolhido, a
gravura bem armada cin' ponto próprio tudo
emfim revela ali um cuidado, quasi fcinínin .,
cm que não se sabe que mais admirar, si n ele-
vnção dos trabalhos ou o esmero dc sua pu-blica ção,

A revista é miia pulsação do laboratório dc
pathologia experimental, no qual o prof, Pi-
nheiro Guimarães consagrou a sun actividade
e donde já sairam theses premiadas "cum lau-
de" pcln Congregação.

Já no segundo numero, essa publicação está
definitivamente eolloeada entre ns melhores
do assumpto, representando um elemento ho,'e
indispensável ao nosso meio acadêmico, de
cuja vitalidade dá um formosíssimo indicio.

"" ' ' ¦—¦ " ¦ ¦»*m»i i

MISSAS

llesam-se amanhã as seguintes:
Monsenhor João Xicoláo Alpen, ãs li, 7 7 ; >

8 c 9 horas, nn matriz do Sagrado Coração íiò•Jesus, a rua llcnjainin Constnnt; GuilhermeJosé Vicente, ãs ü, na egreja de S. Francisco
irii -iT!'n ' ¦*'""'" CliHstirin Sarmento -I.a
3.aller_As-..^JJ'^iiil_nivMi'ii'í--A(itTTiiri)—,\|rrrpi''jtf
llü A/fVl-ltfi ítil H ni mncm.i , l-.t* I ..« . ti

-' lllt-H

Em poucas linhas
Morreu répéiillhaméhlè, esla manhã donaCândida da Silva, residente é rua do ValoiiRo

n. 55. **
_ O cadáver da pobre senliora, que era domes-lica, portugueza, foi removido para o necro te-rio publico.—A policia do 12'1 districto prendeu em fia-

granle; José Augusto Lopes, portúguez, queaggrediu a cacete Luiz Rodrigues.
Ambos são portuguezes e traballiadores.

I.uiz Rodrigues foi medicado pela Asslstcn-
cia.

Hfelsii»* Iksc.

ite Azevedo, iis 8, na mesma; .loão Luiz Man-
gini, ns 11, nn mesma; ..-. Adelaide Rangel l'er«nandes, ãs 9 1|2, na inesmiij D. Amélia llo-.i
de Carvalho, ns *> na mesma j Antônio Joaquim
lerreira, as 9 1|2, íia mesma; EvaristO de M-meidà Querido, ás « 1|2; na mesma; D. Fl.-ruída Uertão Soeiro, ás !». na cgrèjq do Espl-rito Snnto do Maracanã; I). Thercza Rosa Ca-
yalieri. ás 9, na capella do cemitério de Sã.'
Jono Baptista; em suffrngio das almas dos fomãos dn Santa Casn, ás 10 na egrci.1 da Mi-
scricordia; Luiz Ferreira de Cnrvnílio ás ,'inn egreja do largo dn Lapa; Antônio Lielliei,/
de Araújo, ás 9 1,2, uu egreja do ílarmo; em
Miltrngiu das almas dos irmãos dá Urdem do
Ciii-nio, ás 9, na mesma: D. Glaura Barbosa
Lima, ás 9, na matriz dc .Vos<:i Senhora déLourdes, cm Villa Isabel; D. Niobê Cout-ilteis; ás 9, na matriz do Sacramento; Fráncií,
co Cardoso Machado, ás 9 1]2, na mesma; pa-dre Luiz Salòmonc, ás 8, na matriz dc Santii
Rita; Guilherme dos Santos Fraga (UasinltoVas 9, na matriz do Engenho Novo; eni suffru-?
gio das almas dos irmãos da I, da Lapa* do.4
Mercadores, ás 9, nn respectiva egreja; coei-
nél Odilon de Araújo Leite, ás 9, siri matriz díSanta Isabel do Rio Prelo; D. Kulalia da Sil-
va, as íl, nn matriz de N. S. dc La Salctte cin '
Catumby; João Pereira Pinto Cnrvalliril' ás
8 lj2, na egreja do Senhor Uoin Jesus an...
General Câmara.

ENTERROS

Foram sepultados hoje;
No cemitério de S. Francisco Xavier: ller-

nardo Alves de Moraes, rua dos Araujos, "Jii
casa II; Olga, filha dc João Loureiro, ruaSenador Rompeu n. lõ; Fusa dos Santos Vns*conccllos, rua Marechal Floriano Reixoliin. Vi'); Jdalina Maria da Conceicío, estaçãodo Realengo; João, filho de Melchior K. Aze-vedo F. Silva, rua Conselheiro Pereira Fran-co n. 59; Auanias Hamos Santos Santa Casada Misericórdia; Francisco Lyiz Gòinsi,
Quinta do Caju', sjii..; Josephiíiâ GÜ Slavelrua SaiifAnna ,,. 122. casa XXXV* JorgeCunha, Santa Casa de Misericórdia; Luiz Go-mes necrotério municipal; Carlos Monteirode Barros, rua de Catumby n. 103; Alberti-na Pcres Cascalho, rua dos Coqueiros n 70-capitão do Exercito Arlhur Juüo AliareiJardim, rua Barão de Cotegipc u, m; .i0i-0Matheus Dutra, rua do Rezende o 121- RosrtPassos de Faria, rua S. Luiz n. 20; Hftfl fi-lha de José da Silva, rua Barão dc S. í'elixn. 112; Annibal, filho de Annibal Leão Viei-r,-í da ,?}?lti,> ''•"' Eivramento n. Ü04; Blaii-dina, filha de Luiz Margarido Rangel; rua' iS. Francisco Xavier n. 703; cabo de anilharia ,do .'0° grupo Cypriano Mello Bezerra Hos*«pitai Central ilo Exercito; Procoptà Maria ria '
Conceição, morro Cardoso Marinho n. 42Alcina Pereira da Costa, rua S. Robbrtbi 27 ' 

1Maria dos Santos, rua Conselheiro Lòbnardòi. 10; Nclio, filho do Dr. Nelson Fonseca,
cie IW J'" mc,ril.s n- 

^ .Agenor CastilhoLeite, rua S. Francisco Xavier n. 647; Fran- ¦
çisco_ Chaves de Freitas, Hospital deS Sc.bastião; o ínnocènte Antônio Alberto de'fi-Ilação ignorada, avenida Pedro Ivo n.'l•*>¦!, car

Pr-No. cemitério de S. João Baptista: DrArmindo Leite, rua Progresso n 22; Gebb-íiina Francisca Menezes rua Corrêa de OliveUia n. 31 Marianna Itosa da Couccição, i-iiríS Manoel n. 38; Júlio Rodrigues, HospitalNacional de Alienados; hctte, 
"filha 

dc nilonio Pedro, rua Pinheiro Guimarães n vi-almirante Pedro Vclloso Rcbello, ma Volun'1anos da Patna n. 131; Oscar Santos, rua «IaLapa n. '/•.Ilcguia 
Maria, rua Barão de Gua-latiba n. 18; Juvenlina Pereira de Souzn •

deira.da Gloria n. 91; Romana Adelaide'-Muimz Labonttierc, ma Barata Ribeiro n, 246.Manoel Franco,-Hpspl.tM do S. João 1 apti 1
ri.» Marlz e Barros n. 115; Elza., filha daHenrique Caldeira da Fonseca, rua festa o ddSa n. 7; Cccilm dos Santos Nnscimeuto huida Quitanda n, 107. '
,.'_í'0„t;c-1-it01'i0 do Carmo: Justa 1'iuilüiha de Paiva, Hospital do Carmo-Será 

_ inltumada amanhã, na hecropoleS. Francisco Xavier, a menor Olga filhaJoão Feliciano de Souza.
10 horas da rua ltapiru'

ü r

sãihdò o euterro

.Ini
da
ás

Vendem-se dous
Barão da Taquara,
guozin, Jacarepaguí
bauo n. 210.

loies ,ie terreuo à rua
antiga Estrada, da Fiv-:

. 'Trata-se na i ua Al-

O saneamento do sertão
brasileiro

Unia manifestação de upmço aoppofessop Miguel Pereira
Reunidos, hoje, na Faculdade a*tí Medicina

anr vT^, ,'r 
'•? «I^éejtoóntb riso vêi

1 112 hhrH, * n?.:proxIino sabbado, ás
„„ , r hm s. "o pavilhão Torres flomcní
mofe,snTnte!,l,?íTo ,'k' a^° e «t» 

" 
Ò

è nci,n 
'* Mlfí-U.e Pereira. so-idarios queso acham com as ideas dc seu mestre qutt,aSno saneamento iTo sertão brasileiro. Imanifestação «o professor Miguel Pereira 

'ó
(e iniciativa dos doutorandos de medicina,por isso que dos sentimentos dns manifesJlautos será interprete o doutorando OsCníPimenlel. ,

A commissão incumbida dos couvíles inos fizeram aos corpos docente ,e discentedas oulras escolas superiores desta capilal ¦
—— » ¦«-*¦«*•»»—a—

Drs.Leaí Júniore Leal Neto
líspecinlistas cm doenças dos olhos, oavíaS*nnnz o garganta-- Còtts-altAt* d* l an 15 — .ü,

I semblía »,- <ift< ¦

:'iüa< JL*. l^M,:^,,^.:
... .:.'V i ...
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Corridas
A- de Imolem no lliiliy Club*****

l-iiiiiiu 1 ns 1'iii'i-lilns «le liniileiu, un Dor»
Iin-CIiiIi, Tiiilos n> parcos agradaram, cont «'¦•'pcclilllilmlc n du (illlllile 1'l'i'lllln Uniu/e «lc
jNnyaiiilirn, quu li'1'iiiiiimi por um ln-llu i-mpa
te de Argentino e Uruiilluliii, aquclle llgcin
»• esle liiiigclrn, ii que liem provou u e<|ulllhrln
ile forças !• pesos.

Apito estn prova, houve, cnlroliiiilo, mn co»
picço ilu protestos einilrn a doi-IÂIó dn Juiz (lõ
i iieuiiiiii, quu leriti passado despercebido si nun
Í08HC ii iiliiimli assunililii pcln ciilraiiiuur «li
(iiniilliilin, ile desrespeito a iiiiliirldailu (In
Jnl/,, Mesmo que u decisão doslo tivesse sido
liijiiolii • - e mio o foi — n priircdlnioiito «In
referido culminem' uão IcHu justificativa do
i-,|M('ii< alguma.

Contra n que noticiara u imprensa, liem
iiifmTiiiilii im cr,n, a ciiviilln I.mil Cunniiig
ini liiicmln .i toiiiiii' pnrli' im parco DczcRolu
ile Svlcmliin, Ora, uniu vez qua esse parelhel-
rn iVuii Incluído no referido parco por «iiicri
não lliilin competência parn fn/cl-o u uma vez
«liu- o ncii proprietário notificara ao Uerby-
Club ile que nflo <• Inscrevera, parece-nos um
Imitii violento e arbitrário o nolo da dlrcclo-
tia, forçando o a correr.

(is netos recentes rotativos a Hyrtéa u ri Lord
Laiiniiig lèni merecido cominoiltiirlos e não
>.ei-la desarm zoado (|iie, snhre elles, fosse iluda
uniu explicação,

O móiiineiiln dns apostas allingiii honlem n
t.'l:2l.>'llilll.

O* prciniiiH Si-alir.i
(i Sr. cntiiiiiemliidoi- Grcfiorlo Garcia Sen-

bra, que lautos esforças tem empregado cm
beneficio do nosso turf, resolveu honteni, em
(iefinilivo, a questão dos prêmios nos criado»
res «los iiiiiniiies que ciiliiiorrniii As exposições
iiiiiiiiiies tio .loeUey-C.luh, prêmios dondvs por
,S. S.

12' nssim que ficou resolvido sortcnr-RC nm

Íionie 

dentre todos os dos criadores que te
dliini representantes nas referidas exposições,

«liicin caberá como prendo num hon reprodu-
tiniu.

1*111-11 comporem a commissão organizadora
ilesse sorteio c Incumbiria «la ncqiiisiçáo dn
rcprndiictorn «pie será dada como pi i i riu
Jill", o Sr. commendador Seabi-.-i nomeou os«nossos collegas llaul dc Carvalho, do ".lorn.il
do Coninierclo", e Simões Ferreira, «Ia "Ile-
vlslu dn Seinnna", e o redactor desla secção

Footbf.

A
Botafogo versus America

animiição provocada por este m teh foi
[prova mnis evidente «la sua inipor.aiici.-i. Ií,
lealnicnle, npezar «la differença grande dij"^SeSffe^ríi-lüTa cTnT«Tú^.M''^1ir|)enharamrc"ssê;
fortes adversários foi forte e disputadissinin.

O America, sem a figura aniniosn de Fer-
rcira no goiil, não pôde impedir que o flotafo-
KO o vencesse, por tão grande numero dc pon-
los. Como sempre, o America atacou com ener-
•{in, mus as respostas a esses ataques, inci-
(lindo sobre o seu reclangulo mal giiardad.,
rão puderam ser obslados.

O lieeper que substituiu Ferreira não se
pôde defendei' dns avançadas dos locaes, que
eram persistentes e bem encaminhados.

Sem querer esmaecer a brilhante victoria
«ins ali i-iH-iíi-os, quasi que diríamos ter sido
ella o resultado do não cbmpnrccimcntò rio
l.ccpcr do I" lenm americano.

() Bola fogo jogou ndiiiiravelmcnlc, enibo-.
desfalcado dc dous dos seus elementos; A sun
iIcTesá como siti íitnque estiveram acima de
(piniquei' erillc.-i má.

ííiistii (|iie se uigii que, do principio ao fim
presidiu o seu lenm a harmonia, a energia c
y vontade de vencer.

CAMPEONATO DO RIO DE JANEIRO
Os joros (lc domingo

Vara domingo próximo, no quo parece, só te-'remos iiinlehes officiaes dele -uo •¦.ins pela pri-
ineiia divisãn. Esses em mimcio.de dous .;são,
eiilrctanlo, proiucttcdorc» «le bpii.s desfechos.

(l primeira será entre o Flamengo ti o An-
llnraliy, nn campo dn rua Pny.samiii. O segiri-
lin marcará o eneniilro Bangú versus Flumi-
liense, im campo dn estação de Bangú.

EM MINAS
Villa Nova A. C. verSus America F. C.
Doiííingò próximo rcnlisar-se-á, no campo

«Jo primei ro, ein Bello Horizonte, onde se cn-
tíiiitrarão estes dous fortes concorrentes ao
campeonato mineiro', um mateli.

O America, «iiic se acha còllócádo cm -pri
jnéiro togar nn campcpnotò acima, vae peja
primeira vez enfrentar esse nnversario, cujo
jicervo de viclorias é lambem, muito grande.
O America de Minas levanta o campeonato

«laquc-ltê Estado
Com n jogo realisado dóniiiigo ultimo, en-

Ire o America e o Athletico, terminou par.1
iiquellc, e dn ninneira mnis honrosa, o cam-
peoinitii mineiro do presente nnno;

Neste innlcli o nctual campeão venceu o
Alhletien pelo scorc de 4 íi 51.

A nào ser no jogo contra o Yale, o Ameri-
en não conheceu outra derrota nos diversos
ninlclics em que tomou parte, no campeonato
ora cm terminação.

Qualquer elogio que se faca ao syinpathicò
cliib mineiro é justo, pois as suas equipes
(foram, disputando o presente campeonato, as
jniiis Ienes e delicadas.

A viclorin. que hoje cngal.-uia o seu escudo
fleve-a o America tão somente á valentia c co-
«riigem com quo soube enfrentar os seus mui-
liplcls e enérgicos ántagonisliis.

Por uma ligeira estatística nota-se que O
America, no lorneio em que acaba de se
transformar em vencedor, tem em seu favor
31 goals e eonlra 5, nos primeiros teams, leu-
do; nos segundos lenms 44 goals contra it,

Basta isso pnra se observar quanto de justi-
ça presidiu a dupla vicloria cio America no
campeonato mineiro.

Royiil Club
Esle club i-ealisoii a eleição da sua nova

directoria,
Nn melhor accordo dc vontades, sob a mais

perfeilti ordem, houve a votação e cm seguida
üi apuração, que deu o seguinte resultado:
[presidente, Arnaldo Monteiro; viee-presiden-
te, J)r. fírnani Guimarães; 1" secretario, Ar-
gemii-o cie Souza; 2" secretario, Adelio Var-
gas; 1" thesoureiro, Dr, Dariò Xavier de Bri-
to; 2" thesoureiro, Gcnesio 

'Franco; Io pro-
curador, Guilherme Carvalho; 2" procurador,¦\Valdeinnr Santiago; director de campo, Tlíeo-
tlnmiro Guimarães; conselho fiscal: Joaquim
Guimarães, Dr. Luiz Nunes e Acauaíi Cruz;
ci-plaiii geral, .losé Lourenço.

A eleição desta directoria surprçlieiidcu
agradável mente os sócios do lloyal, pois i* sa-
Jiiclo que figuram iielln moços de real valor,
esforçados e trabalhadores;

E lauto assim é que, honteni mesmo, já en-
tiaram eni negociações para aquisição e pre-
paro de um exeellente ground, ao que parece
já escolhido.

Amanhã eolemnemenlc será empossada a
direclor!ii i-ecem-cleita.

Tauromachsa
Foi eonlra lado para alirilhanlar a quinta'«¦orriria cie louros na praça das Neves, era

Niclheroy, n renlisar-se no domingo, o ce-
lebre baiulni-ilheiro-saltador dc touros Nico-
láo H. .Mnliii-ann, natural do Chile.

Foi unia bella aequisição, que, de cerlo,
eliainará enorme concorrência^

JOSÉ* JUSTO.

CLUB PARISIENSE
fSociedade Riograndense de

Sorteios)
AVISAMOS que o Sr. CAMILLO DE
MÈITAS não é mais nosso agente, ten-
do sido exonerado em v do rjoríènte
mez.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de
1916-CL.LII5 PARISIENSE-C. B. /vflla-
lo, gerente.

1 ****** 

A exportação do trigo pro-
hibida no Uruguay

MONTEVIDEO, 16 (A. A.) — A Câmara
«los Deputados apprôvóu o projecto de lei,
arohibindo a exportação de trigo

A NOITE — Quinta-feira, 16 de Kèrtembro «tle' 191Í 1.766

¦1

IIANoite Mundana
UVNIVMSAMOS

Vimm iiiiiki. (imniihil!
Os Srs. Ur, .lostf Sl/ciíãiulò TiTSHrn. ^«..«O

|ii-i'/iiiln i'inii|miilii>iio (|e rcdaççrtoj eii|iilan (Ire-
jtnrhi dn l-'onsi«crii l>i'. Praiielucó Coiislaul dc
liliiielrcilii, |)c, Aiiiiiisin do 1'iellas, dcimladii
ledenil; I). Aunsliuhu lli-iins-,1, -«i-iu-nil D",
TliiiiiiniiltirMo do Azo vedo, Dr, Sniiiuol das Ne.
ws, iiiiijoi- .fonqulm (ituiçnlvcs dos Santos Pe»
ral rn,

—I-'n*cin nniifis Inijc!
(>«. Srs. Dr, I.U(íciil» l.ui/ Franco Filho, ta*

lilliiu dc nine c «uorVa l.ui-'. (insloii I.iivikiic,
11 iiieiiiiiu l.ue.v, filha «lu Sr, .Vnlinilii (loniOH dn
C.riiJíj Mllo, Anua Ferreira tle Almeida, rilh.i
du Sr, Jnsii 1'Vrri'lra de Almeida; Mllc. M>v-
lhes, iiIiiiiiihi dn cniietiiii l.conc «« do Instituto
Niicloiinl dc Musica, filha do desenibíirffiidoi"
.limo Alves «le Castro,

1'nssn hoje a dala iiiilnllclii de Mlle. Mn-
riu de l.oill-des VUcii, filha d«i indiisli-ial o
iH«K'oclanlc desla |irnçii Sr. Affonso Vlwii.
1'ur estiil' de lutu recente u fnmilia \'l/i*u. não
haverá cnnío de costumo a iveopçiui festívil
nesta duln.

I'««/. IIhnos honlem a pèciiicullin Dulce,
filha dn I" tenente engenheiro du Iixcrcito Dr.
redro N. F, dc Aranha.—Fcx nnnos honteni, Mine. Ilenriqueta Mal
los Dmirte Silva, viuva do Dr. Cândido Dua.--
lc Silva.
CASAMENTOS

Healisou-se ante-hontem, perante o juiz dn
2" rretorlii Civel, o enlace matrimonial 'k«
Mllc. Aiiiiiin de ÂKIlilir, |ni|iilla (iu Sr. Dr. Il'-
leváo A, dc Oliveira, advogado nu nosso foro,
cum o industrial Sr. Manuel Lisboa.
KASCÍMF.NTOS

Kstá enriquecido com o nasci menlo de
mnis uniu fllhluhii. que receberá o íiniuc de
I.iieillii, 11 lar do 1 ' tenente de engenheiros do
Iixcrcito Dr. Pedro de Aninha.
PlíSriYAT.

O festival que devia cffeeluar-se a 18 do
corrente, no theatro l..vrieo, promovido pcln
professora «le canto Mine. A.vres dc Souza, eiíi
jieneficio do Asylo do lloin Pastor, foi li-mi-.-
ferida para o diu 25, por ter fallecido o mòii-
senhor Joáo Alpcu, director das zelndoras
daquelle asylo
MANIFESTAÇÕES

Coiniiiuiiicniii-nos :
"A ciiinmissãó abaixei nssiguada, proinolo-

rn de um,, singela iii.niifestiiçüo no maestro
Alberto Nopomilcciio, pede aos Srs. professo-

Fomos tirocuradiis pelo Sr. Américo Le.il,
cuiidiictur da Light, servindo na linha Muda
da Tijuca, e que sc nos queixou de haver sof-
frido nulc-hoiitcm, por volta «Ins 13 L'2 lioras;
insólita (íggrcssão por parte de uni passarei-
rn, que o atirou de encontro a uma das vi-
tlraçns du carro ein que servia, do que rcsul-
tou ferir-se no braço direito. O conduetor

. Américo, de nccôrdo tom ns ordens em vigur,
res. e. demais. inciiüirns..jd&.adinii.Utrnvã«^^ di...s scithónrs ti.c.sc din
J. N-. de Musica, que desejarem comparecer
nu festival, a fiiie/n de deixarem seus nomes
em unia lista que está aberta na casu Arthur
Nnpôlcàò, nlé o «lin 20 do corrente, nfim «lc
que lhes sejam expedidos os convites. — Cur-
meu de A. Uj-agii; (iiilnai* U. Stnmpn. Mnrlet-
ln Freitas,«jncj-ra Amorini, Branca bilhar, /Ce-
lin Austrnii, Isnura .Incomc."
OS ESPECTACUWS I.UGXÉ-PÒE

Nu in dos programmns da série de espe-
etneulos «juc nos vnc dai; o Sr. I.ugnè-Poi-,
eoin sua esposa, Mine. Suzaime Després, e
Mlle. Veriiòull — no ultimo prògi-a.ihmii —
figura uma obra-prima do thcatro francez
moderno — "Poli de Cnrotte", dc Júles
Iteiinrd. Para a lepieseiitação dessa peçu,
purém, falta a Liijíiiè-Poé uni elemento que,
nliús; c necessário, nfim dc que "Poli de
Cnrotte" tenha a ineiiior' interpretação. A
Sra. Angela Vargas) convidada pelo director
dc "I/íKuvrc", in felizmente não poude nt-
tender a tão -(listiliclò convite, por nehnr-se
cnfcriiío seu marido, Dr. Barbosa Vianna:
CONCERTOS

Nu Associação dos Empregados no Com-
mercio reulisa-se nu próximo dia 18, ás 21
horas, o concerto do tenor lyrieo Armiindo
1'nrot, já aiiplnuclido dns platéas dc' Paris,
onde fez seu curso eom Mllc. llevello. No
prògràniina piírii esse çoiicéflp, que promellc
ser de attracção, serão intercalados us nomes
dc- Mlle. Marielta de \'crney Cnmpello e dos
Srs. Frederico de Almeida, Nevvtóh Paduii,
Luciano (ínllet e Nascimento Filho.

— Itealis.-t-se no dia 20 do corrente, no
saião du "Jornal do Comincrcio", um gran-
«le concerto vocal. c instrumental, em benefi
c-io dos cofres do Patronato da Lagoa. Do
nrograninía desse concerto, o qual ninda se
está oi-fíniiisiiiido, eònstarão nuniero.s excel-
lentes de boa musica, os qunes terno os me
llípres interpretes, entre oulros, Mines. Can-
dida Kendall e Hejíis dc Oliveira.

iO resto dos bilhetes para essa festa de
arte, a 10? coda uvn, nchn-se ú praia de Bo-
tafogo n. íltíl.

—No próximo sabbado, ns 21 horas, o pro-
fessor Octaviano Gonçalves dá o seu segundo
c ultimo concerto no salão do Lyeeu Frnuee,:.
á rua do Cattele, t- naturalmente obterá maior
suecesso que o primeiro (lesta série. O pro-
lír.-imniii desse concerto é dos mais coinjilc
tes.
COA77-7iE.VC7.4S

a 17 do corrente
umn conferência n

Na llibliothcca Nacional
ás III l|2 lioras, realisará
poetisa Violetta Odette, sobre o thcuia "O Di-
vorçip".
em: acção nn graças

Pela terminação de 'seu curso nn Escòiii
Normal, em que fui diplomada, a professora
adjunta municipal Mlle. Maria de Lourdes
da Silva Freire fez celebrar hoje, na egreja
da Santa Cruz dos Militares, uma solciiine
missa cm acção de graças, que foi acompa-
nliada ao liarinoniuin pela senhorita Zclia
lliislos. Cu.iitóii n "Avc-RIaria" e o "Saluta-
ris" a Kxina. Sra. D. Maria Augusln da Ilo-
sa, tendo executado solos ao violino o Sr.
.Carlos de Almeida, filho da maestrina D. (ia-
hriella de Almeida, que dirigiu ii parle musi-
cal da .sok-mni.dadc.
PELAS ESCOLAS

Kneei-rnram-sc anlc-honlem as aulas de hy
giciíç da íi" série pharmaceiitiea. Por esse mo
tiro; os pharmncolandos de lalü prestamm
ao seu provecto iprofessoi*, o Dr. Behniro \'irl-
verde, uma homenagem carinhosa;

Falou em nome dos seus collefías o pbar-
macolaiido Lauro Gareindo Feriiqudcs de Sá,
que saudou o professor homeniigeado, entre
Rando-llie em noine dn turma uma iialma de
flores naturaes c fazendo considerações -sobre
a importância da hygiénc ha profissão phar-
macciilica. - .

O Dr. Belmiro vesjiondeu,; eoinmovido, 6
manifestação de seus discipulos, augurando-
lhes um futuro briilhante na vida pratica"; seu-
do, no terminar, muito appliiudido pelos aca-
demicos presentes;•
LUTO

Em Piiidiimòiiliuiigaba, onde residia, falle-
ceu hontem o venerando Sr. Álvaro Pinto Re-
bello pestana, pae do capitão-medico do Exer-
cito Dr. João Pinto Itebello Pestana.

¦ ****** —
Salas luxuo-
snmcnte mo-
bilmlas.
Cozinha de 1»
ordem. llua
Machado dc
Assis, D. Ila-

n w ii

Propriel-irili": MJIR- MEXDKS.
***** *

Os novos deputados á Junta
Commercial de São

Paulo
S. PAULO, 10 (A. A.) — Reuniu-se, 'hon-

tem, a ,,mesa ápüradòrá da eleição dos depu-
tados á tjiiita Comniercial, sendo procla-
macios eleitos os 'Srs. 

Jo3o Cândido Mar-
tius, Valendo Carneiro de Castro e JoSo
Ignacio Pereira Lima.

» ****** *

Liga do Commercio
Alistamento eleitoral

A Secretaria da I.ign doCommaroIo continua a fazor
o alistamento eleitoral, prestando ao mesmo tempo
qualquer Informação, nrinOljilmilnte relerenlo boj 03-
lrangeh-03, quo d«jvem 3atls|Bf ob'W ferraalldadot,

EtoJl.S-Contlnuaçao do suecesso sem precedentes!!!
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MACISTE
O querido da platéa carioca, mais uma* vez vos deliciará com o seu mngesioso

trabalho

Completando o programmak

| nane m jj im
Documentos do Crande Estado Maior

Francez

Segunda-
Rèappariçiio da mais formosa das artistas'"

HENNY PORTEN
oo romance dc amor

hnmi i wâ
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«Só mo "ODEJON"

Os que se queixam a
A NOITE

pnvsv
«juc são foriiev;.io.s ás crciiii'* s «lo.s escoltes mu-
iiicrpacs. Como as passageiras alienassem nà'.>
ter dinheiro c sc «lisinizesseni íi iiiterroiiip;i-
a viagem, elle registou as passagens, scienli-
fieniido-lhes dc que poderiam proseguir. O
passageiro «pie o aggrediti, sentado cm banco
(li.stantck achou dever tomar satisfações no
conduetor, «juc sc limitou a dizer que "elle
nada tinliii com o caso". Foi o bastante para
ser insultado e aggredido,

O mais interessante é «pie a policia do l.V
districto, onde. foram parar Ob dous, não qui?
tomar providencia alg;--ma...

r- - * i ***** i

GUARANÁ'
Pader.-iso foiliflcante do sangiio, regulador das Ir.n-

cções oignnicas : coração, flauto, riin, oitiuna;;», in-
lesiinas, fraqueza dos órgãos genitues e de grniule acçi^o
dinreticii. Iliiicíis dopõsitiiri.03 — ClIARUTAIUA PAUA'-r
Rua de Ouvidor, líO — Ria -.

¦ ****** '..**¦

FOI ATROPELADO UM
MENSAGtIRO

Nus malhas de um flagrante foi colílidá
hoje, mais iimj "oh;uiffeui*". Ch.ima-'S«3 cllc?
.losé Mouora c-«5; motorista ri,» auto n. T.gSí.
Deslocando uma velocidade «iudmlic.i o 116^1,
quando passava jiela nniiiiiã no largo
chado, atropelou c contiindiii gravemente |3:"niensagclro" Jacy Fausto, de 18 annos, resi-
tlcnte fi rua Carmo-Notto n. 11.

A policia «lo 0o districto prendeu o "chauf-
feur", requisitando soceorros para a- sua ii-'
ctima. ,

i i ****** ...
— ÇREOSOtÀDO --
Broncliiles, Uouqui-
dão, Aslhihii; c tu»
l-erculose pulmonír.

Primeiro dc Março'H

Pagamento sob pro-
testo

E com razão
Madrugada c os «lous americanos já sc

não agüentavam, F. tinham necessidade (lc
eliminar a fermciitaçiío «lo álcool. Saíram
<los "Bohemios" c puzeram-se a andar pelarua do Passeio.

Nenhum logar onde entrar I... Foi ali
me.'iiii3 n.i rtra_

Um guarda chegou-se.—-Quanto é a mu Ha ?"-IIW000.'— Vezes dous — 20?. ragaremos cprntes-
laudo, porque na America ha cisiuholus cm
toda a parte...

Foram á delegacia do !i" dlslriclo c dahi
para a agencia da Prefeitura,

i ******** i
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Omtllior c
mais elegante
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Da platéa
AS PRIMEIRAS

''Comi» At l.unfmliiirgii", nu llciiiililha
lul uma das incllinics dllco-'» «Io "Conda

•li- I.iim-iiiImii.ijii" a «liu' leve hoiitviii u pu»
lillt-o ciirloca uo llvpulillcii, A cnmiiiiiihia Sun.
(iiiiiiiiIglIiiCiiriiiiihii «hu com a ciiiihcchln «•
leslejuilii «ipi-n-tu um cxcellcnte espretanilo,
«|in- Uniu a pliiléa ilii sua habitual liiillffvrcii»
va, fii/eiidii ruiu que cila lhe (loimo iiriihinga»
«Ins appIaiiMis c fl/i«sM« vmins peiililiiN «lc"bis" (conselenles, nno «lu classe da Irrl-
laiilc duque do Itcpiilillvu). No segundo auln,
pnr exemplo, IoiIiih os «IucIIoü furam hlsadus,
líffeollvaincuto, (»\ um hum onpoutitatilo,"Conde de Luxemburgo", sl linha uma "ml-
<S(>,-eu.seéiie" magnífica, possuiu giinrdii-ron-
pa i-niuii min viramos mn «'iiucM-uer dus au»
(orlorOR cillçAós cslrangelras — novo, luxuo»
so v bello. ilunle-sv u isso: o Hcnalo cntie-
guc a Wnllcr (iriiiil, que o fe/. eom a sua m»
lc ilisilnri.i o sympallilon, magiiificameife
bem; o príncipe Haslllo uo correcto nelor
Luigi (liiiisiilvo, exeellenle; Angela Dhliur a
Maria Ivaiiisi, que u vestiu e eaiilou delicio-
samente-; .lulietn, pcln eiiciinladora «• inlelll-
gente figura de Sleli (Mllng. Somcule o Uris-
suril iifu. onconlruu um leve Interprete i-iii
Kui-ieii Valle, que deu uo plnlor uma 4pp«-
reneia austera, quando no.s parece, e ao pu-
blico, «pie o pcr-iomigem não exige csSn in-
lerpiclaçào. Afora isso, o iuciilorldo «Io tra»
hiillio «Ia Sra. Ciousiilvo Isuhstitiiiiidii a Sra.
Burutelli) uu barouc/ii Kuliouorf. Mas alie-
miando eslas pequi-niis falhas, Imviii coros c
orchestru bastante ufiniidos, soh ti regência
do maestro (iliisli.

NOTICIAS
A ultima producçüo de I.eo Fiill, hoje, no

Republica
A companhia Scognnmiglio-Ciii-niWbii apre-

senta hoje, em 8* recita «le assignatura, uma
opere Ia completamente nova para o nosso
publico. K* u ultima producção musica! «le
I.eo Fali, o appliiuriido autor da "PrllicciMl
«los dolhu-s". liitilulii-se "Los Mcrvcillcuscs".
Irá hoje ú M-enii eom esla distribuição: Lo-
lul tf, Slefi Csillag; Clarissa, Mina Zanarolli;
La gr.-iii!i(li«!*re, Adelia Haratrlli; Clirciissé,
Enrico Valle: Armando, Wnllcr Grant; Fnu-
ché, Luigi (lonsalvo; Mulipoltc, G". Mussi;
Suzcttn, P. I.utler.
Um pedido ú Caramba

Itecebcmos a seguinte caria:
"Sr. redactor — Tendo assistido ó repre-

sen tação «Ia operetu "O iluque Casemiro", no
theatro Hcpublii-a, «le que muito gostei, ftn
inforiiiiidn de que a iiijunui peça iiãn yoHÃ

0 que se passa
em Minas

Informações dos correspon-
dentes especlaes

dM iNOilti
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Amores de bruto
Espancava \a mulher

Ha dous annos viviam juntos. A principio,
Antônio tlc Souza Freitas, o amante, tratou
bem a viuvinha, Maria Cordeiro. Dejyíois vie-
ram as rusgus e o Antônio entrou a esp.111-
cal-a. Quando a Maria dizia ir «iiicixar-se,
clle anieaçiiva-a de morte, .

E as coi.ias iam correndo na casa á rua M.i-
rec-hal Florlano n. 2S5I, onde ambos residem.^
Esta imite, porem, a brutalidade dc Anto»
nio foi lal que pisou a pés a» amante. Foi
preso entSo pela policia do 4' districto. -A-
nniaiite, muito maltratada, foi soccorrido nela
Assistência. Conta cila 21 annos. Antônio de
Freitas é porliigucz, com 2-1 annos è nego-
eiante. Foi autuado.

O pão f&ieil
Trouxeram-nos nm pão, desses cliamauós

pio vença da padaria Aragão, ú rua Conde
de Boinfini.' Quem rios trouxe n pão não
piibc si' propositadamente elle é feito dn-
«iiielle lamanhinhó, parn a segurança da sua
entrega ao freguez. Porquo agora não se
pôde deixar o pao, uo saeco, «lo lado de foi-a
da poria. E vne dZti o padaria Aragãp fal-o
do tamanho proprfc paru mettel-o pelo bu-
raco da fechadura'. '

i ***** —-———-

Dr. Telles de Menezes
Clinica cm geral — F.sp. molostias dns senhoras

e partos. Cons. U. Carioca n. 8, l! ás 5.— Tcloph.
SriQV. -hesiil., Av. Mem de Sá, 7*2. Tclcp.ÔUC

("hamados i qualquer hor.i

Tentou suicidar=se por
estar desempregado

A's 8 horas de ho.ic tentou contra a vida,
ingerindo um vidro de lysol, Cnrlos dos San-
tos Penna," dc 23 nnuos, operário, morador
em Deodoro. Carlos dos Santos está deseiii-
pregado hn muito tempo c, cm uni gesto dc
desespero, levou hoje a offcito o seu in-
tento, em casa do ,scu cunhado, nioradcVr

á rua Joaquim'Rego n. 13, eni Bomsuccesso.
A policia do 22° tomou conhecimento do

facto,
"' i ***** 

Tabelllào NOEMIO OA SILVEIRA
ttUA DA ALFÂNDEGA »2.-Teleplione 6UV

Durante o mez de novembro
Teremos em EXPOSIÇÃO nas nossas vitrines, no interior do ARMAZÉM

e na secção de ROUPAS FEITAS, grandes SALDOS de camisas, cerotilas,
pyjamas, ioupiiihas de creanças. roupas para homens, collarínlios e cliapéos,
mercadorias todas de PRIMEIRA QUALIDADE que vendemos por preços
baratissimos.

IAU CARNAVAL^ DH VENISE
Rua Ouyidor, l36 

scena. Como estou cqnveaieldo de (pie imiil.--.
gente como eu, tem iiiiiiicnso desejo de a ver
novamente, pela presente peço n V, S. seja in-
terprele «lesle meu pedido para com a empre-
sa.

Agradecendo antecipadamente, sou — Ni»r-
ciso .losé da Silva."
A Central 4trasou a estréa dum theatro de Sfí.i

Paulo
A Central volla a fazer as "parlidas" da nd-

ininialração passada: O thentro da Bòa Visla,•, nov.-i casa «le espcctaculos da capital puiill<-
ta, não «>c inaugurou a 10 do coi-reiile, como
eslava aniiuiicindo, devido tão somente á in-
cúria criminosa da administração da nossa prin-
ei pai vin-ferrea. Nilo resistiremos de dar uni
trecho duma correspondência que de lá nos foi
enviada, c «pie «lá uinii impressão do caso;"Deveria estrear hoje (10) aqui, cm S. Paulo,
inaugurando o theatro Boa Vista, a companhia
Lucilia Percs-Leopoldo Fróes, mas a Contrai
do Brasil não permilliu... Calcula que o uri-
tcriiil foi despachado na segunda-feira, (i «nu
IJello Horizonte, "como cncovhnienda" c hoie.
sexta-feira (10)r ninda não chegou. Dizem «|iié
chegará amanha. Perdeu, assim, a companhia
dc dar espeetaeulò hoje, estando a casa lud.i
.-(¦iididii. Quatro contos úe réis! Que fazer? .*.
companhia havia pago & Central por 2I.0I)'I
klluüi-iYiiimasl despueiimíos eni dous "vagões, «Ií;
material, 4:000S, Isto é, mais 11:0.00$ si fosse
embarcado como carga. 15' «pie a coiiipaiíhia';
lendo pressa, despachara o seu miilerinl como
incouunenda. A Cèutral premiou-lhe o sacri-
fieio...".
A festa dc amanhã no Carlos Coine3

Amanliã haverá iun'Carlos Gomes o fostival
«le João Silva, um «los bons eleinentos du"troupe" prí-tugiieza que trabalha aclualincute
nesse lliealro. O programma do cspcctacíilp
que é completo, é este: representação da"Ceia dos cardeaes", da revisla "Dominó";
coiii quadros novos, e dum acto variadissiiíio,"Kdòif-Gãbarét".

—Da octriz Elelvina Serra recebemos gen-
iil cartão de despedidas. Ella regressa ama-
nhã pelo "Ürinu", para Lisboa.
., —Hoje não ha espeetaeulò no S. José para
ensaio geral da revista "Dá cá o pé", de
Cândido Castro c Oswaldo Vianna, que ama-
nhá irá á scena.

—.V companhia Adelino Abranchcs estreará
a 2."i do corrente, no Phcnix, com uma come-
dia dc Pierre Wolf, uma para nós. "O lyrio",—Hoje c amanliã não ha espcctaculos no
Palace. A Vitale trabalhará no Lyrieo, em
drills benefícios. Sabbado teremos no lliealro
da rua do Passeio a primeira representação
da "Sangue de artista",

—Espbctíiçulos para hoje: Ilephblica, "I.es
Mervcilletises",* Carlos Gomes, "Dc capote e
lenço"; Recreio, "Eva"; Lyrieo, "La duches-
sa dei Bal'Tabarin".

¦ ***** —

Depois «Ias Importantes fabricas ile
dos, movidas n olevtiielihiilc, levantada-, pelncapital local, e inaugurado com cerén dc
qulnhenlos ahiumus o excellenlo grupo escu.
lar "Torqualo do Almeida", iliissiiiculo ci.<
Ire os Ires melhui-es «lu IMado, u distribui»
da por Ioda a cidndo lu/. electrleu, com pos.les de ferro, e do furln iibiiMeclinenlo du
aguu potável, fornecida por tres rCHcrviito*
rios colliiciiilos em pontos «Ia parte lilla, me
Ihoriimuuto Jii Inaiigui-uilo em cinco iIMi-IcIih
do município, por iniciativa du nctual mlinl»
nislrução iimuicipiil, agora, o de uni modo a
provocar os mclhnreH uppluu-ms, está sendo
leviiulado um hospital — novo recurso queiippiiiccerá nos pobres «Io Pará cujas
obra*» de melhoramentos são orçadas cm cer-
ea dc cento e cincoenla contos de riMs,

Em 1910 este município nAo prndiudu al»
godâo que merecesse valor nem de cinco
coutos de rélsl Propajtamla da cultural dis-
Iriliuiçãii de sementes, auxilloR Indircclos
aquellcs que podem fa/.er ludo - - os iigrl.»
ciillores, temos hoje as nossas fabricas cheias
de algodão do niuuicipio, sendo a colheita
de HMO - - só com o esforço local, pnra una
duzentos contos de réis!

Aguarda-se, o não «' opllnilsmo, que a sa-
fia de algodão dc 11*17 será de valor Sliperiol
a quatrocentos contos, tal é a larga distri*
biiiçâo de sementes <uic, griiliiitaiiienlc, us
fabricas locaes L.n feito pulos agricultorc*
do ihuiilclplo, im que hão sido Iiuxilliidos pe-la admliiiraçãd iiíunicipnl.¦—Lm sessão exlraordliiiirin, com o fim do
ser votada a lei dc orçamento para 1017, re-
Uiiir-se-á a Câmara Municipal em 23 dn cor-
rente. K' assumpto qiíe vne ser tratado de
preferencia, conforme sabemos, a amplia-
ção dn usina eiectrica Jatobá, dc maneira u
poder a municipalidade auginentar os recur»
sos de força necessários ao desenvolvimento
«Ia industria local.

ESTAÇÃO DE PARAIIYBUXA
Victlmii de, hcniorrhagia cerebral, fallcccn

nestii localidade d negociante Antônio Soa»
res ile CiuiqwHn

- Prnjeetaiii-se,a((ui,gi-aiides festejos, nn dia
10 «lo corrente, em honra á bandeira nacin-
i-aL

São orgiinisadorcs das festas ns Srs. coro-
nel Luiz Aranjo, major Luiz José Ferreira u
capitão Antônio Polaco.

—No kllomclro 'ÀX\ da E. dc P. Centiiil do
Rrasil, nin trem da mesma apanhou e inalou
um indivíduo desconhecido, (pie imprudente-
incute caminhava pela linha. Posto um li-i-
halliador du estrada a tomar coiita do ead-iver
até providenciar a policia, foi o guardii gra»
Venientc ferido por outro Irem que passava,
do qual caiu-lhe cm cima uma tora de ma-
deira.

Or. Dantas de Queiroz gp J;;.,
ii:r,i:iti:t'i().

ilo Piieiiiiin-
tliora*; c outros innllioilü'. moilei nns ile Irntiiiiieiilo Cun-
miIIu-mIiis S ás II ilu iiiriiIi.í. Itua llnigiiiiviiiiii, n |:|.

Liquido para limpar metaes.
¦ ****** ¦¦¦¦

il missão Rockfeller de via-
gem para o Recife

FORTALEZA, 16 (A. A.) — Segue,., para
o Recife os membros da commissão do
Instituto Rockfeller, que visitaram aiite-hon-
tem o Centro Medico, sendo saudados pelo
barão dc Studart .Agradecendo, respondeu
em nome dos seus collegas o Dr. Quitcras.

Os socialistas argentinos
pedem ao governo a

ac!opção de varias medidas
DUENOS AIRES, IG (A. A.) -- Os sncialis-

Ias lançaram um manifesto, uo qual pedem
ao governo a livre iiitroclueçãp do ii-.;:,ui-ar, n
CITilví.l! de um imposto sobre a êxpòflúçáh do
trigo, a sujipi'e;«são dos direitos aduaneiros
sobre os artigo» dc ÍOUStímo e a còntinunçãb
das obras publicas, para dar" *-ff;:'.,3,lho aos
desoecupados. A respeito dó niaiiifeíitõ-e»-'!!!!^
medidas (pie os socialistas reclamam! <> depu-
tudo Di Tomaso teve honteni unia demorada
conferência com o Dç'. Hippòlilo Iriguyeii,
presidente da Republica, que prometteu es-
tildar o nssumptó, de accordo cum ôY, minis-
tros da Fazenda e das Obras Publica.;.

¦ ***** 

Dr. Melra de Vasconcailos - ISg'^
li.i! 2 ús -i l/i-Ti-l C. 2.SCO

Duas recompensas e
ama piüsição

No Centro de C. e I. de Má^e-
riaes de Construcção

Este reunido hontem á tarde n Centro de
Comniercio c Industrias de .Materiaes de Cou-
strucção para leitura do relatório do presi-
dente e balancete animal. Nesse trabalho o
presidente propõe que seju concedido o titulo,
de sócios beneméritos aos Srs. llpmão dei
liastos c Henrique do Coulo Valle e exclui-'
do do quadro social o Sr. Mareellino da
Costa Ramos. A commissão que terá de)
cinittii' parecer sobre «j relatório e lialini-»
ecle ficou composta cios Srs. Joaquim Jlins
Moreira, José Antônio Carreiro e João ito-
drigues, que constituirám a mesa directpr.-i
da ássembléa.

¦ ***** •
Doenças do appareího diíjes-

tivo e do svsíema nervoso. —
Kalos X. — 0p. Renato de Souza
Lopes; rua S. fosé, ^9, de 2 as 4..

Exportação de feijão mineiro
lirer.T.O HORIZONTE, 10 (Serviço especial

da A NOITE 1 — O districto dc- Borda da
Mat-ta, 110 município de Pouso Alegre, cx-
portou, esle anno, 2.000 sáceos dc feijão.

(86) FOLHETIM

A COLUMNA INFERNAL
Emocionante romance da actua-
• lidade, de Gasíon Leroux •

2a PARTE
A terrível aventura

rH
Vimos que Gérard, ao saltar da janella do

Cavallo-Branco, apercebera-se immediatamen-
le «la armadilha na qual o faziam cair e que
depois de ter lançado um aviso supremo a
Julietn, dera um salto terrível.

Cercado de muito próximo, s6 com grande
custo conseguira livrar-se.

Fora milagre não ter sido attingido por al-
gum tiro. È' verdade que o seu pulo havia
sido tão rápido no meio do próprio grupo que
o perseguia c que tinha o. certoza de ceroal-o,
que os badenenses de Loffel ficaram pertur-
bados pelo receio tle se fuzilarem uns aos
outros.

Até pela manhã, perscguii*am-n'o por entre
as moitas do bosque Saint-Jean o da floresta
de Cliampcnoüx,.. Por vezes, haviam julgado
poder ngarral-o, porque Gérard voltara para
rondar a hospedaria; finalmente, haviam por-
dido toda n esperança de encontral-o, pelo me-
nos na oceasião...

Ninguom conhecia a região como Gérard.
Fora o que lhe pomitttira ser o mais precioso
dos chefes para a columna Infernal..,

Havia alguns dias que Gérard installara a
_ sua pequena tropa na floresta de Bezange, atrás

.de Champeaopi» *oit* hnwwat $ MonM.

Ahi estava, como í> flizía, "entre Boches".
• Bastava-me estender a mão para apanhar al-
guns delles e para pregar-lhes uma serie dc
peças de sua lavra, que os tornava furiosos.

Com a sua centena de homens, havia ainda
ultimamente surprehendido uma bateria que
se julgava em toda a segurança, matara-lhe ps
homens, inutilisara-a, c, mais uma vez, a co-
luinna infernal parecia, depois de concluído
o feito, se ter volatillsado. •

ísso tocava A fantasmagoria,
Em certos combates importantes, clle con-

seguira, graças n cumplicidades camponeas t
também ú astucia de François, que snbia insi-
nuar-se por toda a parte, receber indicações do
alto comniaudo, cm virtude de que prestam
serviços inapreciaveis, intenindo subitamente,,
cm dlversõos fantásticas, ú retaguarda do ini-
mlgo, Este se julgava cercado «ç nada jierce-
bia dessa guerra cxtravnganto, em que uão se
sabia ao certo com «piem se tratava na luta,

Tendo (mandado perguntar ao' general de
C... sl não era do seu dever ordenar final-
monte aos soiií homens que so dispersassem e
que se fo3serh untar, como pudessem, aos
seus dorpoa ò que elle tentaria também, lin-
via-lho sido respondido uue deviam "manter-
*t'\ fia retaguarda dos Bocho* • for enW» d»

lioebcs, tanto teimpo quanto lhes fosse pos-
slvel.

As munições francezas acabando por faltar-
lhes, trabalhavam agora com armas allemã:.;
haviam conseguido npodernr-se de duas meti-n-
Ihadoras, de grande numero de cartuchos e
só assim tori:nrnm-se suffieieiitemcnte temi-
veis para que «lelles sc referissem em Metz,
mesmo 110 quartel-general ailemão.

Confoi-mc as 'oscillações da linha de frente,
elles avançavam ou recuavam.

Todas as arvores da região, todas as grutas,
todas as pedreiras, o menor buraco, a mais pe-
quena choupana tornavam-se cúmplices do pu-
hiiado dc bravos.

Bom dia, companheiros!
Bom dia, capitão!

No fundo da gruta, todos se tinham levan-
tado, contentes por tornar a ver esse chefe
liara o qual haviam improvisado, após a mor-
te dos officiaes, uma patente de capitão.

Ue onde vem? com os diabos, meu capi-
tão está coberto dc sangue! Cortou mais uma
falia dc Boche? perguntou Mathuíiii Cellier,
uni perfeito garoto que toda a columna de-
nominava "o photogrnpho ", porque si raramen-
te andava sem a espingarda, nunca andava sem
o seu "appareího". A' espreita, á carga, ú
coberto das folhagens, ou nn refrega, quando se
lutava ou quando entravam na boia, Mathiirin
tirava photograpliias, -tirava phòtographias,
tirava photograpliias. ¦,

Elle dizia que estava fazendo fortuna e que
a guerra para um photogrnpho era a mais bel-
ln invenção imaginável. Riais de uma vez os
seus clichês haviam sido de um maravilhoso
auxilio para o estado-maior, e não era elle
O menoS -útil, nesse extravagante bando da
Columna infernal.

Dizemos bando, pois que a organisação ini-
ciai desapparecera, e nellc havia de tudo um
pouco, até mesmo zuavos, até mesmo caçado-
res alpinos que, apanhados semi mortos nos
campos do batalha dos Vosgos, haviam sido
curados pelo medico da columna, em um recan-
to mystorioso da floresta dc Bezange ou de
ChampcnouK.

O medico em chefe desse pequeno exerci lo"extra", si assim se pôde dizer era o auxiliar
ftó laboratório de ama das celebridades medi-
tos de Plomblere».

Inútil será dizer quo osse rapaz nunca lia-
via cortado uma só perna dc ".vidente", antes
da declaração ae guerra, mas, como afiliai de
contus aprendera a utilisar-se de urna pinça lie-
mostatiea, não se saia menos mal das suas
empreitadas.

Installara, a seu modo, mim rccaiif/o de uma
pedreira que os Boches não suspeitavam ser
nm pequeno hospital, c continuava a cuidai'
de uma «luzia dc ,-Mtipulados, que recortara co-
mo pudera c que não lhe queriam mal por tão.
pouco. Esse cirurgião improvisado tinha niitui
ralmente uni nome, mas isso era uma cou?{
absolutamente inútil, pois que todo o muudf
o denominava, obedecendo ao habito do quav*
tel: o "touhib".

Era amigo do nosso amigo Theodoro Düi
níÈij', esse Brummcl da publicidade, que fòrl,
surprehendido cm plena cura pela guerra,e que, desesperado por uma aggressfio de lal
crdem dirigida ao seu estômago, alistara-se
para acompanhar em armas o homem que em
Plomhiéres, fora encarregado de fazel-o sc»
guir essa cura, ã qual a pérfida diplomacia d»
Guilherme acabava lão cruelmente de nrrari.
cal-o.

Ora, Diunay e o futuro touhib foram envia-
dos a Saint-Dié, onde se haviam encontrado
com Gérard c François. A sorte das armas não
tardara a unil-os muito estreitamente no qua-
drò da Columna infernal.

Theodoro nem siquer chegara a cabo ou an»
tes não quizera sel-o porque, ao que dizia, re-
ceava as responsabilidades!...

Mas, tornara-se o cosinheiro da companhia!
Perfeitamente!.,. Que remédio!... Por sins

exigências gástricas, acabara por tornar-se in.
svpportavcl para com os camaradas de boa von.
tade que se tinham prestado ao encargo do pre.
paro da comida. Então, fizcram-n'o comprclien-
«ler q ue, desde que elle era tão difficil assim,
cubia-llic mostrar-sc mais hábil do que o:; o:i-
tros!

Cosinheiro! Theodoro, o formoso Theodoro
cosinheiro da Columna infernal!.,. Pois bem,
rão foi máo cosinheiro, poio que á trivial boij
da companhia, sempre nccresccnlava um prati'uho especial de sua invenção!...

ICoii/íniía.).'-
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™u£MIA DE COMMERCIO
FUNDADA UM «90a-PRAÇA OUINZB DE NOVEMBRO
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di* <j do .luneiro dv 190.S).

CURSO DE FERIAS
paru preparo do exume dc .uIiiiíksíio e matricula «liiccta na

sfnimila sério do Curso Gcrnl (dc/embro nmnrço)

Aulas Bteraas e Nocturnas
ENSINO liSSIÍNCIALMEMTE PRATICO-

PEGAM PKOSPECTOS

DINHEIRO SOBRE JÓIAS

CAUTELAS DO MONTE DE S0CC0RRO
CONDIÇÕES Í!SPECÍAGS„

45-47, RUA LUIZ DE CAA10ES, 45-47
Casa GOMTHIER fundada em 1867

Hi-ni-v & Armando

EXTBM U IM SILVA
Fundado em 1906

Cursos de Preparatórios e Cursos luter-
mediano c Primário

K

DIURNO E NOCTURNO 
Corpo docente — Dr. Agllberto Xavier.

Or. Antônio Leite, Dr. Pedro do Couto, Dr. Paranh.i
da Silva e Dr. Mendes de Aguiar, do Pedro II; Dr.
Eniiee de Souza, da Eaeola Polytechnlca; Dr. Antônio
f. de Abreu, Deiegado Geral no Brasil da Assooiaeio
Poiytechnlea Franoeza; Or. Paulo Diamantino Lopes»
engenheiro civil; Dr. Joào da Veiga, exjente do

fl

E!

Gyrnnaslo Amazonense ; Professores: Ruy de Vai
conc3ÍlosRels,Amerloanodo Brasil, Alberto Mooree
Dr. Gustavo de Rezende. O secretario: A. Americano
do Brasil. A proprietária, Analla Maurell da Silva.

Aulas praticas de Physica. Chimiea € Historia Natural
- RUA SETE DE SETEMBRO, 170 -

TEL. 2.025 CENTRAL

MOVEIS
(írande deposito e officina de moveis e coi-

rimaria, tapeçaria, louças, etc, dormitórios es-
tyjo allemão, ultima moda, 5ÜOt>üüO; mais barato
que qualquer outra casa: salas de jantar, 58o.>; ditas de visita,
estylo «lc grande cneito, dc 130$ a iSolj), (estas mobílias são
estofadas); capas para mobília, nove peças, «jo.^ooo. Peçam cata-
logos para nâo ficarem illudidos com outras casas- liCãO flOS
IViaros na rua do Passeio n. 110—(Largo da Lapa).

I ^^-1 P*^ ' ^^»-» m*^

F
RUA DO OUVIDOR
===== LOTERIAS E OOMMISSÔES

AS CASAS QUE MAIS VANTAGENS OFFERECEM AOS SEUS FREGUEZES

1M-GAMEM0S IMMEDIATOS

sW Estas casas nao têm filiaes

UREOLCHANTEAOD Paris
A Única Cura Certa

Para Callos
"Gcis-It" Faz Qualquer Callo
Cahir Sem Duvida, Dor ou

Trabalho. .A pplícadu cm
Dous Segundos

" Veja fiii dc que simples e fácil
modo os cdllos cáeni, o sem dúrl"
Será i*.to o que dircls quando ex-

,tíE?**t\ £0

adquirida ou hereditária cm todas as ¦
iiiiinircatii.;0(ii. itlicuniatisitro; 'Uíàe-
ma-, Ulcccas; lumorc-., Dores museu-
latffs o ósseas, Dores de cabeia no-
dumas, et;, c tuilas doenças rçstil-
liintes do impurezas do sangue,
ciirani-sc iiifallivclmciile com o

Único quc com 11111 sò Irilsco faz desapparecer qualquer manifestação. Unia
colher npós ns roleiçõos; Km todas as pharmacias;

ii LIIÊ
SCOLA MORTAL

O Curso Normal de Preparatórios, o de maio
freqüência e o de mais notável corpo docente da capital, com
n costumada seriedade, inicia actualmente o CURSO ES-
PECIAL PARA A E. NORMAL, a mensalidades re-
duzidissimas e a cargo de distineta dirèctora e completamente
independente do cursa de rapazes. — Uruguayana 39,
¦| andar. — Informações «le 14 ás 19.

"O Unguento Santo Brasílíense'1
Cura: Feridas, clmgas, ulccras, "Vieiras

etc. Teçam isUiigucnlo Siinto Brasilién-
ict. Fabrica: Pharmacia S. Joaquim, á
Kua Marechal Floriano Peixoto n. 17ÍJ

RIO

"O Antisszonico Jesus"
Cura em tre_s dias: febres interiniltcn-

les, ttízócs. njaieitas, etc.
Único fabricante—PIIARMACÉUTICÒ A.

GESTEI1U PIMEXTEL
Hua Marechal Floriano Peixoto d. 173.

IUO

RACAHOUT^
dos ÁRABES 

ur

DELANGRENIER
O melhor alimento para as Crianças,
para os Convalescentes, para ob Velhos

tados os que precisam de tortifíosntes.

19, Rue deB Salnte-Féres, PARIS e Pharmacits

fcL e para i

Tor que ainda tcm»8e callo» quan-
«Io "0'eis-lt" fal-OB cair de

....um mod» novo. absoluto
c certo?

perimentardes o marailhoso "Gcts-
It" naquelle callo que por tanto
tempo tendes procurado acabar."Cets-lt" é conhecido no mundo
inteiro' coilio ii cura mais faeil, mais
simples e mais certa para callos.
ICstc é o novo meio para curar cal-
los. E' fácil para applicar-se"Gets-Ii", — um, dous, ires, e
eslá prompio. O callo começa a
amolleccr e íiiialmcntc cae certa c
absolutamente'. Apenas algumas go-tas bastarão, "Ols-It" nunca faz
os dedos ficar sangrentos. Não sc
solire mais co:u callos. " Gets-It"
quer dizer o fim de cortar-se cal-
tos, o fim de eiíiplastrqs que não
fazem nenhum bem, o fim de un-
guentos quc comem os dedos, nãc
ha mais vexames, Experimente" Gets-It", o novo e flerto reme-
dio para callos e vci/ugas.

Fabricado por" E. Lawrence &
Co., Chicago, Illinois, U. S. A. A
venda cru, todas as drogarias e phar-
macias.
ARAUJO FREITAS & C.

DROGARIA PACHECO
GRANADO & C.

RIO DE JANEIRO;

#âo se mudam!
Com os preparados para x

pel le. Usem s.í a PF.llOI.INA ESMAÍ-
TF, imico què adquiro c conserva
a MleM (lll culis. Approvado pelo
Instituto de P.clle/.ii de Paris e lire-
niiailo pela Exposição de Milailò. IVe-
co :i$ooo.
Ençonlra-se á venda em todas as

perfuniarias aqui o em S. Paulo.
Dlül? : •7 í3EXE1/í;J3EI.O ib©

Mechanica
Officina montada moderna-

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

BENZOIN
Para o eniliellcznmeiilo do rosto c

dus nulos; refresca
a pelle irritada pela navalha

Vidro .ÍSooo. Pelo Correio
5$qdò

Perfumaria Orlando Rangel

TERRENO EM SANTA
THERESA

Vende-se um na ladeira de SanluTlio-
resa com 11 metros e 90 do freiito por 26
de 1'undo, prompto a ediileai*, ontrè os
prédios tiij.. 3õ e 41 ria estaçfio dos Arcos.
Optimo local, saudável, bonita Vista e
PERTO DA CIDADE. IniormuçCcs ria
mesma ludoira 11. 17.

isca
D/GE-ST/l/O INFANTIL

(A BASE DE PAPAINA)
Poderoso edpeptieo, digestivo e reguíarisádor das

funeções gastro-intestinats das creanças
Peçam prospectos ã
= PHARMACIA SILVA ARAUJO im

Rua Primeiro de Março n. i-1

sS

fI
Contra a Asthma

REMÉDIO oe ABYSSINf A
BXIBARD

em Pó e Cigarros.' Mlivia liistantmmmsnte.
0, Rnc llombiisle, Parla, — Todas Ph1'

ALTA NOVIDADE

Folhinhas e Blocks
para 19-17

Papelaria Oueir«5s.
QUITANDA N. 60

petisqueirÍs8l Portugueza
Manoel Fernandes Barrocas

181, KUA DO HOSPÍCIO 181
(cMjuina da rua da ConcòiçtloJ

fclepliouo 1.260' Xôrto
Cuia de poliínueiras á poriueiicia.
AMANHA : '

Doas peixadas.
Agonia do liaeiilháo.
Riignutdo vitella.
Rim .111 Madeira.
Ostra-; frescas.
Carurú do peixe.
Arroz com mariscos.
Sardinhas nas brasas.

Variedade em legumes paulistas,Vinhos superiores, chopp da llun-
soallcfl.

Caía malriz rua do Hospício! 181, enn
to da um da Coneeirâo. li liai riia do
Ilosiirio, 105, entre Quitanda c Ave-
nida.

Manoel Fernandes Barrocas

ii
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Im^m 99 *fír CASA NIPPON **•"{¦
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PÁRAMES SENNÀ & C.
fOderoso diaretioe e dlnoltsnts do

DOgKÇMo-»nm$»d$BElH0à,
Ct$mi.uh7HIUlE,*HtMUmmO,l

OANO ")0-13 I GRANDC

Aeido ürlcc,
'mmátmo

LclGriasdaCaniíaí FgdGra
Companhia da Loterias Naetonaea

dd Iraoll

RHEUMATISMO
de qualquer natureza e
dores em «eral—KHED-
JV1 ATINA, de Adolpho Vas»
conceitos. — 27, rua da
Quitanda. 
Elixir de Inhame Goulart

Antl-syphililico o ptirillcador do sluigiiò
Com o tratamento pelo Elixir* de Inliaine,

o doente experimenta unia grande trans-
lorma.;ão 110 seu estado geral, o appetite
aucincnta, a digestão sc laz com laciii-
diiiíe (devido ao arsênico) a cor torna-se
rosada, o rosto mais fresco, melhor dispo-
sição para n trabalho, mais força nos
músculos, mais resistência á fadigue res-
pirai.ão liiciUO doente torna-se floresce»-
le, mais gordo o sente uma sensação de
bem estar muito notável. 3Ç50U eni qual

ucr drogaria.

Com pra-se
•qualquer quantidade do jóias velhas

com uu sem pedras, de qualquer valor e
cautelas do (iMolite deSoccorroí*: naga-so
heni, na rua Conç,atves Dias 11. 37.

Joalheria Valentim
Tílcphono 0'Jl Central

CAFtí' SANTA RITA

K-V ''*¦ áHKru mã
WfsSV %m. • *» M Ámfm-WimT
TBLfémlTLmjtd-mifSmT
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Rua do Acre n. 81. Teleplione M(M Norte
e rua Marechal Floriano, 22. Teleplione
1.218 Norte.

DINHEIRO
Emprestasse sobre jóias,roupas, fazendas, metaes,
pianos, moveis e tudo

quc represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
— T£Lli)'lli5t*TlíTÒ72 N0I1TE —I

ajaSBJMB ^*-v s~ (BSJMMBI

(Aherlo dns 7 horas da
inauhã ús 7 da tioiioj

j!Tibêral&c.
MOVEIS

Aluga-se por preços multo
reduzidos qualquer quanti-
dade de moveis, podendo as-
sim nossos lreguezcs mobilar
toda a sua casa sem capital; á
rua Riachuelo n. 7, Casa Pro-
gresgo.

«.ellis de penhores
Em 24 de Novembro de 1916

L QONTH1ER & C
Henry & Armando sucoessores

CASA FUNDADA EM 1867
45- Rua Luiz de Camões 47
Fazem leilão dos penhores

vencidos «3 avisam aos Srs. mu-
tuarios que podem reformar ou
resgatar as suas cautelas até á
véspera do leilão*

Extrarcücs publicas, sob n fiscali--MUÍto «Io ifovorno federal, As U \,2 e
hos siibbndos ás !l horas; ii run
j Visconde dc Ilaliuvaliy n. 15

Àmanhií Amanha
.511- -14*

1 5:000$000
Por •'"800, cm inteiros

Depois de amanhã
A's 3 horas da tardo

-. 3°9-5*\
50:000$0OO

AS PESSOAS
qúe costumam oomsr bsm
ficam sempre coiiiíi stioimda-i «lc-
pois dus rcfelvões e nndum quasi
sempre constituídas «Io ventre.
:U'(Uisclliiinii)s-llie*i(*m* tomem Trl-
bcrniiõí Fazendo fiinccitumr retíu-
liirineiite o ventre, a Tribo:nnc cvl-
tu todos os jiiconveiiientes ocea-
kiuiiikIos pela prififio «le venlre,
pi*inelp;ili)ieiite ns coiiKeBlíics, as
vertigens, a oppressilo, os alucines.

O uso da Trlbcranc, totuada to-
«los os dias 110 niciii «Ia rcfcifiito «Ia
tarde, na dAsc de nina colher, das
dc chá, diluida cm iikiiii 011 em vi-
nho. em leite, cm cerveja 011 cm
caldo, basta, na va rriadi*. para aca-
bar com a prisão «lc ventre, mcNino
si for perliiinz e isto sem purgar e
sem dar eólicas. As evacuações
t(ii'iiain-sc muito regalares e suffi-
cicnloniejito abundantes; o effeito
produz-se ordinarjamcnle na ma-
nha" do din segui nlé. Seu uso ba-
liilnal e prolongado impede ((ile se
«I«'«;Ihi'«* dc nnvn a pri-fio «Io ventre,

Por .45000» cm quintos
Sabbado, 25 Jo con ente

A's 3 liorus d;i tardo
300 — 36*

1 00:000 000
Por 83000. cm décimos

Os pedidos dc bilhetes do inlc-
rior (Icv*in ser acompanhados do
aiais 600 reis para o porte do Cor-
reio c dirigidus hos agentes geraes
Nnzaretli & C., rua do Ouvidor
n. 94, caixa h. 817. Teleg. LUS-
VEL c na casa F. GuimaiScs, Ro-
sario, 71, es«)iiina do beco daa Can-
ccllas. caixa do Correio 11. 1.273.

Papelaria e Typographia"Vcnde-sc uma boa machina
de aparar, uma machina de im-
pressão e uma prensa de ste-
rcotypia. — Preços vantajosos.
134-RUA CAMERINO-134

rCAMPESTRE-
Ourives 37. Tel. 3.666 Norte
AMANHA AO ALMOÇO:'. Vatapá á bahiana. .

Alayonnaise de garoupa.
Boas peixadas c bacalhoadas.

AO JANTAR:
Colossal «menu».
Todos os dias o "menu» é

yariadissimò.Provem o delicioso vinho liraneo em
botija. • '

Preços do costume

Malas
A Mala Chinezu, á rua do Lavradio

n. 61, é a easa que muis barato vende,
visto o gftinde sorliiiicnln que tem; chama
a atteiii.ão dou senhores Viajantes.

Ó fortiliçante rápido, de gos-
to agradável, resultado ideal
nos casos dc debilidade geral

F. H. BETEILLE
Representante para o Brasil
Cfixa do Correio,1.907

... íti) de Janeiro

Curso de flauta
Agenor Bens, primeiro

prbmio do Instituto Nacional
de! Musica, professor de flauta
e solfejo.
RUA DA CARIOCA, /|8

Teirs Bier
A; cerveja preferida pelas Se-
nhoras (leve e saudável).

Introduzida no Brasil desde
18*35. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO.

Rua Riachuelo 02
! antiga Cervejaria Logos
i TELEPHONE 236I .

e nunca irrita o intestino tomo fa
zem os purgantes.

lixijn-se (|tie ti lelreiro teulia o
endereço do deposito jterali

Mais, L. EHERE, 19, r. kieob,
Paris.

A' venda em todas as jiliarnia-
elas.

Jltii espceialnienle reeommenda-
da ds senhoras «inc se «losexperiim
tantas vezes por não poderem se
ver livres da prisão «le ventre.

O tratamento eusla 70 réis por
dia.

Vendem-se
Jóias a preços baralissimos t nn

rua Gonçalves Dias 3?

Joalheria Valentim
Telephone u. PM — Central

Unhas brilhantes
íJ.om o uso constante do Unliolino, as

unhas adquirem um lindo brilho c cx-
eellente cor rosada, que não dcsapparccc,
ainda iiicsnío de|iuis do lavar as mãos
diversas vezes. Um vidro, I.fiiOO. Ilo-
inette-se polo Correio por S$000. Na
aA' Garram Grande», rua Uruguayana
n. 60.

ESTÔMAGO, FI0AD0 EINTESTINOS
Dijrestõos difflceis, nzia, gastriles,cnleritos, |irisão do ventre, nnío liali-

to, dôr c peso no esloniago, vomilos,
dores dc calicça, curam-se com o
lilixireupcplico do prol". Dr. Benicio
de Atirou. A' venda nas noas phar-
macias e drogarias do llio e dos l's-
lados. — Depo.silo — 10, Hua Io de
Março, 10. — llio.

ihoias i ias
Ficareis com o corpo que (|iuzerdesj

eom o tratamento único c garantido do
Mine. Claraz. Extracção (lo peitos e cm-
belleznmenlo do rosto.

Carioca n. 38. — Das 11 ás 10. Si
traia dc senhoras.

Gran Bar c Roüsserie
PROGRESSE

Largo d * S. Francisco ilo Paula, 4i
Teleplione Ü.8M Norte

JOSÉ MIGUE1Z D.0MINGD1ÍS
Menu:

AmanliS ao almoço:
Mayonriaise do bacalliiio á Ia Financiei*,
r.iicalliáo á Iransm iitana.
Tripas á portuense..
Liusiia do Itio Grande com batatas.

Ao janlar:
Enipi d^s dc camarão.
Holinlios do ba alhúo no tomate.
Perna dc porco com lentilhas.
Ostras frescas.
Especialidade cm rrios. SUCCULE.NTA

GAHItAFEIHA.

Massagista manicure
Diplomada c chegada agora da Euro*

pa, cspeciali-la eni mussíiyous vibrato-
rias, oleciricas e inanuaos, no i'osto. No-
vo systoma, por cxt.incçãp coinpleta dos
pallos sem dpr, em cinco minutos.
Pcdioura. Kua São Josó n. ISí, 1* andar,
Telephone .UIO Oõnlídl"

Compra»so um terreno nos bairros di
Ilapirú, Engenho Véllio, Andarahy*, Esta-
cio uu cidade nova, com 16 até 00 metros
de Crente, mais ou menos, por 50 on
ina:s dc fundos, nâo sc udinfle internie-
diários.

Dirigir cartas a Silveira, rua Visconde
do Itaiíina ir. 4-1 íí.

ESPEGUL1DADE E M
Leques e objectos para

presentes
Participa a VV. BBx, q\te
]í\ chegou o prçciow

OI.I-O Dl* (CAM.EUA liara o
cabellò. assim como «rantíc tf
variado sortimento deLTtQ,UE§
c outros artigos de stla èsp<f*

cialidade

Rronzes, moveis de bambu,'
cortinas e transparentes, poi'«
eel Ia nas, xarào, brinquedos 5
todos os producios «Ja induS**,

tria jat)o;iL/a
A. do Souzú Carvalho

Tdcp. C. 5511 —RIO

A INOTRE-DAME DE PARIS
Grandes saldos em todas as

secçôes a preços sem prece-
dentes,
OíMctna de colíu a e tatllenr

pour tuaríies

EXTERNATO eOAVENTIM
Director, Di*. Oswaldo Boaventur-n

Cursos de preparatórios c cursos primário c intermediário
Aulas diurnas e nocturnas

Docentes - Drs. João Ribeiro, Gat-
tão Ruch, Oliveira Menezes, Álvaro Eepinheira, Ar-
thur Thlrée Mendes de Agu ar, professores tío PeHro
II—Dr.MIguel Tenorlo de Albuquerque, ex-lenfe da
Esoola Militar —Professor Brant Horta, da Escola
Normal-Professor Guido Monforte-Drs. J. Mastrítn*»
gloll e Oswaldo Boaventura. Aulas pratioas de phy-
elea, chimiea e historia natural.
22, RUA DA ASSEMBLÉA, 22

RIO DE JANEIRo

Está c#ii^DO|r

Cahliiha
PREÇO DE 1.VIDRÒuRi 1->OÒÍ>

V/EMDE-SE EM TODASífÀSPHÁPPÍ^CIAS
DEPÓSITOS PF?IMCIPAE5 DROCAmfl F*»*ÍHEC0:í?'- AMDRAbA5,43^7

LABORATÓRIO HOMCEÓTOtlC^LBERTO LOPES;*C.'"-
RIO RUA ENGENHO D^ DENTRO 26. PIO

ANTARCT1CA
Recebem-se pedidose euconimeiidas des

tas afamadas cervejas
uo Deposito á rua Ria-
chuelo u. 92, (Euipre-
sa de Águas G azos as);
entregas ao dotnici-
lio. Telephone 2361 ií.

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião denlis-

ta pela Faculdade do Medicina do Itio
dc Janeiro, com longa praltcn. Traba-
llios garantidos. ÇoiiBiiltits yjariamcnts.
Cinsultorio, ."im du Õ.niLuntlft u. Í8.

Vendem-se
Jóias a preços baratissimos

Na Avenidii Rio Branco, 137
(Junto ao Otleon)

e,
Teleph. 1179 Central

Hymno à Bandeira
Composição tio maestro

Francisco Braga
Instrumentado para banda

pe'o autor
PREÇO — 6$00O

——%
A' venda na CASA GUARANY

Rua dos Ourives, 36

Mire. Barbosa
Uxcciila com perfeição r|uali|*iei' modelo

de vestido por muis dilYicil <\w, sej», preços
módicos

Confocionnni-se artigos para luto.
Rua 7 de Setembro, ly"

Nào precisa de reclame
LAMBARY

Água mineraL natural
deposito ói'iur.

Rua Thuophilo Ottoni 11. 34
Teleplione Nóriü 35."

Boa collocagão
Precisa se de pessoas iilunns pára

triibiillihivòm SI1GUHOS DH VIDA, u pl'é-
mio- lixos Condições viiiilajasas. —A
¦.c.LOliO¦¦. Itua üriiguiiviuin n. ¦!/ — IUO
DE JANEinO.

LOTERIA
BE

A' ULTIMA HORA
Figurinos, revistas mundiats

e livros diversos; acham-se semr
preyá venda na avenida Rio
Branco n. 137. Tel. Central
1.288 — SORIA & BOPPONI,'
junto ao Cinema Od.on.
¦KQe.VB-HHUKlIBIMBal

S, PAULO
QzrwÜdéi pelo goveruo ti0

Citado -V

AMANHA

koooooo
Por i$8oo

Bilhetes á venda em todas
as caiis lotericas.

CABARET IIUSTAIRANT DO

CbUB DOS POblTlGOS
RUA DO PASSEIO N. 78

0 mais ciiic c elegante desta capital—
Itehdezrvoiis da elite carioca.

CO.NFOItTO, LUXO, ARTE, BELLEZA

HOJE 
~~HOJE

16—-11—010—Grande suecesso do NI-
NON PBRLOn.

INEGUALAVEL suecesso da t troupe »
dc artistas sob a direeção do elegante ea-
barotior brasileiro (unloo 110 gonei'o)JULIO
M011AEB.

FEItNANDA BIUAND, cantora á voz.
LA FLOHY, cantora italo-fíancezn
OI.OA MAND1NI. estrolln italiana.
ANITA DOSCIIETTI, excêntrica italiana.
N1N0N rERLOIt. cantora franeèza.
Todos estes artistas siio contratados cx-

clusivamtnte pela empresa A. PAIII8I & C.
Orchestra de tziganos soli a direeção

do popular maestro PICRMAKN.
Brevemente — ilRANDES NÔVIDÀDES

*• :Utfliutn ie â. Efiuics

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA i C.

Grande companhia italiana do operetas
CARAMBA-SCOGNAMIGLIO - Director
artístico, Cav. ENRICO VALLE-Oirc-
cção musicitl do maestro G1USTI

HOJE - A's 8314 — H°JE
Oitava recita de assignatura

Primeira representação tia novíssima
opereta em tres actos, do maestro LEO

LES MERVEILLEUSES
(LA SIRENA)

Lolotte, STEFÍ CSILLAG: Clarisse.
Mina Zanaroll i La Granádicro, A. Bara-
tolli; Carcnssi, E. VALLIJi Armando, W.
GIURT' Fouchô, 6. üonsalve: Mnll-
potto, 0. Mussi; Siisella. P. Luttor. A
aceito em Paris, em 1810.

Bflllmnto 5 mlse-cn-scènc s de CA-
RAMBA.

Amanhai a jicTido, a opereta de grandeSU0CCI8O-DÜ0.ÜE OASEMIRO.
Sabbado, nona ríofta de assisnaturo—

A. VlfiVA AJJORE. testa aiiliiU*» «tejtàfiu mim.

CLUB DOS BOHEMIOS
Cabaret c restaurant

HOJE HOJE
A' meia-noite

Musica. Chaiiipãgne,
Flores, Alegria

-;-j*as9

Cábárclière

LAURA DE SADE

Orchestra «le zíngaros,maes»
tro E. Ahdreòzzi.

Hoje q todas -as noites, es-•tién ae novos artistas.

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

; a Toumée s Creníilda «1'Olivcira

HOJE: HOJE
A's 1 u/1—Duas ücssões — A's 9 3/-1

A notável Beca eni Ires actos, dc JOÃO
1)0 RIO

EVA.
Eva, CREMILDA D'0L1YEIRA; íorge,

ALEXaNDUE AZEVEDO.

Moveis da Marcenaria Brasileira.

Amanhã, ás 7 8/4 e 9 8/4—EVA.

Sttouiida-feua, 20, grnndioüo fjpstlval
artístico do actor.ANTÔNIO SBÍltA-
l" sessão-O ÁGUIA-2» sessaa-O CA-
NARIO. ______

Dia 24—« Premlère .1 (Ja opereta—A
DllQUKZA 00 DAI. ftBAHii*,, hft-
ctacuW í(.wi>1*K»

cinema- Theatro S. Jogo
Emnrcsa Paschoal Segrelo

Companhia nacional, fundada om 1 de
juilio de 1911—Uircccüo 6ccnica «o
actor Eduardo Vieira—Maestro director
«Ia orchestra, José Nunes.

Não dá hoje es-
pectaculo para que
se proceda a* moii=
tagem da revista

DA' CA' 0 PE'
que subirá a9 scena
amanhã*

THEATRO CARLOS GOMES
Companhia do Edcii-Thòatro, dc Lisboa

Empresa Teixeira Marques — Gerencia
do A. r.orjáo

HOJE: HOJE
Iiuas sessões—Â't 7 3/4 c 9 8/4 ila noite

Formidável suecesso dosla companhia
Ultimas rcprcsontaçdOB da revUta em

dous actos e oito quadros, do Ernesto
Rodrigues, Felix Dcrinudcs o Jofio Bastos,
musica dc Felijipo Duarte e Carlos C11I-
dc'1'on

DE CAPOTE E LENÇO
1'al qual foi representada nm Lisboa
1'nteta Alegre, HENRIQUE Al.VliS—

(i'01/ipcres) — Micarêrao, MARGARIDA
VELLOSO. O cabo Elysio, Papa-Jántaros,
CARLOS LEAt.

JOÃO SILVA, MEDINA DE SOUZA,
LUIZ BRAVO.

Toma parte toda a companhia
E.iscenacilo deJAvMjí SILVA, Direeção

musical de BERNARDO ElíRRlIRA.
Scenarios e guarda-roupa verdadeirn-

mente deslumbrantes.
Amanha, festa artística do actor JOÃO

«IlVA-DCiUNO-liDEN CABAROT.

CABARET RES'1'AURÃ.NT DO
CLUB IHOZART
A elegante lipnbonnière du rua Chile, ;!t

Hojo, ás 9 horas, conliniuiçào dò co-
los-ii.1 suecesso do prograiiima ile arlif-
tas sob a diiocção do aristocrático caba»
retiei'GIUSTINO MINIOIIVINI, (;omicomo-
ileriio, o mnis quei ido ila elite carioca.

HOJE, monumental suecesso de ITÁLIA
1'RINl', celebro cantante lyrica italiana e
de LA IBÉRIA, dansaiimi liespanhòla.

Programma:
ITÁLIA FR1NE, cniítanle ilaliana.
LA I1IÍI.I.A SILIANA, eslrclla italiaiia,
G. o M. JllNERVIM. no novo repertório,
I.A IlHiltlA, diihsaiiiia hospanlióla.
VISCONDE ABELARDO, celebre* vefi»

triloquo.
LA CARMELITA, dansarína i traiísfor-

niiu;.io.
R031NA, rifnçoíietisla oxceiitiica.
RAUL, fadista portuguez.
ItOSITA, c:im;oneli>la licsjiaiihola.

ARTE, MUSICA, II.iHIBS
Orchestra de tziganos. mb a dlrecçje

do professor brasileiro ERNESTO VERV.
Todos li"je ao Moziut.
Na seinann,outras moitiimentaos Ostr-Saj
Trinmphiil bucessso da DUI HliS^A UBE

BAL TABARIN pela celchrc t. FRlNBk


