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CORREIO DE PORTUGAL

A renfrée este anno
é marcada por uma tragédia

A guerra, as rãs e os ratos

( Especial para A NOITE )
tisbou, 25 dc outubro:

r.oni os primeiros frios do inverno que
te inicia, a "rcnlréc" uceenturi-sc, começa n-
eio a nppiirccer no Chiado, nn rua dò Ouvo
c nn Avi-uidit a sociedade "siiiurt", 'podre
«lc chie", como usnin dizer os "suobs" «ie
un.ii aristocracia mnis ou menos arruinada
.... dé nmil burguozlii rica, mais ou men is
nobililadii. 12 a estação liiiifuncia-sc bri-
lliiiiili', a avaliar pc-his "toileltcs" (|ue :«s
.senhoras ostentam ou pelo bem talhado
1'rnels, "signé" Aniieiro, que os moços tln
pi od i. cuvergnni, em substituição ú dcslhro-
pisada sobrectisiica, lão vulgar nos .111 li),'.);-.
tempos du Monarcliia. Si se guiai- pelas ap-
•mrencias, ninguém será capaz ile suppoi- (|uc
Portugal c um pniz em cslodo de guerra;
pelo cciili-nrio, (lir-se-iii (|iie estamos alia-
vessando ..... largo periodo ile paz, no dc.cor-
rc- elo qual se lançam os alicerces de uma
prosperidade solida, (pie nada lem dc urli-
ficiiil. lia quem lenha muilo dinheiro e lia
quem o !(i.sle com largueza. l-cüzmenlc (pie
.issini é: isso comprova, tle alguma formo,
;i t-iirestia dn vida, de dio pura dia mais dif-
jflcil paru nquel lcs que não têm reiidlmen-
Uos cvciiluncs. O plienomeno que aqui se
-.le-cusa é, alias, vulgar cm toilos ns paizes
(juando eslão passando por umn larga rc-
imotlcliiçâo social. Ii' o que se produziu cm'•'rança após 80 e rio lirasil logo depois da
mudança do regimen político; não haveria
vazão para que Portugal não viesse lambe.11
a ulrovessai- o mesmo periodo de lebre ele
goso c (lissipação.

Paro que nada faltasse á criscenação da"renfrée", unia tragédia acaba dc sc pro-
iduzir, sendo protagonistas pessoas dc alta
representação, Iodas pertencentes á "liaule-
Soiiiiiic" da sociedade lisboeta; (iremos que
por.tal algum deu noticia do caso; nem por
.isso a noticia é menos verdadeira c o drama
menos emocionante. Vamos, portanto, nar-
i'íil-o, visto que elle é do dominio publico.
Apenas, como isso não interessa ao leitor,
substituiremos os nomes por iniciaes...

A... H... era uin velho negociante dc Lis-
boa, liu muitos annos retirado dos negócios.
Casara-se com unia senhora distinetissima.
Havia, elo casal, uma filha única, moça foi'-
mosissinia, ele unia educação requintada!
A... II... era rico. Era uma família feliz.

O Dr. M... (I... ei medico, herdeiro ele
tini nome que se tornara já celebre na arte
de curai-, O joveíi, pois que mio tem ainda
trinta annos, soubera consolidai' a fama do
lionie; elle próprio se tornara uni clinico
potável, com larga clientela uu burguezia
rica. Do pae herdara já unia boa fortuna.

Não estava naturalmente indicado que o
Dr. M... C... se enamorasse tia filha dc
A... 13... ? 12 uma tal união não seria do
agrado das duas familias. que viam assim
consolidada a felicidade elos dous jovens,
Unidos pelos laços do amor e, ainda, pela
conveniência dc sc juntarem duas fortunas,
lançando os fundamentos de uma família tle
lipulentos ?

Foi o que aconteceu. O consórcio rcali-
jinii-se e do novo casal existem jú alguns
tilbos.

.Mas surgiu o imprevisto, aquillo qne vem
hiuitos vezes modificar as mais fumlamen-
tildas esperanças. 12 esse imprevisto tomou
n fôrma de 11.1111 gentil "inslituti-ice", que
|)a França foi chamada para educar os fi-
lbos de Mr. e Mmc. M... C... A francezi-
jilia era ladina, elegante, seduclora: o Dr,
M... C-..; enamorou-se do "petile inslitu-
lrice", e os seus amores, mantidos cm se-
grèelo durante muilo tempo, não perturba-
Viini a vido tninquillo do ditoso casal.

E-' possível, entretanto, <|ue Mmc- M...
('.... começasse a sentir alguma frieza no
marido; o que sc affirma é (|tie cila, peloseu lado, procurou também consolação parao coração talvez uleerado pelo ciúme e en-
eonlrou dc novo a felicidade nos braços
amorosos de seu primo, o diplomata L'.'.-.
P..., rccem-cbcgado ele uma legação 110 es-
irungeii-o, interessante no seu ar "bli.zé" ele
gosador faligado, o elorso uin pouco incli-
pado, como si vergasse 110 fardo das pesadas
responsabilidades de graves segredos tlc 12s-
lado...

De repente, Itulo sc soube. Como? Como

se sabe sempre: uma caria <|ue se extravia,
a inconfidência «Ie um criado, uma denúnciaiiiion.vniit. O quo c faclo é que o velho c
honrado A... II,-,., educado nos antigos
princípios; InlriViisIgénlo e.n questões tie líoii-
rn; na velha fórmula «jue o século vae nas-laudo pouco 11 pouco — restará «leila ainda
alguma cousa, daqui o dins'.'... —, soube
das irregularidades conjugues do joven ea-sal e, prova vel men to no intuito de lhe pôrcobro, dirigiu-se ó cosa do genro, resolvido
a impor o vonlade própria a Mine. M..." C...
Que se passou entre pac filha, durante olonga conferência (|iie os dous rcitlisnram n
portas fechadas, longe das vistas c dos ou-vidos du indiscreta criadagem ? Não sc sabe.
Mas, a certa hora, viu-se assomai- á jancllado .'I" andar; onde se rcallsavu a entrevista,uni velho tle cabellos brancos, de olhar des-vairoilo, proferindo monosyllahos quasi inar-liciilndos e-, ......1 gesto brusco, precipitar-scno vácuo, vindo despedaçar o cranco nos
pedras agudas da calçado. O velho A... 11...suicidara-se !

* • •
12 iigoia ?
Agora vae ser tudo regularisado. O cado-ver de A... li... foi conduzido ao cemlle-rio, com grande c vistoso acompanhamentoc muitas coroas de perpétuas e goivos. Era11111 homem rico; os seus herdeiros, <p.e jáeram ricos, mais ricos ficam. 15 o divorcio,(|.te dissolverá o vinculo que unia a filhade A... 13... ao Dr. M... C..., voe per-niitiir o casamento deste com o bonita "in-

sl.liilrice" e daquclla com o diplomata quesoube captivor o seu coração tle esposa in-
justamente trahida c desprezada,..

* * *
Mudemos de assumpto.
ü leitor conhece, provável menle, o velhocostume portugucz que consiste em stibsti-tuir, quasi, o cumprimento habitual, poruin conhecido estribillio: "Então,.que lia denovo ?" 12, irequeiitementc, quem isto per-.muita é porque tem alguma novidade a for-iieeer á curiosidade alheia e procura abrirc.ininlio paro "vendei- o seu peixe". Estaobservação é, aliás, feilo lambem sob umaoutra fôrma pela "Capital", que- publico oseguinle, na secção "Poeira ela Arcada":"Alguém nos perguntou boje: — que íiade 1101/0 ? Como ignoramos as grandes ma-el.inoções da nossa poli lica visível e sub-terranea, nada respondemos. Estaremos so-

bre um vulcão ? Afigura-se-nos que nos
achamos em vésperas de um cíimbiite de rãs
c ratos. A verve-comica é o nosso elemento
predilecto.

Ainda lia pouco vimos um pândego que,com 11111 grande cravo na lopclla, discorria
sobre a necessidade tlc renovar o pavimentodas nossas ruas. Tratem os primeiros elo
pão, depois virá o resto."

_0 suelto que nos perniitlimos transcrever
não diz, afinal, nada de novo. Fala cm rãs
e ratos: todo o inundo sobe que .1 rã é
ampliybia, vivendo umas vezes na água, ou-
tros cm terra; os ratos é que .não vivem
sinão cm terra, embora também haja rata-
zonas na água.

E eis aqui, leitor... o que ha de novo I
Adriano Vascoueellos
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Os mineiros da Austrália

0 problema da viação
férrea sul-americana

Uma caria do Sr. ministro
da Bolívia

Ainda o propósito do assumplo de «pie nos
temos (.empado com o titulo acima, recebe-
mos do .Sr, minislro du Doliviu a seguinte
carta:

"Sr. redaetor. Duas pequena* rcetifleiiçocs
são precisas á palestra que concedi a um dos
vossos cimip.iiilieirns. A priu.cirii é «pie a CS-
trudn dc ferro «nu- so dirige pura o lirasil «.»
1, «lc l.;i Po/. 11 Ciiiliiibaniba, passando por Orn-
ro e custou a somma de tres milhões dc li-
brns esterlinas; islo é, muis do que os dous
milhões dc libras esterlinas do Acre. As cs-
Iradas de ferro do PolosI e Tupiza custam
dous milhões c meio esterlinos, tendo aliás
a casa Spcyer empregado cinco milhões c
meio nas vlus férreos bolivianas. A segunda
c que os concessões para as ferro-vius de San-,
ta O,./, n 1'uerlo Suare-z, ao Fomento do
Oriente boliviano o á Tho Bolívia Dcvcllope-
incnl and Colonlsation Coinpoiíy caducaram;
o governo d.i Bolívia, porém, prôscgué uesta
construcção por motivo de conveniência na-
cional.Terminada a guerra c certo quo se cm-
prelicudeTii esta obra.

em greve
_*nte mil operários sem

trabalho
LONDRES, 17 (A NOITE) — Telegraphamde Sidncy, Austrália:
"Devido ó greve dos mineiros, fecharam assuas portas niii-e quinhentas fabricos. Ou-tros tontos estabelecimentos deixarão de fun-ccionar denlro ele poucos dias, devido á faltatle combustível; O numero tle operários semtrabalho já ascende a 20 mil. O "stock" dccarvão dá apenas paira quinze dias".

Os príncipes da
Republica

# -
A Central Já fornece
carro especial aos

maanatas
O Sr. Dr. Anlonio Carlos, "leader"' ela

maioria «Ia Camaro, viajou a tarde «lc liou-
tem para o Barra, em corro especial ligado ao
S I), trem de passageiros «uie partiu da Cen-
Irai ás 10 e 10. I2m carro especial? — indaga-
rá cspaiiládo o leitor. Pois o actual governonão estava firmemente resolvido o acabar
com esse abuso ele carros especiacs para os
figurões?

I2sl;iva, ou, mitos, esteve alé honlcm, por-
que o boa resolução foi posta de lado para
que o "leader" tivesse á sua disposição e tle
seu companheiro dc viagem, o Sr. Tlicodomi-

ro Santiago, secretario dos Finanças de Mi-
nas, nm carro especial, um magnífico carro
especial, com todo o conforto necessário a tão
aristocráticas pessoas.

O.embarque, do "leader" e de seu çompa-nheiro, que foram se encontrai* na Barra com
o Sr. Delfim Moreira, foi quasi clandestino:

apenas o Sr. Bernardo Monteiro compareceu
com o abraço do eslvlo.

Um projecto parlamentar
que começa a fazer rumor...

0 que se pensa no commercio sobre a tentativa
de monopolisação dos tabacos

Os concursos Ja

O commercio de fumos enfia cm novo
período dc forte agitação, respeito ao mono-
p"lii) do produeto «iiic. lem sido sonhado por
uma parte dos Interessados. E, na agitação
presente, estamos n presencear a cffectlvl-

Um empréstimo norte-
americano á China

WASHINGTON, 17 (Havas) — O governoòxpriniiu a sua satisfação ao representante
diplomático chinez pela conclusão tio empres-tiino dc cinco milhões «lc «lollars feito ú Chi-un por um bauco dc Xovu Vorlt.

¦ «H» 1

Os americanos querem
conhecer o norte do

Deve ter deixado hontem Nova York com
destino ao Brasil uma commissão de sábiosamericanos, composta dos Srs. Drs. Hamil-
ton^ Hiec, Councilmcn, pathologista, geólogo,e Eearl Chín-eh, engenheiro, que vem expio-
rar o Amazonas c o rio Negro c levantar
íiioppos de. algumas regiões desconhecidas do
norte do Brasil.

Os fins «lesta missão, puramente scienti-
fica, consistem eni estudos médicos biolo-
gicos c geológicos daquella região, c que
constituem o complemento de investigações
já iniciadas por esses seientislos nas cabe-
cciras do rio Negro, especialmente nas re-
giões de Guainiii c Cossiquiarc.

O Dr. Hamilton Rice pretende desenvolver
o trabalho de duas viagens anteriores áquel-
Ias paragens, em 1907 c 1!)08, e que con-
sistia na exploração e levantamento domappa tios rios Vaupés, Iniride, Paapunana
c Issana.

O Dr. Hamilton Ilice, que è formado pchfc!Universidade tlc Havard, tendo o grito B. A.*
(bacharel cm artes), é medico, membro cor-respondente honorário e detentor do medalhade ouro da Real Sociedade de Geographia deLondres c conselheiro da Sociedade Gcogra-
phieo Americana de Nova York. Esse scien-lista viaja-no hiato dc sua propriedade "Al-
berter", que gosa dc todas as facilidades deentrada nos portos do Brasil, por trazer aseu bordo uma missão scientifica.
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Ruínas de Namur, Dixmude, Ypres, Yer-
dun ? Rcslos da Polônia Germânica ?
Esta (', sem duvida, a primeira impres-
são que assalta á visla do observador
sobre a gravura que publicamos acima.
Entretanto, aos leitores da A NOITE o
accesso a estas minas é cousa faeilima,
não sendo preciso correr o risco dc uma
travessia no Atlântico, com o perigo do
um torpcdeamúnlo. Vasta percorrer os
recantos da ex-sala de visita do Rio, ali
próximo ao Pharoux, ioda uma vasld
zona, nas proximidades do Mercado Novo
e rua da Misericórdia. São casas cm rui-
nas c praças atulhadas, consa qite mui-
to nos deprime, que reduz, outrosim, a
ruínas, os esforços da Municipalidade
cm zelar pelo aformoseamenlo da ci-
dade. Uma vergonha, em summa I Para
evitar tão deplorável estado de cousas
bastava um pequeno esforço da Prefci-
lura cm derrubar esses paredões vergo-
nliosos, fazer uma tcrraplenagcm geral,
commellendo, não sò um serviço de hij-
eitne publica, como impressionando, por

uma. ias cidades apregoadas com*

exemplo, ao tourisle de que ali sc fa-
zcm obras novas, como sejam alarga-'
mento de mas, praças, edificações, ele.;
Pelo menos para fingir... e diminuir d
vergonha das ruínas de nossas vias pu-.blicas. Por oulro lado, as paredes de
dous e tres andares, cm ruas estreitas
como as transversaes á rua da Miscri-
cordia, constituem serio perigo ao tran-
silo publico, na immincncia de um des-
abamento. Sob o ponto de vista policial,
nos escombros de todo esse montão de
destroços dns velhas propriedades, fa-zcm ninho desordeiros de ioda a espécie.
Si não compele á Prefeitura o desenlu*
lho, o desmoronamento geral, que esto!
obrigue aos respectivos proprietários as-
sim executar, satisfazendo, oulrosim, á
postura que manda, eercar ou murar os
terrenos deuolulos no centro da cidade.i
Permanecer por séculos e séculos tão
significativo attesladó da incuria adinU,
nislraliva local è que não pôde ser, pot\
isso que não só aberra contra tal de$-
leixo, como fere em cheio a estheliea de
doa bmí* formosas do mundo.

O Sr. Pereira Lima
dade de cousas fantásticas, dilas, com as
sombro geral, por uni negociante do ramo,
quando foi da fundação, ha mezes, da As-
sociação dos Còmhierciantes de Fumos, na
sede da Liga do Commercio.

Hn, em torno «Io grave assumplo que ora
se discute, uma atmosplícro pesada de insi-
nuuções, mais ou menos melindrosas, que
coincidem exactamente com aqucllas asser-
yôes da memorável sessão dos commercionles
da classe, E' bem dc ver que na associação
constituída tudo lia tle explodir, fazendo-se
luz sobre o decantado monopólio, ja ínsaio-
do para vir a furo com a emenda do se-
.i.-.tlor Alcindo Guanabara estabelecendo a'"Wgie", emenda «]tic nò seio da própriaAssociação Commercial já levantou protestode um dos seus membros directores, o Sr.Coraclio Jardim. E n Associação, não po-dendo immediatamei.te firmar a suo òpi-
niiio sobre o caso, hontem mesmo decidiu a
respeito para que o conselho deliberativo
sc externasse pela voz de sua maioria.

A propósito fomos ouvir a opinião do Dr.
Pereira Lima, presidente daquclla Asso-
çiação,

"TODOS OS MONOPÓLIOS DO
COMMERCIO SAO ABUSIVOS IN-
JUSTIFICÁVEIS" — DIZ-NOS SR
PEREIRA LIMA

Procurámos falar .1 S. S. no gabinete dc
trabalho de sua casa commercial. A' nossa
primeira inlerpellação sobre o projecto do"monopólio", disse-nos aquelle cavalheiro :— Opinião pessoal tenho-a e a mais im-
parcial, segundo penso, por isso que me nãoInteressa absolutamente o caso, a não ser
de modo geral para poder agir em face ás
múltiplas decisões que são iiihereritcs ao
cargo dc presidente da Associação Com-
niercial. ¦

Penso que todo monopólio de commercio
i abusivo, illcgal, injustificável, como todos
o*, monopólios,.aliás. Todavia, aquellcs queestão presos «V industria têm alguma • vêzrazão de ser, corno, por exemplo, o «lc umserviço tle abastecimento d'agua de unia
via-ferreíi, dç illuminação, etc. Não preciso,

.ent.elíiuto, pinha opinião como presidenteda Associação Commercial. Ali é o commer-
cio que tem opinião e, presidindo cu os des-
tinps do seu órgão-representativo, o que mecompete fazer, «j. acatar a opinião dn maio-
na. Por isso, ria sessão de hontem, ao ouvir
o protesto do consocio Sr. Cornelio Jardim,ímmedi.itamerifc mandei que se convocasse o
conselho deliberativo, onde ha interessados
nd assumpto, para que este ouvisse as razõesda maioria do commercio desta praça e de
outras do Brasil, dando uin "complc-rcndu"
da situação,.' Neste caso, então, a Associação
esposará a causa da maioria, como lhe com-
pote fazer. ... . •

Acho:que se traia de uma questão mclin-(irosissima, que affeeta uíutlos ramos üccommercio nacional, cuja riqueza se nuodi.-.cutc, e, victorioso o monopólio, o gover-nel estaria na obrigação de encampar fabri-cas e outros estabelecimentos, para que nãosurgissem complicações oulras, que affectamcm cheio interesses de terceiros possuidoresdc direitos adquiridos.
Assim sendo,. o melhor protesto, o maisvivo será aquelle que sc fizer pela maioriaabsoluta da classe, si «5 que esta julgo in-

teíramente lesivo o monopólio.
12is o que penso sobre o caso.:

Não contentes coin a opinião, aliás auto-
risada, do Sr, Pereira Limo, director da As-
sociação Coinmci'cial, resolvemos ouvir a dos
nossos principaes negociantes c importadores
de fumo.

O primeiro que procurámos foi o Sr. José
Paes Borges,-presidente da Companhia Vea-
do. Muito reservado, animou-se, entretanto,
o Sr. Borges, a nos dizer que o monopólio
tios fumos no Brasil é assumpto demasia-
do importante para ser tratado em cauda
de orçamento e que lia-liclual organisação
econômica do Brasil e incxequivel a emenda
Alcindo, que considera mesmo inoppoi-tuna.
Em todo o caso, a companhia tlc que é pre-
sidente é brasileira e, portanto, não terá
remédio sinão se sujeitar ás leis que o.cx-
ccu.Hvo sanceionar, não deixando, porém, ele
zelar pelos seus direitos, empregando, para
isso, todos osmeips que a lei lhe facilitai*:

Na casa Souza Cruz ouvimos o secretario
tia companhia,'Dr. Herbert Moses :— A industria do; fumo 110 Brasil pôde
ser considerada como essencialmente nacior
liai, pois existem em lodo o território cerca
de duas 'mil.c duzentos fabricas c, apezar
da vida ser das mais caras, aqui 110 Brasil
o furiio/$-<!JMais barato que em qualquer
outra parle (lo mundo, com excepção apenas
da índia,' onde sc podem adquirir 24 cisai--
ros por 100 réis, eniquanto que aqui somente
20, A emenda. Alcindo basea-se na suppo-
siçáo falso dos exagerados lucros dos fabri-
coutes, o que é destruído pelo argumento
anterior do cigarro ser a única cousa barata
no Brasil. Demais, a Câmara o anuo passa-do estabeleceu que nenhum projeclo dessa
natureza c importância poderia ser tratado
.em cauda de orçamento e mandou destacar

n-

a emenda do então deputado Irincu Macho-
do .crcnndo a "régie". para constituir pro-
jecto cm separado, liste anuo, com a emen-
dn Alcindo, a precipitação é nindn maior,
pois o senador carioca evitou que cllu lhes-
s«. parecer na secunda discussão; para qu
só fosse apresentado na ultima, procuro"
do, deste modo, fugir oos protestos c rccl..
inações dns partes. A "régie" pôde scr ad
millida cm paizes dc origens históricas tlif
fcrentes dos do nosso, de outra orgunlsaçfli
pólitica c que não sejam prnduclorcs di
fumo; mas não uo Brasil — concluiu o Dr
Moses.

Ouvimos lambem ò Sr. Hduardo Hciiovidcs,
que, embora partidário do liberdade tle coin-
nicrclo, acha sympotlilco o projecto.Alèin
do, porque, a prevalecerem os laxas paro o
fumo votadas pela Gamara para o fiiluro
exercieio, estamos evidentemente cm face de
um monopólio de facto, porque cm lodo o
Brasil a rigor só meia dúzia de fabricas d«
fumo terá capital paru supporlai- lão pc-
sado importo. As demais, mesmo que dispo
nliiiin tlc õOO 0.1 1.01)0 contos de capital
não poderão resistir á nova luxação: des-
uppurcccrõo, com enormes prejuízos, sem
vantagens poro o governo, que, apezar de
orçar as rendas com esse novo imposto cm
vinte c dous ...il coutos, não arrecadará si-
quer 15 mil, de lal modo se desenvolvera 1
fraude com o estabelecimento de fabricos
clandestinas por toda a parte.

Como vè, eiilre monopólio de faclo, cm fo-
vor dc meia «luzia tlc felizardos, prefiro o
monopólio tle direito, feilo pelo gòvcrnii
tanto mais que este nos indcmnisurá, oc-
ercsccíitou o Sr. Bcncvides", 12 poro o gover-
110 «í altamente vantajoso, pois lo«'o 110 pi'
meiro iinno arrecadará ii."> mil coutos, o não
o é menos para quem explorar esse mono-
polio, porque o exclusivo do fabrico com as
vantagens e- garantias que lhe assegura o
projecto Alcindo garante lucros vantajoso-
mente compensadores paro o capital empre-
gado.

A uma nossa pergunia sobre si o Sr. Be-
nevides não recen ser preterido na escolha
que o governo lem ele fazer ele industrial
brasileiro poro tomar parte na eonimissao
oibitral que tem de julgar do valor das ca
sas que serão desopropriotlos pelo governo,
disse-nos S. S. que isso não ò preocciipa :
desejo ines.no que essa preterição sc verifi-
que, porque cm absoluto não pretende lal
encargo, que o iria pôr cm foco, contraria»-
do interesses alheios, grangcaiido untipa-
tbias gratuitas, o «tue tudo fará por evitar.

Quanto á cláusula que limita o monopo-
lio á fabricação, deixando livre o commer-
cio do gênero bruto, isto é, o fumo em folha
e em rolo, acha o Sr. Bcncvides muilo acer-
toda essn exclusão, não só porque num paiz
essencialmente pròductòi- como o nosso, onde
o fumo dá em quasi todos os 12slaelos, a tis
ciilisoção seria difficil. si não impossível;
como também era muito natural que o go
verno reservasse para ós protluctores o di
rcito dc exportação do gênero em bruto o
para si os impostos dessa exportação, que
já estamos fazendo em grande escala. E'
bom sc occcntiiar que essa isenção era im-
prescindirei para defesa dos protluctores, que
não ficam sujeitos ao preço «pie lhes queira
pagai* o monopólio. Quando esse preço não
convier, tem o produetor o liberdade tle ex-
portar o seu produeto para onde quizer, sem
ser forçado a vcndcl-o aqui.

Procurámos depois o importador Sr. Ali-
tonio Guilherme BorfCes, da firma Borges,
Irmão & Ç., que nos disse que os negòcian-
tes de fumo só tem a lucrar com o mono-
polio, porque vão pagar, dentro em pouco,
3$200 por Itiio dc fumo, c a emenda Alcin-
do os livrará deste imposto. Os produetores
c que ficarão sacrificados,

1 .-ae» «

A batalha do Somme vista
da Allemanha

Um Interessante episódio
das operações no

Ancre
NOVA YORK, 17 (A NOITE) - O Sr.

Carlos Ackermann, correspondente da «As-
sociated Press> junto ao quartel-general ai-
lemão da frente da França, informa em data
de hontem:

E* possível que as tropas brilannicas que
combatem nas duas margens do Ancre ain-
da tomem outras trincheiras e mesmo ou-
trás aldeias. Mas soffrerão tantas baixas que,
por certo, não repetirão com a freqüência
de agora os seus ataques contra as linhas
allemãs.

Reconhece-se aqui que os inglezes toma-
ram as posições fortificadas da primeira
linha allemã no Somme. Alas foi somente
a primeira linha. E essas fortificações são
tantas, que para tomai-as os inglezes têm
necessidade de fazer esforços até agora não
realísados ainda. E somente depois dessas
posições tomadas é que os alliados poderão
conseguir avançar alguma cousa.»

LONDRES, 17 (A NOITE) - O corres-
pondente da «Agencia Reuter» junto ao
quartel-general britannlco na frente do Som-
me, ná sua chronica diária de impressões
da batalha, conta o episódio de um contin-
gente ingiez, dirigido por um tenente e com-
posto por 16 soldados, ter capturado, nas
margens do Ancre, quatrocentos allèmães
que se tinham escondido nos siíbterrancos.
t/m official allemão, vendo que os Inglezes
eram tão poucos, ordenou aos seus "homens

que os atacassem. O official, ingiez, deante
disso, matou o officinl allemão com um
tiro de pistola. Os allèmães então rende-
ram-se immetliatamentc.

PARIS. 17 (Havas) — Communicado offi-
ciai de hontem á noite:

"Na frente do. Soinmc os allèmães fizeram
um vivo contra-ataque contra as nossas posi-
ções em Saillisel, mas foram energicamente
repellidos quando pretendiam oecupar um
grupo dc casas a nordeste da aldeia.

A luta do artilharia continua violenta na
região tle Ablaincourt.

Nos outros'pontos «Ia linha de frente reina
completa calma.

Um piloto francez abateu 110 dia 15 do cor-
rente, perto de Chaulnes, um aeroplano ini-
mlgo."

Faculdade de Medicina
O ultimo concurso dn Faculdade dc Medi.

cinn está dando nuirjciii a dlsciissdeg. Fe.»
li/mcntc cias sc limitam a saber si fui he-ili
posto em '-" lunar quem talvez devesse cs-
tor cm primeiro ou si a classificação feilo,
pela Congregação & rci.lincnto Justa, O falo
não tem, uo fim dc coutas, tuna grande it»-.
portando, porque, pclu lei, o üovernò cstA
com o direito de. escolha entre os dois pri-
niciros classificados.

O re-jiincn dos concursos é aludo o 111c
lhor. 121c sofre, como todos os o»lios, de- in-
convenientes, rem, entretanto, uniu grandej
viintajcm : é que certas Incompeleiieliis mui-
d notórios por si mesmas se excluem,

Ha tempos, fez-se uma reforma no Policia.
Duas vezes, 1111 Ca.nora, houve quem propoi
zesse (pie os cargos ele médicos lojistas fos»
sem providos por concurso. O governo íe_
cai.' a emenda cm (pie sc consignava essa
medida, Aconteceu, porém, quo os cnípcnhos)
pura as vagas começa ram a ofluir: chega-
rom a 100, 150, a 200, a 300! l-b-a uma cn-
cliente de maré, que não sc sabia onde iria
parar, O governo tomou então o rezoluçái)
(ii fozer 110 regulamento o que repelira 11 lt
lei: o concurso. Inscrcvcram-sc apenas vintu
candidatos, Houve, portanto, 2Sii que, poi*
si mesmos, se declararam incapazes,

Para que, entretanto, os concursos tciihant,
valor é necessário que sejam realizados com
seriedade c feitos cm condições capuzes «Jo
permitir uma comparação exala de méritos.--!

Quanto ó seriedade, o Sr.'minislro (lo In-'
tei-ioi' parece disposto o velar pnr ela com
unia atenção eserupiiloza. .lá é ..... bem .1
sua prezença em todas as provas desso ua-
lurezu.

Xinguem ignoro que, no tempo d.i Império,
I). Pedro II não se furtava nunca a esse Ira-.
bali.o! Groccjoviini, porque o Imperador não.
raro cochilava, ouvindo certas provas que, dc
cerlo, ele não compreendia pcrfeiliimenle.

Pouco importava ! O interesse qii.c o velho
monarca ligava a essas cerimonias era o lias-
tíinte poro impedir muitos abuzos; Tinha-
sc a certeza tlc que havia quem prestasse
atenção ao provimento dos cargos de cnsi-
no e que cie não passava despercebido, como
uma formalidade obscura c vã.

Si o Sr. minislro do Intorior rciilnr essa1
tradição, presta uni excelente serviço.

Mas a seriedade não basta. 12' iicec.ssarifjj
regular os concursos dc modo que eles se»
joni, si assim se pode dizer seu muilo pc*
diinlismo, psicolojicamenlc justos.

12 é isso o que não ocorre.
Todos os que fazem nessas ocoziões o seu,

dever concieneiozamciite sabem como é d lfi-
cil julgar, comparar méritos diversos, sobre-
tudo quando cies são mais ou menos cqúi-
valentes e tudo está em uma questão (pie se
pode quazi chamar dc nuauces.

Ura, na Faculdade de Medicina os e-antjí-
dotos começam por aprezeutar trabalhos es-
critos sobre pontos por cies escolhidos A
vontade. Trabalhos diferentes. Cumo. ncs->
sas condições, fazer uma comparação exata?

12 lão difícil que, cm ultima dualize, che-
go a ser impossível.

Sem duvida, ha a arguição. Mas a argitj"
ção versa sobre o ponto escolhido pelo can-
diilítto. Si, porém, cada ponto é dite rou (o
dos outros, não pode haver nenhum rigor na
comparação. Ela só não falha muito quando
ha uma enorme diferença de capacidade cn-
tre os candidatos. Nos outros cazos aquele)
que tratou dc uma questão, por si mesma
brilhante, parecerá sobrepujar o oulro, que
lenha tratado dc um ponto árido, embora,
ás vezes, muito mais importante.

Na Faculdade tle Medicina, apoz a difieul-
dode da primeira prova feita nessas cir-
cu instâncias, ha a da segunda, em que tam-
bem os candidatos tiram pontos diferentes
dc dissertação.

D* modo que, cm nenhuma prova, os can-
ditltttos são comparados cm um ponto co-
muni a todos. Ouvindo cada um, lem-se
vontade de perguntar: "E si os oulros tines-
sem ti'iir'o este ponto ? E si o candidato de
qn- se está na prezença tivesse tirado oj
pe.- 1, que caiu cm sorte aos outros?"

Ninguém pode prever... Supôc-sc, imuji-
íiu-se, adivinha-se um pouco... Mas 110 fim
de contas, nada mais ilojico do que insti,*
tuir uma comparação, fazendo variar siniul-
loucamente todos os fatores...

Dcem a unia costureira uma peça de chita,
sem enfeites; dêem a outra séeiu e veludo,
com os melhores adornos; peço.11 a ambas
que façam um vestido.

12' possível que o primeira revele Iczouros
dc habilidade c destreza. Mas a segundo, sem
isso, poderá sempre fazer trabalho mais. bo*
nito, trabalho que mais agrade.

A costureira, que teve apenas cltila, foi oi
candidato a quem saiu um ponto árido o
ingrato. A outra foi o concürrentc que teve
por sorte um pouto, por si mesmo iitte-
ressante,

Ainda uma vez: a primeira regra, quan-
do se quer comparai' valores diferentes, ô
adotar um critério comum, é confrontar cou-
zas da mesma natureza.

Estas objeções não são cm especial ao.
concurso recente. Nele obtiveram os dois
primeiros lugares, entre os quais a escolha
dc governo é livre, candidatos que todos os
competentes asseveram estar ó altura de>
cargo que pleiteiam.

Sente-se, porém, que para tornar os con-.
cursos mais eficazes, é necessário voltar tal-
vez aos regulamentos de tempos idos, do
modo a estabelecer a comparação de provassobre assuintos iguais.

Medeiros e Albuquerque

A GÜER
O marechal von Uindcnburg de-

durou ha dias que os allèmães
precisavam, mais do que nunca, de
munições.

J\'

)MWk M
% \ef||l ' Al

Uindcnburg — Precisamos tle muiln uni-
uição, majestade; os alliados niio morrem
mais de caretas....
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fèc$3 e novidades
—... a

Nilo Ui miiHoi tlliti «itio, fjiintiito o Ciimarn
tomcçnu li cortar com ccrla ünerBln nus ver-
i.i.s imiteis mi coiivoiicloiiiiofi lio Minjilerio
ilas llcl.iç.ics Exteriores, m... acon.oll11.11vo.
nos Inlcivssiidns o rregiicx.H deiMi. veruna
«tue niio .o i.liirmassrm, (Jiló lUllo continuar o
como (limle  Moimo na liypotlipso. rcoll.
hiidi. iin ('..mora manto.' a sua altitude, alil
eslava >. Senado pura (loíinaiiülmr com p» pu
tudo quniilfl a unira casa (In (.oiigresao tivesse
feito com ns milos, I. a nosso previsão, ulli s
sem valor algum, por.110 (|iialq.iur Jicssoo «le
incitli.i... hom -cnio podia «• devia roxel-n, op-
tá í.resbs 11 se reollsor em Indo a linliii, Na
coinnil».'.". d- finanças «lu Senado, o Sr, Al»
fredo l-;ilis. rolalor dos dlnlioiros 11 serem

•goMn*. pelo llamaraty, propoz hontem o res-
talieloclincnlo dc Iodas os verbas cortiidiix
pela Coiniiro, o «iuo silo os que ciislcam 11 fa-
milgcr.iila instituição dos "moços bonitos" e
nquollox com quu sc pagam as ilcdicações
Jornalísticas.

Jv mio podia deixar de ser assim... Si os
•'moços bonitos" fossem nus pobres diabo:.,
sem elrii nem beiro, opanluidõs por abi ao
«icoso, cslrt cloro «piu a diiriiidona |iotriolicii
do Sr, 'fiiiidor lillls c dos seus dignos collc-
g.is cairia inflamniada de indignação sobre
as suas c.ibeças... Mas, esses felizes Jovens
constituem oxoctomcnto o "éllto" do aiistò-
crociu republicana'; no próprio Senado ho
quem lenha o seu nome (llgnomciito repre-
sentado nessa nobre classe e quem sinta
acordar alvoroçado para 11 sua defesa o mais
vehemciilc amor paterno, Muito mais natii-
rol. pois, a altitude do Senado.

li' preciso quc se façam economias? Ha
muilo por ahi onde cortar... As repartições
estão cheias dc serventes, ele contínuos c dc
amouuciiscs ipie naturalmente não têm pões
senadores nem são protegidos por senadores.
Corte-se essa gente c poupem-se os ".noços

(bonitos". E' preciso quc os estrangeiros em
transito pelo Hio apreciem na Avenida o fiar-
lio, o ..prumo c o elegância dessa joven aris-

' tocroclo republicana.
_ • _• •

Os que têm a Republico ele seus sonhos.,.
O regimen annlversariaiilo — hoje ainda
podo ser considerado nnnivcrsnrianto — é
continuo mente calumntndo, por .pontos não
vccin ii vida correr com a suavidade dose-•jovel. .Mas, que querem? Nem todos podem
se.- egual.nci.te felizes, mesmo porque dessa
desproporção ou descguii Idade da sorte é
que resulta o conceito ela felicidade. A Ile-
publico lem sido ingrata para muitos V Para
quantos outros, porém, não tem sido o rc-
«,'iineii vigente dc uma prodigalidadc e de
uni carinho ihcxccdivcis'.' Ahi está, por
exemplo, o coso ele uni republicano histori-
co, cujo 110me é raras vezes citado c para
quem a liepublica excedeu as suas mais ro-
seus expectativas: o Sr. Dr. Teixeira Uran-
dão. Este illustre republicano histórico tem
sido reeleito deputado em quasi todas as lc-
gislíitiiriis republicanas, apezar de não dis-
por dc elementos elcitoracs, que só sc ad-

. quirciu c sustentam no troto continuo com
o eleitorado", ou quem suas vezes faz, que
são os chefes políticos. .Alem disso, o Sr.
Dr. Teixeira Brandão é leite callicdratieo de
Ps. cliiiiliia da Faculdade de .Medicino, cuja
cadeira rege no Pavilhão dc Observações elo
Hospital Nacional de Alienados. Por esse
facto S. Ex. é considerado director elo pa-
yilhiio, recebendo os vencimentos cabíveis a
esse cargo. S. Ex. reside ba muitos annos
em casa elo gov.Tiio, com luz c gaz pagos
pelo governo. Tem um criado cpie recebe pe-
Ias folhas do Hospital ele Alienados. Tem
uma enfermeira do pavilhão ele que é d ire»
dor servindo .1 uma pessoa de sua familia
que está doente cm Pelropolis. Com estas c
outras vantagens, nada mais nalural que o
Sr. Dr. Teixeira Brandão não tenha perdido
•até lioje o seu amor ao regimen vigente.
Pena é quê S. Ex não lenha correspondido
ia tão desmedida generosidade, prestando á
Republica um scrviçozinlio qualquer, por
mais insigiTificíúi.te quc seja...

A GUERRA

Uo (.foque ás costas da rinlandia
* W^v^V^^fc^V/^W--^ _.TV#--%^ '

os allemães perderam nove torpecteiros
r ... W^V^V^WV^»,

NO MAR ,'.,.
— nu. '

Nove torpedeiros allemães perdi-
e ¦

dos

LONDRES, 17 (A NOITE) — Telcgraphem
do retrogrado:"Pelas investigações feita* no ifolfo da
Plnlnmlia e pelos .relatórios completos dos
«•ommandontc» do todas es unidades russas
quo regressaram a Keval, o Almlrantndo ms»
so declara poder-se afflrmar que foram no*
ve os turpedeiros ullcmãcs mettido* a pique
no recente ataque ás costas da Finlândia, Es*
(a Kupposlçõo «'« baseada nos mel* forte» In»
dlclos que so poderiam colher."
O cMidsland» capturado

f-J-l}

A DEPORTAÇÃO 008 BELOAS

O protesto do rei Alberto »

NOVA YORK, 17 (A NOITE) - Radlogra-
plnim do Berlim onuunciondo quc os torpe-
«leiros allemães capturaram 110 mar do Norte
o vapor liollandcz "Midsland", quc se dlri-
giíi dn Hollanda para n Inglaterra com um
carregamento «lc viveres,

O "Midsland" foi conduzido por.i Zcc»
briigge;
O desastre de Arcangcl

NOVA YORK, 17 (A. A.) «- Os jornaes pu-
blicain detalhados informações sobre o de-
siislre «lo porto dc Arcnngel,

A explosão havida a bordo do vapor russo"liaron Dcrcccni", naquelle porto, além de
iuutilisar complctamenle esse vapor, des»
trulu cgualincntc o vapor "Earl of Dhortcr",
incendiando os edifícios dos quartéis dc tro»
pos do exercito russo, que ficam situados nas
proximidades do porlo,

Ua muitos victimas pessoaes, attingindo jA
o numero clellas a 150 mortos e 050 feridos,

0 vapor "iinroii Ucrcceni" calava carrega»
do dc munições,m» m»m a»

O «DEUTSCHLAND»
»»¦«¦»»-

A partida para Brcmeii

NOVA YORK, 17 (Havas)' — Telegramma
de Nova Londres informa que o submarino"Deutsclilond" saiu dali hoje com destino
a llrcincn.
A volta a Nova-I.ondres

1'AIUS, 17 (A NOITU; -» Comiuuiilciiin do
llnvret ..."O rei Alberto, ao agradecer aos ministros
e altos autoridades civis e militares os cum*
prliiicnlos .ue lho tinham feito, por ocenslilo
do seu aniiiversnrlo natalicio, disse-lhes:" I'rolcstoremo* Juiiln dos governos neu»
(ros para que ellcs exijum da Allemanha que
poiihii termo nos netos intoleráveis quu esta
praticando nu Uclgicii. O» neutros podem
iibrlfliir n Allemanha a modificar a sua ntti*
tudo cm nome «In lei c «la huiniinl.li.de, pnr*
quo os belgas estilo sujeitos A peor forma do
escravidão, a trabalhos forçados o ao des*
terro," .__^
Uma pastoral do cardeal Mcrcler ,l_.

PAUIS, 17 (A NOITE) ba Tclcgrapliam dc
Amsteriliiiii:"I_ conhecido nqui, na Integra, o texto d,i
ullimii pastoral du cardeal Mcrcler, que co»
meçou n ser lida cm todas ns egrejas du dio-
cese do Malincs desde o primeiro domingo de
outubro,

Nn sua pastoral o cardeal Mcrcler cxhorta
os belgas a serem sempre fieis no seu rcl c
ti sua pátria o pede-lhes que resem 11 favor
dos seus compatriotas que combatem, dos que
ciiirum prisioneiros e dnquelles quc morre»
ram. E por fim rccoinmcnda nos fieis quo
façam também orações pelos infelizes arme»
nios c polacos, tão infelizes como os belgas,*'
Um protesto do governo belga em

Washington

1 li NA FRENTE OCCIDENTAL
¦•' «iii»

A Importância do avflfjço tojjjcj

NOVA VOHK, 17 (A NOITE) — Tolejernulia
o correspondente da "Associaled Press" jun»
to ao ilunrtrl (icnorel brltannlco ne Franca,
em dela de honlems"O avanço dos Inglcz»* nas duas margens
do Anere e na dlrec.ao de oeste continue m a
sue Importância setrattgica é enorme, pois
Irata»*e dn reglfto mais fortificada allemã em
toda a frente oecldental. Pnrn se fazer uma
Idéa do encarnlfamcnto da luta naquelle re-
Blie bastará dlser que os Inglcz*» fizeram,
numa frente pequena e em dou» dias, mela dn
cinco mil prisioneiro».

Falei com alguns prisioneiro» pertencente*
i famosa Guarda Prus"lana. Dli»eram»me qun
o terrível bombardeio dos Inglese* destruiu to*
do» as plataforma de cimento e todas as cupu-
lu de aço destinada» áquella» ú artilharia II»
gelra e estas ie metralhadora». Tornava»*,
por iuo, Impossível resistir i» carges de In
tentaria inglesa. Um officlal atlemlo di»
M*Wf I

—A cortina de feio da artilharia brllannlca
isolou completamente a primeira Unha úm m-
anada. numa frente de sete milha*. E dahi a
noua primeira linha ter aldo toda tomada.
Quando os automóvel» blindado» Inelrse» avan-
çaram, nm dcllc» foi atacado pela» nossa» re.
¦erva». A luta foi violenti*»lma. Me», afinal,
o automóvel venceu. De cem homens que o
atacarem, nem trinta escaparam."

Os esbanjamentos
iolairaíy

NOVA YORK, 17 (Havas); ¦_¦ Telcgrapham
dc Nova Londres :"0 submarino "Deutschlaiid" regressou a
este porto ás 5.15, por ter tido uma colli-
são com um elos rebocadores «pie o iicom-
panhavam.

O accidente ileu-sc á distancio dc doze mi»
lhas do porto.

Seis marinheiros «lo rebocador abalroado
morreram afogados."

w. mimtm ai»
O CRIME DE PADUA

Drs. Moura Brasil <t .aonei ae Andrade.
Ocuüsta?, Lirgo da Carioca t>, sobrado.

1 _i»m .

A deportação dos civis da
Bélgica

Um discurso na Câmara
Na hora do expediente de boje o deputado

Gonçalves Maia pronunciou as seguintes pa-
lavras:

1 "Sr. presidente — Por mais habituados
«pie estejam os nossos olhos aos ulteiiliidos
contra o direito; por mais embotados que
possam parecer os nossos corações deante dos
crimes i.inomináveis diariamente commel-
tidos, nessa guerra europeu, contra o civilisa-
ção c 1. humanidade, desde o torpedeamento
«Io "Lusitânia", até os assassinatos do ca-
rpitão Ir. ali e dc Miss Cnwell; lia ainda um
crime que eu penso seria então capaz de fa-
zer vibrar os nervos frouxos c amolleci-
lios da nossa neutralidade.

E1 o citsligo de escravidão infligido pelos
hiütòs d.., século XX ás populações civis da
Bélgica, impondo-lhes trabalhos de guerra,

Aiiulii i.i.lc-lio.ilem eu li num dos jornaes
um Iclcgramma noticiando que o governocios listados Unidos linha feilo constar ao
embaixador allemão quanto esse hediondo
crime eslava repercutindo dolorosamente 110
.Universo.

Depois foi esse éeo crystalino da palavra'ãrcliiingeliea elo cardeal Mcrcler, lançando
aos quatro cantos do inundo o protesto do.\Calliolieisnio,

Ji ainda hon tem "A Noticia" publicava o
protesto elo rei Alberto e o seu appello aos
governos neutros.

liu desejaria que a nação q.-.e snggcriu, ha«lias, a formação da "Liga Internacional dos
Neutros", para pugnar pelos seus interesses,
tivesse inscriplo 110 art, 1° dos seus estatutos
o proleslo contra esse crime hediondo.

, Estou certo que o fará.
. Não obstante quero, como deputado, comorepresentante do povo pernambucano, comoreprese.il:.nle elo povo brasileiro, deixar aquio meu proleslo dc solidariedade offcctiva¦com a palavra do rei Alberto, e, 110 meu pro-teslo, levar a esse povo que foi a muralhaIi.inii.i... por trás do qual se preparou a de-fesa ela civilisação latina, os meus votos pelasuo vicio.-ia de amanhã,"

¦ «lll» ¦—. —-_-__-__

que duvidar dos caprichos
da sorte ?

Fica.fio mesmo ricos osassignantes dá «Revista daSemana» ?'.«sr As surpresas cia sorte são conhecidascie todos, 11 ao sendo, portanto, nada de ex-trai.har quc a um dos números da colos-sal loteria ele Hespanlia, adquiridos por in-termecho do Banco Ultramarino ou a ahi-tios, venha a pertencer unia parte dessestrinta mil contos que é a quanto montamos prêmios da primeira loteria do mundo.
A segunda assignatura extraordinária quena dous dias se iniciou corre corno a pri-iticiiu cheia de concorrência.

. Ter cm casa a «Revista da Semana», jáe prazer indispensável num lar chie, mas
poder ficar rico por esse motivo c espe-rança epie ninguém deve afastar.

A «Revista da Semana» publica as cou-di.çoes,

Os íaeSa-Ses deram numa
Queixou-se hoje á policia do 20o dis-trnrio o Revmo. conego Jeronymo Rodri-

gues, ela fregtiezia dc Nossa Senhora daConceição elo Engenho de Dentro, de «jueos ladrões esía madrugada roubaram da'eferida egreja 20 metros de encanamentooe chumbo c mn pequeno sino queaCllaV.I rili-.-ic.n.ln .,_ __--.. A _-,._^_

Os protestos quc se levantam
ROMA, 17 (A NOITE) — Levantam-se em

todo o paiz os maia enérgicos protestos con"
tra o criminoso ataque dos aeroplanos aus-
triacos a 1'adua, cidade aberta c inteiramente
indefesa.

Além do protesto do papa, que foi um dos
primeiros a ser conhecido, ha mais a registar
us de quasi todos as municipalidades do reino,
ou dos associações artísticas c os «loa estran
geiros rcidentes cai Padua.

A Liga Anti-Tudesca, de Florença, reuni.'«
Iiontem, em sessão magna, approvou por una»
nimidocle, uma moção, quo foi enviado ao go.
verno, pedindo o seqüestro do castello de Cat-
tiiro, localisado nos arredores de Padua c per
tendente 00 arciduque herdeiro da Áustria-
Hungria.

O castello deverá ser vendido c a importou-
cia apurado distribuída entre as famílias das
victimas,

A Liga Intervencionista dc Milão, tombem
reunida honlem cm sessão solenine, resolveu
publicar um manifesto de protesto contra o
ataque a Padua. Esse documento diz quc "os
niilunezcs, interpretando os sentimentos da
península, enviam 09 seus pezames ás familias
dos victimas eii cidade de Padua". O monifes-
lo diz tombem haver absoluta necessidade de
ciue esse crime seja castigado vida por vida e
destruição por destruição.

. ¦*_¦ »e*» •»»
A SITUAÇÃO NA ALLEMANHA

<in»

O recenseamento da população
NOVA YORK, 17 (A NOITE) M Kstá an-

nuiieiiido para breve o rcccnscanienlo geral
ela população ela Allemanha.

ii' evidente, como declaram os correspon-
dentes na Suissa e na Hollanda, que o reccn»
seamento tem por fim preparar a requisição
de todas as pessoas validas ele ambos os se-
xos para trabalharem nas industrias que se
ligam com a guerra.

0 Conselho Federal Allemão eslá organi-
sando um exercito dos operários desemprega»
dos para o mesmo fim, e sabe-se que o go-
verno pensa eni ulilisiir toda a população ei-
vil para trabalhar nas fabricas de material
de guerra.

NOVA YORK, 17 (Havas) Mladiographam
dc Berlim cominiiiiicando que o recensca-
menlo ela população ela Allemanha começa
110 dia 1 ele dezembro próximo c lem porfim preparar a requisição de todas as pes-soas validas para trabalhar de accordo com
as necessidades da guerra.

NOVA YOllIí, 17 (A NOITE) _. O minisiro
du llclgica cm Washington entregou ao De-
parlamento do Estudo uma nota do seu go»
verno protestando contra ns medidas toma*
das pelos allemães na Bélgica, mas especial-
mente contra n deportação em mossa dos
belgas para a Allcnianba, onde são sujeitos a
trabalhos forçados c a substituir os allemães
quc são enviados para os fileiras. O governo
belga diz quc por essos medidas, os belgas
são obrigados a combater iiidircctainciitc a
sua própria pátria.

WASHINGTON, 17 (Havas) — O ministro
da Hclgica nesla capital apresentou ao Sr.
Loíising, secretario de Eslado dos Negócios
Estrangeiros, uma nota «io seu governo pc»
dinelo a intervenção dos Estados Unidos po-
ra acabar com a deportação dc civis belgas
feita por ordem das autoridades allcmãs.

O ministro belga explica quc os allemães
são os únicos culpados pela falta dc trabalho
invocada como pretexto para a deportação,
pois transportaram para a Allemanha todas
as machinas c lodo o "stock" dc matérias
primas existentes no paiz, quc ainda é obri-
gado a pagar mensalmente uma contribuição
clc quarenta milhões de francos.

NO EGYPTO
.um

As operações aéreas
LONDRES, 17 (Havas) — O commar lanlc

chefe das tropas britaunicas 110 Egypío au-
milícia que os aeroplanos inglezes lançaram
bombas, copi suecesso, no dia 15 elo cor-
rente, sobre Maghara, Ouja e Kossaima, rc-
gressando Iodos inelcniiies A sua base clc
operações.

—i mm .»
PORTUGAL E A GUERRA |
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Um banquete e um discurso em

NOS BALKANS . ifim***m*
Communicado servlo

SALONICA, 17 .(Havas) — Coinniuniçado
sérvlo ..."As nossas tropas expulsaram os bingo-
ros dc Kcnoll c dns aldeias de Iluliio, Cornjc-
gri, Srcdnojegri o üonjegri, fazendo «íuinlieii-
tos prisioneiros.
A oecupação de Ce_e1

Tancos
LISBOA, 17 (Havas) s-1 Cominiinicações

recebidas de Tancos dizem que o ministro da
Guerra, Sr, Norton de Mattos, durante um
banquete quc ali sc realísou, fez um discurso
felicitando o general Tamaiigniui, comman-
danle elo primeiro contingente de tropas por-
tugiiczas que vac partir paru os campos da
Europa.

.-_). _.>» 1— r.

LONDRES, 17 (A. A.) — As tropas sir-
vias, quc desde duns semanas retomaram a
«iffensiva cm todos os pontos da sua linha
contra os teuto-bulgaros, nugmcntoroir. ton-
sidcravclmente, desde Ires dias, o vigo. dus
seus alaques.

Ccgel, do quo s6 uma parte tinha ciido
cm poder dos servios, hontem ficou limpo
dos teuto-bulgaros, apoderando-sc ts solda-
dos do rei Pedro de toda a aldeia,; ... .
Novos progressos dos servios

LONDRES, 17 (A. A.) — Os servios con-
tinuani a luta cada vez inois encarniçada»
mente, dando os últimos despachos dc Saio-
nica noticia dc terem essas tropas oecupado
as aldeias dc Balduencia, Ncgocani, Alpavci
o Guies.

Foram feitos muitos prisioneiros, ainda
não arrolados, sendo importante a presa de
guerra. .  

A GRÉCIA E A GUERRA

A neutralidade grega c a Allemã»

r
A PIRATARIA ALLEMÃ

Apparcceif um pirata nas Canárias
LISBOA, 17 (Havas) (OfficiaS) — Radio-

gramn.íi aqui recebido informa que uni vo-
por, quo se suppõe ser portuguez, foi porse-
guido nas Canárias por um submarino ai-
lcníõò.
E o «Machico» foi atacado

LISBOA, 17 (Havas) — O vapor perseguido
pelos allemães nas Canárias é o "Machico",
que vinha ela África c passava na oceasião ao
norte da ilha de Lançorolc.
Os soecorros aos tripulantes do

«Machico»
1 1 ¦¦¦ 1»

MADRIÜ, 17 (Havas) __ Telcgrapham de,
Las Palmas:"0 vapor-portuguez "Macliico" foi perse-
guido pelos submarinos allemães quando vi-
nha de Moçambique. Desle porto seguiram
varias embarcações afim de prestar auxilies
aos náufragos. Acredita-se que tenham che-
gado a tempo de os salvar."

nha
NOVA YORK, 17 (A NOITE) — O corres-¦pondente da "United Press" cm Atheiias iu-

forma que a.Grécia acaba de responder á
nota na qual o governo ele Berlim protes-
tava pelo facto da Grécia estar ultrapas-
sando os limites da benevola neutralidade
que sc coinpronietlcra a manter para com
os paizes da "Entcntc".

A nota grega, hontem enviada para Bcr-
lim, expõe os motivos pelos quaes o governo
se viu obrigado a conceder certas facili-
dades á "Enlente".

LONDRES, 17 (A. A.) — Informam tlc
Saloiiica saber-se ali officialmenjtc ter já

o Grccia respondido á nota cia Allemanha re-
lativamcntc á argttição feita pelo governo de
Berlim do quebra da neutralidade grega a
favor dos alliados.

A nota enviada á Allemanha com a re-
sposta da Grécia, é suecinta, explicando cm
poucas palavras as razões por que o governo
grego sc viu obrigado a fazer concessões aos
alliados.

Sobre a neutralidade, a nota cifra-se ape-
nas a nffirmar quc, apezar das negociações
era que a Grécia está com os alliados rela-
tivãmentè a questões dc armamento, ainda
não quebrou um só instante a sua linha
tle neutra! em face cto conflicto, pois a suo
altitude sempre foi de condescendência para
com os interesses dos alliados.

r

O relator do orçamento
do I.xterior iiinntciu-ae nu

sua louvável altitude
Vurln. caiios lem sido publicadas, conlra»

dleliindo as medidas propostos pelo depu-
Indo lu.hli.n.i Sr, Arlindo Leone, relator do
oiçiinieiil.. do Exterior, e tendentes a por 11111
certo termo nos escândalos u esbanjamentos
du namorai. . Como rcspoiideriu aquelle
deputado a essas criticas V Poi o que pro*
curtimos saber ouvindo S. Ex.. cujos ubscr-
vacòi"», principalmente agora com a attltude
do Sr, .senador Ellis, teriam palpitante itctua»
lidnde.

--Eslava resolvido a considerar encerra.
do esse incidente. Receio muito os diálogos,
mesmo com 11111 «iivulheiro de fino trato
como «í o illustre Sr. Souza c Silva. Apezar
disso, vou ultendcl-o. Não houve o engano

?ue 
me nltribuc o digno deputado. Isso c

ocil de apurar. Relendo o meu relatório
ver-se-n que não me abeirci do terreno pes-
soai, para citar nomes, nem fazer «Ilusões
iiidividiiaes. Zeloso do meu dever, requis!-
tel do Ministério do Exterior us informa-
ções de «pie carecia, para que pudesse ser
feita a especificação reclamada nos cincii-
das sujeitas ao meu estudo. De posse des-
ias informações, taes como ns recebi do Ita-
inuruty, nppcnsoi-as ao meu relatório, 110
qual não ha «piem encontre, elogiado ou
censurado, o nome dc qualquer funeciona-
rio, dc superior ou inferior categoria, de fun-
cçAo rcol ou fictícia. O que eu não poderio
fazer, nem jamais o faria, era omittir 110-
mes ou alterar us listas nppcnsds, para agcl-
tal-as a uma publicação acconimodalieia.
Ainda desta vez, pretendendo desfazer um
supposto engano, S. Ex. incorreu cm outro,
pois que não se traia 110 caso dc "membros
da commissão de jurisconsullos", mas dc
funecionarios da secretaria geral dn dita
commissão, com os quaes o Thesouro já tem
gasto, supérflua c improficuamente, a por-
tlr dc 1912, somma excedente clc éein contos
de réis (10l):000?)! E, mais do que isso, como
um escorneo á miséria do contribuinte, nesta
phase de agonia financeiro, o Thesouro con-
tinúa, sob o mesmo pretexto, a desfalcar as
rendas publicas cm 3:250? mensaes !

Em relação ao Sr. J. C. de Souza Bandei-
ra, não o conhecendo, nem de visla, eu não
poderia querer melindral-o, lançando-lhc in-
sinuações c offcnsns gratuitos. Tal attitucic
não sc ojuslnrio 00 meu feitio. Entretanto,
o Sr. Bandeira, num cstylo fluctuanle, ng-
grido-me, persuadido de cpie exerce repre-
salia. Bem vô quc eu lhe poderia revidar
com vantagem. Não o farei, todavia. Com-
promctti-nic comniigo mesmo a ouvir, sem
irritar-me, a grila dos interesses contraria-
dos. Mas, cm que o offcndi ? ü Sr. Ban-
deira não o disse, nem o poderia dizer. Quc
disse eu 1 Que ha uma secretaria geral da
commissão dc jurisconsullos, com um nu-
meroso pessoal, sem outra funeção penna-
ueute que a tlc receber, todos os mezes,
quanlios.is sommas elo Thesouro; que o ser-
viço, invocado como pretexto para mascarar
esse attcntaelo contra o suor do contribuinte,
poderia ser desempenhado, eoin brilho e sem
despesa, por qualquer nmanüehse do Jninis-
terio; quc o referido pessoal c seus respe-
etivos vencimentos constam da relação dis-
criminada que, ora oppensa ao meu relato-
rio, me fora fornecida pelo ltamaraty. Disse
c provei com documentos of ficiaes. Quc
cumpria, pois, ao conteslanlc ? Exhibir do-
cumentos cguiies ou melhores elo quc os
meus c provar a utilidade da tal secretaria,
permanência de suas funeções, qualidade c
quantidade de seur, serviços, necessidade dc
seu numeroso pessoal, justiça dc seus ven-
ei mentos c equidade dessas despesas. Quc
fez, porém, o Sr. Souza Bandeira ? Nada
disso. Apenas a sua carta-confinsão. Nem
ao menos com o seu "nome bastante conlie-
cido no paiz" trouxe ao publico o consolo
dc que a sua consciência lhe affirniii que
tem recebido e continua a receber do The-
souro Nacional o que, realmente: valem os
trabalhos que tem prestado e continua a pre-
star 110 afanoso c "malsinado" cargo. Não
sabia quem era o Sr. Souza Bandeira, da
relação appensa, chefe do luzitlo pessoal in-
íioeentcnicnte cognominado "Pimpões da
Avenida". Ha pouco, c com espanto, é que
soube ser illustre advogado e também mem-
bro da Academia tlc Letras. Mas, pergunto:
que culpa me cabe por ter o Sr. Souza Ban-
deira, advogado provcclo, professor tle cli-
reilo, membro da Academia de Letras e pro-
curador dos Feitos da Fazenda Municipal, se
mettido lambem, apezar ele entrado em an-
nos, nessa secretaria de jovens, confrulerni-
sando com o rapozio elegante ? Não fui eu
que o aconselhei a que se mctlesse cm tal
"carapuça".

««es- ¦

0 Sr. Melot, da missão
belga, regressa á

Europa
As ImprossOos do S. Ex. du

Aniuntlna o do Chile.
De regresso paru a Europa, a bordo .1.

"Brii.ii", esteve algumas horas entre nós, lu.»
Je, o Sr. Atiguale Melot, deputado lielgu, cm
luinsilii especial do seu paiz nas priiicip...-.
Republicas du America do Sul, o que em Ju.
lho do corrente anuo foi nosso hospedo du-
riiiilc. tres semanas. . ,

Vindo da Argentina o do Chile, dciuiin do
ler estado em São Paulo c em llello Horl/on»
le, seria opportuno ouvir aquelle parlamentar.
No ctács Maná aguardavam 11 entrada «Io
"Drlua" o Sr. ministro da Bélgica o suu
liym.i. esposa, alguns amigos o um 110*89
companheiro. Pouco depois o Sr., Melot den.
embarcava, dizendo-nos:

— Estou dc novo nesta grande terra lios.
pilai.ira, sentindo que aqui não mo possa dc.
morar alguns dias. Hoje mesmo sigo para oi
meu puiz. Ainda tenho bem nítidas as im»
prcisoe» «llie levei «lo Rio de Janeiro quaiul»
parti para São Paulo, Ahi c em llello llori»
zonto confundiram-me de gentilezas. Hoje»
sou um eaptivo deste grande povo. São Pau.
Io e Bello Horizonte são duas cidades formo.
sos, de notável progresso, cheias de vida In»
tensa. Na Argentina c 110 Chile, como 110 lira.
sil, fui acolhido carinhosamente. A minha*,
missão, n ciue dei felizmente aproveitável des-
«mpeiiho, foi muito bem recebida naquelle.*
dou» paizes. Não só os governos como o p«-
vo argentino c chileno estão confiantes n;i
causa ila justiça, da liberdade, ua victoria dn.
alliados.

No Chile, nolailamciite, a minha hospeda-
gem teve uma nota muilo sympathica. Dizia-
se que o ministro da Guerra era gcrmanuplii-
lo. Num banquete official que me foi offe-
reeido, presentes ultas personalidades «I.»
inundo político c social e altas autoridades (I.
paiz, tive oceasião dc ser saudado por elle,
saudação que ine eommoveu profundamente c
que teve alta significação.

Estou, pois, plenamente satisfeito com o
resultado da minha missão. Regresso agra-
davclmeiite bem impressionado, levando com-
niigo a convicção de que o Brasil, a Argentina,
c o Chile, coufraleriiisados, irmanados num
só ideal, estão firmes ao lado do» alliados,
procurando, sem duvida, não quebrar a neti-
trolidudc cpie está sendo rigorosamente ob-
servada. 1 m»»m »
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Quatro coronéis para
Maffo Grosso

Dons lulsamen.os .mporíanfeci
A pedido do general Luiz Barbedo, coniman-

(imito da G* região e actualmentc com-
mandando as forças lcdcri.es eni Multo Grosso,
o general Caetano de Faria determinou ao ehe-
fe do Departamento da Guerra (pie puzesse á
disposição daquelle general, quatro coronéis
com o fim de constituírem um conselho de jui-
gãinento rio Eslado citado.

Os coronéis postos á disposição do inspector
foram os seguintes: Antônio Sebastião Basiiii.
Pyrrlio, Clodoaldo ela Fonseca, Lindólphó Li-
biinio Moreira Serra c Manoel Caetano ele Al-
buquerque, que seguirão para Mallo Grosso,
por via terrestre depois ele amanhã.

Esses officiacs vão constituir dous eonse-
lhos. üiri cielles para julgai' o coronel Alfredo
Beveillcau, edirimandante da circumscripção des
Matto Gror.so.aectisado de se ter íniiiicoiiiniii-
nado coni um chefe político niatlogrossense,
depredando algumas propriedades partícula-
res naquelle Estado.

O oulro conselho será para apurar uma qíiei»
xa-crime «latia por esse coronel contra o seu
coilega Gomes dc Castro. Muito embora não
chegassem nté ao Sr. ministro da Guerra, con-
forme nos declarou S. Ex., as razões dessa
queixa, sabemos quc ella se funda cm uni eles-
vio ele material, do extineto Arsenal de Guerra
ele Matlo Grosso, material que, ao que parece
foi vendido por preço mínimo.

A ITÁLIA NA GUERRA

Ao longo da frente

ROMA, 17 (A NOITE) — O ultimo eoiuniu-
riiçodo do gcneralissinio Caileirna informa quc
houve durante todo dio ds 14 grande activi-
dade das artilharias nas frente do Trentino,
nos Alpes Juliauos c no Isonzo, Foi egual-
mente notado grande movimento dc austria-
cos entre o Adige c o Assa.

No Carso, os austríacos, reforçadissimos,
atacaram cinco vezes as nossas posições no
monte S. Marcos, a léste de Gorizia. Das
quatro primeiras foram repellidos, mas da
quinta, devido principalmente ao bonibar-
ciclo ela sua artilharia pesada, o inimigo cem-
seguiu tomar unia saliência das nossas trin-
cheiras.

Morre no Hospital de Alienados
uma das loucas da rua

S. Clemente
Ainda está na memória de todos b triste

caso elas duas irmãs Marionno de Campos, da
rua São Clemente, que, por dementes, foram
removidas para o Hospital Nacional de Alie-
mulos. Pretendia a Prefeitura levar á praçao predio cm que os duas senhoras moravam,
á rua São Clemente. _'. 39, «mando os seus ir-
mãos, o major Virgílio e o Dr. José Marianno
dc Campos allegoram quc as mesmas eram
dementes c que, portanto, não podiam geriros seus negócios. Foram transferidas paraaquelle hospital, tendo os jornaes noticiado o
facto amplamente. Hoje volta elle á baila,
com a noticia do fallecimento de uma das in-
lertlictãs, D. Maria Emilia, oceorrido ús 9
o meia horas na secção de pensionistas do
Hospício. O cnteiTamento sc reolisorá ama-
nhã, áquella hora, no cemitério tle São João
Baplisla, a expensas da familia da finada.-

a Moda e Mme. Guimarães
Grandes "átelters" de alia costura. Exe-

cução rigorosa das ultimas novidades e efea»
ção de modelos artísticos e originaes, da
actual moda. Especinlidade cm vestidos de
casamento, "soirée", promenade e "tail-
Ictirs" (Grahd Prix Paris, 1900; Londres 1914
e Mérito industrial). Rua S.- José n. 80;
lei. Central .4.694.: Próximo á avenida Rio
Branco.

mim»»

© S@B&âfl® fez una poii*
sesuí

-- U.UIUUU _ um pequeno sino que se v,
gchava encostado.no porão. A policia pio- „.metrcii rirovidciiciar sobre o facto. J foii &

Presidência do Sr,- Urbano Sanlos.- Lida
o approvada a acio da sessão anterior, pas-sou-se no expediente, cnie constou de vários
parcccrcs dás coinmissõtis; um requerimentoele funecionarios elos postos fiscaes do Acre,
,lii cxlinctos pedindo quo sejam consideradosaddidos, c officio do minisiro da Agricultura,
dando informações sobfé a preterição do fun-
ccipnano addido daquelle ministério, Dr.: Ma-
lioel Rodrigues Peixoto.

Feita a chaníada c verificando-se não lia-
numero para votação da ordem do ú\i,
suspensa a sessão.1; __..*__._-'"— -

' 
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A Sra. Suzanne Després
e Lugné-Poe visitam os

estudantes do Rio
A grande artista franceza Sra, Suzaune Des-

prés e seu marido Sr. Lugné-Poe foram hoje
visitar os nossos estudantes de curso superior
nas suas respectivas academias, de Medicino,
Direito c Poiytcchnica. Na Escola de Medicina,
foram os nossos illustrcs hospedes recebidos
ás 11 1]2 horas, pelo seu director, Dr. Aloysio
de Castro, e nas demais escolas passarama tarde. Infelizmente, já sc achando encerro-
das as aulas desses estabelecimentos, não pu-deram a Sra. Suzaune Després e o Sr. Lugné-
Poe conversar pessoalmente cora os ncadcini-
cos, como tanto desejavam, e entregar-ihes um
grande numero de entradas gratuitas para os
seus cspcctaculos de orle de 21, 23 c 25 do
corrente, no Municipal. Pediram, todavia, queas secretarias dessas escolas se encarregassem
de fazer chegar ás mãos dos estudantes, mes-
mo folgados, os C0() bilhctes-eonvftes queaquelle fim destinavam.

O Sr. Souza Dantas, sub-secrclario do Ex-.
tçvior almoçou hoje, no hotel Moderai-, coma
Sra. Suzanne Després c Lugué-Poc,,

"Poil de Carolle", a obra prima de Julcs
Rcnartl, que está no programnia da 3" noite cie
arte, que nos promcttc a interprete de Ibseti,
Maclerlink c Shakespearc, no Muuicipal,dentro
de breves dias. não foi retirado do program-
ma, como publicou hoje mu matutino, e in-
terpretol-o-á a Sra. Després, contransccnaiido
com uma das mais festejadas amadoras do
nosso theatro cm sociedade, como uos dccla-
rou, hoje também, o Sr. Lugné-Poe..

«KHB>
Elixir de Nogueira— Milhares de attestados> m»t» r* ¦ — —»

populares, dc
Hio Novo, paru

com vuliosos

ií3" Quando a menina chego no estado de
mulher, as funeções peculiares ao sexo fraco
elevem fier conservadas em regular estado de
saude. Irregularidades ou uma infinidade «lc
moléstias, entre as quaes dores do cabeça,
nervosidade, debilidade, tonteiras, são intei-
ramonte desnecessárias nesse periodo, pois én ti li1 _\' dlff __flí__ Chocolate, bonbone
tudo isto cessa sob a acção das Pílula* Ro- '•-"-''*'• ¦- ***_*._ B_-J» fine» e fantasia dc
sodas do Dr, WUlia» • grande tônico para chocolate, só dc Bheriu_ St Comp. rua Sete d c

i <| «uigue * aervoe.- K""T ~ - 4 Setembro. •__*_
.,-' -.._•_ _- f _ -

menor lenvo por
outro a geâra

Os menores Antônio José da Costa is José
Mclciadcs, residentes; o primeiro, á rua Goyaz
n, 133 c, o segundo á Vinte c Um dc Abril
n, 18, na estação dc Quintino Bocayuva, em-
penharam-se hoje, á tarde, uaquclla esta-
ção, cm uma luta, delia saindo, ferido a pc-
dro, na cabeça, o de nome José Mclciodcs,
para quem foi chamada a Assistência pela po-
licia elo 20"1 districto, quc prendeu Antônio do
Costa.

¦8.6».

LOTERIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Amanhã, 18 «Io corrente

Por iòióò0-30:000$00"0—Por fo$ooo
18.000 BILHETES e.n décimos de l?00O

1 prcmio de  y0:000.0("()
1 »•  3:00050011

____a__s__ã_____-_-_§«ig^e---___-_-__--_»-_j

cura

qualquer fassei
«P'._iry_j«_^__i__^

-«sc*--

ti IIIIMI«««IIIM|
8 prêmios tle 1:0005

15 » » 500$
_1 » » ..00$
_0 » » 1005
(JO » » óOS ,.

1875 » i> üO?
18 premios do 100S pnra os 2 iillinioj

algarismos do I' prêmio
180 prêmios do 50$ para os í! iiltiinos

algarismos cio 1- prcmio
_._00 premios no total dc

„' veada cm loilu u parle.

8:0008003
8:0008000
7:5005000
.•aoosoQu

_:000$ÜOO
3:0003000

!I7:50U$000

1:800$000

0:000$000

108:0003300

A sorte grande
da Loteria Federal extráliida hontem

foi vendida no Centro Loterico

Elixir de Nogueira — Único que cura syphilis.
¦ ««.»*»-  -

Com perigo da própria vida o
guarda civil 608 salva um

homem
Quando tomava o trem dos subúrbios S ü 93,

na estação do Cascadura, o passageiro João
Anlonio de Moraes o fez tão desastradamente
que o trem o arrastou a grande distancia. Nes-
te Ínterim passava um expresso, donde com
risco de sua própria vida o guarda civil nu-
mero C08 dc nome Bei.holclo Tertulinno dc
Souza, saltou pára salvar o passageiro em pe-rigo, conseguindo livral-o da morte.

A polieia do 20° districto tomou conheciiiicn-
to elo fado e registou o acto heróico do guar-
da n. 608.
¦ » -te»» —

Inaugura-se em Joinville
o quartel do Tiro n. 226

JOINVILLE, 17 (Serviço especial da A NOI-
TE) -- Healisou-se áiitc-hòhtem a inaugura-
ção da espaçosa caseriia da Sociedade de Tiro
Federal n, 226, com .. assistência das atitori-
dades locaes, major Taulois, comiiiaiidante
da guarnição, representantes do eomniiiiidaii-
lc da região militar c immerosifs familias. O
Tiro formou com 100 atiradores, banda ele
musica, banda de cometas e tambores. Pala-
ram durante a cerimonia vários oradores. A'
noito liouve no Club Joinville um eoncerlo
vocal e instrumental, seguinelo-se-llie anima-
do baile.

Quercis apreciar bom c puro café?
Só o

.-•**¦

Actos do ministro da
Guerra

Poi' acio de hoje. elo ministro da Guerra fo-
ram nomeados: o capitão Thcodoro Vicgas ela
Silva, para o cargo tle assistente do comniaii-
dante da «P brigada clc eavallaria e, inlerina-
mente, para o cargo tle fiscal elo Collegio Mi-
litar clc Barbacéhii, o capitão João Ainciio Or-
tegal Barliòsa, na vaga deixada pelo major
José Solcro de Menezes.

I OB» >

Alguns alumnos do
Pedro II praticam

depredações
MA KUA A.AREGSiA_i

Alguns alumnos do Collegio Pedro 11 tor-
liaram em pé de guerra um trecho ela rua
Marechal Floriano.' Em grupo, porque fossem
obslados cie retirar letreiros em algumas ca-
sas, apedrejíiráin-ii'as, tentando inviulil-as.

Na Alfaioloria Globo, áquella rua, agarra-
ram um eaixeirinho, Alberto, dc 15 a...ios, o"(i'_'", pelo numero que traz na ;;olla, que poi-
signal faz annos hoje, nggrcdiiielo-o a ponta-
pés ii csbofeteaiiclb-,o,

Depois, quebraram uma vitrine, fugindo
cm seguida para o interior do collegio.

A polieia elo "i" elistriclo agiu immediata»
mciilc, cpmniiiniciiuclo-sc com a administra-
ção do estabelecimento, que, certo' evitará
esscs fados, punindo e>s iiidisciplinaclos, fe-
lizincntc ein grande niinoriu,
- ¦ ._(-_». .

F arinha FSor
Manteiga p_ra nata [ Biscoitos Leal Santos
Ovos fraseos )

^HJOCS"

"São Lcurençf *ü
briudes. LOPI-.S SA' _ COMI'.

i ____-

€AFí_' GLOBO CS^

fl Central sequiosa por
dinheiro

Coni o Sr. ministro ila Fazenda confe-
rencioti hoje o Sr. director da Central do
Brasil, que tratou com S. Ex. da situação
presente em que se encontra a Estrada,
com a demora do registo do credito de
tres mil coutos, pelo Tribunal de Coutas,
para attender ás despesas com a Central.

Ao que parece, o br. ministro, attèndèii-
do ãs ponderações do Dr. Arrojado, pro-
videmeiou para que o Banco do Brasil ade-
ante desde já á Central parte daquelle cre-•--Utflu alé sutí_« Tribunal resolva teeislal-o.i EMsit dç. #o0aeira--Çun, rlicumolisiuo.

OOLLYü.iy;uraa3inflanimaíòesdo-
MOURA BRASlt. Rn. VrZl^a. 37

¦ i^|Q^i .

A íripoSação do "Rio
Pardo" regressa ao

Brasil
Esteve hoje a Jjordo do- vapor france.

cBotigaiiiville», procedente tio Tlavrc, o Sr.-
inspector da policia màritima 'julio Baillv,
afim de receber os 12 tripolantcs do va-
por nacional «Rio Pardo, que daqui par»
tiu ha tempos, por ter sido arrendado a
unia firma ingleza.

A tripolação desse navio era ao todo ele
32 homens, tendo como commandante u:u
capitão inglcz. Desses 32 tripolantcs fica»
ram lá 19, que sc decidiram a continuar
no «Rio Pardo».

Os que aqui chegaram lioje. 'foram 
os

seguintes: Manoel clc Agonia 
"Laranjo, 

Pe-
dro Ignacio elo Carmo, Joaquim Estcves,-
Marcial M. Bosques, Mcílardo Joannes, Joòú
Manoel Moniz, Felippe Dias, Dcoclities AI»
ves Fcitosa, Francisco Paulo Góes, João
Gonçalves Barroso, Dtirval Hortencio San»
tos, Eduardo Rodrigues Pires, os quaes es-
colheram o alvitre tle retroceder de novo
no Brasil, devido ao perigo qlic correm
todos os navios que fazem navegação m»
canal da Mancha. Em nossa viagem para
cá, disseram os tripolantcs, apanhámos uns
seis submarinos allemães, ele eiue, graças ira
coinniandantc elo cBougainville» ficámos livre.
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NO INTERIOR E NO
EXTERIOR E.SERVIÇO
DA AGENCIA AMERICANA!

II projeclo ile nacionalisaçâo
ile sopros

• » — ¦¦

ü prosídonte dn A. Com-
morda! nulia-o In*

cixequlvol
IPín iliseussnu dos orçamentos, no Senado)

io Sr. senador Alcindo Clunualiorn diuis cinen-
1(1.i'-. .'iproscuioii (juo tem cniiMiilo ijoiisnçfioj
ll iii.i t. do monopólio tio fumo, eiijn «llseiissâu'jú se nccoiido eom linpvtiiosid.iilc, outra a do
i)iii.iii'-|iiiliii dos seguros nor parte do governo,
¦ Ambas a» questões dizem respeito a lute-
tosses ienes do commercio o por isso forno*

jntivii n oplnlflo «Io Dr. Pereira Uniu, presi-
jjileiite du Associação Couiuicrcinl, quo nos
J'iilc.iulmi .1 respeito dos seguros o seguinte!

r-li* aliMiliilanieiik' iiicxequlvol o projeclo

Íem 

qucslfio, Incxcquivol e prejudicial mesmo
nos iulerossos tin nncflo. f.iu luilo isso perce-
lio a ieléti do um baliío de ensaio que potlerA
mi nfio dar rosullndosi mus penso mesmo quo
ficar;', iicrdltlo le.elu o esforço em torno do
psumplo.

j' .'«'em i possível deixar dc prever oulra
cousn,

j Sú ii cncnmpnçrio que noccssnrlomente o
|'gi.vcriio tcrln de fazer pnrn constitucional--
(mente niio prejudicar interesses de terceiros¦lnrlti cm resultndo n inexeqiiibilldndo do
Iprojcclo nessa quadra de graves «perluras

ncclrns.
Demais, um serviço dc tal ordem, pura-mente commercial. unia industria orgiuiisn-

ifla com fundnuieulos sérios, nflo podia mes-•mo passar pnrn o domínio du administração
por hso. quc iríamos observar uma série de
cousas ingratas para ns «pines sempre soevoçn A iiossn Índole de aelvocacitts adminis-
trnlivns, Penso, ehlrotn.ii.to, que é máo veso
çsse pronunciamento communi, Todavia, nmelou- de benevolência sempre se manifesta
jjiinitao so trata dc um caso cm que geme

jo erário publico c, pnrn o momento, certo.tudo isso Iria encontrar apoio uo projeclo'
i Amanhii prescnccarlumos legiões do segura-;
[dns illcgnlnieuto c o Thesouro gemendo.

, I.' incxequivcl o projecto .— esta c a mi-, jilii oplnlflo,
¦ mu— ¦

li
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Os orçamentos no
-Senado

I Ml UM ¦
iÉli

JA epidemia do croup em
Bello Horizonte

O governo manda ajiressar osexames nas escolas
•1^Mi.íK^tPft 17 (Se,,vit,° esi"'*,i:i1

itl.i A NOIlh) — Devido te esiar grassando ocroup cnlrç as creanças, o governo ordenou a
jbsccucun do exames nos. grupos escolares eIfFcolas isoladas daqui; liojc inesmo, quando.•su dc-vinm fnzcl-o u 25 do corrente.

üma fallencia
Penha

na
1 Pelo jiiuí 'dn l1 Varo Civel foi decretada
/io.ic ü lnllcncin de O. de Souza & C, firma

Í-stubelccida 

nn Eslrndn dn Penha n. 37(1, n'cqucrinicntò uc Coelho Dunrlc & C, credoresle 1:0339451). Foram nomeados syndicos 05equercnlcs e designado o din 15 de dezembro
.iroxiiiiq pnra renlisoção dn primeira nssoiu.
jilea de credores.

—sjyç*—- ¦*-.

Um voluntário «níiieaçado
e?e perder o emprego

! Esteve liojc 110 Ministério dn Guerra o vo-
jjtinliirki de manobras e empregado da Prcfèl-
Jura, Osw.nldo Vieira dn Silvn, que foi soli-'ctlnr os .bons officios do general Caetano de
Faria, nfim tlc não ser deniittido tio cargo quc..òccupn üaquòlla repartição municipal, por ter

[inltnelo ao serviço os 29 dias que duraram us
ijiiinunbriis,
| A Prcfciturn, no ejue- parece, não acceilou as-justilicnçücs apresentadas por Uswaldo Viei-
.'"•ti nem tomou cm consideração o officio quei-JIlc foi enviado pelo .Ministério ela Guerra so-'lieilnndo, a dispensa dos seus fiinccióhurios

fia dc

,- ios
jfluc los'sein voluntários'-,
.-. <> genorni Caetano de Fari.i pròmetlcu agir¦Mb seniido ile evitur 11 demissão ou mesmo per.*'¦ 'e vencimentos do voluntário acima.

„ueria um fufor e
abandonar a vida

de artista j
E foi procurar o curador(Se orphãos

O 2> curador ele Orphãos foi hoje pro-«¦orado, era seu gabinete, pclfi menor Jn-
se

1 {10*11 cn
1 mn.rgo fez a moça inipressl
l.GC sua desdíiosn vida, cm

•uven.ii.no Paula, que, anteríorihciitc in „v:çprcsentn_rn ao 1» delegado auxiliar, a quem
|ora_ pediv a protecção dn lei, por estar cn-.yolvitla cm um caso doloroso, já diseut-cloe publicado pela imprensa,

li- Hoje no curador de ürphãos foi pedir Ju-
j yenl.iiio, que tem 18 annos de edade, quc lheera um tutor, E no Dr. Itntil Ca-

sionnute narrativa
, • „ , . .  vn üngúogom sim-*lts, ma» cheia de resentimontòs c de triste-

Jj-a. iNurron a sua meninice, que passou 110'¦• '. oin casa de uma familia conhecida,-emuie dc Ires annos, quando sualnlleccu, sem «ruc delia se pre-0 pae, prcslidigitatlor Paula, ate
... então ti mandou buscar seu?y.te, que ti inieiou 110 palco, faüeiido-h passarl»oi' umn sino dolorosa dc vexames, come-

j/Çanelo lambem a inaltrtilal-a pliysieaniente.
|'.,: ^.:V;!"s.a.fi.0CS ílLlc /' ,sel1 !,;le fez, de riic

I
jíi^ilii

ma,'
mu. 

' 
V.-i

íulei'ile mIc
yjirogónilorh

e
n uando

íticeup
%as I

liilllIlCIll
as

r vulto iUie as prestadas na policia, fazia-<>• e a moça, pnrn justificar o seü pro-ao querer mais viver em eom-
.1'. 111.1 daquelle a quem eleve seus dias c

(íei.niidonoii no momento em que embarca-
ffíim pnrn- Bom Jardim, no Estado do llioa.8'111 incnlo, para sempre, desejava renunciari» vitln de tirlist.-i.

.^ Tomando jYor. termo, o Dr. Raul Camargo,ifc Ice arnçoos .dc Jii.vcnUrtn, deliberou no-line.nvJho uni tutor, tendo, antes, iieces.si.du-
H* dl'.' provisoriaiiienle, inlerhhl-a em um*?>• o, até- a no.mençfio tio tutor. A diffi-.£uiii;iele_)(;.!, tremenda. Queixou-se, mais umaG*': ') Dr. .Raul Camargo dn falia que pnde-e nsylos tipropi-iadoii, visto comomenor, que, espontaneamente, nue-

|X*" ""«n-incior ú vida irregular q„0 levavavij.ii" podia sor dada nnmn ,?„„¦!„ _-*  . ..y
jjjiisa ele çtín,

A conimlssão do fiiiaiiça.s do Senado pro-
«eguiu lioje nos seus estudos sobre os orça-
mentos,

O.s trabalhos comcçnram polu votação das
eiueiidii-i que ti Sr, ICllls, relator do orçnmeii-
to do Exlcrlor, nprcscnlou na sessão de
lioiilem.

Todas ellas foram npprovndns, ci.m c.tce-
pção dn rcfcioiilo aos tieldidiiH graluitui, quc
nludii hoje provocou serio debate,

O Sr, Victorino Monleiro falou conlra os
addidos,

—Sfio menino» bonitos, filhos de fiimllius
ricas, disse o Sr. Victorino. üslão nli cucos-
Indos puru preterirem rapazes eompeteules.
Só vão no Itamaraty toinnr café.,,

O Sr, ICllls ponderou epie u Kupprcssão des-
ses logares poderia acarretar indemnisnçCTes
judiciarias,

A comniissão achou quo essa ponderação
não liiilm riiüão tle scr c o Sr. Victorino ac-
crescontou:

—Então funecionarios graluilos, além de
darem n seu serviço ao Eslado aluda vão gns-
Inr dinheiro 110 Judiciário? Não, isso não c
direito. A verdade, porém, é quo esses enr-
ge>s são o cofre das graças do ministro do
Exterior. A grntuidndo desses vencimentos è
mnllo simples; gratificação do 45 libras por
mez c 200 libras do ajuda dc custo paru nm
passeio..,

Posta a voloí, caiu a emenda, islo é, são
supprimidos ot nddldos graluilos dò Miuistc-
rio do Exlcrlor.

O Sr, Ellls passou a relatar ns emendas dc
outros scnndores c a commissão resolveu:

Facultar ao governo a nomeação dos addi-
dos conimerclnes paru os consulados simples.

Adiar pnra « 3' discussão a emenda do Sr,
Gonzaga Jtiyinc que manda dar nos segun-
dos secretários de legação a gwtifienção pa-
rn residência.

Rejeitar a emenda do Sr, Mendes de Al-
íneida mandando equiparar os funecionnrios
cou.iiilnrcs nos dc carreira diplomática, o a
do inesmo senador referente á promoção dos
fiuiccioiuirios consulares.

Quando foi nnuuiiciadn essa emenda ? al-
gtiem ponderou ser necessário estudar 0 ns-
snmpto, o Sr. Victorino disse:

—Nós conhecemos isso nté dormindo..,
E n commissão resolveu mais:
Pedir informações ao governo 6obrc a

emenda dos Srs. Alcindo Guanabara c Erico
Coelho mandando aproveitar os funecionarios
consulares rebaixados nas categorias c nas
promoções ti serem feilas e evitar assim a
nomeação dc pessoas estranhas no quadro,
coníó tem acontecido.

Adiar a discussão dn emendn do Sr. Ribeiro
Gonçalves sobre n contagem de tempo para
aposentadoria de cônsules.

Terminando o relatório sobre essns emen-
das, o Sr. Ellis apresentou á conimlssão, n
titulo clc curiosidade, dados sobre o ordena-
do dos diplomatas argentinos c brasileiros
dos quaes S. Ex, salienta o do ministro da
Argentina em Paris, que ganha Ü.ÜOO fran-
cos, ouro, por mcz, c o nosso ministro na
mesma capital, com 0.000 francos, ouro,

O Sr. João Luiz leu ti tnbelln e salienta
que o nosso representante na Argentina tem
Hii.OOO francos, ouro, «le ordenado, e represen-
tação i 0.000 francos, ouro, para aluguel de
cisa.,.

O PvÉLATOKIO DA GUERRA
O Sr, Francisco Sá, relnlor do onamcnlo

do Ministério «In Guerra, apresentou" hoje o
seu parecer sobre n proposição da Câmara,

S, Ex. faz no introilo um estudo dos nego-
cieis referentes úquella pasta, salientando n
deficiência do effeetivo «Ias nossas fomts de
terra c da parle referente ao material'. Cila
mensagens do titular daquella pnstn c refe-
roncitis do deputado Souzn c Silva c nas quaes
essas defieenciíis são realçadas. Depois de fa-
zer esse estudo c necentunr que na parte re-
fereule no material só temos as fabricas de
pólvora o cartuchos, S. Ex. nnulysn ns ver-
bas c ncha que n proposição da Câmara eleve
scr approvada com pequenas modificações,
que coiicrelisn em nove emendas, tlns quaesdestacamos ns mais importantes, c são:

Mnhdaudo que o numero tle nlumnos grn-tuilos para os collcgios militares seja de 100
para o do llio e 40 para os dc Bnrbaccna c
Torto Alegre;

Estabelecendo concurso pnrn os auditores
de guerra;

Determinando que os pròfcsores adjuntos
tios collcgios militares trabalhem ao envés
dc Ires, seis horas por semana.

Todas as suas emendas foram npprovndns
c pelos cálculos do seu relatório fhz 11111.1 eco-
iiomin. tlc 2il'10?Q00-,

S, Ex, passa, então, n relatar ns emendas
dos senadores, apresentadas no orçamento dn
Guerra e n commissão resolve:

Aulorisnr o governo federal a ceder ao de
Pernambuco os próprios nacionaes mencio-
nados na emenda do Sr. Dantas Barreto, me-
diante indemiíisnçãoj

Approvar ns emendas do Sr.Soares dos San-
los, maâdnndo destinar, da verba votada
2:500í?íiirn o "team" clc "foolbíill" da gunr-nlçíío do Rio dc Janeiro e aulorisnndo a npro-
voltar 11 ti primeira vaga tle 2» tenente deu-
lista o único inferior que não fui promovi-tio, clc.

A comniissão npprovou o parecer do Sr.
Francisco Sa, mandando abrir o credito tlc
8:509$898 para pagamento u Appolinario Pc-
reira Bustnmnule,

Domingos, Arthur
o Daniel

Tros episódios dlsdnciòs
o uma só historia

escabrosa
Ta o Domingos pci» run S, Jorge*.- F, In

ftborrocldo. llmii ''gringa", dl* elle, quizconvorsiir, Elle In aborrecido. A "gringa"
IiisIhIIii, O Domingos puspegou-lllc um bo-
fetfio. SI eslava nuorrccltlo. .< Foi preso c
milundo,

Dntn dahl n tlesgrncn do Domingo»,'
O Arllnir i eochelro...; cm dlsponlbill-

...... .. .\.'.m l"i|''t&ts.i; 
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Arthur Ferreira de Castro, Domingos Ro-
drigues e Daniel Corrêa Carvalho, ot

Ires que "inalavam" o tempo
dado, Um dia leve umn questão com o »ju-
dnntc, inctteu-lho o chleoto c foi preso. Fi-
cou conhecido. Gostou da bravata e outras
vezes voltou ú Detenção,

15' a historin do Arlhur.;
Dnulcl cni um rnpnzole porluguez, qucaqui chegou a tentar « vida. Foi para uma

venda. Percebeu que o patrão furtava no
peso, mus não lho pagava. "Dividiu'' a fé-
ria. Foi preso. Gostou dn malandragem e do
vez cm quando vao A Detenção.

Os ires hoje so juntnrtim nn 8* Prcloria
Crinunnl. O Domingos ia responder no pro-
cesso, o Arthur nppellnr da condcmiinção a
tres aunos e o Daniel defondor-sc.

Foram jogados iiumn sulluha de espera;
os soldados dc guurdn, ca fora, fíenVam a
palestrar,:

Na 2" Pretória ha ura "faxina", o que
quer dizer, um sujeito que trabalha na Iim-
pczn, sem ordenado fixo — o «pie pega nas
sobras.., Chama-se Chico.

O Chico tem uma mala, quc é toda n sun
bagagem. Essa mala eslava na tnl saliuha
dc espera,

De quem espera, o Ideal é "matar o lem-
po '. Os tres presos esperavam. Dahi, pe-
gerem a mala do Chico c nrrouibal-a. Enssim estavam quando os guardas acabaram
a palestra e viram n manobra. Foi a desgra-
ça dos tres. O juiz Linhares, com um offi-
cio, testemunhas c todos os sacramentos
mandou-os no 2o districto, pnra serem nu-
tuados. O Daniel, mais sabido, consola vno Domingos, que mnldizlá 11 "gringa", enusnde toda n complicação. E tnnlo falou, tanto
fiwou, quo elle, que não linha vulgo, ficou
com o dc "Gringa", quc os oulros lhe deram.

\ olturam todos k Detenção já com o dobro
do que vieram..

Esse caso vem demonstrar aí facllidaeles
concedidas aos presos, requisitados cm «í-aii-de numero, diariamente, o sem necessidade
dn Detenção, *;or nlgunr. -Juízos, que. muitas
vezes, nem os veem. Essn» requisições, cm
numero quasi sempre dc 70 e 80 por dia,
exigiriam o dobro dc policiaes paru a gunr-da, o que não é possivel, dando causa n fu-
gns continuas, nindn mais facilitadas pelos
policiaes, que descurnm dos seus devores,

Sii faltava um assalto como o de hoie.
mU—-

A GUERRA
(Mato Iropíis italianas para a <M,t-
codonlu --.
LONDIIES, lf (A NOITE) H Cltogàrain

hoiitiiu do tardo a Salonica novo» ciuiliniwn-
te« de tropas iUMnmis, que furam rvcobldos
no cíc» pelo sciiorallssluio Sarrall o polus lfu-
norart commandantcs das força» llnllanas,
francesas, inglc-ias, rusi.iu v servlns,

(írai.do inuiliiir.il ui-.l.tin no di>>>viiiliiirque
o desfilo da* Iropas Itullanas, accliiinmido-a-i
cntliuslasllcanicatv,
O knlocr no Somme

LONDRES, 17 (A NOITE) — O K.ii.ur vi-
ailou na terça o quartn-fclrn a frente «llemtl
do Ancr«, tende» felicitado «m batalliun da
(iiianla 1'runslaiia pela mineira como so ba-
leram cni Ueaucourt.
As baixais canadenses

LONDRES, 17 (A NOITE) — As ba!*»* sof.
frldan pelo exercito do Canadá, desde o ini-
elo da guerra, entre mortos, inválidos o prl-lionelros atlingom 11 70.000 homens.
O auxilio das colônias francezas

_ PARIS, 17 (A NOITE) r- Os joruac.i sa-
Mintam ns offerlas que o governo umbu «lc
receber dns colonlns c destinadas a auxilia*"
as deepesus da guerra,

A I.ido-Chiiiii enviou sete milhões e meio
de francos, que deverão scr empregados ein
comprar trigo u farinha para os soldados
francezes,

O governo de Madagascar mandou um ml-
lliiln de francos destinado u ucqiilslção dc ar-
tilheirln.

O. quç era e o quc valia a carga
do «Rowanmorc»
NOVA YOÍIK, 17 (A NOITE) ¦— O vapor

inglez "Rownnmoro", dc quasi 7.000 tonela-
das, quc um submarino nllcmão uiettcu n pi-
quc, transportava pnra n Inglaterra mil to-
nelndns dc cobre, 10.000 fnrdos do algodão c
inü toneladas dc petróleo, ácidos, explosivos,
aço c nindn 3.000 toneladas dc trigo.

O valor totnl da carga era dc 8, KW con-
tos dc róis,
A Inglaterra restringe as impor-

taçoes

LONDItES, 17 (A NOITE) ~ Foi hoje as-
sigiiiulo pelo rei Jorge V o decreto que pro-
hibe a importação 110 Itciuo Unido de jóias
c de artigos de ouro c prata de qualquer cs-
pecic, salvo relógios c caixas para relógios.
As «proesàw tio t-Deiiischland»

NOVA YOÍIK, 17 (Havas) .— Telegrapham
dc Ncw-London:"Sossobrou o rebocador conlra o qual abul-
roou o "Deutsciiliind". As autoridades do
porto rcciisnm-sc a falar sobre o necidunte c
bem nssim n declnrnr quaes são as avarias
soffrldas pelo inesmo submarino."

¦ -aw**»» *

ACTOS DO PREFEITO
O Sr. prefeito exonerou, a pedido, Antônio

Ignticio da Costn do logar dc despachante mu-
uicipal c concedeu 90 «lias «le licença, em
prorogação, no commissario do hygiene e na-
sistencin publica, Dr.. Ghstãó do Oliveira Ca-
mnra.

±~. , , ,m{e>i in ,,_

Os distúrbios de alumnos
Pedro II

A tarde, um grupo numeroso dc alumnos do
Collegio Pedro II, voltou a praticar depreda-
çQes nas casas commerciaes da rua Marechal
Florinno, principalmente na Alfaiataria Glo-
bo, onde, como noticiamos cm outra pagina,nggrcdiram o empregado Alberto. Este reco-
iiheceu como seu aggressor o nliimno Pedro Si-
inõos, residente k praia do Retiro .Saudoso nu-
mero 1G, quc foi detido pela policia do 3" dis-
Iriclo.

Do grupo que promoveu distúrbios, k larde.
foram detidos os nlumnos Antônio Francisco
Santos, residente á rua 1). Pedro 11. 2ü, e Drn-
sii Ferreira do Nascimento, residente á rua
Carolina Meyer n, 40.

—9-
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A Guarda Nacional será
effecíivaíiíente força de

segunda linha ?

•iwQ©{3-r.

as'., o u
Sçinos d
ycjiiclla

Os que maSíraíam os animaes
e são punidos

A Prefeitura registou hoje duas müítns de
50fe cada tinia, por lrifracçôo do dispositivo
quc proliibc sejam mallrnlados os animaes.
Os inultãtlo.s foram Antônio Coiu-èa, residem-
le: ú Estrada da Taquara 17, por maltratar
um ninar, c Fonseca c Marques, residentes á
rua Cândido Bèniõio, que obrigavam um muni'
a trabalhar apezar de enorme ferida que o
mesmo apresentava,__ 4...--n.lJJíS.jBa*—

ssallo

como urgia o fosse, uma-cação seria e .rceommcndavcl,
.jUcie iievesso operar-se a regeneração. E por
|mça elas circumstaneins leveiU-_ Ouphaos de: rejiiétlcr

1 cola ele
w -

«fi ,\
Aí

itlcupres Abandouad

o 2o curador
menor para a Es-"os, 

,"r
"¦afr-Sít»—1-

DENTE NA CENTRAL
ras© ele um expresso doramirni! de San ia Ouz

!,A locomotiva áo trem de pequeno percursoMe sam «Ia Génlral ãs M horaao*, com deslind
#íí lia ver
|wi"I'ivü 1
Atraso.' O Ire

is ]•; Jioras e 4 minti-
1 a Sanla Cruz, pouco depois

passado pela estação de Sampnio' 1 aesarranjo que motivou grandera, íiilrc Síunpaio e Engenho No-»•¦-  •'»íuj/(uu v ÍJ|JÓ1.1JJI(J II (,*-

ifwnl °i 1!"Cür£:°, C1".Pequena velocidade. Na
W,i'r. il hn^too hovo, onde o trem esle-

em urna capella em
Nictheroy

Hoje, is 4 horas, um soldado da Força Mili-
lar do listado do Hio no passar na run tle São
Lourenço, cm Nictheroy, verificou que do ler-
rciVo onelc está situada a capella tle Santo An-
lonia saia um incliviituo com um sacco.

Chamado ú fala o larapio entregou uma
faca e fugiu, deixando o volume com objectos
da egi'.èjtt,quohnviasublrnliiclò,póis riclla pene-trará com chave falsa.

O povo boliviano contra o
desembaraço de seus «paes

da pátria»
LA PAZ, 17 (A. A.) — Tendo a Câmara dos

Deputados resolvido augmentar o subsidio dos
seus membros, n noticia dessa resolução pro-
vocou forte ngltnçnclpópúlni',ttSndo-sc rcalisado
aqui. vários comícios «to protesto. Toda a Sm-
prensa critica severamente esse neto da Cama-
ia dos Deputados.
'"- --—¦"¦Tr-j**--- t

As futuras manobras da
segunda divisão naval

A 2l divisão naval, composta elo cruzador
Barroso" e dos "seoiits" "Hahia" e "llio

O senador Erico Coelho apresentou hoje
uma emenda ao orçamento da Guerra, ora em
andamento no Sentido, que, pela sun impor-
tnncin merece ser destacada da secção comiic-
tente.

A emenda diz o seguinte:'•Auditivo. Artigo... Fica nutorisado o po-der executivo n firmai' necordo com os go-vernps dos Estados federáos, afim de integra-
rem os corpos clu Guarda Nacional, nos liiniles
estaduaes.

Paragrapho ... Cabe nos Estados federnes
cfiecluarem o alistamento obrigatório dos bra-fuleiros, natos ou nnturalisados, cm edade cie
prcstnrcm serviço k Guarda Nacional, c comos requisitos exarados lia Constituição da Fie-
publica, tu-t, 70, excepto o paragraplio Io.

Pnrngrapho ... Encnrregnr-sc-n o podercxectiUvo cia instrucção elementar dos corpos
o armas da Guarda Nacional comniissionnii'clo
para esse mister officiacs effectivos diis for-
çns de terra, tio tempo de paz.Pnrngrapho ... Outrosim 6 nutorisado o po-per executivo a despender nté n somma tlc milcontos clc veis, o anno vlndòuro.no sentido des-tc artigo de loi. "

A commissão dc finanças não deliberou hojesobre a emenda visto o assumplo tratar dematéria que demanda estudo.__..,., , ,—t—ammas»-»-— ,. . .—...>.«,.

sessão cia
Câmara

Presiçlcncin; Vcspúcio de Abreu, secretaria-10 pelos Srs -Gosta Ribeiro e .Toão Pernctla.
debutados 

°' :'1,CI'ta :'s Vò c M* iH-esciitcs 53
Lida a aela da véspera, foidebate.
I.ido

npprovatlu sem
o expediente, fala o Sr. Gonçalves Maiasobre a deportação tias populações civis da bel-gicu para o interior da Allemanlia

Passando-se. ít ordem do dia não houve nu-mero para yotaçSes, sendo encerrada sem do-
nouã51lfi;or-ardlSCl,SSa°,12aSeSSÍi0lei™i-

«-CO...»-

mim que^áestlmVvnn 
•,-»l?»'»*L«t.P?''JPa«Mi- Qnaãm do Sul", çomninndadn pelo contra

Pülio* de •Õcntron Vs" f 
c;ití'«0,c,s do líl1- nliiiiranle Fronlüi, deixará o porto desta ca

IPafa eis tréhl dis «f„i,„ív l"'a 1)1!ll(Ie.1,rí",*-!':c P?l»l "» «» '¦& do corrente para realisar dif-
SyHA"'CeniW'^ foreiitcs csercieios nas inunediações da ilha
fi v.in,,-!,/,,* 

" AS H í10-r-as «á3 H « 30. respe- Grande. Nessas manobras não tomarão ,-iarle

Os funecionarios da Fazen-
da e as manobras militares
11 .0 Sr. miiiislro da Fazenda em circularaos chefes das repartições subordinadas de-claroti quc por haverem terminado as ma-nopras militares os funecionarios que 

"to-
ma ram parte nas mesmas como voluntáriosdeverão voltar ao serviço tle seus cargosembora tenham de comparecer á instrucçãoclc tiro, visto como dias e horas em queella £ feitn não prejudicata— iú& iuaa íttribuij^stf»--'-

SAO REbATADOS VAKIOS
PARBCERES

Reuniu-se hoje, sob a presidência tio Sr.
Antônio Carios, a commissão tlc finanças «Ia
Câmara. Relatando o projecto de concessão
de iim credito de 2.861 Í45CÇ975, diz o Sr.
nlaiignbcirn que a commissão se julga 110 tle-
ver de dar, acerca tio assumplo, algumas cx-
plitnções, "já lendo cm vista que se com-
prchendn o seu procedimento, concordando
com a abertura dc créditos suppleineutares a
um orçamento que hontem projeelnra, já, poroutro lado, no sentido de recordar certas nor-
mas, que é dc necessidade sc praliquem, sob
pena cie nunca nos livrarmos dn praga dos or-
eamoulos pnrallèlos, que, n verdade seja dltn,
na vida financeira do llrasil, acabaram por
ler o caracter tlc uma perfeita enfermidade
chroiiiçn". Faz um retrospecto tio movimento
financeiro da administração, em numerosos
exercícios anteriores, pnrn mostrar que, de fa-
cto, sempre temos vivido no regimen cios cre-
ditos supplemenlares, mesmo 110 tempo cni
quc o Congresso votava orçamentos muito
ailos.

O Sr. Maiignbcira junln a islo oulrns consi-
tli!i'açô-.'s pnra provar, afinal, que, em 1917,
cindas ns providencias adoplndug nn respecti-
vn proposição de orçamento, já não mais hn-
verá necessidade tio emprego dc nns tantos
recursos que tanto prejudicam a boa fama da
elaboração orçamentaria,

Foram relatados cm seguida os seguintes
parcecres:

Pelo Sr. Galeão Carvalhal — nutorisaiitío
n nbcrlura do credilo de 5:200? para paga-
incuto dn differeiiçti tlc vencimentos du nd-
junto e dn gratificação dos officiaes docentes
tio Collegio Militar tle Porto Alegre, cm exer-
ciciòs passados; autorisando n abertura do
credito tlc 12;Ü00$, pnrn fim itlenlico ao do
anterior, no corrente exercício; favorável,
com substitutivo; á emenda no projeclo 11.200
tio corrente mino,

Pelo Sr. Barbosa Lima •— favorável ao pro-
jeeto. que põe em disponibilidade o professor
de historia de bellas artes, na Escola Nacio-
nal do Bellas Artes, Francisco Marcondes lio-
mem dc Mello.

Pelo Sr. Augusto Êestauii — favorável ao
podido de licença de Manoel Moreira tle Sou-
za, trabalhador da Estrada dc Ferro Central
do Brasil; mandaudo nreliivar o ròqtieriiiicii-
to dos tclcgraphistns clc Belém, 110 Pará, pe-
«lindo favores previstos cm regulamento (des-
te parecer pediu vista o Sr, Justininno Uc
Serpn); eom emenda, mandando abrir cretli-
lo para pagamento, a Cândido César Lom-ei-
ro, funcionário da E. F. C, do Brasil; nbrin-
do credito pnra pagamento tle gratificações a
funceiontu-ios dos Correios do Maranhão; con-
trarío a pretenções, coneretisndns cm emenda,
da Empresa Fluvial Pinuhyense.-

Do Sr.. Justininno de Sorpa — autorisando
a abertura do credito tlc 27:319S850 pnrn pn-
gaiiiento n um cx-contrn-mestre do Arsenal da
Bahia; nulorisando n abertura do credito dc
40HÇ820 para pagamento n Carlos Queiroz, cm
virtude de sentença judiciária; favorável,, com
emenda, mandando pagar vencimento"» não
recebidos pela viuva do professor José Arthur
Bevi-la.equ.ii, tin Prefeitura do Alto Juvuá; au-
torisando n abertura de credito parti paga-
mento de José Luiz Ferreira Nelto, quc foi
exonerado de um cargo quc oeeupavn, npezai'
de coutar mais clc dez nnnos de serviço, sendo
por isso reintegrado; contrario ás emendas
dos Srs. Lebon llcgis c Moreira da Rocha, quc
consignavam, respectivamente 200 e 100 con-
tos tlc réis pnra pagamento a novos aposen-
lados c pensionistas do montepio; terminiui-
do o parecer por uma emenda no projeclo.
que é o de credito «lc G00 contos á Delegacia
Fiscal «le Minas, para pagamento de inacti-
vos, autorisando o credito de 8.783:968§79Ó
pnra inaetivos, pensionistas e beneficiteelos do
montepio.

O Sr. Augusto Pestana requercu seja ouvi-
do o Sr. ministro da Viação sobre o proie-to
U. 180 de lillC

O OQD8GO DE PROCESSO
- "¦'»

Uma serie de emendas
do Sr, Octacilio de

Camarà
'Ao 

projeclo do Coillgo du Proce-ííO Cri-
minai do Dlslricto npirumlou o Sr, depu-
titiln Olnelllo do CtimurA num serio do eiiieu-
dns, dus qiiaos dostacíimos ns seguintes;"Em qualquer estudo do processo, auto*
du pronuncia, nos casos cm quc esln eleve
ler logar, poderá o Juiz quo o conceder, bi
assim entender convenlcitU', revogar u or-
dem de prisão preventiva c mandar pôr o
ncousndo om liberdade.""A qualquer do povo i lícito representar
110 ministério publico, narrando a (•xlst-uein
de qualquer facto delicluoso c solicitando 11
punição de seu autor, tlei.de quc se trate de
crime cm que n intervenção dn Justiça se
fnçu, por intermédio dc deiiunciii du 1'ruino-
loria Piiblicn."

Niiinti unira emenda sc diz quc UCSBOJ cri-
mes, si o queixoso abmidounr n ncçüo c o
mlnislerlo iiolln proseguir. serú nqucllc con-
demiitido nns custas vencida-, uno podendo,
cm ctiso algum, ter custas conlndus a seu
fnvoi',:"O juiz da execução de senlença poderá
mandar quo fique suspensa a execução dn
pena dc condenuinção, cm decisão motiva-
du, nos ctisos dc multn, reclusão, prisão cot-
lulnr ou com trabalho, por delidos cujo mu-
xima de pena não exceda do quatro num..-.

Desse beneficio não podarão gosta- fiquei-
les criminosos quc, revelarem, pelas cir-
cumstnncius ninteriiies ou moraes do deli-
cto, requintada perversidade, torpeza 011 cor-
rupção dc caracter.

Tambem não poderão ser comprchcntlidos
nessa concessão, os quc tiverem soffrldo
qualquer condeuiiiação anterior.

Si durante o lapso de quatro aunos, a con-
lar da dnlu da decisão do juiz, o bcucfi-
cindo mantiver irieprehensivcl conducln, não
pralicaudo qunlquor outro delicio de contra-
veuçfio, sorá clle definitivamente dispensado
do cumprimento dc peiin, c se dará baixa
do ceu nome do rol dos culpados, e essa
condcniuação não será mencionada nn folha
corrida «pie, a respeito do mesmo, passar o
escrivão do juizo respectivo; bem como não
lhe impedirá que lho seja fornecida pelo Ga-
binele do Identificação c Estatística a car-
teira tlc identificação com valor de folhn
corrida.

Si por qualquer eventualidade, duraule
esle lapso de tempo, praticar o liberado con-
dücüonnl qualquer delicio ou contravenção,
ficará de nenhum effeito n decisão do juiz
c deverá ser cumprida integralmente a pena
suspensa, independentemente do processo do
delicio ou contravenção posterior,'A suspensão da execução da pcua não ro-
leva o agraciado dns demais çousequciioias
cnumerailns na senlença condemiiatoriu.''

A emenda, porém, que sc dcslncn, por ori-
ginnl, é n seguinte :"Haverá uni tribunal especial, composto
do magistrado, a quem pcln lei de organi-
saçáo judiciaria compita o processo c jul-
gainciito dos delidos contra n liberdade do
trabalho, c seis jurados, .sorteados dentre o
corpo tle jurados especiaes, formado de ope-
rarios c iuduslriaes, empregados do commer-
cio c cominorciaiitcs.

Para a constituição desse corpo de jura-
dos haverá inscripção voluntária."

O ministro da Marinha
attende a um pedido do

da Guerra
Em resposta a um officio dirigido pelo mi-

nislro da Guerra, o dn Marinha respondeu
pondo á disposição claejüelle as escolas pro-
fissioiincs, bem como os navios dn esquadra
pnrn serem vlsitnclos pelos officiacs e praças
dn fortaleza da Lage.
*•—¦—¦—•.¦ -ii —¦¦ ,•—¦—— »¦ mmtyi^p^¦¦¦-,— —M... ..—,.

Ecos das manobras
caça til©ices s-sps^sseMíia

contra o generaS Tâio SEs-
céfoar*

A reforma judiciaria
no Senado

tlfec undii para ilscuilr u reformn JudiciáriaUiiHil» dos debates n commissão resolveiíppruvnr varias cineudu» dentreuc.-.tncnmos ns gogulntcss
Creanelu jnn'j ,,111 lognr dttilo ele letras.
Augiiiciila.i.lo de ir. paru lü o numoro desUcsçinhargiiiloies ,1a brio do AnDeUnoihr

pttSn^.....1. •>11,es ° oulro exercera «. cargo tiopre curador, pnra cuja iiomeneuo o ,»-,,,
podo «provclliir o proourador ge .1 SCndu èZbradas om sollos ns custas (fui ii, tem nclunlmcnto,

AiiliniMiudo o governo a rever „ '
dos taliolllfics o escrivãessimplifica

(IS quiii-l

lielnl de pro*

compo-
ruiiilarli»

de Justiça paranmi! tinir o processe, cm vigorDlstribu ndo ú officiaes tle Justiça nnrn cn-

oslovelladoi os t.cluaes officiaes, sendollins antigos para ns varas tle cIIloJlo.
nr^T»ÍI,,l!^cl0 quo (,'' Pwmoloroí servirão10 Jury ciulti um pelo tempo do 11111 11 e/começniido pele. mnis antigo '

(intcrdielos) será fci.o° ,„C(fl „ftH'df^gg
çno pelos dous escrivães do orphãos!

Gericinó, campo de
instrucção e de

manobras
lisposiçuo da 5- rçgiíío .niíi.m- a"f ze„d7'dS•cricinó pnru ser adaptada como com o o 1, s.ruçção e inanobras «los corpos nquartolndòs
^J»?to\.l»eUn»nr-Sc.k 

'deste 
servi™ 

*

os
pelo

nesses

di^ivãoadi,CG-,1^^,e ^}»™tou pôr a
Gericin'
trucçãü

eo|üel 7««jlo ATta,"».^ daSSilvrV,Ç0 '
Os corpos ila Villa Militar, que faz „,„ Cxei*ciclos .•aquella fazenda, passarão Slgfazenda de Snpopemba, que soffrcra reunie^ft^SS^0' lmi,bCm «"«'*» -
O Minislcrio (Ia Guerra empregaráserviços operários civis.

Uma mensagem presidencial
O Sr. ministro «lo interior transmittiii &

Çamara dos Deputados a mensagem presi-
1 ffiottnn0 

a ab«rtU,'a (l0S C,0tlÍ,OS dc1.Ü10.9J9SJOO, o estorno it-j 1 ¦1:300*000
c o especial clc 120:000*000, suplementa-res ás verbas do orçamento vigente.n"r~ -
Foi reformado o almirante

Huet Bacellar
9 Sr. presidenle da Hcpiiblica osslgnottHoje 11 tarde decretos reforihnudo o ulmi-mnte graduado Huet Hacellar Pinto Guedeso graduando em almirante o vice-almiranteOustuvo Gnrnier,

-q***O0aãii ¦

Uma modificação no ministe-
rio argentino

DUENÜS AlltiCS, 17 (A. A.) - Corre aqui,com insistência; que o Dr. ,losé Salinas mi-mstro dn Justiça c Instrucção Publica dei-xaru10 niinislorio o será jiomeiido presidente)tto Conscllio Nacional «le Udiicnção indo oc-cupar aquella pasta o deputado Di*. -Jõsè
Cantilo.

^gg^E» ¦

Exoneração e nomeação na
Justiça

O Sr. ministro cio Interior exonerou obacharel Antônio Pinto do Areai Souto ctologar clc segundo substituto do prefeito doDepartamento do Alto Puriis, nomeando parasubstiluil-o o Dr. Flaviò Flqriano Baptista.
" " 1 -irnrairT ¦' 
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is obras da aSa es-

0_ general Gabihò Besouro, comninndarilc
dn 5" região, concedeu licença ao coronel Je-
suino tle Albuquerque, cominaildaiite. tio 50'
batalhão de caçadores, pari representar fcem--
tin o general Tiio Esco.bnr, cpininanilante tiú
ü" brigada dc iuf.iiitaiia.

Como acontece em. casos semelhiinUs, para
que haja liberdade de aoção da parle do
queixoso, o gouorhl Besouro mandou nildir ò
coronel Jesuiuo de Allniqiicujuo no Quartel-
general dn 5" região, tiraiulo-o assim da de-
peüdencià directa cto general Iiscobnr.

Prende-se essn representação ao facto de
ler esle general criticado o desenvolvimento
do thénia de. quc foi incumbido o 

'56° 
de caça-

dores durante as ultimas manobras.
- - —• ¦ -i mU— ___________

Mislas t@i®p'_|B__i®_s
O deputado Alberto Maranhão recebeu tele-

grnniiho ele SunPAiinn de Mattos, no Hio Gran-
de do Korle.no qual a população desta loònlidn-
de congratula-se com S. Ex, c dú cónln dos
festejos nli rcnlisndos pela inauguração dá cs-
lae.-ão do Tclcgrnpbo Nacional, sendo aeelama-
elos os prpeeros da politica do Bstntlò pela rca-
lisaçãò de íiiellioramcnto de ha muito dese-
jado.

¦ "-— ' » »<3»l*m ni

o uuarte!

ras promoções
Reunida hoje a comniissão de promoções

do Exercito, foram feitas as seguintes pro-
postas: rf

Nn nrhin de cavulhria—Com o ínlleeimen-
to do capitão Arthur Júlio Alvares Jardim,
a 15 do corrente, conforme publicou o bole-
tim do D. G, de 10, abriu-se uma vaga deste
posto que, por terem sido as duas ultimas
preenchidas por estudos, compele, por anti-
guidndé, ao capilão graduado .lulio Augusto
tia Silva, no qual cabe dnüstficnção uo qua-
dvo siipplemenlar,

A vaga tle 1" tenente resultante desín pro-moção compele, por estudos, visto a ultima
ter sido preenchida por antigüidade; no 2"
tenente Alccbindes- Gavlc-s Pinto,

Nn vaga de 2a tcnciúe resultante dcsla pro-
looção, deve ser incluído o U-1 tenente Atiro-
gildo Pereira da Gtiiiha, transferido cia in-
fnnlaria por decreto de Vi tlc- julho ultimo.

Nn arma tle infaiilíU/á — Com ri trn.iisfc-
rciicin dos segundos tchenfes Antônio de
Alencnslro Guimarães c Ubroyne Ui.is Vnt-
guny para n arma de cavallaria, por decreto
de Io do corrente, abiii-am-si: duas vagas des-
tc posto que competem nos aspirantes a of-
J'j'cial Alfredo Soares dos Sanlos u AugustoSoares dos Sanlos.

dc

Campo Grande repila
Ao Sr. coronel Honorio Pimeiiicl, autor dn

; creaneli) um curso normal em Cnihpp Gran-foi tyausmittido um lelcgrnmmn tle agra-
I O desemoeuho I ^cim??t-òí.l',01; ilm:i commissãode 

"morndore

^W-Ui.seuipeuj.10 ^daquelle dislneloj, «u* Wiiubil*
\ jnelhora w_»nt«,í.. ..JftW :*Mê

O
Pela manha os bancos, cm geral, declara-iam que sacavam á taxa de 12 ti, Após a ribor-

Utra, o Banco do Brasil passou a operar, parao merendo legitimo, á Vi 1,32 ti, E assimos
nossos bancos arrastavam as negociações do
din, paru, ao fecha mento, tornar-se mnis frn-co, vigorondo apenas as tnxns tlc 11 31(32 c12 d. Não houve negócios para t-slcllinos, osvenuedorts offõi'eciám-n'os a 2Õ?700 e os com-
prndores a 20§550. As lelras elo Thesouro fo-vam adquiridas com 3, 4 c 1 li ale rebate.
ü movimento dn bolsa foi bem regular purai-s apólices dn união, tendo sido vendidas ns
geraes, antigas; cm sua maioria, a 832?. ns dnèmissno de 1912 n 820§ e as ele 1915 a 805$Dos_ papeis de especulação, venderam-se: 100íicçocs das .Loterias, a 13§, 200 dns Docas tiaBf.lna a 28|500-c 40.0. dak Minas de São Je-wr.';mo, fc_a8ÍOO£»-.--—¦ **-*- •--

Em aviso baixado o ministro da Giter-ra aitlorisoii a disitribtiição clc 3:'000f5 paraoceorrer ao pagamento das despesas qucvão scr feitas com os reparos de que néces-sita a ala esquerda do qiiartcl-geiieitfl. da
praça da Republica.

—fn- »

O Manoel aggrecliu a Maria
a socos

Por uni motivo clc somenos iniportaiiia
Manoel Honorio, pòrtuguez, tlc 23 turnos'
empregaU 0110 commercio, aggrctíiti a so-
cos esta tardo Maria da Conceição, sua
patrícia, Ambos moram no morro' da Fa-
v.ellii, onde sc deu o facto. Maria foi me-
clicada pela Assistência e Manoel Honorio
mctíido no xadrez clò 80 districto.
*•" ¦¦¦—¦'¦ ¦—-¦—— >—«ISS $£!»•¦—• __,

Aggredii! o empregado
0_ empregado da casa Barbosa Fretas,

joad Severino dos Santos, foi hoje .por,
questões dc serviço, aggredido por um' so-cio daquella firma, cie nome 'Antônio Mc-
nozes. A policia teve conhecimento do ía«
cto e abriu inquérito.
"' ¦ ¦— '¦- a n-*ea«&_*c—•> ,..—¦„....._,. ¦¦«o "

O CAFÉ'
Apezar da bolsa tle Nova York ter fechado-

hontem em alta tlc 1 n 3 pontos e ter á aber-
tura dc hoje denunciado a nlla de mnis 2 11

.8 pontos, o mercado de café entre nós abriu c
funeciouou ainda lioje no preço ele !Ií;Hi0 porarroba, pnra o t.vpo 7. As vendas cio eíia som-
moram -1.292 suecas, sendo J.liáU pela manhã
e 2.010 110 correr do din. Honlcm entraram
l'0v.66.7 saccas, embarcaram 18.33G c o "stock"-
ficou sendo de 345.400 suecas.
SSS-S-5?3---S5--------------?-! __! ________ ^^^^^'^^^¦^''''¦yjTT-gE-^rj

de Ernesto'
Souza

Curam hemorrhoidcs, males do utero/ 1
ovarios, urinas e a própria cysíiíe.
" ' ' "' "'" "" ' "" -I- !¦¦ ¦--¦¦¦¦ .1-11 I |»

A nossa casa executa o v
que neuhiiiua outra con-

seguiu executar:
Moveis artísticos, sólidos

c confortáveis,' \

laríins & C,
01SI8i'¥ES, S.Qf4Í-43
OUVIDOR, 93-é5BiB

o ' Imparei nl" recebeu o seguinte tele<
grnmtaa: "O governo do listado dn Rio Granidc «lo Sul embargou a sentença do Supremet
fribunal, nrorognndo o contrato dn I.oterit ¦ t

SEM COMPROMISSO
BB6-5DB3HB !2 'J«í_Jíií-a**s_onoBsssxnrtiw_r_^

Visite V, Ex, a .nossa exposição de rno-
veis, verifique os preços e condições cie
pagamentos, Lç pobiiier =s_JluA_.ÇhJle 31
Ajitiga ^jiid-ü,-'""
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4 A NOITE — Sexta-feira, 17 do Novembro de 1910
LOTERIA FEDERAC
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MME. YVOlMWE
Vldil iPnrrlvcr de Paris, nvcc un grnild choi.v

ile robet, clc,
h: \ ims l'Ai..Mi:iit.\s, 11 •Doinfdgo)

O íLopes
I'.' .piem <lí a loitun.i mau rapidn uai loterias eode-

reco niniorc* vantagem ao publico.i"á*a iiiatri", rua Uuviilor IM — Fillnoj üuvlüoi181;_-Jiiii.ui.iii, 7'J; Primeiro è- Março, íiü; l, üslifcioilcriá, 811; General Cumaru, M'i, — S, 1'aulos rua ijiiuizc
do .'.'oieniliro, BO.

¦ ni 111

fir. Casai o á Silva
Moléstias tio pulmão, li. Uruguayana

Das 3 ás 4.

Na rua da Coruja.no Retiro
da America* houve uma

scena de sangue
Hoje, ccivn dc uma hora, na rua du Coruja,

nn logar denominado llvilro da America, huu-ve entro iloip. Indivíduo*, dvielimlficnilos uma
«cena do mukiii', cm quu um dellcs tombou'•iíivciiii-iiIi' leriilo a bnlii, no thnrax..Josó l.iqi.-s, conhecido pelo vulgo dc ".Tono
1'olxolro , « (lornldo Miielindo de Oliveira,
que iillciiilc pulo npjicllldo dc "Cura du Ca-
ynllo', silo dous desordeiro* temíveis. Aquel-
In linr.i entre aiiilios surgiu uma forte cou-
l.iulii que nó Iciiiilnou iiuniiilo Jonê Peixeiro
proMrou por terra com diversos tiros "Cnr.-i
uo Cnvnllo",

(,»iiiiiiiln a polida do 10* dlslrlclo compare-ecii mi local, to chegou n tempo dc pedir soe-
corro» pnrn a vletimn, visto quo o criminoso
nio a esperou pnra «cr preso e ovndlu-nc*

Apresentando dous ferimentos poi' proje-clls dn giirnicliH. foi "Cnra du Cnvnllo1* «òc-
corrido pela Asslslcncln o recolhido A .SnnlaCa-n em estinlu grave, No cartório da delega-
cin f»l abcriii o cIiisbIcõ impivrito.

¦***•**¦•

o segundo anuo d.i Faculdade Li-
vrc dc Sclenclns Jurídicas o Socines
comida a todos os parentes, eollegas
e amigos (lo acadêmico OASTAO CAL-
MON para a missa qne, pelo seu des-

causo eterno, manda resar, ás 'J 112 horns, na
egreja de S. Francisco de Paula, ninnnhã,
1'' do coiTcnle, sclimo dia dc seu falleci-
mento.

í

. -awpi ¦ ————,».

RiriiAiri
et "-**(

/.jjt.^'..;- í&^lláki \
('\ t&t-irmtí ¦ ?•£?>**?% ¦ \

I DOMINGO
W i&Mt

O aoxiho deIsaao
O Gniiiicu'. «quvllo trecho du rua Lins deVn-rmu-eilos, mesmo do dia i solitário. Lm

policial pnra nli dc-laeailo, h praça ytM dnli* dn il", levando a obrlgncilo do policial A ti-rio, postou-se a um canto c ficou nllcnlo. Pus*sica um o cllo olhava, com 11II101 oh-crviido-
res, Passava outro c o policial mlrnvii-o doalto n Imlxo. I)c repente o pullelnl deu umsalto. Approxlinnvn-üe um homem carregou-
do Ak costas um grniide micco.—• Quo Icvns (.Iii 1 '

rapeis velhos.
(!ocorocól,.r
Kra lim gnllo quo cantava dentro do sacco.
Estava tudo perdido. O pollciiil prendeu ohomem do sacco « o levou parn a delegaciado lll" districto', O cnminl-isnrlo mondou ohomem abrir o sueco. Parecia a arca do Noí.Cm Riillo, vinte c tantas gnillulias, perus, dous

putos..,—¦ Ue onde vinhas e pnrn onde ins 1Ia vender isso. Tivu um Minho. Quandoacordei vi perto de mim essa sueco com a bi-cliaraihi, l'ina vn/. oceulln me dizia! Vae vou-dei Isso, O dinheiro, fica lu com a metade 6a nutra melailc dá ,. nlgiicm.liem so vil (pie tra souho, porque ngorn
vãos i para o xadrez,,

K o coiniiilssnrlo tonjon o nome do homemdo sacco 1 Isunc dc Oliveira.

O poder do "muque"
" ¦ • • -

Quebrou um braço
A '{ipnrtga alcgr« Dallla Silvn, cm «un

cnsn, o convciitlllio da rua Joaquim Silva
11. II, testi-jou uniu data ('iiiilc*iiei. II hebeu
de mais. Alta noite, o rapaz i*ue com cila
cstnvii, Alberto da Silva, leve uma mau,Dallln, qui'! iirrcnitsi-ar-llic os .ippaicliii.s
ilo utollctlo. Alberto sc^urou-n (,• maiiúuu
que um Kiinnfa-clvil fosse cliamailo irar ou-
tra rapariga. Nesse intcrvnllo D.ilila tanta
força fez pnra sair ifo «imiquc*- dc Alberto,
que quebrou um braço, A Assistência a soe-
correu c a foHíia usbTm registou o caso.

' *¦¦**¦ 1
Doenças do apparelho dlrios>ilvo e do svslema nervosa. —

.'¦ilos X. — Ur. Renato de Souza
Liopes; riu» S. Josí, 39, do a ás 4,

m—
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Llnipatlot' o polidop univopaal
EWl TODA A PARTE

-«•;->•-•-

-A .loão llru//.i c sua filha Zlllnha
avisam a Iodos os parentes c amigo:.
que a missa de sétimo din dc seu es-
trcmeeldo c desventurado filho e ir-
mno liDMUNDO su realisará amanhã,
Mihhado, ús y 1,2 horns, ua egreja do

Sacraiiiehlo, OiiLrosiiii, nunsitestam n sua
grnlidfio profunda a todas as pessoas que
jlics ministraram conforto e provas de ami-
snde, dirccla ou indireclainente, lis quaes não
íor dirigido outro, ngradecimeulo por falta
l! .. (lIlilTl Ç.l,

Braxilia dc Oliveira Goulart
O gciicral Aristidcs Goulart e cs-

posa, Alzira Goulart, José Carlos Ca-
lii-al c esposa, Domingos .Marques
Ferreira e filhas mandam resar uma
missa de Irigesimo por alma de sua
mãe, sogra e avó D. BUAZILIA DE¦:iHA GOULART, amanhã. 18 do cor-

ás 9 horas, na matriz de Santo An-

Conselheiro Veiga Beirito
(1'ALLECIDO EM LISBOA)
A vLiva Manuel Carneiro e filhos

fazem celebrar uma missa de setinii)
dia amanhã, Sabbiído, 16 do corrente,
ás 10 horas, na matriz da Candelária,
por alma de seu irmão C tio FRAN-
CISCO DA VEIGA DElflÃO. Convi-

para esle acto seus parentes c amigos,
iá agradecem.

José Bonifácio da Silva
O eapilão de mar c guerra José

Estevcs ila França Pinto, Archimedcs
José ila Silva e familia mandam ce-
lebrar missa de Irigesimo dia poralma do seu sempre lembrado irmão
.IOS1*' BONIFÁCIO DA SILVA, As 9 1j^

de amanhã, 18 do corrente, nn egreja
Francisco dc Paula.

D. Maria Emiíia de Campos
Sua família e parentes participam o

seu fallecimeuto c convidam as pes-soas de sua amisade para aoempanha-
rein o .'.eu enterramenlo, que terá lo-
gar amanhã, 18, ás 9 1|2 horas, saiu-
ilu o feretro do Hospital Nacional ila

praia ila Saudade n. 230 para o cemitério de
S. João Baptista.
mmmmttBKSmmmWmmW]
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DOMINGO
Para gáudio da petizada

ACK
i*ni matinée infantil

. Aos Petizes:
Nesse ili.i a espera será um novo

divertimento no Sálao do CINE
FALAIS, onde o chimpanzé-

moleque espera em carne e osso a
gurysttilii parn cm sua honra fa'/er as-.tias mais engraçadas niomic.es e

J

JACK 11a tela,
JACK em carne c osso!

estação de Andrade
Araújo atacada
O fuzilamento de Miguel

(laiToíe
1 ?âYárÍ.'J0ÜA'?!'ü,| -J ^-••v-ço csiK-cinl dnA .Nülll-.i — A cslaca.i de Audrude! Araújoloi atacada por vngnbUiidos e desordeirosdessa capital. Sé-Jtilu daqui para lá uma for-

ça policial c outra deve vir de Niclherov poissc torna necessário garantir a população alar-niada. Ksse ataque á estação referida se pren-dc aos fados lamentáveis lá oceorridos hadias.

A bdssi do flntordssa

l)ü ERK-ESTO SOUSA
-»—<»*B-—

— CIUiOSOTAUO —
Droncliiloí, Iluu.|iii-'«<-, Aslliaiii, o lu-
Lerculose 'puiinuiiar.

PrimcirqdeMnrço 11

Domingo na matinée infantil
pela ultima vea! **«

da mio
dc-rie

Um cyclone passa pela
cidade de Rosário

—.—»
Enormes prejuízos e diversas

victimas
BUENOS AIRES, 17 (A. A.) - Com-

mnnicam de /«Josario de Santa Fé, que, hon-
tem, .1 noite, um cyclone passou sobre uma
parte daquclla cidade, causando enormes pre-
juízos e fazendo victimas. Faltam outros
pormenores,

Concurso de robustez
Ko próximo dia 22 cômhfembíji o Insti-

tuto de Protècçâo á Infância da^ visinha
cidade o segundo anniversario da.sua In-stállãoãõ, com uma sessão solemiie a quedeverão comparecer as alias autoridades doEstado, havendo em seguida distribíiiçãó de
prêmios ás creanças classificadas no con-curso dc robustez a se realisar na véspera.

As inscripçoès para csie 'interessante 
cer-

taincii já se adiam abertas, devendo os in-
teressados comparecer na shk do Instituto
á rua General Andrade Neves, 230, das 9 ás11 horas c das 14 ás 10.

Reiinem-se segunda-feira, 20 do corrente,
as Dama9 de Assistência A Infância, paraultimarem os preparativos para a tocante
festa dos pobresinhos de Nictherov.

rn—*

tf Deveria toda cnsa que vendi' óptica ler
uniu Instnllnçilo especial pnrn o exome do re-fracíoo, nfini dc evitar o grande perigo quocerrem ns pessoas que, precisando inuiltas
vezes da Intervenção da um medico oculistn,llnntiiin-se unicnincnte a escolher ns lentes
pnra scus olhos, dn fôrma a mais condemna-iln.c perigosa. A Casa Vieitas, com a Instai.laçSo do gabinete ua sua sccçflo de óptica,parn o exame da vista, o qual é gratuito, veiu
preencher perfeitamente, ns condições neces-snrins. prestando a muita gente, sem disliu-cçflo de» classe, o mnis consciente u liicstimn-vel serviço. Com o exame dc refrncciTío veri-ficn-se quando o cliente precisa unlciinicntcusar lentes ou si devo subnicl(cr-su a 11111 tra-
lamento especial: no íiriinciro caso, sabe-serigorosaniente qual o gráo dns lentos a usar.e no segundo easo, aconselha-se, imnicdinla-menle a Ir a um medico especialista,

A Casa Vicllas pode provar que no sen g,».binelc, A rua da Quitanda 11. 'J!>, já se sub-inelterani a exame de rofrãccUo 21.000 pes-soas, cm dous annos.
' TTt -

ERNESTO SOUZAi-JSpepsi". .Mas digestões. In-nppctcucicij enxaqueca, palni.
n „ •. n '"'•'fiV.0-' riga*lo. hileilinosDeposito—Primeiro do Marco 11

11

A r-saalâo tio ftoatem
no Ao. C. Di

fliuulii.se liontom, cm sessllo scmnmil. o
Aero Club 'Rriislleiro, sendo os Irabnlhus pru-ildidoi pelo cuiiiineiidador Qregorlo (inrcla
Scnhrii,

Approvudu a inlu da nuiilAn anterior, oscervliirli» procedeu a Icllurii do uma com-¦íiiiiilenviio do onguiiliolro Kennedy dc Lemos,
Informando iicIiiiiuih-sü coiicltililo» os Ira*
bollios do coiiitriicvÃo dos "hiiiignrs", ua
riuln Vviiiielhii, inandiidos ctllficin* peloívliulor Siint.it Dumoiit e por elle uffereel-

..* no. Mt(* (:,ul)> \ma •lllu cS*ift '•oclediiile,alem da hscohi ilu Avliu-An, que iictualmciile
fiuiceloiia nu Aerodroino du» Affonsos. or-ja-nine um curso do pilotos de li.vdru-nviócs.

O eommeuiliidur Seabra, usando da pala-vra, elogiou o gosto patriótico do offeriniitée, referlnUo-so A futura escola, mostrou-seaiilmiido pelos novos destinos da nvliiçflo nn-clonnl, Ao terminai', .1 orador, nn Intui'..1 deiiiaiiifestnr 11 adiiiliiieilo pelo aviador p.iiH-Cio, proiiox & iiM.eiiililcn que os novos "linn-
gnrs'* tivessem a ileiiomliincno do llniigars
Santos Diimonl, sendo 11 pivpoMn iipjirovn.
dn uiimilmeinciile.

I'm seguida o direclor technico Informou
que (".líi sendo ulli unido uns officinns donerodiomo a reforma de um hydroplnno"Uirliss", iiiodcln soinelliniitü nos usados
pcln nossa niiirinha du guerra, pnra que deu-
Iro em breve seja ulillsnílo pela nova escola,
llcfcrlndo-se no iiiosmo nssumj In', o Sr. Do-iningos da Silvn, Ihcsoureiro du sociedade,deu conhecimento A assembléa quo JA se
iliba cm construcçfto 110 seu Cstitbclcclmcnto
umn "bélico' paru esse bydro-avino.

Ainda oulros • ...ímpios foram discutidos
e. fiiulos estes, foram lidas e itpprovadils ns
propostas (pie mandam Incluir como sócios
os Srs. dcpulndos Gonçalves Mala e PedroMoueyi', Dr. Floriano de Lemos, AlexandreLuiz Foiltcnellc, Cil Itoeha, Cnrlos Coutinho
o Francisco Gonçalves Vieira,

iiiiiiiiiiii
—. iNo Matadouro do Santa Cru

Abnllilos hoje! 633 ície*. 85 poivóv y4 c»i>.nciros e ai» vitellos. ' \ > • l\!
Marchantes 1 Cniulldn li, do Mull... c.i r. o

<c 0., «7 r.| l.ima (t Filhos, 08 r., 5 p. c l]Kv.i 1'iuiicl.u'i) V. Goulart, -lü r., ,'tt p, B in v.»J0A0 PJnwnta de Abreu, ai r.J Oliveira lM '
mãos & C„ 118 c, e 10 p'j Uasllto T.u .r "S
y.l ü, dos Ilclnlhlslns, 8 r.: 1'ortlnlio \ CíjJ80 r.; Iwlgiir de Axevcdo, 21 v.; ftruande-fít Miucoiiiles, II p.j Augusto M. dn MollnDll r... 18 e. o 0 V.J P. !», UHvtlia fi c , ;i,'}

e Sohicir.i 1
Kur.iin rcjollndos! II 2,1 r., 5 1,1 p, c .1 \vj]Foram votidldos*: ai rcuesi cõín 0.8UÜ i.n..>', |e 33 frossiiriis (lo rezes. •, J"Slock"*» Cândido 13. de Mollo. Hia r.: iitn.
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Exames primários

Tendo começado a 23 do mez passado,terminaram a 10 do corrente os examesde promoção de classe na oitava escolainiNta do 10o districto, sob a direcção da
professora catliadrafica D. Ataria CarneiroOuiione.

O resultado foi o mais satisfatório pos-siycl, tendo todos os àluriinòs, desde o loao 4o anno, revelado grande aproveita-

ourava o senhorio
O spldtido ila 4" companliia do 2' batalhão

da Brigada Policial Gregorio .losé Dohiiii-
giics residia ha ilous annos e meio nos fun-dos do armazém de molhados denominado".'.rniazcni Tébú", de propriedade do iic-
gocianle Joaqiiiin Hoberto da Cunha, no lar-
go clc> Oetaviiino, em Jlailureira.

Desde que esse soldado sc mudou para ali
que o Sr. Ilohcrlo de quando cm vez dava
por 1'altn dc regular quantidade de merca-dorias.

Ánte-Jipntem aquelle negociante, como ide praxe nos grandes feriados c domingos,iechou a sun casa ás 12 horas, resolvendo daruni passeio, o ipie fez.
Pela tarde, porém, como que impulsionado

por mu preseiilimènto, o Sr. Hoberto, já cn-tao, em passeio lcmbrou-sc ile ir au seu esla-bélecimeiilo. Chegou, abriu a poria, entrouem companhia dc um amigo e qual não foi oseu espanto ao deparar com varias mírcado-rias revolvidas pelo meio da casatrando qnc nlgucm ali estivern outaxa.
Dirigindo-se mais para o Interior da casapróximo a uma pipa de álcool, rápido dc1 - delia saltou o soldado Gregorio

HOJE
J^ todas us iieilcs extraordinário succcí-

CABARET RESTAURANT-DO-
.CbUB TENENTES DO DIABO>Ú=* AY.'lllO BltANCO 170 mi^St

0 mais elegante por excellcncia desla capital c
pnilc soiiiuiile se exliibeln os melhores artistas ilovalor incontestável; sob a direc-iiò du inimitável
ttibnrclicr A.NDltli' OUMAiNOIR

Conforto c luxo em um meio eliic onde sc apre-ciam a Ai lie o Bello.
YE1IA LVS..,, Notarei dansarina elassie*
Ccrmj'—¦... Cliauteusu à ctictiuu
ApnçliiiicUe... Estrella mundial
lSIçclra  Cantora liespanhola
hositil  Cantora mexicana
flor dc Cuba.. Cuntora liespiinliòla
Ucliiionle  Cantora internacional

_ Variado corpo dc bailes. — Orchestra ie primei-ra ordem do que liiz parte o Itlil DOS O-mCyjlBAMSTAS"Thomnz Zackarios |Brevemente novas estréas clieí-nJãs Ido BUENOS AIRES. "I

Ivvtariixo
•J

Liquido para limpar metaes.

numa cama «Certa.)
Ml. Uruguayana.

DORMIR
é prolongar a vida.

Uma nova casa de
saude

Realisar-se-á depois de amanhã, ás 10 lio-
ras, a inauguração da e'asa de sáiiilé queo Dr. Crissiumn Filho acaba de construir
á rua Riachuelo, 302. Esse estabelecimento
é destinado exclusivamente aos doentes de
cirurgia.
••—] — ¦' m»m « .1 ,. -

Dr. Aefíiemar rie Mem
Advogado .

Escriptorio : Itua dos Ourives ni HS, sob.
TELBPIIONI", iNOJlTI* 2,050

-»«*«¦

Mortos covardemente a
punhaladas

Madame, mademoiseíle
O maior encanto da mulher 1! uma bonitacutis; é ura dever tratar do sua belleza econservação^ Tendes peilos uo rosto ? Sof-treis 1lc espinhas e outras impurezas da nel-le ? Vmdc ao Instituí Physioplastique, díii-«ido por Mme. Graça, e com o tratamentoscieulifico.ahl npplicado vos curarcis. Qsmaravilhosos productos dessa casa. uma vezusados, não podem mais ser substituídos poruenhuns outros. *
Experimentao e ficarels admiradas dos re-sultados obtidos. ¦

DfSTITUT PHYSIOrUSTMUJE ¦":
Rua Uruguayana n. 41 -, 1» andar

produT 
follietos c-tPIic''ltivos e catálogos dos

Mais uma das grandes
dominadòras da tela:

As exéquias de monsenhor
Alpen

Na matriz do Sagrado Coração de Jesusíl rua Benjamin Constant, realisaram-se, pela

ftm BráLfcfeSfcíal B\

imm\\\\\\W<í0^'^(mmmmm*/' ^mm mWVm

\Wkw' ^^ m mmWL\
ITH mtírW '- -SSmwk Wmi\

*iUÜ. Total, 2.660.
No cmreiioutu de 8. Dlogo

O trem cliegoij á liom,
Veuilldos: llll) 2,\ r., 70 ;t,l -»,', *J-.' c. c :iii <*,. 

'
Os preços fiiraui os scguliilcsi rezes, du *Úii

a t-tl-id: j>orc..s, dc 1*100 11 19150; cariieiros, ,de 19000 a IÇiJüO, c vitellos, dc sinm ;, isiiiiii.', -
Nula — Nos ovinos vieram incluídos' seis '

caprinos, sendo iiunfro dc Augusto M. da Mui-ta e dous de C. 13. de Mello.
Ko matadouro da Tenha

10 rrezes.Ah.ilidas hoje!
Exportação

Pnra exportação, foram abatidas u-ni,cm Sniiln Cruz, e remcttldits hójc parn m nr-mnzehs frigoríficos do cács do porto "lll re.zes. .
A comihlssfio medica rejeitou unia. I' '

MANTEIGA PASTÊÜflISADA à^£
CASA ESÍ,EhAXÇ.\ — 7 ÜE SBTESfOUO, 70

-*s*t--cunri «bi
ás 9, na egíejii
Maracanã; Uen-
Saulv. Affona

a poderosa interprete do amor,
em cinco actos empolgantes

de paixão

as exéquias por alma do vigário

Escrcvc-nos o nosso
Iguatu', 110 Ceara' com
rente:

correspondente cm
dala ile Io do cor-

03EI JgliZ

ciemons-
ainda cs-

"Sr,
fineza
um
Juiz

redactor da
de publicar

NOITE
seguiul

r-. Rogo-lhe a
reetiíicaçào a

11111.1
divide a

, (jue ja¦líiv-.-i passado mercadorias uo valor de 50IJ000(Io armazém pnrii sua casa por meio decorda suspensa de um muro numesma com o armazém,
ímnicdialámciile o Sr. Robertocou o fado ao commissario Braga,2o' districto, (jue fez sciente dócommando do 2» batalhão, onde

,so o soldado ladrão une, emqminlo¦procurava ns auloridades, Insira

communi-
dè dia ao

oceorrido ao
sc acha jirc-

o Jesado
liara o(jilarlcl.

O Sr. Ilohcrlo calcula o seu prejuízo, desdeo primeiro ruulio ale agora que descobriu oJnilrao, cm cerca de dous côntòa de réisEsta aberto iiujnerlto e jjarecè ipie Grego-rio será expulso das i'ileiras ira Brigada Po-jicial.
¦se»»

telegramma do seu Correspondente d-de Fora. O Sr, Dr. Accacio Teixeira nãoicz contrato algum com a firma Neves, Al-ves ta iC„ porque ó seu sócio solidário, comosolidário que c da firma A. Teixeira Sc Alvesmeus sócios solidários lambem; e a fabricanao luneeionara aqui no' itio, mas em Juizde íorn. Agradecendo sou com particular es-lima, clc. - ,]. de Carvalho Neves "

l)ESTttUlD0« DE PERCEVEJÒSd» SOCIEDADE HYOIENICAL
de São Timlo

Rua Uiuguayana, 10,
Sobrado

En; vidros - Elleiío eflicas
Ultima palavraNão suja c destrijc completa-mente.A' venda cm Iodas as casasdo ferragens e plinriiiacins.

ma mâmmim ü%
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Casa Fox
Ilun Man: chal riorinno 11. ii

¦«8» >»' ¦-

Cfdçiidos parali o m e 11 f, sc-
nhoras e ore-
nucas.

delleO dinheiro era
ou não?

O Sr. AHVcdo dos Anjos, viajante commcr-ca lemcseiitiuUe da casa Amaral C à-K'.es \ C. e oulras, pede-nos declaremos nãose entender com elle a noticia que íemò
flrm-i r,Tí'^ul0 ?cimf«m*íoconhèceTa
jnma Lago & Silva, lesada pelo seu bomó-lijino. .1 quem lambem não conhece. ag»»—

Aos moradores dn Pensão Brasileira, à ruaIloildock Lobo .11. 123, estava reservada parirhoje uma triste surpresa: a morte de um doshospedes daquclla casa, o acadêmico de di-reito Alcides Pinto dc Moura, íilho do DrMnnçisço Augusto Pinto Moura, deputado aoCongresso mineiro c redactor-chefe dorio .Mercantil", de Juiz de l"óra. Atéantes dil meia-noite esteve Alcides

A secca horrorosa que cm 1915 tudo de-'vnstou neste desventuroso Estado, levando áextrema pobreza muitos lares onde nunca amiséria havia encontrado guarida, reduziu ámaior das penuri.as a casa dos infelizes Pedroé Ernesto I.ucenn, que, algumas vezes- no iii-lento de adquirir qualquer alimento com
que saciar a fome dos entes a quês de:verasestremeciam, viram-se forçados a fazer pes-cas furtivas cm um poço ilo rio Jaguaribe,
que ladea esla cidade, actualrAcnljs aforadoao Sr. João Severiho, homem sem entranhas
que, inexorável a dor alheia, ameaçava demorte a quem quer que nellc encontrasse pes-canilo. Hontem, ás 13 horas, depois1 do have-rem esgotado todos os meios lícitos tifinj deadquirirem pão para seus velhos paes c len-ros irmaosinhos, que choravam de foiue. sem
conseguir obtel-o, decidiram a so - -aventurar
a pesca no referido poço, não trepidando an-le o perigo a que se iam expor. O Sr. Sove-nno, que, provavelmente, os espreitava nopresentir caírem 11'agua as tarrafas, àrre-mctleu, com dous filhos seus, facas em pu-nho, sedentos de sangue, conlra os míseros
pescadores, que, embora iuermes, quizeramvender caro a sua vida tão preciosa aos que,em casa, haviam deixado quasi a morrer ileinanição. Enfraquecidos, porém, foram sub-
,]Ugados e mortos covardemente por 2ü punha-ladas, vibradas pelos scus desalmiídos ag-
gressores que, logo npVn nerpe tração do hc-diondo crime, se internaram nas maltas cs-capando assim á acção da justiça, que, inútil-menle, os tem procurado c que, provavelmcn-tis. nao os encontrará, tantos são os esconde-rijos e tal é a espessura da matta pòr onde seevadirani",

manha
dessa freguezia' moiisenTior João AlpenIniciando a solemriidade, foi rcsàdà missade «requiem», cantada com a solemnidadedo,cerimonia! romano, com presbytero. diaco-no, etc. Seguiu-se a oração fúnebre profe-rida por monsenhor Dr. Fernando Ranceie, terminada esta, todo o clero, precedidode cruz alçada, e cirios accesos, desenvol-veu-se pelo aírio da nave indo postar-sede joelhos, ao sopé dâ eça, fazendo a tn-coinmçndaçãp do corpo, e entoando o «Li-bera-me», em estylo puramente- gregorianoüepois de terminadas as exéquias; fez mon-senhor Pio dos Santos o inventario da pa-roclna, preparando-a para a posse do novovigário. , .

1B DO iii
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MISSAS

Rcsnín-sc amanhã:
I). Angela (louvía Nobre,

dó Divino lispirito Santo do
rique Sá, ás ü, na egrejn de ...... 
Antônio Loiireiiço Nunes Machado, As !» 111egreja dc N. S. da Siliidc* H, Rita Joaqui-íi11.1 dn Silva Coutinho, ás !) 1|2, na matriz dq •'
Sacramento; EdmuudO Brdzzi, ás <j l|2 n-J .
mesma; D. Chrloth Emiliii da Fonseca, ns I9 1|2, na matriz i\c São José; D. Carollnn dc IJesus Campos, ás -S 12, na matriz de Siiiit» IP.ita; D. Maria José tk Carvalho Ac Souzaias !) 1,2, na egreja do Carmo; coronel udi-.lou do Araújo Leite, ás íl V2, na egrejn de/'fSao Francisco de Paula; D. Anua JoàquinaVXavier Maltoso, ás 9 1.2, na mesma: José l!o-ínifiiciò da Silva, ás 9 12, na mesma; ». Aldáv'|Coiislanzi, ás 9, na mesma; Jõiíò l.uiz Man-I i
gini, ás <J, riã mesma; Rubem Porto Monteiro' !
ás 10, na mesma; conselheiro Veiga Heirno"as Kl, na Candelária; D. Cecília líuighf, kf'9 1|2, nn mesma, c ás 8, na capclla de N. S'1das Dores do Ingá, cm Nictheroy; l). Bclarf'mina Ferraz de Siqueira, ás 9, na matriz ' '

São João Baptisla... . . lie Nictheroy: AgoslinhVnleixcira de Cnslro, as 9, na matriz de Sa-ilííAnua; Antônio Pinto Hibeiro, ás 8, uu mcfti*ma; José Ferreira da Silva Araújo, As II It?/na egreja dc N. S. da Lnpa; Carlos Joaquim,'P res,As 9, na egreja do Divino Salvador, milPiedade; D. FJausina Maria de Olivíira, ás !«vna matriz dc São Francisco Xavier; D, .Maiiida Conceição Ferreira braga, ás f». há mal ri*do Engenho Novo; D. Henniiiia Coelho d.t'•Coillo (SllllllO lis 8 1!2. nn mntrW ,1,, 1 „;"•'!
çítaçao do ltocha; Augusto dc Abreu Biisto^as 9 1(2, no santuário de Maria, ú rua Caivdoso, Meyer; Carlos Correu da Costa ás ¥'

As anomalias postaes
m

O serviço das cartas expressasenlre Rio e São Paulo
O serviço de correspondência

hoje]
MARIE LOÜISE DERVAL

Im
!

NODRAMA
EM

CíNTCO ACTOS

expressadaqui para S. Paulo, cuja utilidade para o
publico, e, sobretudo, para o commercio,e inquestionável, nassou a ser suspenso nos

nu matriz de Mendes, fi-."
loln Emilia da Fonseca,
de São José.

BNTEBKOS

f. ca.:
ás 9 112,

D. (ai.
.. matriz

dias feriados, conforme verificamos, enviando cartas no dia 15, que não foram expe-aulas, siquer acceitas pela repartição eu-carregada daquellc serviço.
O Sr. director dos Correios já terá me-ditado em tilo prejudicial e injustificada ano-

nialia?

Kxcr-
ilha d.i*.'

ivnna, uécroteríü1
de Pedro I.uizeio-

Drs.Leal J unior e Leal JNeto
Especialistas «un doenças dos olhos, ouvido*),nariz e garganta. Consultas de 1 áa fi --»Ai.
lembléa n. 410.- si :

•m+mm

mui
O ultimo suecesso

DO
Theatro Gymnasio

DE
PARJSI

HOJE, AMANHÃ E DEPOIS

CLUB PARISIENSE
"*• ç

(Sociedade Riograndenle de
Sorteios)

AVISAMOS que o Sr. CAMILLO DE
FREITAS nào é mais nosso agente, ten-
do sido exonerado em v do corrente
mez.

Rio de Janeiro, 1.4 de novembro de
1916—CLUB PARISIENSE-C. B. Affla-
lo, gerente.

•**!<M*»-

SOPPREIS DO ESTÔMAGO
INTESTINOS? iisaè a

Gmranesia

ftm snhã, pe tae porco com
chtáfjíorou-le

JiTA Casa Assembléa, restaurante de primei-ordem, tem diariamente o mais variado

o
Dia-• pouco

-¦• no seuaposento, entregue ao estudo, deitando-sc
pouco depois dessa hora. Pela manha", comonao npparceessc, foram chamal-o, tornando-se preciso o árrombaméntõ da poria. O iiidi-toso moço eslava eslirado na cama, com a ca-beca fora do leito. O facto foi communicadoa policia, ('uo verificou tratar-se dc morlenatural. .Alcides contava 21 annos de edadee cra solteiro.

.?—<»-*»
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Mobílias a prestações
ALFÂNDEGA, iii

m—-

íi
Assembléa 100 (enlre Avcniüii e Carioca)

LINDOS VESTIDOS paru Éciilioriias, iilla nbvidailo
sdõGOSQüO.
ENXOVAES paru haptisados, ilcs.lc 05$000,
VESTIDOS pnia senhoras, ein lil.'., linho eciiiiibinia

1,  „ '  -..-..„..v,..^ v uiHia viiiiiiuii
11 "„ e,.03 n!eltl0''<-'s vinJms. ilqa da Assem- ii!n '
bica, ,9, Propi^cUrio, QiiQjOm Uéiíev* ,.= i üdoí

POSSUIR
cone «Berta:» c ler seus valores garan-coniu 0 jogo « roubo. ^

Tentativa de assassinato
Uma recfiflcação

Em nossa edição de 15 do correnle cmindicia de ultima hora, relatando uma'ten-laliva de assassinato na praia dc Botafogodisseino.. que a victima, Domingos Dias 
"de

Carvalho, fora aggredida a tiros pelo filhodo dono do aeóugue ein que trabalha porfuilar dinheiro da féria. Pciüe-nos o Sr.Domingos que rcelifiiiuemos esse ponto: aaggrcssão dc que foi victinía òíigiuou-se dcuma brincadeira com o fiilio do piitrãp, Sr.José Igiiflcio dc Souza, e rjúc degenerou hatriste scena de <)iie resultou receber dous
Iiros.

Accrcscenla o Sr. Domingos nuc dctioisdc soccorrido pela Assistência, foi removidopara * iCMdcncia do seu patrão e não pa —
á a ianU Cs.it>, com» Uuibem notlciámof.

f PARISIEN
Vestuários de PAQUIN

LA SAMARITAINE
Siiinphidso mobiliário 

Direito das obrigações,pelo
Di; Almachio Diniz

O quiiifo e ultimo volume dos commenta-nos cio Código Civil - Direito das obri-
gaçoes, pelo Dr. Almachio Diniz, acaba deser editado. Examinando o volume que foioflcrecido, a A NOITE, tivemos delle a mes-ma impressão que a dos aiíteriores: obra
perfeita e de utilidade incontestável, Fica
pois, com esse volume fechado o cvclo doscòmmentarios do Dr. Almachio, ao" CódigoCivil, a entrar eni execução eni I" de já-

\|| 

SOE FREIS DO ESTÔMAGO Ou'\
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Um ancião Sosapparooo
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E*^*©» Ir^-fiãí-êliS!**^*^}-^©»
Como cra de habito, segunda-feira ultima,saiu de sua residência, na estação do Rea-iengo, o ancião Sr.. Carlos-Pauvolidi deorigem franecza.
Até hoje, 110 entanto, ninguém sabedo paradeiro do br. Pauvolid, Sua senhora,D. Lívia dc Moina Pauvolid, o tem pro-curado cm toda a parle, inutilmente, dan-do seiencia a çolicia, que, até agora, nadaconseguiu on &¦?, s '

ÍVSILA PAAl nnoz inipnl-iavcl, perfume delicioso.
^Aüticra niais do que qQalquer outro. 2S500Nas pcrfumarias e á KUA UflUGUAYANA N. 00.

—**?*¦ ' ¦<

Foram sepultados hoje:
No cemitério dc S, I-raucisco Xavier: o lira;lilha de João "•eliciano da Silva, rú.i liu.inVií, 159; Abel, filho de José tíiiUÍm^rlíiSnador tusçbio n. 5-4-1; Aristotcles.fillio de iíeii. Itor José Ribeiro, nm Conde de Leopoldina nu-Vmero 10, casa V; Maria dc Sòiiza Martins rua'-!da Saude 11. 281, sobrado; Edith, filha de \iyLima, rua Çurujá 11. 53; Joaquim Fortes Soa-res rua Pereira Reis 11. 5; Jurariilyr, filha dtíAbigail dc Oliveira, rua Conselheiro ÜclaviTiJ-']/lio 11. U; soldado conduetor dol' grupo do1?.. regimento dc artilharia montada MaiioíiIilias dos Santos, Hospital Central dcito; I.ucilda, filha de José Bandeira,

Bom Jesus; Carlos Santos P
da policia; Arnaldo, filho
vetz, rua S. Leopoldo «. 59, casa XX\\ íl ¦ AI'.Iredo .Marinho da Gania; Hospital s. Sebiis!tino; um feto, filho de José Benito Cid, iniS. Pedro 11. 250; Luiz Storino; rua da Aníerüca ii. 142; Felismino Vianna. Hospital S Se-bastião; Antônio Laurindò, Santa Casa da Ml'-serleordia; Carolina Ferreira, necrotério
policia. fj

rio cemitério de S. João Baptista: menorJandyra de Souza, ruir Barão de Guaroliha uu-mero 136 A; llermengarda Dias Pereira, ruiiSele dc Setembro li; 20-1; Manoel Ferreira dosSantos, rua Ernesto de Souza ti.*"' 68; AIÍ11&nnda, filha de Jôvcntina Gomes dc Lima ni'tiBarroso 11. 120; Acylla, filha de Luzia dc l-rci-Ias, rua D. Carlos 1 11. 38; soldado dò 3" Uc-tilhao de infantaria Bellarmino Sebastião deOliveira, Hospital da Brigada Policial.—Serão iiiluimados amanhã:
No cemitério de S. Francisco Kavícci douiiLçoçadia Augusta dc Azevedo, saindo o fcreli-qas 9 horas, da rua Ernestina ií. 41, citação doMeyer, e D. .lulicla Turc Barradas, saindo oatnude lambem ás !) horas

ii, 21.
No

da'

da rua íMáuriiv,

M;cemiterio de S. .João Baptista: I).ria Emilia dc Campos, saindo o esquife As9 J[li horas, do Hospital Nacional dc Alienaidos; D. Lucinda da Silva Barbos.., saindo ocortejo fúnebre ás 8 1|2 horas, da rua das .V.-'.ves 11. 40, c Alcides Pinto devMòura saiu
corpo ás Mi horas, dá rua Had"do'c!c'Loho
mero 127.

V

CINEMA PUBLICO SANTA CRUZ
„'•'.'. :„ TOMBOLAFoi adiada para o din 30 dc dezembro úo canei

iin.10. «.

Enfre leife s
Esla madi'rugaila, na rua Souza Franco eií»cpntraram-se os leiteiros ambulantes José d.iMotta, empregado na leiteria da rua Frei r-iíneca .1 231, e Manoel de tal, empregado dlum oulro deposito, á rua São Francisco X-Jvier. Enlre ambos houve uma discussão noi'i'que Manoel se julgava prejudicado por Mollifque lhe desviava a freguezia. Em meio da di-eussao Manoel sacou de um punhal, fcrind.rMoita 110 braço esquerdo. A policia do Ki»districto registou o fado e pediu os soecorros'da Assislcucia.' - ,?<

•t-t'-'—"HHi- 
¦ 1 J

nciro do aiino vindouro.
¦ m—ím

CASA MOBILADA - Aluga-se uma, bemmobilada, por 230? mensaes, a familia dctratamento, tendo tres bons dormitórios elodo o conforto moderno, na rua Voluntáriosila Pátria. InformaçOes com os Srs. Gaio
I „ 

''iV-r * C*« **• V«.«!>lwi.«ü d* P«tria
4 li* mvm\ «.«,. ¦'<,

i>r. Edftàr A bran les ^xu&r ,la
pelo l*neumothorax - Rua S^ José Í0r6"ás°2
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USAR
fogão «Berta» é ter uma cozinho141 Uruguayana.

TERRENO
a assea-

rua

as
tsr Vae ser demolido, para Kc<wstrueea&o grande e tradicional prédio que dft esquiiiS /da rua Sete dc Setembro se estendo pela diíJGonçalves Dias e em cujas lojas ha vários1 /estabelecimentos commerciaes. Entre 'estêf

encontra-se a Joãlheria Edmundo Carneirosconhecido empório do jóias desde as mais?simples ás mais ricas. Em virtude da demoli;lição e conseqüente mudança provisória atea réconstnicvSu, a Joãlheria Edmundo Carícoro f.-.ra uma liquidação das jóias de nli,*lu5L*nnrty'\lor', ealrí as tluaes figuram colhi ri iía 1?000, berloques a 500 réis, broches n *U0Í ,pulseiras a 1Ç500, bolsas a 6f000. tudo de pra| t
rft«.?«n--eI; Pulse*ras-rclogio, do oura de lei, iSOirüüO; correntes dc ouro o platinai Imilafl.çao, a 10Ç00O, e muitas outras qua vj aBp-^rV
Wosjas;com preços marcado*-f ,.-'-.'- t\
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Visita do lixmo. Sr. presidente da Republica c do Sr. presidente do Estado do Rio aos
MELHOR j-NTOS DE CAMPOS

Assumpto dc actualidadc—Mim exclusivo do Cinc Palais

A imprensa chilena e a
argentina e o tratado do

A. B. C.
SANTIAGO, 17 (A. A.) — Os directores

idos jornaes desta capita! estão tratandode estabelecer um accórdo, para ordenar
aos seus correspondentes cm Buenos Aires
que sc abstenham de transmittir para aquiartigos relativos no tratado do «A. II. C»,como o ultimo publicado pelo jornal «.Ia
Prensa», daquclla capital, que só podem ser
prcjtidiciacs :i boa inteíligencia c amisadéentre a Republica Argentina c o Chile.

¦ ***** ¦ — _______

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

(estação do Riaclmelo) alugadas e dando
boa renda. Não sàò pcrimttidÒs interme-
diários. Para tratar, á rua Uruguayana
n. 41, r andar.

¦ —t*r

E1 descoberta em üeílo Ho-
rizonte uma quadrilha de

ladrões de c nos
BELLO HORIZONTE, lü (Serviço especialda A NOITE) (llctardado) — A policia con-seguiu descobrir ,1 quadrilha dos ladrões decanos «lc chumbo, nffirmamlo o órgão offi-ciai do Estado estarem envolvidos na mesmaconhecidos industriaes e negociantes.

—1 *****  
"

• 1RASPASSA-SE uma pensão faini-
liar, bem afregiiezãcla, na rua Senador
Dantas, 25. O motivo c o dono da
casa achar-se doente.

Os pequenos imprudentes
Um accldente em Andrade

Araújo
O pequeno Luiz Costa, com' 4 annos, filhode Edgard Costa, quando, estã manhã, cmsua casa, na estação de Andrade Araújo,

brincava com um cartucho carregado dc
chumbo, este explodiu, cspltacclaiido-llic a
mão direita. I.uiz foi soecorrido pela Assis-
tencia e internado no Hospital de S. Za-
diárias.

¦ ***** 1

LUSÍADAS

SEHILLA

Da platéa
AS PRIMEIRAS"Les Mervellleuses", no Republica

Nilo í tilo nova, como r» reclame «lü
pnnliln queria fn/er crer ao nossn publico,onerei"Les I

com"'

Fallecim» n o no Piauhy
THEREZ1NA,'17 (A. A.) - Falleceu navilla dc Urussuliy, deste Estado, o Sr. Ar-tlutr Rubim, cx-thèsòürcirõ dos Correios.

IM0 niio Hoje, amanhã efl il depois (Tamanha
MACISTE

O querido da platéa carioca, mais uma
vez vos deliciará com o seu majestoso

trabalho

Completando o programma:

A pi» baia na .ne
Documentos do Grande

Francez
Estado Maior

r== fe*egund.a.-feira.
Rcappariçào da mais formosa das artistas

HENNY PORTEN

no romance de amor

li P d V V;? h
p—r:

«ipereln honli-111 levada A seeua nn ítepublicn
[•s Mervcllleiiscs" mio i n du Sniilou a Ilu-

Ho frcllx, mns "Lu Slrona", que nqui Im ai-
giinii aunos foi represeuladu pela primeiravc/, parece-nos, poln .Marchctti. Comludo, nilo
necessitava a enmiiaiiliia .Scoi(iininlKllo-<'.u-
liimbn nn.iiiincliil-n como "novíssima" pnraattrahlr o publico, pois parn uurll-a havia os
«|uo 11A11 só JA a Iilibam apreciado, romo os
(|uc vissem o nome de seu autor, fartamente
rccommemlailo. na nossn plntiui — I.co l'all."La .Sirena" havia aqui deixado recordações.
Sua musica, si ó dellcudissima, agradável, seu
librelto, de Steln, e leve, cspirltuoso. l»o(le-se
dizer quasi que "Ln Sirena" e umu oporá co-
mica o moicnlficn. Sendo assim, e natural que
houvesse algumas Imprecisões na Interpreta-
(Ao musical de lionlem. K cilas foram tao le-
ves que a impressão que deixou a represen-
tado do "La Sirena" foi excellente, Houve
muitos applausos e a platéa eslava visível-
mente satisfeita. A peça estava bem monta-
dn; seeiinrios bons c guarda-roupa luxuoso,
como o dn época em que se passa a acçilo da
liceu — a dos ncrnlvilhos du primeira repu-
blica francesa, h o desempenho foi bom, ten-
«Io Walter Grant, Enrico Valle, Lulfii flonsal-
vo, Mussi, Csillag, Nina Zanarolli e Daratelli
brilhantemente sc desempenhado dos prin-cipaes papeis. Os coros o orchestra, olicdlcn-
tes ú batuta dc llcllezzn, afinados,

NOTICIAS
A inauguração do Theatro Cine-Circo, no

Meyer
A' run Dias da Cruz, 110 Meyer, inaugura-

sc hoje o Tlieatro Cine-Circo, dns Srs. Viullcl
& C. li* uma casa de espectaculos para todos
os Kcncros, como o seu nome indica. O espe-
ctiiculo dc hoje começará ús 20 1|2 horas.
As primeiras de hoje no S. José

l)ão-sc hoje 110 S. José as primeiras repre-
sentoções da revista cm dous netos, sete
quadros c duas apotlicoses, "DA cá o pé",
dc Cândido dc Castro c (Iriuvalrio Vianna,
musica dc I-elippe Duarte e Itoberto' Soriutm.
No desempenho da peça entram todos os ar-
tislns du companhia. Os compadres Tiburcio
c Mincrvina serão interpretados, respectiva-
mente, pelo aclor Carlos Torres c por Ccoilia
Porto.
A festa de João Silva

Heulisn-sc hoje jio Carlos Comes, em espe-
ctaculo completo, que começará ás 20 I|2 ho-
ras, o festival dc João Silva. O programma é
muito interessante. Serão representados: "A
ceia dos cardeaes", dc Júlio Dantas; a revis-
ta "Dominó", c um acto dc variedades.—Attciidcntlo aos pedidos do publico, dc
que sc fez éeo também a imprensa, a com-
panhia Caramba representará hoje a opereta"O duque Cascmiro" que muito agrado pro-duziu na sua "prcmiére".

—A companhia Vitale, cm beneficio «lo
Real Gabinete Portuguez de Leitura, repre-
sentará hoje iu» Lyrico "Os saltimbancos".
Essa "troupe", em cspcotnculos dc despedi-
da, representará amanhã e depois, no Pala-
ce, a opereta "Sangue de artista".—Amanhã, beneficio «lc Maria Ivanisi e 9*
recita de .-issignatura, a companhia Caramba
representará a opereta "A viuva alegre".—Em homenagem ao sport náutico c aos
reservistas novaes, os adores José Moraes c
Augusto Costa òrganisaram nina festa, quese rcalisará a 22 do corrente, no Carlos
Gomes.

—Espectaculos para boje: Lyrico, "Os sal-
tiinbiincos"; S. José, "Dá.cá o pé"; Carlos
(lomcs. "A ceia dos cardcâes" c "Dominó";
Recreio, "Eva"; Republica, "O duque Case-
miro".

***** ¦

Caixa Geral das Famílias
FUNDADA- EM 1881

A mais antiga sociedade brasileira de seguros
sobre a vida

87 — AVENIDA RIO BRANCO — 87
Sinistros pagos -1.000:O0OS0OO

Pagamento dc 10:000$000
Na qualidade dc beneficiaria da presente

apólice n, 961, instituiria pelo meu lallceirio
marido Chrisliano Boaventura ela Cunha
Pinto, recebi.da Caixa Geral das Famílias a
quantia de cinco centos dc reis, pela liqtii-
elação da referida apólice, pelo que don plena
o geral a quitação á niesnía Sociedade Caixa
Geral das Famílias; '•

llio de Janeiro, li dc novembro dc 1916 —-
Francisca Lobo da Cunha Pinto; testemu-
hhas: José Sérgio Ferreira, Júlio da Silvei-
ra Lobo.

Na qualidade de beneficiaria da presente
apólice dc n. 2281, instituiria cm meu favor
por meu fnllccldo marido José Manoel Fran-
cisco de Souza, recebi da- Caixa Geral das Fa-,
niilias, a quantia de cinco contos dc réis, pe-
lo que dou plena e geral quitação n essa
Sociedade.

Rio rie Janeiro, 6 ele novembro rie 1916 —
Maria Ornellas de Souza. Como testemunhas:
Fernando Marinho Reis, Heitor Lima.

***** *
O deputado Melot em transito

Passou hoje pelo nosso porto, eom desti-
no a Lisboa, a bordo rio vapor "Drina" o
deputado belga Augusto Melot.

ilA Noite Mundana
WHVERSAMOS

Fazem nnnos amanhã:
, Os Srs. cnpllilo de mnr e guerra Alfredo
pinlo de Vnsconeollos, vlco-limpoetor do Ar-si-iiiil de Marinha desla capilal; frei Thniiiaz•l.-iiiM-ii, Mlle, Vcrn, filha do Sr. coronel (Sus-
par do Itcem Monteiro; Camlliln llllteneiiurt
Junior, nosso i-ollega dc imprensa; Luiz Ilo-
cii.vnvii Hiilcilo, filho do nosso antigo collega
Dr. Mario llulcáo; Mme. Dr. Alfredo Sérgio
Icrreira; Dr. Liifnyotlo Rodrigues Pereira,
Mine. coronel Henrique Itoiteux, Dr. Eduardo
Moseosn, Dr! Oscar Itormann, o menino Al-
Ireiliiilii», filho do Dr. Alfredo Itochn.Completa linjc mais um iiuuivcrsnrlo
Mlle. Sophia Cândida 1'iics, filha do Sr. Iter-
nardi» 1'nes Loureiro c D. Maria Cândida
Paes.

—• Foz nnnos hontem Mme. Pinto Limo,
esposa do Sr. Hcmiquc Pinto de Lima, nego-
flauta cm nossa praça.Por motivo de seu anniversario nntull-
cin recebeu hontem muitos cumprimentos o
Dr. Araújo Gomes, clinico nesta capilal,
CASAMENTOS

• Realisa-se amanhã o enlace matrimonial
do Sr. Dr. Álvaro Silva com Mlle. Maria Sll-
va, filha do Sr. Manoel C. Silva. O aclo ci-
vil terá lugar na residência dn noiva, As 14
lioras. A cerimonia religiosa effcctun-sc As lli
lioras iu matriz «Io Sugrudo Coração «lc Jesus.
Silo testemunhas du noiva, nn civil, o Dr.Scr-
yulo Lima, filho, c senhora, c do noivo, o Dr.
Francisco Coelho; no religioso, da noiva o
Dr. Paulo Mottn c senhora, c do noivo, o Dr.
Frederico Burlnmaqui o senhora.
FESTAS

NAo será ainda serodin uma referencia A
festa artístico realisada uo Centro Paulista
om coninu-nioração no 15 dc Novembro e cm
cujo progi-ninina figui-avam intercssaiitilisi-
mos números dc musica. Dentre os que o
executaram, foi, sein duvida, uma das mais
upploudldiis a poetisa Mlle. Esthcr Ferreira
Vianna, que cantou dous números dc Massc-
net — "Noel Paien" c "Cendrillon — Air-du Paris — Charmniit".,]
BANQUETES

Realisa-se amanha", As 20 horas, no salão
do Assyrio, do Thenlro Municipal, o banquete
nfferccido no Dr. Arthur Neiva, pelos seus
amigos, collegas c admiradores, soli a presi-doiicia do Dr. Owr.hii. Cruz. Fará o discurso
offcrcccndo o bunqicte o Sr. Dr. Carlos Scidl,
director geral dc. Saude Publica, fazendo-se
ouvir n orchestra do Assyrio.Os amigos do Dr. Théo dc Almeida, que
acaba dc defender o these "O beriberi no Ura-
sil", offcrcccrani-Ihc nm banquete hontem.
Saudou o.manifestado o Sr. Mario tle Mattos.
Falaram mais os Srs. Lindolpho Xavier o co-
roncl Torqnnto dc Almeida. Rclmiro Braga
leu uma serie dc versos humorísticos offcre-
cidos ao homenageado. O Dr. Théo dc Almei-
do agradeceu a manifestação, que correu na
maior alegria.
CONCERTOS

No salão da Associação dos Empregados no
Commercio realisa-se amanhã, ás 21 horas, o
concerto do tenor lyrico Armando Parot, rc-
ccnteinentc chegado de Paris, onde sc fez nu-
\ir com grande suecesso, obtendo francos elo-
gios da critica franceza. Prestam seu valioso
concurso a esta festa dc arte Mlle. Marietla
«le Vcrney Campcllo c os Srs. Ncwlon Padua,
Frederico de Almeida, Nascimento Filho c
Luciano Guilet.E* amanhã que sc rcalisa no Lyccu Fran-
cez o segundo c ultimo concerto da serie or-
ganisoda pelo professor Octaviano Gonçalves,
que já sc cxhlbiu innumcrns vezes, não só
como pianista como também assumindo o's
responsabilidades de um compositor moderno
e íino. Por isso é quasi certo o «alão ficar
repleto. O programma do conhecido pianistaé o seguinte: Alberto Ncpomuccno — Valsas
humorísticas (fi valsas) — Para piano com
acompanha mento «Ic orchestra — Transcri-
ptas para dous pianos por Arlhur Napoleão.— Variações op. 28; Hcnriuc Oswnid — Bar-
carola, Scrciiatclla, II ncige!, Adagio mollo —
Do quinlctlo op. 18 — Trnnscripciio para pia-no dc .1. Octaviano — Tarantella; Concerto
op. 10 — Transcripto para dous pinhos peloautor — Para piano com acompanhamento
de orchèstrn: I) Allcgro, un poço agitato;
II) Adagio; III) Prcsti.ssinio.
CONFERÊNCIAS
""O 

duque dc Sainl-Simon" foi o thema
escolhido pelo acadêmico dc direito Victor
Ferreira Alvcz para sua conferência na As-
sociação Cliristã rie Moços, amanhã, ás 20 c
meia horas.
VIAJANTES

Dc passagem para São Paulo, acha-se nesta
capital o Sr. José A. Teixeira Junior, riirc-
clor rios jornaes "A Previdência'" c "O Com-
nicrcinl", de Maníios. S. S. deu-nos hoje o
prazer dc sun visita.

"AU PALAIS ROYAL"
RUA DO OUVIDOR, 128

Avisa ás suas Exmas. clientes que está retirandoila alfândega ns ultimas novidades ile Paris, em chapéos,vestidos em diversos tecidos parn senhoras e crcjúíçns)bolsas, soniliriulias, lingerio fina, peignòirs de seda-kiinono!, colchas de filo, collctcs ile diversas marcasc as celebres Merveilleux e outros artigos, verdadeiranovidade.

ó mo "ODEON"
'**» ri>

mm^..
Football

V tcam tio Villa Isabel x III So Black anil
Whilc

Ilealisa-se domingo próximo, no campo rio
primeiro, uin níiilch amistoso entre os tcams
acinía. U ciiptuin rio Black pede o compare-
cimento rios seguintes jogadores, ús 8 lioras,
jui campo dõ .lardim Zoológico:

Oscar; Affonso c. Moraes; Amancio, Zelio
i- Koiitciielli; Sebastião, Oswaldo, Amaral,
Raul e liilgiirri.

INTI-RESTADUAL
Cruzeiro F. C. x Athlctico de Tres Corações

Domingo próximo, no campo do Cruzeiro,
lia cidade ilo mesmo nome, cm S. Paulo, rca-
lisur-se-á uni innlch entre os primeiros tcams
ilçste.s clubs. O interesse despertado na po-
jniliiçãü ria cidade paulista, segundo informa-
ções qiie nos mandam, é grande.Com razão, aliás, pois ao passo que o Cru-
zéiro (*" um dos clubs ninis fortes da Liga
Norte rie S. Pnulo, com um leam que faria
honra aos mais fortes concorrentes rio cam-
pcoiinlo ria nossa capital, o Athletico é tido
como dos mais temíveis adversários dc Mi
nas. Além disso, o Athletico vae jogar refor-
ç/ido, com a inclusão dc novos e oplinios cie
íiienlos na sua equipe. Por isso mesmo é com
ii ncia c a ni inação que a cidade de Cruzeiro
espera a realisação desse encontro.

Associação Alhletica dc S. Christovão
Raid de pedestres

Esta associação trata dc organisar um raid
Rio-Santa Cruz, que so cffeeluará no dia ..2
de dezembro. '

A partida será ás 18 horas, da série social,
sita A rua Uma Barros n. 8, S. Christovão.

O ponlo dc chegada será no marco 11 dn
Estrada ile San Ia Cruz.

As pessoas que desejarem tomar parte no
raid cagarão a quantia rie 36000 rie sua in-
scripção ale- o riia 28 do corrente. O raid «ó
será feito tendo no minimo i)0 concorrentes,
que serno divididos cm Ires turmas dc 10 ou
mais pessoas caria uma, epie parlirão com o
espaço de 15 minutos umas das oulras.

O concorrente que deixar de comparecer á
liora da partida de sua turma não poderá se-
ífuir na outra c perderá a importância dc sua
in scripção.

, As associações sporlivns que desejarem fa-i

zer-sc representar nessa prova deverão re-niclLcr os nomes rios seus representantes jun-lamente com a importância ria inscripeão cbem assim o numero da turma cm que 
"deve-

rao figurar.
As agremiações que inscreverem seus as-sociados poderão designar fiscaes para os di-versos pontos do percurso, os quaes previa-menlo se entenderão com a directoria ila A.A, dc S, Christovão, afim dc serem fixados o.sseus logares,
Os concorrentes deverão aprcsenlar-se como distinetivo ria sociedade a que pertencerem,sendo conferidos aos vencedores Ires pre-mios. Em caso dc empate será feita uma

prova eliminatória que consistirá cm outro
pequeno raid de 500 metros. Si não chegarninguém ao ponto final serão consideradosvencedores os que maior percurso fizerem.

Sport Club Brasileiro
Commuiiicam-nos da secretaria deste club

que ficou transferida para o dia 10 do mezvindouro a festa projectada poli" este Iclub
para domingo próximo, Motivou essa trans-ferenciü a não conclusão das obras que cs-lavam sondo preparadas no ground. Tara)-bem as inscripções foram prorofiadas até odia 8 de dezembro.

Cyclismo
Cyclc-Club — Transferencia de festa

Por motivos imperiosos a directoria desteclub adiou para o dia 26 a grande corrida
promovida para domingo próximo. Em vir-tude dessa transferencia, as inscripções paraessa corrida foram pro regadas até domingo
próximo,

Motocyclísmo
Club Mo,tocycli8ta Nacional

Depois dc amanhã este club rcalisará uma
magnífica cxèursão á Represa dos Ciganos
(Jacarepaguá), excursão esta que promettc o
máximo brilhantismo.

Fluminense F, C.
Para p match entro esle club o o Bangu',

a rèalisar-sc no cnmAò deste, na estação do
mesmo nome, no Irpln cm que seguirem os
tcams do Fluminense, a airectorin de^to club
reserva um carro para òs seus sócios que
qu.lzerein Ir atõ Bangu .

•Cs sócios que aauoltarem esuo convite de-
vorao compnrefièr n secretaria do Flumlnen-
sc afim ele lá deixarem os seus nomes, 0
Irei» partirá da Central às 12,30
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nn próxima semanal!

9
Depois dc dous PI I A
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que rcnpparcco nn tela do
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QUIíIlIDO

CINEMA NKK
descmpcnliniulo um papel dc SIM-.I?-
I.OCK IIOLMIvS cm unia violenta peca

dc ASSUMPTO POLICIAL

Este extraordinário trabalho foi retum-
bantemente antuinciitdo por

— UMA CASA I.OXOK.NF.HI': —

cm annüncio ile uma pagina inteira do
«Correio da Manhã», dc 17 dc jullio

dc i" 16
Entretanto, por artes de «bcrliques c uerloqucs», veiu ar ao domínio irre-

sistivcl, SOB GARANTIA DE EXCLUSIVIDADE PARA
TODO O BRASIL

dá Grande tmpresa Cinematoqrdphica J. R. STAFF4! i
¦ ***** 1

hm scguimcnto a este portento da afamada artista, o publico assistirá a um
outro, em que ELLA» a incgualavcl, é a protagonista sempre

rclulgcntc c acclamada A Fl.OU I>1_ PAUIS

MOTA ''mcluamo outras casas congêneres sc asigrcgam cm «tnisis»
¦7".*'™ egoístas c lesivos, a EMPRESA STAFFA emprega a sua acti-
vídade na observação mcthodica dos ccntrjs produetores da cineiiíátograpliia,
comprando os melhores films para servir ao publico com a elevação que

lhe é devida

AVfCA ^3o exhíbídorcs das producçoes desta Empresa: Cinema Paris,
.¦•¦•¦Ww Cinema Smart, Cinema Mattoso, Cinema Modelo, Cinema
24 dc Maio, Cinema ri de Junho c Jovial, nesta cidade; c cm Nictheroy,
o Cinema Polyterpsia. Deixaram de ser nossos exhibidorcs, por haverem acom-
panhado os sonhadores que sc propõem ao «tiust», o.s seguintes : Cinema

Haddock Lobo, Velo, Primor c Royal. de Nictheroy

Porfo-CQ MIO _fl nilhllPfl toniar nota destas indicações afim de que se
rCUC OC, (J !ò, dU pUUUbU n5o aclx.e confun«Jir com lalsos annuncios.
POR TELEGRAMMA DE HONTEM, DA NOSSA CASA EM PARIS
tivemos communicação de que foi fechada a compra por 45.000 francos do

film que está causando* uma revolução nos centros europeus
^= A MAE DA RRANÇA =Z":

trabalhado por Sarah Bernhardt e toda a siía companhia
Esta Empresa trabalha de accórdo com o millionario de Paris, Sr. LOUIS

ALBERT, proprietário do «Gnema Albert-Palace», do Grand
Boulevard des Italiens m

0 íuzüamento ae Manoel
Carrete

O tlclegailo de policia dc Nova Tguassu', Sr.
João dc Alvarenga Cintra, dirigiu-nos uma
carta, offci-cccnilo-nos informações sobre o
seu procedimento no caso ela morte dc. Ma-
noel Gnrroto. Tendo o sub-dclcgodo sciencia
dc que Manoel Giirròtc tinha sido assassinado
pelo conimissario Oscar Nogueira, abriu logo
inepici-ito, lendo ido ao local do crime e re-
«piisitando medico legisla, que só no dia se-
guinte foi tle Nictheroy. Feita a autópsia, fi-
cou constatado ferimento ipor bala. Fòi sus-
penso o commissario e o inquérito, pelo que
tem dito as testemunhas, vem provando epie
o commissario atirou cm Manoel Garrotc por
sc achar este armado dc navalha, cin altitu-
de ameaçadora.

¦ ***** e . 1

NEURASTHENIA
Esterilidade c fraqueza geral
Cura certa, radical e rápida — Clinica cler.tro-me-

dica especial ilu DU. CAETANO JOVIfil!
Das 9 As 11 e das t\r% 5

LARGO DA CARIOCA 10, sobrado

'?REVISTA DA SEMANA"
Miiito bom o numero «lc amanhã da bri-

lhantc revista, «|iie principiou dando aos seus
leitores, alem do romance, do jornal das fa-
niilias e das varias secções literárias, de no-
liciariò elegante, c ele huniorismo, contos ar-
tistieaniente illustrados, tornando-se um ver-
dadeiro "magazine" de leitura attrahcntc c
variadissima, sem sacrifício da sua completa
.reportagem photograpliica.

¦ ***** *

Dez reservistas recebem as suas
cadernetas

IsBI.LO HORIZONTE, 10 (Serviço especial
da A NOITE) (llctardado) — Hontem á noi-
te, no Theatro Municipal, foi feita a entrega
solemne das cadernetas dc dez reservistas,
cx-aliimnos do Collegio Arnaldo.

e ***** ¦-—

Reune-se amanha o minis-
terio argentino

Para a extineção da praga do
gafanhoto

BUENOS AIRES, 17 (A. A.) - Dev*
rcalisar-sc amanhã uma reunião do minis-terio para estudar vários assuinptos íirgèh-
tes, entre os quaes a limitação da exporia-
ção do trigo e a situação dos operários
sem oecupação. E' provável que o governoresolva empregar todos os indivíduos des-
oecupados no serviço de extineção da pia-
ga do gafanhoto.

Robes, chapetiux, lingerie
MME. M.ALLEÍ arrive dc Paris avec ua

grand choix de robes depuis 9'5$ooo
Motel Moderno — Rua Senador Cândido

Mendes 283 -- Tel. 602 C.

SECÇÃO INED1TORIAL

CASA STAMP
Avisa qne rccclicu novidades

cm calçados Unos,
artigos para Football,

LnWn Teiinis c Dunlio de Mar
URUGUAYANA, 9

A morte de um republicano
em S, Paulo

PINDAMONHANOABA, 17 (AV A.) -
Falleceu nesta cidade o estimado reptfMi-
cano Sr. Álvaro Pinto Rebcllo Pestana, cau-
sando a sua morte geral pezar.

QUEM PERDEU?
O Sr. Raymundo Mario Grillo, achou, 110largo do Machado, uma photographia paramedalha e'trouxe-a a A NOITE, onde fica,á 'disposiçio de quem a periSeu. ,_

Sociedade Theosophica
Em commcnioraç.ão ao 41» annivcrsario

da Sociedade Theosophica, que foi funda-
da em 17 de novembro de 1875, realisa-se
hoje, ás 20 horas, uma sessão solemne,
á rua Real Grandeza 11. 142, oecupando a "tri-
buna o Sr. Dr. Pcrminio Carneiro Leão,
presidente da Loja Perseverança, que eis-
sertaní sobre o thema: O aspecto do mundo
quando os ensinamentos theosophicos fo-rem acceitos pela maioria. , .

A entrada é franca. 1 1 ,

MANTEIGA PASTEÜRISADA ^g
CALA ESPERANÇA - 7 DE SETEMBUO, 79:

O procurador da Republica em
Manáòs ameaçado pelos func-

cionatios postaes
MANAOS, 17 (A. A) _ O Dr. Caetanohstclhta, procurador-da Republica, teiidosido informado de que funecionarios dosCorreios, lhe prepnravam uni desacato fie-diu garantias íí policia, no que foi prompta-nicntô attendido,-

A' classe dos chauffeu^s
A commissão nomeada cm a Assembléa Ge-

ral Extraordinária realisada no Centro dos
Chauffcurs, no dia 20 de outubro p. p„ tcii-
do_ se desobrigado da iiicumbüii:!.i epie lliu
foi coiifi.Hia, expondo á asscriinlca de 1-1 do
correnlc o rcsüUailo dos seus triballiòs, vcin.
embora a còntagoslo, esclarecer aquelles
que porventura ignorem as causas do nuillo-
gro de sua missão.

Investida que foi a commissão dos poderes
para iniciar com o Quatl.ro de Cbnuffeurs da
ílcsistencia a almejada união da classe, offi-
ciou ao presidente daquclla Associação no
sentido deste senhor determinar dia c hora
cm que, cm amistosa conferência, escolhidas
fossem as bases sobre que deveria ser feita a.
.juneção dos dous núcleos. Em subrepticia rc-
sposta o citado Sr, presidente ila Ilcsisíencia
disse não poder iniciar qualquer negociação,
visto a nossa missão não ser official (sir), r»
que julgava lamentaliilissimo, islo apezar <le
termos sido delegados por uma asscniblca
geral.

Dirigimó-iiòs novamente desla vez por in-
termedio de uin officio dc apresentação, as-
signado pelo secretario do Centro, e então o
mesmo Sr. presidente da Resistência houve
por bem determinar dia e hora para a cilada
conferência.

No dia e hora aprasados a commissão emvão esperou o inicio dos trabalhos, pois queos Srs. direclores da Ilcsisíencia, talvez mui-to caleulndaincntc, brilharam pela sua ansen-cia, só comparecendo tres de seus membros
para dizer que "não havendo numero suffi-ciente dc directores para deliberar;-* transferi-dn ficava a reunião para o dia seguinte, ámesma hora".

Por aqui poderá a classe dos clianffcui-s'aquilatar ela importância dada pelos dircclo-res da Resistência á commissão que em noina
do Centro dos Cliauffeiirs procurava a agre-
miação co-irmã com o alevanlado filo de
promover a união da classe que, dizia-se, era
desejada por gregos e tro.vanps.

No dia seguinte, de cerca ac vinte dircclo-»
res c conselheiros da Resistência, apenas
compareceu a figura elevada c mcllillua do»
sçu presidente, acòlytrido por Ires Srs. dirc-*
ctores (ao sairmos ela sede daquclla associa*
ção vimos vários Srs. direclores oçonltiiiido-
sc á sombra elas palmeiras do Mangue) e fei-lo por nós o pedido para que convocassem
nina assembléa geral, ob tivemos como respos-ta, após vários consideranda da lavra verbo-sa do citado Sr. prcsidenle, a negação formalao que pretendíamos, pelo que c para salva-
guarda da con.imissão pedimos ao mesmo sc-nhor nos reiterasse por escriplo e official-mciilc a alludida resposta, o que obtivenios.0 que c essa resposta i- o quanto vale, nóso pretendemos demonstrar em nm manifesto
que na próxima semana será distribuído pc-Ia classe,

Não perdem, pois, por esperar."Houni soil qtii mal y pense".'A com missão do Centro dos Chauffcurs aollio da Janeiro
16-11-5)16..
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CLUB PARISIENSE I
FUNDADO EM -I9-12

SocicdaJc Anohyn.it Kiogranderisd dc Soo
teiòs-ScHIc. PORTO ALI-GRIí-lülial
cin Kio «le Janeiro! rua da Quitanda.
107, 11—Concessionários d* loteria do
listado do Paraná.

Capital integralisado  300:0008000
Fundo do garantia  1327:3298430
Promlos distribuído» até 3oi6|1010.... 797:6oo$ooo
Banqueiros! Banco Pélotense e Banco do Commercio dc

Porto Aléerc-GRANDE SORTMO DO NATa.L-í
Em dczcmbiòrs. 61:900^000 dc prêmios — Contri-
büiçito mensais io$ooo.
Relação dos prest.inii.Miis douta Cnpitnl j;i sorteados:

lixnm çonsiilcin ila .Dlnamnieo; Dr Podrõ Aifuixo Mlíilelll, ministro do

(Jcjj Alcldos Augusto Miei i" veies); Dr iotà 1'orolra Rogo lillm; Gourgo VV.
iliHnia (2 ii*/.*»': D. A11111111I11 doCiiíiro Menores; Dr. Ilrcnnn Murlol; l.ui/ M
IVIIppo; Pinilu KoUer; Antônio lllrn Sobrinho; Alfredo Kronloln; Joaquim Mario
(liierni Leal; Aniin.il) Joaquim lleliollo, do Danço .1.1 Província du II. 0. do
Sul; .lulio lislcr ITllioj I) liiiedlna de Lima Moreira; Dr, C0111111I0 Miillor do
Çnmpos (i vezes); Dr. Frederico Campos; Saturnino Comes; Frederico Itoy»;
Francisco Uiilnti; Armando Condi, liuivellos; Pedro Miilholros; Eiluhrilo í.ò»
confio; l.ourlval Ribeiro do Rn-aiio: l.ui/. Conziign do Froilus; Alfredo Alberto
ilo Aloncaslrn; C. R. Ziinottn; D. Antoniettii liarbosa Drnndíio; I), Lmira
Lisboa Seliilildl; D. Rita Ida Mangai C-omo*; .b.ào WNIinaiiii; Isoiie Güiiçalvoj
Curto; D. Ilrncstina da Cama Castro; Salvador Ferreira Fiança; 1'iiiiicii'co
Còitii; Florcntino Seabra; Albcrtluo Mnrcellos Hibciro; Cm bis do Queiroz;Ernesto Jorgo Uulan; Cliincno da Silva Monteiro; Francisco Grlblor; Joaquim
Ferreira .do Oliveira (2 rezes}; D. Maria Pereira ilo Carvalho; Dr. Domingos
MiiRiii (no; .Mario Itcchtingor; AHinyile Martins Corria, do Banco du Província
du llio Guandu .lu Sul.

, A OURA DAS ULOERAS
lendas chronicas, dartnros. eíiipigetis tlesapparecem

iniallivelmchte em poucos dias com o uso da Pomada
Maravilhosa (pomada antilíerpetica) dc Th. dc Abreu. Mi-
lliares de curas. Depósitos: Bragança Cid, rua do llospi-
cio n. 9, e pliarmacia Abreu, Voluntários da Pátria n. 2.15.

DEBILIDADE, NEURASTHENIA
CONSUMPCÂO, CHLOROSE
CONVALESCENÇA

tí&*
Hemoglobina

Deschiens
Todos os iMedicos proclamam que este Ferro

vital do Sangue CURA SEMPRE. Hestitue saúde, força,
belleza a todos. jMuito superior á carne crua, aos
ferruginosos, etc.

VINHO, XAROPE
Exijam-se as palavras DESCHIENS, PARIS (Franco).

adquirida 011 hereditária cm iodas as
iniinlfesliiçCca. Rlieiiiiiiitismò, l'czo-
ma1, ülccras. Tumores, Dures miiseii-
lares e óticas, Dores do cabeça rio-
dumas, elo. e iodas (lociiviuTCSiil-
lanles de impurezas do' sangue,
ciiram-so iíifiillivolnicnte eom o

üilco «iuo com um sú frasco faz tlcstippíüceiji* i|ualqiici* manifestação. Umaeolber iipijs us refeições, lim iodas as pharmacias.

ii m
•CAMPESTRE-

Ourives 37. Tcí. 3.666 Norte
AiMAMIÀ AO ALMOÇO:

Tripas á moila «lo Porto.
Cabrito com arroz «le forno.
Boas peixadas.

AO JANTAR:
Perna de vitella com pirão

dc batatas.
Frangoá brasileira.
Arroz de torno em canoa.

Sardinhas frescas nas brasas.
Camarões torrados.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
•Mexilhões Pescadinhas•— Garoupa;

Preços do costume

DINHEIRO
(Empresta-se -sobre jóias,
fy-oupas, fazendas, motaes,'pianos, moveis c tudo
j que represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TEI.EI»lj.ÒWlt973 NORTE

ÁAhcvIo dns 7 horas da
manhã ns 7 dn noilo)

J. LIBERAL & C.

para canalisaçfír de ajjuas
VIOl.I^ON*, MOKELXil & COMP
friíia ilo Caju 11. 68. — Telep. Villa IOO.

Fabrica de vigas òeas de cimento ar-
iriiído, vergas, lageotas para divisões,
ninis leves o econômicas de que qual-tjuer oulro artigo similar.

Vigas-inadrcs massiças e postes paracercas.

mim
Faz-se qualquer postiço de
arte com cabellos caídos

I Penteado no siilSo
(Mqnicurc)—Trata-

mento das unhas
Massagens vibrato-

ruis, applicação
iitiira em cabeça

Lavagens de cabeça
Ti

3$000

3$000

2S000
20ÇOOO

2S000

*

Perfumadas finas pelos mo-
Ihorcs preços

Salão exclusivamente para• senhoras. Casa A NOIVA,30
, 

' nla Itodrigo Silva 30, antiga
(Jurlves, entre Assembléa e••ele dejSclcmbro, Telephone•1,027, Central

:*

Modista
Fa2 vestidos por qualquer figurino com'*> 

perfeição, rapidez c preços baratis-
,:p8, rtutf Gonçalves tias, 37, entrada
ri joalheria Yálonliiíi.

TELEPHONE 091 CENTRAL

Vendem-se
Jóias a preços barntlssimos j ca

run Gonçalves Dias 87

Joalheria Valentim
Telephoiio ii, 994 ¦*-= Central

LOTERIA
DU

S. PAULO
Oarantlda pelo governo do

estado

Terça-leirà, 21 do corrente

taooooo
Por 3$600

Bilhetes íi venda em todas
as casas lotericas.

A Syphilis vencida por pouco di-
niiciro pelo novo produeto

líanccz

MAINCEOL
Solução estável, estcrilisante o
injeetavel de Ncòsalvarsan, expo-
rimenlada com suecesso nos hos-
pitaes S. I.uuis, Bcaujon eoulros

do Paris e Buenos Aires

Professora de corte
Habilita a cortar por escala geométrica

e pratica qualquer modelo, inclusive tail-
leur, em poucas lições.

Também corta moldes sob medida e
podem ser em fazendas, alinhavados o
provados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Itua Uruguayana 140 r andai*
TEL. 3.573 NORTE

Leio de penhores
Em 24 de Novembro de 1916

L. GONTH1ER & C.
Henrv «5c Armando suecessores"CRSfl 

FUNDADO EM 186745 - Rua Luiz de Camões 47
Fatem leilão dos penhores

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

Malas
A Mala Chinoza, a* rua do Lavradiq

n. 01, c á casa que mais barato vende,
visto o grande sortimento que tem: chama
a atlenção dos senhores viajantes.

Hymno à Bandeira
Composição do maestro

Francisco Braga
Instrumentado para banda

pelo autor
-#-

PREÇO — C$000

A' venda na CASA GUMANY
Rua dos Ourives» jí>

Companhia dt lit-trlit Nm.ii.mi
U Iram

n*ll'ACC«i«S llllllllcilli, hiil) n tlsvull*
Miçfli» «In «iiviiiu» fi«liT.il. An VI l|ü e
liou tiiilihmloi As ;i \mra»\ & run

VUcoudo du Itnliuraliy u. 15

Amanhíl Amanhíi
A'i S liorm dn tardo

3o> -$••

Soioboo
Por .15000* em quintos
Sabbado, 25 do corrente

A's 3 horas da tardo
300 — 36*

1 00:000»
Por 880DO, cm décimos

Os ncilldo.** «le liillutc* do lnte-
rior (levem ser ncoinpiiiiliadoii do
mais 000 rói* pnra u puile do Cor-
relo c ilIiiKidus nos íi|'entíi gêrMS
Nii/iirctli Si d ru.i do Ouvidor
11. 01, enlsii 11. 817. Teleg. LUS-
Vl'l. c nn cnsn I*. Gitliiiniiies, Ho»
surio, 71, csi|iiliia ilo beco «Ias ("an-
celliiü. eaixa do Correio 11. 1.273.

«¦
CLINICA DENTARIA

S.ilni npropilndas a cada
especialidade

Ancslhcsía—Clinica opera-
loria— Protlicscc

Orthodòntin
(:iilii|:ií.es-ili'iili«liis

il. Piiulo ele Miranda
R I». l-:i>ci*t
Prof. Scliastião Jordfto

Kiin do Ouvidor, i.ij
(Canto ilo Gonçalves Dia*.)

Ti:i.l'l'!l. .1.102"*-*.

Consultas dc uma hora para cada
clienlo.

Pintura dt cabellos - õK
HA liiijio cabellos pariieiilarnicnto, sú a
senhoras, rum llcnné. Actualmcnto •*»-
iiiiite a inaior pcrfciçAO no seu Irabalho.
Duração quatro mezes. Complclaineiilo
iiiorienslvo. Preparados recebidos da Kuro-
ra pelos unimos vunores.

Avenida Ooines I"rcirc 11. 108, sobrado.
Teleplione 5.80(5 Central.

Cabellos brancos
1'siio lirilbantina iTriiinipho» paraacas-

laiiliál-os. lüiíio "JS00O. Vende-se nas
scjj.tiiiilcs perfuniarias: Buzin, Núnos,
Ciiíii 1'oslãl,'Garrafa ("ronde, Chio, ller-

miv o Cranailó à G, e cm Nictheroy,
drogarias llaicellojj Mixla o Lopes.

CAFÉ' SANTA RITA

é*VL%^^7:'mm*f^Cm\\.mTéf!9r-.?Jím9Bm.\^mm9mk

X-W/T-m m^ Wk
mSMJSF

Hua do Acie n. 81. Teleplione M01 Norle
c rua .Marechal Floriano, '22. Teleplione
1.-218 Norle.

Conserve suas roupas
LIMPAS

BENZINA TITUS
Sem rival para lirar as manchas
dos Vestidos, tapetes, sedas, luvas,
etc. Vende-se em todas as phar-
macias 1 $000 o vidro,

BETEILLE & COMP.
Agentes

Caixa do Correio 1007

MOVEIS
Aluga-se por preços muito

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

STOKES
Colloeados no logar
por  I4$ooo

Capas para mobilias,
9 péças.a  58$ooo

Colchões desde.... ?$9oo
Reformas de colchões

CASA ESPERANÇA
Haddock Lobo, io-"--

Tel. 15 o 1 Villa

A FIDALGA
Hcslaiiranl onde se reúnem as inelbo

res famílias, lligorosa escolha leiln dia-
riaincntc, eni carnes, cai;as e legumes*
Vinhos, importijcilo de marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

HUA S. JOSÉ', 81 -.- Telep. 4.51J C.

Nâo se mudam!
Com os preparados para a

pelle. Usem só a PEROLÍNA ESMAb-
TE, único que adquire o conserva
a belleza da culis, Approvado peloInstituto de belleza ile Paris e prc-
iniadò pela E.Niiosieào dc Jlilano. Pre»
ço 3S000.
Kiicontra-se á venda cm todas as

pcrluinarias aqui e cm S. Paulo.
p-BE* t 7 SETEMBRO IBS

Oran Bar e Rotisserie
PROGRCSSE

Largo di S. Francisco de Paula, il
Telc|ilione 3.81-1 Norte

JOSÉ M1GÜEIZ D0}IINGl*ES
O mais confortável salão.
Primorosa cozinha,
A primeira casa (pie possuo um fe^ão

Modelo ã vista do todos, para refeições
rápidas.

A's 22 horas: ceias e especial canja.
Menu:

Amanhíl ao almoço:
Salada de vílclln.
Pliohoro à hespaiihola.
Cassolel ao Kogrosje.
(Jhoucvout ao Gnriilír.

Ao juntar: _ ,':
l.citáo a "jrasilfliral
Franiçó álisbijpljíi .

Íavioles 
á llaliailá.

stra-i fresci\S.
Espocin.iiijaile em frio»,

OÀMtAPEÍIlA.

A "SUL AMERICA
•Companhia de Seguros de Vida

FUNDADA EM -1895
mmt-

A «Sul America» cst;\ distribuindo entre os seus segu-
rados lucros quo representam cm muitos casosum alijamento de 60 010 da somma

garantida na apólice, ou uma reduooao
nos prêmios pagos de 35 o|o

mmmMWmmMmmmmmmmmmMtÊM'jSmmmmmmMmmmMmmmmmm

Garante-se assim UM SEGURO ECONÔMICO muito
lucrativo e COMPLETAMENTE GARANTIDO POR

UM ACTiV.O DE

Mais de 39.ooo:ooo$ooo
Dhifiír-sc á s<Me social: .

-••••-

RUA DO OUVIDOR, SO
(EDIFÍCIO PRÓPRIO) —
Ou ás suecursaes c agentes

JR&**.*>w*9i%mi\rK%i-im.m* mtff%mK\*.m»t

mm 1'niii uiika iiitl!üi*.ít*j do
FIIAGÜl. (1*0') Imda pnrn
ln/i'i ilu.Rpptnecer ÍN.S-
iA.NIANKA.MKMHtiPim
CÜMI'1 KIO lodo u f ml»
quer iimi fclido do corpo
(mi, ixilln*,. elo.) A'.en-

d» n» poiluiiinil« A NOIVA, nm ltoilrlgo Hil\a n, 00, e om Iwliw »• <m
iiu< o pniTiiiiuiiInt.-»íiilta álWIO, |i»lo Üorroio .>500. — ÁHMMthH ttritul

Fragsl
cn»
h:

DINHEIRO SOBRE JÓIAS

CAUTELAS DO MONTE DE SOCCORRO
CONDIÇÕES ESPÉGIÁES_

45.47, RUA LUIZ DE CAMÕES, 45-47
Casa GONTHIER fundada om 1867

Henrv & Armando

8UCCTLE-STA

MbatpMdSjp

BI K3 IfVJLJL

FABRICA oe TECIDOS oç ARAME
yft E ESTAMPARIA de ZINCO M%
ÔANCDS.MEZAS,CADEIRAS,VIVEIROS PARA PASSA:'
ROS. ARAME PARA CERCAS E GALLINHEIRQS.

CARQP.5P r.UMQ-HOSPUlO lOB-Rio,-^

"OUnguentoSantoBrasillense"

Cura: Ferida-», clingni, ulcortii, liicirns
cl.*. Cocam .Uiigiionlo Snnto Draiillou.
sói. fabricai Pliuriiiuciit 8. Jumiuim, ú
llua Moríolial floriano Peixoto n. 17U

UM

"0 Anliiizonloo Jtiut'
('um cmtrci di.ii: íbbroí liilorinillen»

Ioi. tozõoii ln«. ole;
UlIlOO liibriiíih . -IMImimai liUTICO A.

CKSTKIIIA PIMIAII.I,
llua Muiccliul Floriano Peixoto n. 1711.

IUO

Prisão tlc vemie, tlorcsde cabeça, digestões difliecis. falta
dc appctitCi enjôo, zoeiras nos ouvidos, mollesa, etc, nâo

exibtent para quem usar as

Pílulas Reguladoras Silva Araujo
DUAS Â" NOITE

ElVeito certo e suave—Vidro i$5oo

?Ès>
A INOTRE-DAiVÍE DE PARIS

m Grandes saldos em todas as
secções a preços sem prece-
dentes.
Oiilclna de costura o taillenr

ponr damos

PHOSPHOROS

, . OI* HO[ ¦ :
PAU ÇERÀ

PETISQÜEIRAS V PORTUGUEZA
Filial da casa Barrocas. Tel. .'1972 Norte
105, rua do Rosário, 105, entre Quitanda

e Avenida
Casa maliit rua do Hospício, 181, can-

to da rua da Conceição»
AMANHA AO ALMOÇO:

Salada de peixe á poveira,
sarapatel dc leitâo, Cozido es-
pecial, mocot«5 guizado.
Ao JANTAH:

Sopa minestrSo, língua fres-
ca á íiúlaneza, leitão assado,
lagosta com arroz de forno.

Todos os dias ostras cruas,
mexilhões e caças.

Vinnos superiores, chopp da
Hanseatiça.

Manoel Fernandes Barrocas

—Adolpho Vasconcellos—

RUA DA QUITANDA 27
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Compra-se
qualquer quantidade de jóias velhas

com ou bem pedras, de qualquer valor e
cautelas do «Monte de Soccoriò»; pagá-sè
bem, ua rua Gonçalves Dias ti. 87.

Joalheria Valentim
Teleplione 9'J! ("entrai

DELICIOSA BEBIDA

¦^^^¦j^^^k M W-ÇXj

Espumante, refrigerante, sem
álcool

CASA URICH
41, Rua Sete de Setembro. 41

Tem sempre salames, niorladcllas, lin-
jçuaj defumadas o todos os frios de Bar-
bacena c Petropolis, das melhores qua-
liilad.es.

íaborosos almoços, jantares e ceias
feitas pela cozinheira.vienhensc. Todas
as terças, quintas e sabbudós, o celebre
• Strudcl de maçãs *, especialidade vien
nense. Chopp du Biálima a 300
réis.

Edmundo L)rlch,ex-socio da
Casa Assembléa

Vende-se
L'm cxoccllente terreno na rua Dr.

Dias da Cruz n. 007; tendo 5m, S0x37ín,
todo cercado, por .".-.OOOjOOO no espiou-
«lido bairro da Bocca do Matto. Perto da
estação do Meyer dous minutos. Bou-
des de Piedade ii porta. Para ver c tratar
ua mesma rua n, <JÜ9. .3

Oarage Elite
Automóveis de 40 HP.

Para passeios, excursões, etc

Telepb, 476 Sul
To88e-Bronehltes°Âsthma

O Peitoral de Juruá de Alfredo dc
Carvalho,.exclusivamente vegetal, áo
qüe inaior numero reúne de curas. In-
nunioros atteslados médicos c do pes-
soas curadas o afllrmnin. A' venda nas
bqias pharmacias e drogarias do Itio
e dos Estadqs.—Deposito, Alfredo do
Carvalho ÃC-Bua t* de Murço, 10.

Pensão Canabarro
Em vista du grande reforma por queacabado passar, é uma (ias melhores

desta cidade para famílias c cavalheiros,
tem grandes aposentos, alguns puramen-
to independentes; tem guinde parque o
umbomjiírdiiii, antigo palacctoMayrinbk.
ltual General Canabarro n. 271, tele-
phono 1.212 Villa.

Compra-se
Ouro, prata, brilhantes e

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

LECLERC & C
Agentes de privilégiosmarcas de fabricas 6

commercio

Rua do Rosário. 136
F.ncarrcgam-sc de contratar c promo-

ver o fornecimento dos iiistruiiientos
acústicos, segundo ns apcrfciçaonichtòs
piivilogiados pela Patente de ínVoriijão
n. 0.385, de 25 agosto dc 1915, da qual
ó cessionária a "VICTOR TALKING MA-
CIIINE COMPANY.

Chapéos íJe sol e bengalas
O mais variado sortimento encontra-
se na CASA BAHBOSA, praça Tira-
dentes o. 6, junto á Camisaria Pro-
grosso.

N. B. — Nesta casa cobrem-se
chapéos e fazem-se concertos com
rapidez c perfeição.

ESCOLA OE CORTE
Mme. Telles Ribeiro ensina

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

Pratica por tempo indeter-
minado.

Moldes experimentados e ali-
nhavados.

Acceitam-se fazendas para
vestidos meio confeccionados.
Aulas de chapéos. Av. Rio,
Branco 137,4° andar.Odconá
direita do elevador.

Cid

Esgotamento nervoso, falta de nppe-
tito, òiigurgiUmontòs ganglioiiarips' im-
potência, rnciiitlsino, iieiinisthonia. O
mnis enérgico tônico. Único que com
mn só frasco faz augincntar dc uni a
dnns kilos nn peso. Milhares dc curas.
Em todas as pharmacias. Dcp. Bragança _

Hua do Hospícion. ti, Cranndò.—Itua l.dc Murçon. li e Ibóo.loro Abreu,
Voluntários n 2I5.

ii OdoI
A MEDICINA VEGETAL

YUCÁTY
(Gono-bleno-cida)

Cura ti qonorrhún recente ou chronica, uor mnis fl/i-
tigu que sejn. — Ue tudo inotícnsivo ao

estômago e intestinos
EXCLUSIVAMENTE VEGETAL

ftfuíi tia Assembléa 52
Itua dn Quitanda 57

llua Buenos A ires SMUua Buenos Aires litil

Costureira modista
Ex-contra-mestra de impor-

taute casa, ora descollocada, faz
vestidos com perfeição em sua
residência pela metade dos preços
da oflicina. Rua Marechal Fio-
riano Peixoto, 46

Pó de arroz DORA
Medicinal, adherente e per-

tumado. Lata 2$ooo.
Perfumaria Orlando Rangel

Papelaria eTypographia
Vende-se uma boa machina

de aparar, uma machina de im-
pressão e uma prensa de ste-
reotypia. — Preços vantajosos.
134—RUA CAMERINO—134

T AV 11
O maior e mnis importante do
Brasil. Occupando a melhor ai»

tuaefio da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electricos.
Freqüência nnnunl de 20.000 clicn-
es. Diária completa, a partir de

iOSOOO.
End. Teleg. - AVENIDA

RIO DE JANlíIilO

Compra-fe um türreno uos bairros dc
Itapirú, Engenho Velho, Andarahy, Esta-
cio ou cidade nova, com 16atéU0 metro*
de frente, mais ou menos, por CO 011
mais de fundos, nüo se admite interino-
diários.

Dirigir cartas a Silveira, rua Visconde
do Itiiúiia n. -113.

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgiiio denlis.

ta pela Faculdado dn Medicina du Rio
dc Janeiro, com longa pratica. Traba-
lbos garantidos. Consultas diariamente.
Consultório, .-ua da Quitanda 11. AS.

Curso de flauta
Agenor Bens, primeiro

premio do Instituto Nacional
de Musica, professor de flauta
e solfejo.
KUA DA CARIOCA, 48

Mechanica
Officina moinada moderna-

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

A IDEAL
Moveis e tapeçarias
- RUA S. JOSÉ' -
Toler-h. 5.324 C.

Goa collocap
Precisa-se de pessoas idonns para

tinbiilbiir cm SEGUROS DE VIDA, a pie-
min-lixos Condições vantajosas. —A
«r.LOliO'. Rua Uruguayana n. 17 — HIO
UE JANEIRO.

nçe\(\rw m Lccciona-se.
SI*C*^ Trata-se das 6

ás 7 horas da tarde — c nas
segundaa, quartas e sextas, .das
8 ás io horas da manhã. Miss
Aileen Myers.

ALTA NOVIDADE
KM

Folhinhas e Blocks
para -1 9i 7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 6(3

Compra-se
uma machina para pi-
cotar, com urgência, á
rua Senhor dos Passos
n. 56.

THEATRO CARLOS GOMES
Companhia do Edcn-Thcutro, de Lisboa

Empresa Teixeira Marques — Gerencia
de A. Çorjão

IIOJU — Espeetaculo completo — HOJE
A's 8 1/2 da noite

Festa artistica do actor JOÃO SILVA,
dedicada aos seus consocios da Socic-
dado do Propaganda de Portugal.

Ultima rcpreseutayiio (|ü poija em um
acto, cm verso, de Júlio Danliià
A CEIA DOS CARDEAES

Com o mesmo brilho de cnscenação e
montagem cçpi quo foi á scena na ré-
cita de gala dc 5 de outubro.

Ultima rcprcsentai;ito, cm despedida,
da celebre revista

ampliada com
números np-

vos e interessantíssimos. Os computes :
CARLOS LEAJ, c JOÃO SILVA.

Pelos principaes artistas da companhia:
cançonetas por BERTIlli BAROX. Fados á
guitarra por TI.\'A COELllO. Poesia de-
dlcada ao rei da Bélgica por HENRIQUE
ALVES. Cabaretier, CARLOS LEAL.

EDr.N»CABARET
Amanhã, ás 7 3/4 o 9 3/4, reappariciío

*?. cílebfí re*tfaW-f*i Oàl»'

ua ceicuie rcvisiti

DOMINO'
vos cTnlcrcssiuilissimoS. O

Clnema-Theatro S. José
Empresa Pascboal Scgreto

Companhia nacional, fundada em 1 de
julho da 1011—Direeção scenica do
actor Eduardo Vieira—Maestro director
du orchestra, José Nunes.

HOJE: =HOJE
17 de novembro do 1916

Tres sessões—A's 7, 8 3>ie 101/2
I", 2» o 3" representações «Ia ma-

gnilica revista em dous actos, sele qua-dros e duas apothcoses, original ()os co-
nbecidos jornalistas Cândido do Castro e
Oduvaldo Vianna, niusica dos inspijados
r*iaes)ro3 Fclippe Duarte • Roberto So-
fiiiiiõ

DA' CA' O PE'
Conipèrcs; Tibmcip, Cario» Torres;

Mincrvma, Cccijia {"oito.

_0.< espcctaculos conictóii pela exhi-
bi','ilo de films cincinatcgriípliicos.

Amanhã e todas' ai Miiéè -* DA' CA'
O Pi',

THEATRO RECREIO
Coiiipaiibia ALEXANDRE AZEVEDO —

t Tourncc » Crcuiilda dOliveira

HOJE: HOJE
A's 7 3/4-Duas sessões — A's 9 3/4

GRANDIOSO ÊXITO
A notável peça cm tres actos, de JOÃO

DO RIO

EVA
Eva, CREMII.DA I)"0L1VEIRA; Jorge.

ALEX.iNDRE AZEVEDO.
Moveis da Marcenaria Brasileir».

Domingo, grandiosa i matinée ».
Amanha, ás 7 3/4 c 9 3/4-EYA.
Segunda-feira, 20, grandioso festival

arlistlco do actor ANTÔNIO SERRA—
1'sessão-O AGUIA-2» çcssão-0 CA-
NARIO.

Dia 21—« Prcmiòro » da opcieta—A
DÜQÜEZA DO BAL TAÜARlN. E»pó-
otaiiHo completo.

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & C.

Grande companhia italiana dc operetns
CARAMBA-SCOGNAMIGLIO - Director
artístico, Cav. ENRICO VAI.LE-Dirc-
cção musical do maestro C1USTI

HOJE — A's 8314 — HOJE
A PEDIDO GERAL DA IMPRENSA E

DO PUBLICO e attcnilendo ao oxtraordi-
iiario exjto alcançalo, ÚNICA REPRE-
SENTAÇÃO da novíssima opereta cm
tres actos

0 DUQUE CASEMIRO
Brilhante desempenho!

Luxuosíssima montagem!
Amanhã, sabbado, nona recita de assi-

gnatura-A VIUVA ALEGRE, lesta arlis-
listica de MARIA IVANISI. Canções ila-
lianas, be-ipauliula;, porttiguèzas c bra-
silciras.

Domingo, cm « malinéo » — A VIUVA
ALEGRE, Á noite, beneficio da Socic-
.lado Beneficente Hespanhola.

A scguir-ÊJIFIM, S0'3l... • M4L-
BRLCK.

CABARET RESTAURANT" 110*r
CLUB fMOZART
A elegante boiibonnicre ila rua Chile, 31

llnjo, ás 9 horas, conliniiiiçào do co-
los-al suecesso do iirograninia ile arlis-
tas sob a direeção rio arislociiitico caba-
rotior GIUSTUNO MINUIIVI.M, cômico mo-
deriio, o mais quciido da élile carioca.

IIO.II'", monumental suecesso do ITÁLIA
1'UINE, celebre cantante lyrica italiana e
de LA IBÉRIA, Oansiirimí hespanhcila'.

Programnia:
ITÁLIA FRINE, ciintunlc italiana.
LA UliLI.A SILIANA, estrella itiilinnih
G. e M. MINERVIN1, no novo repertório;
I.A IBÉRIA, dansarína hespanhola.
VISCONDE ABELARDO, celebro ven-

triloqlio.
LA CARMELITA, dansarína á transfui-

inação.
R0SINA, cançonclisla exccntiica.
RAUL, fadista portuguez.
UOSITA, cançonetista hespanhola.

ARTE, MUSICA, FLORÜS
Orchestra dc tziganos, sob n direeção

do professor brasileiro ERNESTO NKItV.
Todos Iii.jo ao Mozart,
Na scmuna,outras monuin.cntoes csiréüs.
Triuinpbal sucessso dn DÜCIIESSA DEI.

BAL TABARIN pela celebre I, FRINE.


