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UiniKUQ AVULSO lOO MUIS

»MORS SPONTE SUA"

Os que se suicidaram em todo
o Brasil durante um anno

O AMOR E O ANALPHABETISMO
TRIUMPHARAM JUNTOS

Isso — "líiorn sponlc sua'' - cm boa c
jíira linguagem, «píer dizer suicídio, isto c,

f> «Iiic. sc miitnin. Hoje cm diu ha mais
ilfflciildade cm se arranjai' um lilul.i novo
pura um caso dc suicidio do «|ue arranjar
imi meio de sc suicidai*.

Os jornaes, os modernos principalmente,
tèm lançado mão tlc diversos títulos sim-
ijcvtivos, cada «piai mais cm desaccôrdo com
o fúnebre acontecimento, cxaclanicnle para
ii fun dc descobrir esses casos de sua feição
sentimental «-. com isso, dar combate ao mal.
Mas nem nssim. O mal continua, .lá não
pctíii, como medida propliylaclica, nem llics-
mo iiipicllc celebre edito que mandava fos-
sem expostos nus os cadáveres das imilhc-
res ipie se matassem, mesmo por motivo
«lc amor.

No Brasil o suicídio entra para as cslíills'-
licus com uni curioso contingente. Por dá
:-d aquella palha suicida-se unia pessoa.

Us seientistas tem dito muita cousa desse
neto, que nus dizem ser do covardia e outros
dc heroísmo, O lado incontestável é que os
que já II vera ili o pé na eternidade c de lá
recuaram aproveitam depois o mundo ã lar-
ia, uchundo-o unia delicia. Quantos conhece-
mos nós, nesta vida de jornal, que escapa-
ram ã forca, ao tiro, ao fundo do mar com
seus peixinhos e que andam por ahi com a
òliysionoinia radiante. 15* um exemplo, um
bom exemplo parn os dcsgoslosos da vida.

Os jornaes aqui já não sabem mais como
liar Üiilo tt esses casos tão sediços e des-
graciosos dos suicídios, .lã está gasta a serie
ile tiliilos inventada pelos reporters mnisimn-
íinosos, c os casos se succcdcm, al.-islrando-
K« pelos listados, com os inesinos rc(|iiintes,
i-onio a moda. Foi difficil encontrarmos
paro estas linhas, a propósito de dados cs-
dísticos sobre o suicídio, o titulo que as cn-
cima. Antes fomos escrevendo e riscando
os epie tem sido tantas vezes publicados :
t)s dcsilludidos —¦ Dando o fora da vida...

Os desesperado.", — Em busca da morle
Desertores da vida... — Para a morle!
Partos da vida — Apressando a morte —

O.s- que sc matam — Para u eternidade —
Em busca da morle ¦— Voluntário.'! da morle

Os qne desertam... — Poz fim «i vida
Quiz morrer — />«'ii cabo do canastro —•

c oulros, mais ou menos humorísticos; para
as tentativas.

Agora, a Directoria Geral de Estatística,
110 primeiro volume de annivcrsario que pu-
blico ii, dá-nos curiosissimas informações so-
iire o suicidio cm todo o Brasil; São infor-
«nações altiiiehtcs, a cinco annos — de 11)08
ii 1912.

Cnnlo sempre; o amor é n maior causa tio
Suicidio, c, assim, as cdades dos suicídios
são, na maioria, de 15 a 20 annos, o qiíe
rslã dc perfeito nccôrdo. Segiiem-se as eda-
lies dc a 30, c dc 30 a -10. Os de mais
te Iil) annos entram com uni numero dimi-
nulo, facto esse também relevante, que vem
mostrar como os «pie sc matam tèm pouco
)u ne nli ii m juizo.

Quanto a meios, sobrepuja a arma dc fogo,
jsto c, a bala. A phrasc consagrada — met-
ler unia bala no ouvido — prevalece ainda,
isso prova que o suicidio c sempre um acto
ícprovavel, como diria o conselheiro Accacio,
lauto que os suicidas lançam mão dos meios
Violentos, de nccôrdo com as suas idéas tu-
multai-ias. Raros são os que se matam mais
suavemente, como, por exemplo, por meio
le iiihnlações de perfumes venenosos. E' —
i bala. Isso quando não tomam todas as
precauções para o completo êxito dn empre-
HU, como aquclle suicida que preparou a
forca no galho de uma arvore c muniu-se
ile um revólver e de um frasco de veneno.
Ingeriu o veneno, metteu a cabeça na forca
e deu uni tiro nos miolos. Elle esperava
morrer ou do veneno, ou do tiro, ou da for-
ca, ou afogado, si caísse no rio. Mas não

morreu. A bula do seu revólver cortou a
corda e cllc caiu no rio. Um pescador, «pie
pescava por ali. approximoii-sc com a sua
liiirqiiiiilia, rccoliicu-o c pol-o dc cabeça para
baixo, como se faz com os afogados. O dc-
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serlor da vida, que havia bebido, dc facto,
muita nguu, teve que vomital-a toda e com
clln o veneno que ingerira. Foi salvo, dessa
vez ainda, c parn sempre, renunciando dc
unia vez ao suicídio, para escapar ao ridi-
culo, que é muitas vezes a morte moral.

Os dados sobre 1912 dizem que os Esla-
dos que mais forneceram suicídios foram
Hio Grande do Sul e S. Paulo, sendo o pri-
meiro com 145 e o segundo com 104. A
Capital Federal deu 134. O mez que muis
deu foi o dc novembro, que leve 81 casos,
sendo 53 homens c 28 mulheres. Prova de
liquidações de fim dc anno, influindo nas
liquidações de vida. O aiiior forneceu 127
casos, sendo 08 homens e 59 mulheres. Se-
guem-sò us casos de familia ou dc honra.

Arma dc fogo, 283 casos. Envenenamento,
144, sendo 02 homens e 82 mulheres, mnis
mulheres, portanto. Enforcamento, 119 pes-
soas. Fogo nas vestes, 70 casos, sendo 61
mulheres c nove homens. As desvantagens
das saias, portanto.

Com instrucção superior, sete; sabendo ler
e escrever bem, 91 homens e 34 mulheres;
sabendo mal, 169 homens e 62 mulheres.
Analphabetos, 131 homens e 121 mulheres.
Com vistas it reforma dc ensino.;

Quanto a profissões?
So criados de servir tem 188. Os agricul-

tores entram com 156; empregados no com-
mercio, 49; jornalciros, 51; operários, 51;
militares, 16; profissões liberaes, 14; capi-
lojistas o proprietários, tres.

O Estado onde menos se regista o suicidio
é o dc Piauhy, que a estatística qecusa
com um unico cnso. Por onde se verifica
que o boi morreu dc morte natural. Onde
não se deu nenhum suicidio foi no Acre.
Até a Vida ali estica como n borracha. De
qualquer fôrma, o suicidio vem augmen-
tando.

Aquellcs que jn o tentaram c que èsc.i-
param é que podiam dizer, melhor que nós,
o quanto a morle é feia...

O Rio Lethcs
¦ U .!¦¦¦¦

acreilitu.YOJ*. que pelo Intento
passava um rio chaninao Uthes. Era o no
dó esqueci monto. Queln In-bl| «nm* agitiu

Os gregos
rio cluii....... ...

ficava inteiramente qcsumbraao «le tudo
ç áfé ei.it.io vjra c sentira.
A existência «".esse rlç passa por ser uma

que áfé «uíáó vjra c sentira
A existência «(esse rio plisso poi

crença fantuílsta. Quçrh, entrcláhto, coiina*
ça o Ürazil c sc habitue ft l*r a sua liupren-
sa 4ú mio será tüo po/.itlvo «m aflrufar a
impossibilidade dnquclç rio mitolôjlcó. O
I.clhes «leve, não sc sabe onde, misturai*
suns águas a algum dos que abastecem esta
cidade...

O cazo, que sc discute neste momento, n
propn/.ito da nomeação de intendentes pelo
piczidentc da República, é uma prova dos-
sc falo.

Porque/ o Dr, Wcnccslau Braz se tem re-
velado um administrador probo, moderado e
criteriozo, um grande rjumero «lc pcssúas já
esqueceu totalmente «lueni foi o seu ante-
cessor, Esses entuzlastafl, alem de esqueci-
dos, são imprevidentes, poi'«|i-c não se lem-
brnm que nada impede do lermos amanhã
no governo outro Hermes.

Hn na nossa imprensa umn grande animo-
zidndc contra o Conselho Municipal. Ein
pode ser — c .é, cm absoluto, justa, Sun
injustiça, porém, está no rnto dc dar ao Con-
solho uma parte dc responsabilidade maior
que a atribuída ao prefeilo. No cmtiinlo, si
se examina a administração municipal, ve-
rifica-sc que o Conselho é absolutamente im-
potente pura fazer o mal, sem u insligaçiío
uu pelo menos a colaboração do prefeito.
As atribuições deste são muito maiores que
as daquele.

Fala-se; em gcrnl, nos cscandnlozos privi-
lcjios dados a certas cinprezns e culpa-se
disso o Çóilfx.lho.E' unia injus-Uça. Injustiça pelo menos em
izoln-lo para dar-lhe a responsabilidade,
quando a criminalidade dos prefeitos tem
sido muito maior. Todos os contratos n que
sc alude foram assinados pelos prefeitos.
O Conselho limilou-sc a dar simples autori-
znções, que os prefeitos nüo só sancionaram,
mas de que uziiram e abuzárani do mudo
cnlamitozo, que todos conhecem.

Si não sc fazem mais melhoramentos, c sj
sc fazem nuinerozos peioràmentos, a falta
é sempre do prefeito, llasta peãsar que a
este iiicumhe a iniciativa, a execução e a
concliizão dc quazi Iodos os alos ínu/iicl»
pa.is. O Çonscllm pode ser cúmplice; iiiuica
é autor principal.

Assim, pura que o prezidentç dn Republi-
cn tenha toda a influencia sobre o goycrijomunicipiil, bast-i-lh.c e sobra-lhe o' pre(cltã.

E' interessante úofár ys contradiçõéí} do
Senado. Ha pouco, ele votou uma emenda,

O imposto sobre o gado
abatido em Sobral

SOBRAL, 17 (Serviço especial da A NOITE)
¦— O jornal "A Ordem" publicou os balancetes
«Ia municipalidade c collectoria estadual du-
raiile lim semestre. Confrontando-se os dous
balancetes mi designação "Gado abatido para
consumo", verifica-se «pie n Intendencia dei-
«ou de cobrar imposto sobre 310 rezes no va-
lor de 1:240$. O "Rebate" e "A Luta", eoin-
jiieulando o faeto, nppellam para o prefeito,
iifim de sc defender. Este, porém, se couscr-
*.n mudo.

1 ******* »¦¦

h dosespirito pratico
inglezes

"LONDRES, 17 (A NOITE) — Foi
boje assignado pelo rei Jorge V o de-
creio qne prohibc a importação no Rei-
no Unido de jóias e de artigos <ie ouro
c prata de qualquer espécie, salvo relo-
gios e caixas pera relógios"...

y] jxiorv & f^ssJP»*)

— Naturalmente^ Sem relógio elles pãp po-
I*m contar o dinheiro. Time is monef).,.

Querem acabar
com o sorteio militar

obrigatório
—% ¦

Um senador e um deputado acham ser
isso uma affronta ao Exercito

Antes de ter inicio a sessão do Senado,
hoie, tivemos oceasião de palestrar com o
Sr. Pereira Lobo, representante dc Sergipe,
justamente nn oceasião cm que S. Ex. tro-
cava idéns com o Sr. lldefonso Pinto, depu-
Indo pelo Rio Grande do Sul. ,

Pedimos ao senador sergipano a sua opi-
nião sobre o projecto da commissão de con-
stituição c diplomacia que isenta do sorteio
militar obrigatório os cidadãos que estejam
em pleno uso e goso dos seus direitos civis
c políticos.A approvação desse projecto seria a
cxlincção do sorteio militar obrigatório. Por
elle somente estão sujeitos ao sorteio os in-
dividuos desclassificados. Assim sendo, co-
mo se constituiria o nosso Exercito? Respon-
derão que os claros do Exercito tèm sido até
aqui preenchidos pelo voluntariado. Pois
hem. Deante do que está expresso-e do querealmente siiccèdc, si fossemos fazer uma ri-
gorosii fiscalisaçüo nas folhas corridas, cliç-
gnrinmos ao resultado dc que não haveria
gente para os claros, salvo si se quizer met-
ter no Exercito a escoria da sociedade.Mas lia uma parle constitucional no
projecto... — ponderámos.

O Sr. Pereira Lobo, cujas palavras eram
approvadas pelo deputado lldefonso Pinto,
disse-nos :Nflo se pódc argumentai' com a Consti-
tuição porque se trata dc um caso dc inter-
prelação. A nossa magna carta foi votada
ampliando todas as liberdades, nías nella
mesmn se encontra o sorteio militar esti-
pulado.

O Sr. lldefonso Pinto acerescentou :Estou lendo Brice e tenho a minha
opinião formada sobre o nssumpto. Não
vejo nenhum inconveniente cm se executar o
sorteio, que é constitucional.

Esse assumpto — acerescentou o Sr. Pe-
reira Lobo — devia ser estudado e explana-
do por uma commissão de doutos. O pro-
jecto, como eslú redigido, nem devia figu-
rar no Senado. . ' < ¦

O Sr. Dantas Barreto passava na oceasião
e nos deu a sua opinião, sem rebuços:

A approvação do projecto como elle estn
redigido representa unia affronlâ' no Exer-
cito, que só poderia sdl- composto ile indivi-
duos da peor espécie. A affronta não seria
só ao Exercito, mas á nação.;

E os Srs. Pereira Lobo e, lldefonso Pinto
trataram mais ampla c detidamente do firo-
jecto da rommissio de constituição o jüs-
tlça, mUnifestflndeJte radionlmentè contra-
rios a éile.

Ingenuidade ou malícia ?
A cousa mais difficil de encontrar em um

vagão de estrada de ferro-e a dclictidezá.
E' mais fácil achar em carro dc passageirosuma nola de cem mil réié do que um poucodi 'íllciição reciproca enjtre os òicjantes.' "

O egoismo vigora sem contraste no come-
ço da viagem c toda gente quer se necom-
modar o melhor possivel. pouco sè impor-
tando de. molestar o visínhq.

PassaOciros ha que coltocam o corpo num
logar, o ehapéo no conltgiio e nos dous éa
frente põein a mala c Uni jornal, pára tè-
rem mais espaço.

Ha quem respeite esses (ilulos d$ posse;
porem, elles não são iegacs, $ posse corpo-
rea è a única efftciente para garantir um
logar no trem.

O major Leonel é desla opinião.
Depois dc (ilguns dias no Rio, onde es-

teve a negócios, enibarcoü de volta paraMinas. Contra o seu habito ae já estar na
estação uma hora antes da partida do trem,
desta vez só chegou cinco minutos ai\\es, de-
vifio a um accidente 119 automóvel. Não ha-
via mais no carro togar vago. Depois de pro-curar em vão, se dispqz a sentar em um lo-
gar occiipado por uma capa de borracha.Perdão — disse o visinho — este logar
está tomado.

Por quem ?
Por um amigo meu. Esla capa lhe per-tenec.
E que é delle ? — perguntou o major

Leonel, incrédulo,
Eslá alli, na plataforma.Naquelle grupo? — insistiu o major.Sim, senhor I — respondeu o sujeito,

contrariado.
Remi — volveu o major — uon me sen-

tar um pouco para descansar; quando o dono
vier entregarei o logar,

O sujeito poz a capa nos joelhos, a mor-
der os bigodes.

O trem apitou e começou a andar. Como
não entrasse nenhum passageiro novo, o ma-
jor pegou da capa e átirou-a pela janella
para a plataforma.—- Ouc ó isto ? — exclamou o sujeito, le-
vanlando-sè aygressivo.Pois seu amigo perdeu o trem — re-spondeu o major —, e o senhor ainda queria
que elle ficusse sem a capa?...

R.

tMfkeltcendq círculos uninominnis, para a
elijolq dc deputado» federais. Si isso preelalclq dc depíitodi

¦¦'-- tm dois |r 
*

munktpalB.

qlie dividi»' este Distrito
M«s, ao mesmo tempo

o senado mantinha a di-
vlflt) ein dois grandes distritos, para as ele!
ttlu munktpalB.

De modo qüc, para o deputado Fr.nr.n.-.t.,ir dos interesses gerais da
eicAo por circulozlnhos paro-

qut deve tratar dos interesses gerais da
eM i» a eleii.,

qti.a'», dc meia «luzia dc ruas; mas pára o
lUÇÜd

intendente municipal, «pie deve conhecer as
pequenina» necessidades locais, — as vastas
circumseMçócs 1

Fica-se atônito, vendo a mesma assem-
Idén, composta dc homens ilustrados, votar
uma apoz outra duas rczoluçõcs lão contra-
ditorias c incoerentes, sem dar por isso...

Ouando se instituiu aqui a organização
municipal, o primeiro conselho compunha-
sc de intendentes eleitos por pequenos «ir-
ciilos. Os eleitos reprezentavom iiicòiilcsln-
velmente Influencias locais. Foi um coiisc-
lho excelente. Nunca o ncuzaram de impio-
bidade. Muitas das boas leis municipais,
que ainda subzistem, são desse tempo.

Mas esse tempo passou dc pressa, porqueas leis eleitorais foram continuamente va-
riando. O cazo do Conselho não é, pois, di-
fcreiitc do do Congresso. Si este rcprezcnla
mal n nação, é porque a lc! eleitoral não
sc tem cumprido. Isso não bastaria, pare-
ce, paru sc instituírem deputados, nomeados
pelo Dr. Wcnceslaii Braz...

No («minuto, tudo faz crer que, si ele ns
nomeasse livremente, faria . ueerladissimas
escolhas.

O que, porem, diante dessa e de oulras
propostas se dijve perguntar è o que faria
itfll prezidentç como ó marechal Hermes...
Isso é o importante.. Porque — é bom quese Icmbreip, se tornem a lembrai' c pensem
nisso dc vez cm quando — já houve nesta
terra üm prezidentç Hermes e nada, graças
ao rejimen presidencial, nos impede de ler
ainda outnjs Hermes.¦ Ora, si çóm o Dr; Wenceslàu Brnz nndn
Ila a recelàr nn aplicação dc umn lei, quelhe dé a fnculdo.de de nomear intendentes,
o Dr. WeriMsliut já tem apenas menos de
metade dc iiin período prezidencial. E ha os
Herôi.es- fuluros, sempre possíveis...Assim, itlém dn questão constitucional, quedeveria, por si só, ser bastante, ha estas
duas considerações cssçjicinis :a nomeação de intendentes pelo prezi-dente da Republica é imiti]. Com a simples
autoridade do prefeito, cie podo exercer n
mais «fecheiva Influencia no governo deste
Distrito7 -a nomeação dc intendentes pelo prezi-dente dn Republica é perigoza. Porque —
é bom quo sc lembrem, que sc tornem 11 lem-
hjrar e pensem nisso de vez em quando —
ja houve iícsla terra um .prezidente lier-
Incs e nada, graças ao rejimen prezidencial,nos imped,e de ter ainda outros Hermes...

O estupendo é que os jornalistas, que mnis
atacaram esle ultimo e mais com ele sofre-
ram, íelnm os «pie menos se lembrem disso.
. Decididamente o rio Letlies corre aqui
t/or pcrlo...

Medeiros e Albuquerque

«ro»

líHilMlIÜI.
Em vinte c quatro dias os allemães

tiveram 50.000 baixas e os aliia-
dos fizeram 22.000 prisioneiros"¦NOVA^YORKTiS 

(A NOITE) - O Sr.
Palmer, correspondente da «Associated Press»
junto ao quartel-general francez, telegrapha
em data dé hontem:

«A batalha do Somme, apezar do que di-
zeihos jornaes de Berlim, somente deve
terrrjinar em janeiro ou fevereiro de 1917.

Diariamente seis mil canhões franco-ingle-
glezes bombardeam as posições allemãs.
Esta torrente de fogo e ferro proseguirá^ com
o mesmo furor, até que os allemães se re»
tirem.

As baixas soffridas pelos combatentes são
enormes. Nestes últimos vinte e quatro dias
somente as baixas allemãs attingem, segundo
os melhores cálculos, a 50.000 homens.

Conversei com os generalissimos Joffre e
Hàigç e ainda com outros generaes inglezes
e francezes sobre a situação militar. E to-dos são mais ou menos de opinião que em1917 se travarão as batalhas maisf san-
grentes da guerra. Nos últimos vinte e qua-
lr0-"ías' .os «'.liado"* capturaram no Somme
22.000 allemães.»

COMO 0 COMMERCIO DE FUMOS
ENCARA 0 "MONOPÓLIO'

DIVERSAS OPINIÕES EXPENDIDAS
SOBRE O ASSUMPTO
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\Como a «regie» do fumo está regnlarisada em França. Uma das cintas dos
«pacotes» de 5a gramnias com os dizeres característicos do «monopólio», para
a exportação. Aliás, o svsteina de empacotamento, que já foi debatidissimo
entre nós, é ali rigorosamente cumprido e fazendo parte integrante da regala-

mentação a respeito
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A intrincada questão do monopólio do fumo,
discutida como e'M sendo uo circulo dos iu-
teressados, dc forma a crear unia corrente vo-

liiinosa da maioria
coulra o projecto apre-
sentado pelo senador
Alcindo Guanabara,
deixa transparecer n
opinião du Associação
Conimercial, que só se
manifestará, conforme
declarações do seu
presidente, pela mn-
hifestíiçno superior do
commercio daquclle
ramo;

IJcm pódc ser, entre-
tanto, que oulros de-
talhes desconhecidos
do projcclo hcin o jus-
liflquein e, (luiçn, se-
jiim dc real proveito
para o deseiivolvlmen-
In dnqucllc conime.r-
cio. Aliús, é já co-
nliecido, un inlejíni. o
projecto em quesião,

On. u , . ,, Em meio dn discussãoDr. Herbert Moscs |cmos reiihUuht 11(|lli „
nli opiniões <Hversas.

Hoje o fazemos entre vários interessados.

Fala-nos o Dr. Herberl Mo-
ses, da Companhia Souza

Cruz
O projecto do senador Alcindo Guanabara —

disse-nos aquclle advogado — é nnti-pntrio-
tico, inconstitucional, anti-economico. A sua
apresentação na cauda do orçamento é irre-
jíulnr; constituo um vicio de origem, é inop-
porluno niesmo.

A inonportunidade pelo lado da
poi:t!cn financeira internacional

E acho-o inopporlunn porque ns bolsas dos
grandes; financeiros estão em crise. Paru
mais facilmente demonstrar o que affirnio,
dividamos os ifriipos financeiros em tres par-
les: o dos paizes alliados, o dos impérios
centraes c o dos norte-nmericanós. Seligman
lirothers, Ròt.schild, Perier, Erlahger o as
grandes cnnstellaçõcs do grupo de banquei-
ros frunco-inglczes. estão inanictados deante
de severas leis que não lhes permittem ex-
portar pnrn o estrangeiro ns suas reservas.
Os banqueiros dos impérios centraes sc vau-
gloriam da sua excepcional vantagem dc
guardar dentro das fronteiras as suas reser-
vas. Os norte-americnnos, npeznr de sua
enorme prosperidade, financeira, estão cm-
pregando os seus capitães supérfluos dentro
do pàiz. Conclue-se dahi que, si a medida
fosse de salvação publica, como quer fazer
crer o seu nulor, não poderia ter escolhido um
momento muis infeliz pnrn a apresentar. Ha
ainda a notar que, si me não engano, a renda
da arrecadação do imposto sobre o fumo está
dada cm garantia dn iiltimn emissão de apo-
lices, não podendo.por isso ser negociada.

O projecto encarado sob o ponto
de vista pratico da producção

Si procurarmos saber dos benefícios que
clle trairia pnrn a cultura do fumo, vamos
exactamente verificar que esta isó sentiria em
cheio a sua acção, definhando sensivelmente,
por dsso que não mais haveria o incentivo dn
concorrência deante do facto de existir um só
comprador. E, por isso, não acredito que os
membros da classe possam estar de accordo
com a medida que ora combato, pois isto im-
port.iria em confessar publicamente a sua
incapacidade para n luta.

O influxo burocrático já creando
a sua base de acção

Alem disso hn uma disposição iníqua no
art. 21, "in-fine", que permitte surgir a hu-
rocratisação cm torno do monopólio.
-A—..„-.---- — - ......... m..-i.mJmmm:...........
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Em ou/ro logar noticiamos o bello serviço feito pela polida com a prisão dc nina aiiadrillia dc aãiunn* 
'n,„> 

„/,,,„-„, ,/„

«Pede Anjo», especialista em arrombamentode portas dc habitações barticul^VnfíL^'- ,(0' ,
para a direita. João Silvino, Auqusto da Cruz, Arthur Leal de Sm, zn <•<£..*¦-' *,oul,os sa°Í V" c"""> da esiuerda
José Antônio Santos, Arístides trindade, mMó»WÉ£Mf Sw? 

«Sebastuiosmho» ; em baixo, na mesma ordem,
¦¦ - —- 

^««flftlí^^^/^^^^-f!,^ 
"^'""j Co»" essa gente tão facilmente costuma escaparaas mamas ao código, bom e que lhes guardemos bem os fromispicios '- -—

Com essa nulortsação poderão iodos <\
actuaes empregados ser silhslitllidos por ou*
tros, cm cuja escolha o governo federal e <t
estadual serão "magna purs", poiu não coiM
virá á coinpanhi.-i cessionária incidir no dcs«
agrado «los mesmos.

Por que considero o projecto anli»
patriótico

Segundo o nrl.12, letra II, haveria rc:'«*Í5Í5cjJ
d.* contrato, e subsequente perda dos «|iiai'cii,«
tu mil contos ó outras soininas dadils cm p:i»
gainciito, desde (pie sejam definitivamente
npplicndas seis multas até doils contos dl
reis, no período de dous annos.

Ainda que haju boa fé do poder que :ippli«
cur taes multas, seria fácil applical-as sob «J
pretexto de má interpretação ou qualquer ou»
tro, a não ser «pie a companhia cessionária so
transformasse cm feudo político dns partidos
dominan les.

O perigo da concorrência do pio-
dueto

Não é só aquclle o lado anli-pati-iotico do>
projecto — disse o Dr. Moscs. — lia ainda
a isenção de impostos estaduaes, a franquia
alfandegária para niachinisiiios e accessorios,
favores que se estendem até á importação do>
fumo turco e da Virginia, fazendo perigosa
concorrência ao produeto nacional.

C sacrifício do direito alheio
No projecto se deroga cm unia peiinada o

principio de respeito á propriedade, pois se
estabelece um processo siiminnrio de des-»
apropriação, ap «jual deve sempre ser estra»
nho o poder judiciário, mesmo om caso dc des»
inlclligencia entre o desapropriado e o go»
verno.

O resultado da franquia do cnniniercio de)
fumo em corda provoca ainda desgosto nai
producção dos Estados dc Minas e Hio Gian»
de do Sul, dous centros de grande descnvol-
vimento.

Penso — finnlisoii o Dr. Moscs — que, ehiJ
cidadã, discutida com todo o caracter juridi-
co a questão, no Senado, a commissão de fi-
niiiiçiis saberá coinprchender sobejamente da
situação, procedendo com o projcclo como fez
com o do "bicho".

A opinião do director da
Companhia Progresso

Procurámos saber a opinião de uni dos di»
redores da Companhia Manufaetora Progi-cs»
so, que nos disse:

— Essa idéa dc monopólio ha muito esta»
vã sendo estudada para ser posta em exc»
cução. A Câmara ainda ha pouco votou eni
terceira discussão um augmento exugoradís-
simo do imposto de fumo, que de 800 réis
passa n pagar 3$200, islo é, uni aiigineiito da
¦100 °|"l Taxas egualmente elevadas foram ap»
plieadas a outros preparados, como cigwrros,
cigarrilhas c charutos. Alguns fabricantes
procuraram os Srs. senadores para pedir-lhci
que reparassem no exagero de semelhantes
taxas, cujo cffeito serin contraproducente <(
viriu prejudicai* imiiicnsamcnte a industriai
de fumo de Minas, Bahia e Rio Grande da
Sul. Por esta oceasião duas surpresas appa-
receram: por um lado a apresentação dri
emenda do senador Alcindo Guanabara;
creando o monopólio para o fumo, c por ou»
Iro, a declaração de alguns senadores de "que!
os industrines dc fumo não podiam esperar
abaixamento das respectivas taxas, porqua
foram pedidas especialmente pelo governo".:
Custa a crer que o governo julgue plausível o
augmento repentino de 400 "j" sobre a taxa
do fumo, augmento que, pelo menos, mereço
a attenção dos representantes de Minas, para
defesa deste Estado, produetor em larga es»
cala.

Não se pódc, lambem, por outro lado, iiiia-
grilar que os representantes buhianos e rio-
grandenses se conservem silenciosos demito
dos inconvenientes de tão monstruoso au»
gmento ria taxação de um artigo que, para os
dous Estudos, Bahia c Rio Grande do Sul, ú
dc. importância capital.

Sem duvida, o uso do fumo i um vicio, 4
um habito dispensável, e como tal deve, mui»'
to legitimámenle. ser taxado, « taxado forte-1
mente. A taxação aclual, forte embora, de-
veria ser aiigmentnda pnrn que a sun arrecá-
«lação auxiliasse o Thesouro a preencher osi
vácuos de muitos créditos, mas, dali! n fazer-
si; um nugmento de 400 0|° 6, naturalmente-,
tocar as raias do absurdo e animar que .novos!
elementos de fraude se formem, pnr isso quo
a margem da excessiva taxação é bastante
para aguçar a audácia de muita gente. A idéa
do. monopólio lia muito eslava preparada por
duas grandes fabricas e o aiigmenio exlraor»
dinario «la taxação proposta veiu favoreccl-a
extraordinariamente peln asphyxia que traa
para os fabricantes médios e pequenos. A'
idéa de monopólio, quer aventada por nlle»>
mães ou inglezes, é sempre odiosa.

O que dizem ouíros nego-
cianíes de fumo

O Sr. Pedro Corrêa, dn Tabacaria Londres,-
acha o monopólio simplesmente odioso; Si¥
lhe podem ser favivraveis os negociantes de
fumo que. estiverem cm más condições, por-
que só assim poderão vender de hiodo vanla»
joso as suas canas ao governo. Para o nego-
cjanle bem inslnllndo e que tem capital suf-
ficiente, é preferirei o augmento dos impôs-
tos ao monopólio. Quem paga o imposto, qual»,
quer que elle seja, é sempre o consumidor.]
Ií' mesmo muito anlipalhico o projcclo Al»
cindo, poirquc milhares de familia:; ficarão
na miséria, pois, como se sabe, muita gentil
pobre vive do fabrico a mão dc cigarros, flmonopólio, certo; dará preferencia ,-is machi-nas, que produzem muito mais e com grandesreducção de despesas. Assim um operáriofaz, no máximo, diariameoile, 1.500 cigarros aa machina 300.000! A nossa casa mantémcerca dç trinta familias de cignrrciros, que,com a "régic", ficarão na miséria. Os Estados
produclores do fumo serão saci-ificados, por-que o comprador será nm só o, portanto, im-
porá preços a seu tala-nte. 0 projcclo Mcinelo
garante aos vendedores a retalho a percentd-gem de 20 °|° da venda de fumo:: do mono»polio. Ora, isso é simplesmente irrisório por-,que não ha casa que se agüente, pagando alu-guel, empregados, etc, com lucro tão iusi-ignificanle. '
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Ecoa e novidades] A festa da Ban-
deiral'in gflvnlliolro, "uu quallilailc do pa». ile tlutttí

jilutii.ii.s ila .» escola mlxiu, sllu A avenlilii
||...i...|i..' Vi.llml.ircN, sub n proveito itlrccçflu
ila (ilstliiellsslnin prófoísorn I). Lcimor i"».*»n-
ila", esrrevviMioa protestando contra "os gros-
(loiros u Injustos ntflquiit i.-ll»s ii repiitaçilu da

; mesmo escola", e ptihllcadós om um Jornal ila-
lii.nu (loatn eliliule. C...1II1...1. n «miiii t"A pretexto do ooninionlar um.i inuoccnlc
.ançonolu, quu «li/ ter sido iliulu 1. sua filha,

!j.ara ófliilnr nnqiíólla escola, no dia do encerra»'menlo das aulas, um t..l Sr. Iloml IilVülllii hru-
iaímoiile contra a* nossas professoras, que em
mui tnl..ll<l»tlu aí.nn se recomníoiuloni peta sua
jconípctunela e Inalaeavel iiuinilhladi.."

. A local d.. Jornal italiano a «pie se rcfcro o
Iprolesln começa assim 1"Sabíamos e não Ik.iinns pnr Isso inoravl-
1I.ii.Iii-. (p.e ns Jovens professoras que saem das
escolas uormnoa do lirasil, como cm outros pai-
.es «lo mmulo, não são iienliimii.s vcslacs, nem
podíamos pretender que o fossem, porque isso
mito nos Imporia. u»>«* nlgumaa professoras«..lorciii as cançonetas mais uu menos pornô,
graphleas dos cafés concertos, «pie ns decorem,
que ns cantem, ao som do plano ou do violi-

.lio, não nos Importa."
| li o articulista termina cheio dc ' ul ignorou
contra o professora da 4' escola nilxta, quc deu
« unia suo filhinha, dc onze anuos, pura rccl-
tor nu festa, a seguinte conçonetu tronscriplu
«m portuguez -

.
Eu lavo a roupa barato
mas não gosto dc f' Ir.
Coilailluho do gaiato
«pie conseguir me einbrnll

Encontrei um marotclro
que a roupa não quiz i>..g.*_,.
Dos venlas do caloteiro
o cobre lhe fui tir_r.

olVssor Arnaldo llurreto,
Em seguida 110 Juramenlo os nltimnos do
lleglo o a giiaruição do forte ca nio rão hy-
nos e canções patrióticas e declamarão poe-

Ah!
Nu tina a coutar, clc. etc-

Eu dou Insiro ao colliirlnho
Sei uin pcililho ciigoiiiniar,'
li si é fregoez bonlllnho,
Faço tudo p'r'agradar.

Mas sendo velho biiboso,
Com... cora de Jacaré,
li' negocio duvidoso,
com elle não faço fé I

Ah !
Na tina a cantar, etc,

V

etc.

Realmente, não sc pode com justiça dizer
quc esses versinhos se.iuin muito apropriados' n unia menina «lc onze annos... deve haver

1 por nhi cousas multo inai'r dignas «le ser in-
cul idas em cérebros infantis c principalmente
no cérebro de unia menina.:. Mus, não se pode
tombem contestar quc o jornalista italiano foi
dcsiiln.'...Ir...ícnlc desaforado, gcncralisàndo o
todos as professoras ou noi-malislas do lirasil
uni conceito, injusto ou não, que. fôrma da•mestra dc sua filha.

O jornal italiano termina appcllnndo pnra o
prefeilo, liara quc chame á ordem a professo-
ra da 4* escola mista...

Para quem nppcllnrão os professoras e nor-
Jiiíilisf.-is offciiclidas pela grosseria c moerca-
fão do jornal italiano ?

1 Escrevem-nos :
"Para explicar o cnlluísiasmo elo Sr. sena-

Cor Ellis pelo restabelecimento do escandaloso
orçamento elo Minislerio das Hclaçõcs Exterio-

é bom que se saiba que um dos logarcsl'cs
miais inúteis do ministério, o de addido com-
inércia!, v exercido em Buenos Aires por um
genro dc S. Ex. O Sr. senador Fernando Meu-
eles (cm tombem um fillio addido !i Secretaria
c recebendo gratificação como auxiliar do <_>n-
ànládo geral cm Moníevidéo. Vendo o parecer
«la commissão dc finanças da Câmara dos
Dirpiilii.ios publicado no "Diário Officlal", dc
28 de setembro ultimo, pogs. 3.0-19 '-' scgiiiri-
les, A NOITE ficará lial.ililnda a julgai- dos
oscançlnlos que sc querem restabelecer. Pedi-
mos especialmente a sua attenção para o nu-
mero ele auxiliares dos consulados na Europa,
quando estes depois ela guerra ¦ uico têm tido
que fazer, razão pela qual nínilos ondám aqui
passeando, coni vencimentos cm ouro".

Case Viuva Henry
(Fundada lia 5o annos)

Bebidas finos .lo todas as quaiitladõs só se encon-
iram ó rua ..lu Assembléa n, líl. (próximo ao largo
ela Cariocii).

i Tifltn ...

g.o emTeníf•íoral e
Leixões

PORTO, 18 (Havas) — Nas Immediações
«le I.eixoes virou nm barco de pesca, de-
vido no Icmporal. Tres dos tripolantcs mor-
í-cram afogados.
.LISBOA, 18 (A. A.) — Commiinicám do

Porto quc houve um grande Icmporal no
porto de l.eixões, o qual causou algumas sé-rias avarias nas embarcações que ali cs-tavam.

O mais importante desses aceidentes foi onaufrágio tle uma barca de pesca, que de-¦mandava aquelle porto.
Morreram afogados tres dos tripolantcs dobarco.

Elixir de Nogueira-Vi ncr. de Grando Consumo

Drs. Mime Brasil e Gabriel de1 Andrade,
Oeulistas, Largo ela Carioca S, sobrado.

"" '" * ¦¦¦¦1,^»'— j
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Ilcalisar-se-ao amanhã, no campo dos Affon-«os, as provas habiluaes dos domingos de avia-çao. A s 8.horas; chegarão uo aerodromo ostlireclorcs do Aero Club, sendo por essa ocea-sino iniciados os vôos.'-.Np programma tomarão parte os aviadoresJjarioji e Hergman, que executarão varias pro-vas. Darioli pilotará um monoplano MoradotSmthucr, '1.,-plaee", de 100 II. P., modelo defcuerro, no qual conduzirá, em cada vôo umpassageiro, e o piloto Bergiiian voará num
jnonoplano de (iü II. P. no qual cffcctuará di-Versas provas ele fantasia.

_ Para as manhãs tle aviação, organisadas peloAc o Uub, nao ha convites e a entrada no ac-íodrpmo e franca. Os admiradores desse ge-iicro de sport, que pnra o campo dos Affonsos
r..i,."¦'¦¦ c VC/ÍÍ tu,mi,r ° trcin «-1**- P'-»'10 -««-.enti.t as (, e 40 minutos c na estação Maré-clial Hermes encontrarão um bonde que os
__.__'__ 

a0-Sflm]Sa^ 1»»™ os automóveisp.comiiiho e feito pela estrada real dc Santa
 . ¦ __»» ——________

Exames de sangue, anaiyses
«Se ur-Sna, eSq.

Drs Briiiioíobò o Mauricio de Medeiros, daaculclae e de Medicina — Laboratório de Ana-lyses e Pçsquizas: ROSÁRIO 1(18, esq. praça{Gonçalves Dias. Tel. do Lab., N 1334
!"""" ¦ ^»fc» '

[No Collegio Militar
Vão ser trancadas as maírNcuias dos alumnos contrl-buiníes em aíraso

,0 general Caetano ele Faria cogita aclu-il-
Sgio'%!in'r.!ai'l "ianCar -"s Scula _o
«fi_dfm.es ..;-„dest0- c-ipitnl dos alumnos

. í"fe Ciou?'-tSSto«;0m * theS°U-
liste alvitre é motivado pela falfn _„ -„menlo em que estão mulfcffalumSova?.:

em airasó ai com as «-"'•ntins

CTO ale S* ton.arA o «••-•«ta. da

No forlo de Copacabana rcalUar»«e»'ft hma»
iilia, além das foriiialidiidcs regiilanientnrvs
de que coiislu n Festa «Ia Do mie Ira, uma In»
IitcsmiiiIo sessão clvlen o escolar promovida
pelo Collegio SA» Paulo. Mais mnn vex ef-
fci-tuar-scn a tocante cerimonia do Juramen»lo ii bandeira preiladii pelos novos alumiios
do cnllcglo o por outros meninos que para tal
fim so inscreveram.

.Servira do parnu.vmphn o Sr. major lluy-
iiiiiii.Iii Seldl, «'iimmiiiidnulu do forte, sendo n
solemnidade presidida pelo educador paulista
pròlessor Arnaldo llurreto
coli
nu.os . ............   .....
sins, segundo um priigramnia habilmente
elaborada. Tocará durante o festa n banda (to
musica do 2" regimento do arlilharia. As ai-
tas autoridades «In Iixereilo «> dn Instrucção
Publica foram convidadas e far-se-áo repre
sentar,

—Nu praça da Bandeira, como uns annos an.
teriores, haverá amanhã uma solemnidade pn»
triotleo. Foram levantados ali vários coretos,
eni <;uo tocarão bandas dc musica, devendo,
ús l'J horas, rcallsiir-sc a cerimonia do has-
teamcnti. «In pavilhão nacional.

—A Associação dos Empregados no Commcr-
rio realisará Ãs VI lioras, cm sua sede, a fes-
Ia da bandeira, com a presença de toda a dl-
rccl..ria, associados c suas famílias.

—O Collegio Diocesano dc S. José aprovei-
Ia n dota da amanha para realisar a festa do
encerramento dn anno lectivo o entrega dc dl-
pioinos nos seguintes iiluinnes que conclui-
iam o curso: Ac. r Barbosa Marques, Ary dc
Azevedo Franco, (insta» Alves, (iuslão Neves,
•l.u.o Ribeiro Vinhas, José Alves Corrêa Nu-
nes, José Paulo de Azevedo Sodré Júnior, Mi-
giicl (iiiimaráes, Oswaldo Moiitczumii Esqucr-
«Io (.iiily c Sizinio Rodrigues. O programnia
da fesla è o seguinte: 1* parte, As 7 horas,
missa de acção de graças c sermão, pelo inon-
senhor Amador Bucuo «Io Barros; _* parle, As
li! horas, hymno A bandeira; 3» parte, ás 19
horas, sessão magna e entrega dos diplomas.—• Como solemnidade, o coininando da 5a
região multar determinou para amanhã quc,
por oceasião dc ser içada a bandeira no
Uuarlel-iicneral ela praça «Ia Republica, a
guardo do mesmo formará prestando os con-
tinencias do cstylo.

Em seguida será Jida uma ordem do dia
commei.ior.itiva da data de •amanhã.

A giiarniçâo do forte de Copacabana
coiiimcniorará a dota de amanhã com uma
fcsla civica em quc serão feitas' proleçõesde caracter cívico.

Tomará parle na festa o batalhão do Col-
legio S. Paulo.

-Em coinmcmoração A festa «la Bondei-
ra o Corpo de Bombeiros, cm formatura ge-ral, prestará amanhã, As 12 horas, com toda
a solcmiiieladc, cm suas fileiras ,as devidas
honras, executando a banda do Corpo os hy-
niiio.s Nacional c da Bandeira, sendo lida,
nessa oceasião, unia patriótica ordem do dia
allusiva a esse acto.
, — O Sr. prefeito enviou á presidência da

Câmara dos Deputados convites para a festa
com que a Prefeitura commcmdra amanhã o
decreto quc instituiu a bandeira nacional, fes-
tu que, diz o convite, será honrada com a pre-sença do Sr. presidente da Republica e deve-
ra começar ao meio-dia em ponto, no paláciomunicipal.

—O Sr. inspector ela Alfândega, em porta-ria dc hoje, determinou ao porteiro de sua
repartição que hasteie amanhã, ás 12 horiisj
na fachada principal do edifício aduaneiro,
a bandeira nacional. Convidou, outrosim,
para assistir a esla cerimonia Iodos os fim-
ccionarios aduaneiros.

— O Collegio Militar desta capital com-
memorará com todo o brilhantismo a data
cm que fui sanecionado o decreto instituindo
a Bandeira nacional.

Com a presença da administração e docorpo docente, será hasteado amanhã aomeio-dia o pavilhão nacional, a que presta-rã continência o Batalhão escolar, quc poressa oceasião entoará o hymno á Bandeira;I.ogo após será lido o boletim do collegio, no
qual o actual director, procurando estimularo.s seus jovens commandados, e, aproveitan-
do-se ela feliz óppòrlunidaclc cia com me mora-
çao da festa civica ela Bandeira, mencionaráos nomes dos alumnos que, em numero de/'.), conquistaram o quadro dc honra no con-curso rcalisádo em agosto ultimo, elisfribuih-
do eni seguida, como incentivo ú optiraa np-
plici.ção dos mesmos alumiios, vários pre-mios constantes ele luxuosos livros especial-mente adquiridos para esse fim.

Para maior brilhantismo e realce da allu-«.ida festa haverá, na sala de armas do esta-belccimcnto, diversos assaltos a baioneta,tlorcte c espada em que tomarão parte váriosalumnos da escola de esgrima,
Em seguida ao rancho, que será melhorado,

çftccluar-sc-á a exhibição de vários "films"
interessantes na tela do cinema escolar e se-ra disputado no campo elo collegio um matei,de football entre dous teáms formados poralumnos do dito estabelecimento.
p"~.°. Centro Brasileiro de RegeneraçãoRepublicana commémorárá a fcsla tía Ban-deira em sua sédc, á rua General Câmaran. .-50, as 19 1|2 horas.Por oceasião da festa de amanhã, riaPrefeitura, uma companhia de aluiiínos dòCo.IIçgio Pedro II dará guarda de honra ao Srpresidente da Republica. Também compare-ecrao os alumnos do Instituto Ferreira ViannaA festa no 1!)" districto se realisará napraça D. João Esbcraril, As 17 lioras.O Tiro de S. Christovão inaugurará As11 horas, na rua sédc, á ma Darão de Iguale-ro., o retrato do minisiro da Guerra entre-

gando por essa oceasião ao Sr. prefeito o ti-tulo de presidente de honra. O Tiro fará dc-
pois iim passeio pela cidade. Os Srs, niinis-Iro c prefeito comparecerão.Commuiiicain-iios :"O Grêmio dos Machinistas da MarinhaCivil convida todos os seus sócios o sc re-unirem ao meio dia na sede social, afim elecom -toda a solemnidade, ser hasteado o pá-vilhao- da Republica.

A's 10 horas deverão estar lambem cmírente a estatua do legendário Barroso afim
í» ?.oSls,tu' no .iiti-amciito da bandeira,' c ásItJ 1|_ lioras na sede social, para, incorpo-iactos, tomarem parte no prcstilo organisado
pela 1'ederaçao Marítima Brasileira."—Como nos annos anteriores, o Centro Ala-goanp associar-se-á As festas ela Bandeira etara uma sessão especial o solemne, em suasede social; A's 12 horas será hasteado o pa-vilhuo nacional na fachada do edifício, á rua*r>. José n, 84. '

EM NICTHEROY
No edifício da Prefeitura Municipal de Ni-

• , .°í _el'*', cominemorada amanhã a data dainstituição da Bandeira nacional. A's 12 ho-ras, com a assistência dos Srs. presidente doLstado elo Rio, prefeito municipal o outras
Z,Z dc!' °s fllun"ios das escolas publicas,
SS*«# fe paço, cantarão onymnos da Bandeira e Nacional
d«._i™_.t*_,",1° rca,iSÍ,l*á «iiia conferência'dedicada ás creanças p Sr. Jonatbas Botelho,chefe do _secçao do Archivo Municipal.
.,,,..."_}!¦_? Cm conlinoncia á Bandeira" atorça Militar c o Corpo de Bombeiros.

A GUERRA

pr despertar o antigo
«FUROR TEUTONIGUSi

.... __ |
¦ _*   _._._,_, _tnrpreiai

-twf-
UMA SENSACIONAL OARTA DI

VON HINDENBURQ AOCHAN-
CELLER DO IMPÉRIO

LONDRES, 18 (A NOITE) - Teletfra»
pliam de Amstcrdam i ¦

(Oj jornaei de Berlim dc hontem de lar-
do publicam a carta que o marechal vonHindenburg, chefe do grande estado-maior,
dirigiu ao clmncellcr do Império, Dr. Beth»
mann.HolIweíí, pedindo-lhe a decrelaç&o ur-
gente de medida! tendentes a lazer com
que o povo allcmão auxilie na maior escala
possível o exercito que se bate nas fron»
tclras do império. . ii „ i... . , .

Diz von Hindenburgi 
' 

. »rW i.-*j '
«Perante a crise terrível que alaravcssa

a Allemanha. temos necessidade de fazer
grandes modificações nas nossas normas de
proceder, porque sem isso nio conseguira»
mos vencer as difficuldade» que ie nosapresentam.»

Trata depois von Hindenburg da allmen»
cão dos operários que fabricam muni.

Paro esses homens, diz elle, faltam

NOS BAI.KANS
SH-t, -H^efe^a ra_o'

Smorto

tação dos operários que fabricam muni
ções. Paro esses homens, di.
certos gêneros, especialmente a manteiga
e a banha. Censura cm seguida os funecto-
nanos civis da Prússia. «Dir-se-la — com»menta amargamente von Hindenburg — queelles ignoram mie esto guerra significa, paraa nação, a vida ou a morte.»

Von Hindenburg faz ainda outras consi»
deraçôes e depois acerescenta:

(.Interpretando o sentimento de todo o
povo, peço-vns que sejam immediatamentc
postas cm pratica as medidas necessárias âsituação. Quc se organise desde já uma
activa propaganda para que se exponham _
massa do povo estas verdades, para quc se
consiga despertar nos corações de todos osallemães o antigo «furor teutonicus». SI assim
não sueceder, seremos derrotados.»

Esta carta teve, por ordem do chanccller,
a mais larga publicidade, signal'evidente
de quc o içoverno imperial está disposto
n pôr immediatamentc cm pratica as medi-
das aconselhadas por von Hindenburg.

Os cómmentarios dos jornaes allemães de
hontem dc noite, a esta carta, são em geralinexpressivos. Alguns protestam, mas dc ma»neira hesitante, contra algumas Idéas apre-
sentadas pelo chefe do grande estado-maior
general.

¦a. i*e» »
A ITÁLIA NA GUERP

Na frente-

A situação
LONIli :s, IS (A NOITE) - Telegramasde SiloriUa dlirm que as força, russas qne nebatem entre o* servia** e os franceses, ao suld* Monastir, tomaram a aldeie de l.ujrt e.continuando em penegnlcio «lo* buluaros'

çheaaram á* maraena do rio lilnlrlen. enene*dus. milhas e mela ao *ul de Alnnastlr.
LONDRES, 18 (A NOITE) _, Informam deSalonlca i"O communicado servia do hontem do noitedlt que as tronas servia» fizeram uuiis 300

prisioneiros búlgaros.
Os franceses _ russos, avançando para onorte, oecuparam Vasushiiia. 1'urodiu o Jo.byoni.
Desde 11 do corrente os servios captura,ram tres mil prisioneiros, incluindo mil ailimões e tomaram oito conlu.es dc grosso ca.libre e dc-escis do campanha. Desde 11 dosetembro, quando começou a offensiva aclual,os servios tomaram no inimigo 71 canhões "

Communicado francez

ROMA, 18 (A NOITE) — O ultimo commu-
nicado do ireneralissiiiio Cadorna informa qucos austríacos voltaram a atacar as nossas po-sições no saliente próximo & Casa dei Dne PInl.Poram, porém, repellidos, depois dc terem sof-frido enormes baixas. Fizemos muitos nrlslo.
iielros.

Pela madrugada, reforçado, o inimigo voltou8 atacar e conseguiu penetrar em algumas dasnossas trincheiras a sudeste da mesma aldeia.
Contra-atacámo3, obrigando os austríacos a umligeiro recuo. O combate continua ainda na-
quclla região.

Os aeroplanos austríacos atacaram Ronci»!Vermcngliano c Dober.lo. ~
lhos repelliram o inimigo.
A rainha visita os feridos :"~~"T ¦

ROMA, 18 (Havas) — A rainha Helena vislí
tou o hospital Leoiiiano, onde sc demorou lar-
go tempo, interessando-se especialmente pelosferidos mais graves.
Os divertimentos públicos

ROMA, 18 (Havas) — Está publicado um ne-
creio ordenando o fechamento dc todos os lo-
gares públicos As dez e meia da noite,;
Contra os aeroplanos ' ; i r H i i

LONDRES, 18 (A. A.) =- Comiiumicam de
Roma quc os "raieis" ultimamente rcalisados
pelos austríacos sobre às cidades abertas ou
não da Itália já não produzem mais resultado,
pois a vigilância da defesa áercai redobrou de
intensidade, sendo muitos dos pontos visita
dos pelos aeroplanos austríacos dotados dc no
vos e mais cfficazes canhões anti-aéreos,:

.«Tfi "ÍOI» l]l_
A PIRATARIA ALLEill/-

-sg|s|s^

Não ha noticias do «Machico»

PARIS, 18 (liava*) — Communicado offi»
dal do exercito do oriente i"No Struma o* ianlcses aeeentnaram o aeu
•ranço e tomaram a «Idela de Kavakli.

No lago Dolran e*tá travado violento duel-
lo de artilharia.

Na região do Cerne a offensiva franco-ser-
?la continua em pleno suecesso. Na mar_em
direita do rio obtivemoe serias vantagens em
direeflo a Cronista.

Na curva do Cerna um* divisão servia es.
teve empenhada num encarniçado combate,
qne lhe deu a posse de uma altura an norte
da aldeia de Iren. O inimigo dirigiu-lhe tres
contra-ataqae*, ma* foi repellido em todoselle*.

O* frsnco servios, progredindo na dirccção
de Janstoe, oecuparam uma eminência ba*»tante elevada, depois de uma luta muito san»
errata para o inimigo.

No dia 15 do corrente, a «avaliaria france-ea tomou Negotaron, na região dc Kannll, fs-zendo quatrocentos prisioneiros e apprclicn-
dendo tres metralhadoras o um obuzclro dc150 mlllimetros."
Communicado servio

SALONICA, 18 (Davas) — Comniualcãdo
officlal servio:"Fracassaram as tentativas cmprehendlda*
pelo inimigo para retomar as posições quc ul»tlmsmente lhe conquistámos.

Os búlgaros retiram-se na dirccção de Ris»
triza.

Desde o dia 10 do corrente fizemos 3.900
prisioneiros, dos quaes mil são allemães.

Tomamos também vinte e quatro canhões."
Outras noticias

LONDRES, 18 (A. A.) -- Os servios cou-solidaram todos os seus ganhos da curva doCerna, obrigando o inimigo a guardar grandedistancia.
LONDRES, 18 (A. A.) - O "Daily Chro-mele publica um longo tclegramma do seucorrespondente cm Atlienas, dizendo que osrussos, quc estão operando nos Ballcans, as-saltaram com fortes tropos as posições ininii-

gas em Liijcts, seguindo depois em persegui-
maçaram Koiieiy j H"0 .ns tropos austro-alleinãs até .-fs margens

Os nossos appnfi S*dl"» ri° Ristnza, ao sul ele Monastir.
O despacho conclue affirmando que, devi-do As victorias nessa região, os russos estãoagora dominando, com a sua artilharia dclongo alcance, todos os movimentos das tro-

pas inimigas que defendem Monastir.
LONDRES, 18 (A. A.) — Nolicias officiacs

de Athcnas dizem que os alliados oecuparam
a estrada de- ferro de Larissa, na Thcssalia.

. . _ I' -a. »s»u» iá_ -
NA FRENTE OCCIDENTAL

»>¦>.»
A situação

LONDRES, 18 (A NOITE) — A actlvilmdc
aeres na frento Occidental tem sido muito
grande nestes ultlmos dias.

Os inglezcs derrubaram tres apparelhos ai»Icmãcs nas proximidades de Loos c de Hul-
luch e avariaram outros cinco. Os lnglezc3tainbcm perderam tres apparelhos.

HíV;'__fl

rp*>j
Uni velho funecionario da

Contrai morlo por um
expresso

Um detaslre lamentável oceorreu hoje, na
cMoçilo dn Marechal Hermes, l'n. trem ex-
pies-,.» pilhou nn occnsiilit em quu passava porniiitellu «'.laçAo um velho funecionario pu*lillco. da Intoiideueia da K, V», Central do
Brasil.

r'«d um momento horrível.' A morte sur*
Íircliciidoii-o 

«In maneira mais cruel, (inundo o
Ir. .Iiiiiqulm Anlonio da .Silva, que rol a vi-

ctlniii, so dirigia pnr» o trabalho, em compa»
iihla do outros collc.
fãs 

residente* saquei*
a cslsçõo, oi qunes es-

c a param milugroM*.
mente do desastre.

Som moderar a sua
marcha, É upiiroxima*
vão da estação, o ex-
prosso surgiu Justa-mento quando o gru-
po atravessava o leito
«Ia estrada para ulcon-
«ar um trem do sub-
urbios. O silvo «la roa-china confundiu - se
com um grilo «Io pa»vor dos que previramo desastre. Os do gru-
po venceram a linhanum segundo, o bas-tiiiilc para que a loco-motiva não os nlean-
Ctisse, com cxccpcao doSr. Joaniiim Silva, me-

O Sr. Joaquim Ani* outros, quo foi colhi-nío da Situa «lo pelo expresso o atl-
,„„ , „ , -'«do a uma longa dis-landa.- Passado o primeiro momento, corre-rum a soccorrcl-o.O trem parou pouco adean-te. Nada mais, porém, era possível fazer. Ovelho funecionario ngouisnvu, morrendo pou-CO depois. *
Foram avisadas Immediatamentc do aconlccl-do a policia c a administração «Ia Central «loBrasil, com(i.irecendo iniincdiatainentc no lo-cal o comniissario de policia Edgard Machado.Depois «lc dados ns primeiras providencias,a podido da familia c dos collegas do morlo,foi o cadáver removido para a casa da fanii-lia, A rua Selo de Setembro n. 142, na VillaProletária.

Na delegacia do 23" districto foi aberto In»
qtierjto sobre o desastre, para apurar a rui-
pabilulade ou não do machinista do expresso.

A directoria da Estrada de Ferro Centralcto lirasil mandou ceder um comboio pnra otransporte do corpo do Sr. Joaquim Anlonioua Silva, que serA transportado amanhã pelamanha para a "gare" da Central do Brasil,de onde, As 8 horas, sairá o cortejo fúnebre
para o cemitério dc São Francisco Xavier.

O velho fiinceionorio publico contava 08 an-nos de edade, tendo antes de entrar para o
quadro «la Central do Brasil oecupado várioscargos no ftinccionalismo do Estado do Para-im, de onde era filho, tendo sido fundadornaquelle Estado do jornal "A Republica",durante os tempos da propaganda republi-eana.

O Sr. Joaquim Antônio da Silva, qnc eraviuvo c chefe de uma numerosa prole deixadous filhos maiores, os Srs. Mario Silva, fis-cal ele navegação do I.loyd Brasileiro, Bcnc-dielo Silva, funecionario do Ministério daAgricultura, filhas casadas e quatro filhosmenores.
¦ —*¦

Um cleerone
amável

-¦ rí!Tv
A historia do» douo má*irlnhelros

Quando _ 
«Soellow orrlou ferro no porl.vindo da Noruega, os seus tripolantes estevnm louco» por ver torra. O» primeiros qu

.''ff. rM}n"0 i:â,1 forflm o Auton K..1..U. •Janilo WIJes.Aiiileram, Andaram o forem b.ter * rua de 8«o Jorge. Estavam A procurdo quom lhes falasse uo «eu Idioma, Em cmlnlio beberam multo o quando por 14 possram Já pouco se «guonlavaro. jí
Eneonfrarani um sujeito amável, que, mele"mo por mímica, *• foi entender. Disseram íque vinham o Junto» segui rum os tres. De re<pente, o sujeito desapparcceu e os dons mar»nhelrat notaram que, com clle, todo o dlulicl*ro desappareeerat .
Deram queixa A policia do 4' districto j_tno bom andou o commissario Eugênio qu.foi proso João Miranda Ornellas, o Apontado'

pelos dous. Do furto viram os marinheiros.de volto, 008000.
tm lí"Sio Lcurenço" -

brindei. LOPES SV t. COMP.

(ügorros populares, dt)fumo Ilio Novo, nsri
SUO rei*, com valioso.

LAVRAS, 18 (Serviço' especial da A NOI-
o Ti,.ru m,m'emolí,n.° a dalíl <*<* «manhã,o> firo Brasileiro de Lavras, n. 24(1, hastea-ro, solemnemente a bandeira no seu quartel,as 6 horas, e ás 17 horas sairá cm marcha atéo '-gar 

chamado Baixada, voltando via Es-t..-o (Oeste).
. O grupo escolar Pirmino Costa commemo-
i.ní„.iam. 

e,1.« 
_quel,a <lala com l,mí* s°"ão

jeraria, As 12 horas, onde os alumnos entoa-
mnln fJí..? 1>attr-10tlc0,s- O Prof. Donoto Eu-gênio falara, então sobre a data de amanhã.A sessão será abrilhantada por uma bandado musica municipal.

mítm

LISBOA, 18 (Havas) — Faltam noticias so-
bre a situação tio vapor "Machico" quc, se-
gundo racliogramma aqui recebido, foi perse-
guido nos Caaarias nor um submarino ai»lcnião.
Nem dos náufragos

MADMD, 18 (Havas)' 
"^ 

Tc1cgfap"nam ne
Los Palmas coininunlcando quo as embarca-
ções que dali sairam par prestar auxilio ao

Machico" nao encontraram nenhum vesti-
gio do vapor nem elos náufragos.

Ignora-se completamente a sorte da tri-
polação.

""«a. ¦<?» «a». <
EM TORNO DA GUERRA

A 'distribuição de viveres na Ingla-
terra | . ; ¦',

' LONDRES, 18 (Havas) ~ O orgáò official
publicou hontem, á noite, uma ordem do con-
selho de ministros estabelecendo novo regu-
lamento liara a distribuição de viveres e con-
cedendo plenos poderes ao "Board of Tra.de?!
para resolver sobre as necessidades dessa
epiestão,

Esses poderes abrangem a reeniisição de
productos alimentarcs e a fixação dos resue-
ctivos preços.
Os alliados em conferência '

LONDRES, 18 (Havas)' =_ Anriuncin-só of-
ficialmente que os alliados realisuram ante-
hontem duas importantes conferências, uma
de caracter militar, no quartel-general fj-an-
çcz, e outra do caracter político, em Parts,"""» ¦**¦ 

mim im
NA GRÉCIA

mi*»m>

No sector francez
PARIS, 18 (Ilavas) »-. Communicado offi.ciai de hontem á noite:"Ao norte do Somme, na região de Sailli-sei, canhoncio bastante vivo. O capitão avia-dor Do Beauchamp partiu ia 8 lioras paraMeiiuch e chegou ali ao meio-dia, atirandosobre a estação vários projoctis em represália

ao bombardeio da cidade aberta de Amiens.
Num dos ultlmos dias o capitão De Beau-cliamp atravessou os Alpes e foi aterrar emSanta Dona di Piave, ao norte de Veneza,depois de um percurso de setecentos kilo»metros."

Vísítae a nos sa exposição
do amanhã

Rica o var latia collecção
de jarras para flores.

LA ROYALE
Avenida Rio Branco, 130

As penalidades do
DerbyClnb

A directoria reuniu-se iiojcr
Em reunião hoje colebroda cm sua sedo so.ciai a dlreclorla do Dcrby-Club resolveu inu

por ns seguintes penalidades, «juauto As cor»ridas «lo dia 15 ultimo: ¦
Multar cm 100* o jockejr M. MlchaeM

(art. &2) por liavcr, no parco Velocidade,nbriiieiido o «avalio Plstachlo, A saida jMultar cm 100Í cada um dos jockcys Di.narto Voz Michaels, Augusto Vaz, F. Dar.r,?«,' M»rt-«»a o B» Hodrigues, por haverem,'
«lifricultado u partida «lo parco Excelslor;Suspender por dous annos, dc accordo coni'o art. 75 parnçraphos 2° c 4» do Código doCorridas, o tratador João Francisco dc Azc-vedo. j

Esla ultima penalidade prcnclc-sc ao facto'oceorrido entre o referido tratador c o juiasdu chegadas, apus o empate dos cavallos Ar.
gcntiiio o Oniatinho. .

¦ -*-

Ouerols apreciar bom o puro cal«3? ¦Só o PAPAGAIO. I
A' VONTADE...

W© IfosairríiBí^eSB
Em pleno dia e a pleno so!, os garotos, na

praia «Io Santa. Luzia, se banhavam, complc-
tnmciitc despidos. A policia do 5o districto,
prendendo as roupas, fe!-os approximnr-se,
dçtchdo-os então na delegacia, pura evitar fu-
tu ras cxliiblçõcs.

0 Sr. Victorino Moníeiro
foi victima de im

accidente
O senador Viclorino Monteiro foi victimadc um accidente, hontem á noite, em sua re-sidencia. S. Ex. eslava na sala de imitarbrincando eom um netinlio. Ao levantar-se

tropeçou neste e caiu, fraclurando o braçoesquerdo e coritundindo-se haslante nò rosto.
S. Ex. está em tratamento em sua resi-dcneia, onde tem sicio muito visitado.

CQLLYjjigl^cuiaasinilaiiimaçõe.eloi
MOURA BRASIL ,,ua v^y&m3, s7

Um principio
incêndio

de
Pelo meio do dia, por excesso dc füli-gem numa chaminé, ia se originando um in-cenilio na casa 21)1 da rua General Cama-ra. Dado ò alarma compareceram os bom-liciros e a policia do 3o districto.

I«i_m»m___i._i..ii_______w___,i,,| 

mm,; _,_,„,,_,.__Dragas-
No sector ingiez"

18 (Havas) •-» CommunicadoLONDRES,
official:"Canhoneio inlermlttente cm toda a novalinha de frente do Ancrc. O total dos prisio-neiros quc fizemos desde o dia 13 do correnteattlnge a 6.190.

Bombardeámos a3 linhas inimigas de Looac Hulluch.
Grande actividade daa

Abatemos oito aeroplanos
No sector belga

operações aéreas,
c perdemos tres,"

I

O

'¦!

A creação 'de uma zona neutra

igai
_ar

Fistulas e feridas-üsar o Elixir de Nogueira~~ » -»*?*.

direito.a gol-

O novo escrivão da Mesa
de Rendas de Macahé

O Sr.- inspeclor da Alfândega, cm acto de
oJ0,A_,0nle,0U cs9i'ivn° díl Mesa de Rendas

n__ n\*H ° 4 cscrlpturario aduanoiroi^ino liarcollos.-
-ses»

.^om cafe. chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro —> Cuidado eom

jasE.í.i.oçSes.'

LONDRES, 18 (A NOITE) — O corrêspon-
dente da Agencia Reuter, em Athcnas, telc»
grapha annunciundo que, depois da conferen-
cia que teve com o general Roques, ministro
da Guerra da França, o rei Constantino con»
cordou em estabelecer uma zona neutra entre
as forças realistas e veniselistas. Essa zona,
quo será oecupada exclusivamente por tropas
francezas, começa em Katerina, passando porGrovcna e termina em Konvza. Por essa zona
não passarão nem tropas vcnizellstas nem
nacionalistas.

ROMA, 18 (Havas) __ A' «•Tribuna» 
publi-cn o seguinte telcgr.imma de Athenass

O general Roques, ministro da Guerra da
Frnnçn, quc lia dias so acha nesta capital,
(escreveu uma carta no Sr. Lambros, presi-dente do ministério grego, communicondo-
llio que o estado-maior francez determinou
quo se considerasse como zona neutra o ter»ntorio compreliendido entro Salonica e Athe-
nas; As tropas francezas occupnrão a estrada
de ferro dc Brallo a Itca, cm construcção

A caria do general Roques termina dizendo
que n questão da entrega do material 'belli-
co e da artilharia será resolvida pelos minis-
tros dos paizes alliados,

LONDBES, 13 (A. A.) __ Tclegrammas de
yO.on.ca onnunciam quc o rei Constantinodecretou que a zona neutral quo os franco-

1 ms oecuparam desdo Katerina «té Grevcna,***g)ina em Konvsa. ... •""—¦*• ••«

HAVRE 18 (Havas)' -- O comniur-icadobelga de hoje annuncia grande actividade daartilharia ao sul do Niouport o nas proximidades de Di_mudd> c Rocsinglie.
m m»»M «__

O «DEUTSCHLANDi

por atacado e a va- jrejo a preços exce-
pcionaes.—-Drogaria Carlos Cruz&Comp., rua Sete de Setembro, 8i.r-1» írente ao Cinema Odeon.

__»l«_...i.i...„,_,,,,.„._.,TT iii iiiiii inniiiriim

Têm causado enorme
sensação as exposições da
JOALHERIA ADAAIO.

Bseü

O accidente,' e a sua importância
NOVA YORK 18 (A. A.) - Telegrnmmas

do Nova Londres desmentem ter sido oDeutschland" victima do uma abordagem,
O accidente que obrigou esse submarino aregressar aquelle porto foi devido a uma im-

prudência do vapor que o motivou.
O caso deu-se do seguinte modo: navega-va o "Deutschland'' á flor cPagua, quandose achou em frente do rebocador "Eddy".

Ambas as embarcações procuraram desviar-se, acontecendo que o "Eddy", vindo emsentido contrario ao "Deutschland", rcali-sou para olar-se uma manobra imprudenteindo chocar-se com o submarino. '
As avarias são cm ambas as embarcações,tendo tanto uma como outra chegado a NovaLondres, onde estão soffrendo os reparos ne-cessai-los. l

O encarregado ela pensão Áurea, A rua daLapa, Sr. Manoel Pereira da Silva, queixou-se a policia do W districlo de epie o Sr.Mario da Silveira Martins Leão constante-mento o ameaça, armado de revólver pro-mcllcndo matal-o. O Sr. Silveira Martinsque e voluntário de manobras, foi convidadoa ir a delegacia, onde ficou seiente do quese lhe aceusava, sendo observado pelas au-tondades.
•mm

Uma boa noticia para os
alumnos da Escola úo

Realenooo
( O senador Pereira Lobo aprcseiilou hoíca consideração el„ Senado um projeclo maii.ciando que aos alumnos desligados do Es-cola do Realengo seja facultado presl-aroiíiexames elas malerias que lhe faltarem parucompletar o primeiro anno do curso funda-mental ou mais um anuo para a coucliirãude matrículas;

Esse projeclo já mereceu a assíi.ialura devários senadores e tem grandes-'-probilbil.clader. de ser approvado.

ASSEMBLE'A U
DAS 2 EM DIANTE!

l Éb .PIIÔÍVR CEiVrilAI S-735^** T TfTlÜMT _ __ 

senhores conducíores
dos vehiculos do Estadí)

Ür? U <?3.' JFk. Sfi.V.!
Os Srs. liciminislratiorcs c direelores dorepartições publicas entregam os seus (doJislaeio.. ) íiulomovcis a qualqiief um i„-elividuo, habilitado ou não..., desde que e;-ses carros não .sejam eoiiduclores ele suas ex-ccllentissimas familias.
O perigo ahi é para outros. 1 oi o cpie sodeu hoje com o automóvel n. _ da Casad a Moeda. Entregaram a direção ao n'j„-tlanle .loao Barreto, qne, levando <> carro tem

Pedro, na squina

•mm»»
Farinha Flor \
Manteiga pura naia) Biscoitos leal Santos
Ovoa frescos )

0 Senado fez uma
sessão de sabbado...
Presidência do Sr. Urbano Santos. Lida capprovada a acta da sessão anterior, passou-se ao expediente, que careceu de importou-

cia e do qual fazia parte um officio do
prefeito convidando o Seuado para a Festada Bandeira, amanhã.
...9 Sr- Soíll'cs dos Santos, da tribuna jüs-tificou a ausência do Sr. Viclorino Monteiro.

Foram lidas c opprovadas as redae.ões fi-
naes das emendas apresentadas ao projecloque fixa as forças de terra para o proxi-mo anno.

Foram encerradas varias discussões e adia-das as votações por falta de numero.

Por que duvidar dos caprichos
da sorte ?

Ficarão mesmo ricos osassignantes da «Revista daSemana» ?
m 'As surpresas da sorte são conhecidasdc todos, não sendo, portanto, nada de ex-tranhar que a um dos numeras da colos-sal loteria de Hespanlia, adquiridos por in-termedio do Banco Ultramarino ou a ám-bos, venha a pertencer uma parte dessestrinta mil contos que é a quanto montamos prêmios da primeira loteria do mundo.A segunda assignatura extraordinária quclia dous dias sc iniciou corre como a pri-meira cheia de concorrência.-t .Ter em casa a «Revista da Semana», jáe prazer indispensável num lar chie, mas

poder ficar rico por esse motivo c* espe-rança que ninguém deve afastar.
A «Revista da Semana» publica as con-(lições.

mm»

disparada pela rua
cie Tobins Barreto foi de encontro a um nos-te. telcphonico, iiuililisr.iulo-o,'e ainda de-pois atropelando um cidadão, que raspou umformidável susto.

A polieia do i- districto tomou conheci-mento do facto.
• - ¦ ——ir-

CIMEiTO^rte^^fS
PAULO PASSOS _ C. Luzia, Ü02

•__o__

«As relo^snâs 1'Dâ.èãàBÍà
A commissão de justiça e legislação do Se-nado reuuiu-so mais uma vez c resolveu'Açceitar a emenda do Sr. Raymundo dc Mi-raiiela, cleterminando (pie as nomeações <ie

juizes ele direito poderão concorrei' correia-tivanienla com os pretores os juizes locaesdo território elo Acre.
Foi esta a última emenda ao projecto elereforma judiciaria.

. ° Sr' Arthur Lemos leu o seu parecer so-luc a reformo da administração dò Acre eloaccordo com o vencido na cóihmissão '

Df. Francisco Eíras ) caiíca_ta
docente ela Faouldado—2ás 5 horas( o^Vííi osA Clinica do manhã - As 10 l'oias-corili.iiia, eom_
Sr,iaCCCSS'vo1.'1 r",l,ll'"C1'cloònl0 'I110 deseje dimi-nu.çiio de preços. Rim S. ,losú ... (II.

O DÍÃ~MOS^|ETÁRIO

Wixir de Nogaeirm __ Milhares de CurW

..-!__--

Não haverá parada escolar
amanhã

Em bolelim de hoje o general Gabino Re-souro declara que não se realisará amanhã,conforme estava projectada, a parada das
forças compostas dc nlumnos elos collegios
secundários desta capital e de Niclheroy.

Motivou essa resolução a falta do 
'tempo

necessário ollegada pela maioria dos directo-•re» desse* estabelecimentos de instrucção.

O cambio abriu fraco ás laxas «lc 11 31|*)_o 12 el, nos diversos bancos e, logo depoiso Uanco do Brasil era o único (pie sacava „12, para o mercado Icgilimo. Mais (ante eatei ao fechamento o cambio caiu para11 15)16 e 11 31J32 e com regulares negócios
promissores de nova e maior baixa Os cs-terlinos foram vendidos a 20$800 e 

'is 
lei risdo Thesouro com 4 e 5 °\° de rebate Apezar -

ele pouco negociadas as apólices cm geral asda União apresentaram maior firmeza 
' 

Asapólices municipaes ele 100!) c 19M ao 
'nor'-

tador, continuaram a ser vendidas cm bonslotes.
Dos pequenos papeis foram negociados-

para as acções elas Loterias, 100 a 12.000 _200 a 12$750, e ela Ride Sul-Mineira -l_' "
n 32Ç500 e mais 100 a 33SOO0. —

\
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Os orçamentos
no Senado

| Emendas c mais emendas
-uigmentam o déficit

e>——
GI.c„ou a hora do cada

uni tratar dos seus...
' N'.i romiultisõi) dc finanças d» Scuadu con-

I lín..ou n discussão Bobro orçamentos, Pre.-.l-
din n Rcásíío o Sr. Uitono dc 1'uiva.

\ Ciiiiliiiiiiimlo .. discussão sobre o «írçanicn»
to ..a Guerra, falou o Sr. lírico Coelho, quel «lefei.ili.i a emenda honlcm por ello âm-oson-

Ijadn, referente A Qmirda Nacional, Funda»
(jiiciiioii o seu voto citando factos que des-
[l.boiiom a inslri.cçàii niililor, mire os quaes
,o dos nliiinnps do Collegio Militnr, que que-'riiiiii e estive rnm promplos para brigar com
o, oo Oyiunaslo. Aunl.vsn o dcsciivolvinicnlo

i das linhas tle liio c acha ipie. u sua emenda
| não prcjudtcn estas, visto quo u mocldndo pó-i dc continuar n pertencer u cilas o .'. Quarda
I Nacional, Posta a vulo» a suu emenda, i rc-
, jcllodo.
j A commissão resolveu mais:'! Rejeitar a emenda tio Sr. Krlco Coelho' mandando prorognr, por mais um anuo, o

: praso paia que os alumnos du Escola do lica-
. Jcngo, reprovados cm uma sò mnlerlii, pos-
I sam prestar exumes; ouvir o governo sobre

a emenda do Sr. Josc Euscblo, referente ao
friindro U, 1'., crendo pcln ulli.ua lei tle am-
uisliii .'....pio; npprovar a emenda quo auto-
irisa o governo o preencher os duas vagas «lc

i acfliindos tenentes veterinários, pelos dous1 únicos inferiores existentes, c aproveitar os
I civis que fizeram concurso para tal cargo;
j 

'adiar u discussão da emenda do Sr. Pires For-
reira sobre contagem de lempo elo capitão

í .l.Kiqiiim Vieira Ferreira Sobrinho c oulro;' npprovnr emendo do Sr. Soares elos Soutos
jtjite nutorisn o governo a preencher u vaga
txislcntc de primeiro tenente pliiirmaccuti-
co; rejeitar a emenda do Sr, Pereiro l.obo
sfl.i-c auxiliares médicos civis «Io Exercito;'c. adio. a discussão da emendo elo Sr. Pires
Perreh-a, a qual mo.xlo dispensar a divida tlc
orphãos ele militares que estão cm debito com
ó Collegio Militar.

Deante dessa resolução o Sr. Pires resol-
.vcu rclirar Iodas os oulros emendas, que iam
ser discutidas, promcltcudo defeiidcl-ns no
plenário.• A eonimissao resolveu mais: rejeitar a
emenda qne determinava poderem os officiaes
gcuernes scr ininislros do Supremo Tribunal
Militnr; reprovar a emenda do Sr. Cunha l'c-
tlrosa, extinguindo o concurso para pliarina-

ficoulicos, etc, c a do Sr. Pereiro Lobo, man-
I «laudo o auditor tle guerra ela região tlc Mal-
ilo (irosso funcionar na sede ele Sõo Paulo; e

jinão tomar ein consideração a reclamação que
jse referia n um auditor tle guerra tio itio, que
jvç.ncc luiOÕOS aiiiiuaes, ao passo que os ou-
litros gnnlinm 21:0009, cieis professores iieljun-
tos elos estabelecimentos militares de ensino,

ique queriam oiigmentar pura mais de õ nnnos
;o praso dos suos conimissõcs.
íi... AINDA SE VOTAM EMENDAS DO
í':••..-. EXTERIOR

Terminada a votação das emendas da Gucr-
ra o Sri Mendes tlc Almeida fnlou pnra ver si
conseguia que o eonimissao reconsiderasse a
volação de liQiilciii, rejeitando suas emendas
ao orçamento do Exterior.
, O sL-;i appello mio foi ntlcndido.

O Sr. Ellis passou a relatar os oulras emen-
tias do Exterior e a commissão resolveu:

. AppiOYiU' a emenda elt-s Srs. Alcindo Gtta-
aíabará c Erico Coelho, mandando o governo
promovei' para as vogas consulares os fun-
Cclonaríos qtie estejam servindo cm consulu-
dos cnj.t categoria fora rebaixado; rejeitar'o emenda governamental que mandava sub-

jslituir cito cargos tle encarregados de nego-'cios por ministros residentes; c npprovar .'a
emenda do Sr. Gonzaga Jayme, que restobe-
leec :i gratificação paro residcnciii oos SOgliu-
tios secretários ele legação, c rejeitar u emen-
«'Ia que mandava cear tlous consulados, sendo
tim cm Spezzia e oulro cm Livorno, na llalia,

03 ÚLTIMOS RETOQUES NO OK-
ÇAMENTO UA MARINHA

' 0 Sr. Ooão Lyra tratou ainda hoje do orça-
incuto do Marinha, relatando as emendas apre-
Ser.laelas Cm terceira discussão. Anles ele cn-
Jra.r na nrliieciaçfió dessas emendas fez uma
exposição pelo qual chegou A conclusão ele
conseguir diminuir a despesa com a Marinha',

('ni do:) grandes problemas a rcsolvcr-sc,
disse, era o das munições. O assumpto foi,'jjíorém, b(!'m estudado c chegou o governo- á
conclusão de que aqui, no lirasil, se pude fã-

ijbriçar pólvora ele base dupla, uma vez que
| ise modifiquem os mecanismos existentes e sc
ht)S (ingmçnic, orçando essa despesa cm 170
Ijpoiitos, sc-ndo possível evitar-se os créditos
i-xtraordinaa-ips. S. Ex. relata então as emen-

,'jdas c a çóinmissõo resolve:
I Approyar a emenda ao art. 17°, que reduz,'de nove paro 8 os òffienes da secretaria; c íi
filie restabelece o verba etc 150:000?, ela pro-

.jíosla, paro tratamento tle offioia.es c praças,
í'óra dos «nferiu:irias; mandar que n grotifi-
Cação nos officiaes que servem nos submer-
siveis c aviação, seja cgtinl A dos que servem
cm Mnllo Grosso; tuitorisando o governo a
[hbrir o aredito necessário pnra pagamento aos
jpificines incluídos nos favores ela ultima lei
«;le amnislia ampla, tio quadro Q; F.j suppri-
inir os cai-jjos tlc auxiliares tlc auditores á
proporção que sc vagarem, sendo os actuaes
líiuxi.ilares aproveitados paro os vagas tlc au-
tiilorcs. nmn vez approvíi.dos cm concurso,
Iciido prefòrençiã os mais antigos; aulorisar
p governo federa 1 a cnlrar cm accordo com o
içlo Rio Grande elo Sul, para o balisamento c
íll um inação dc canaes e rios; aulorisando o
@pvci-.iia ii emprestar fardamento aos voliin-

."íarios navaes; c approvár as emendas elo Sr,
jféreira Lobo, dando não 20:000? mas 10:00015
«fle subvenção ú Liga Marítima; elo Sr. Índio

iltlo Brasil-, aulorisando o governo a adquirir
jlfnía barcn-pbnrol paro o canal ele Bragança;
Vio Sr. Pires Ferreira, aulorisando a tlespen-
Mer nté 35:000.? parn nin-ndar dous officiaes-fieoiiiiuinh.ii- ns evoluções elas esquadras bel-'ligci-antes; tios Srs, Erico Coelho c Alcindo
,(!u nimbara, 'vedando a chamada ele officiaes
Reformados para fuiiccioiiiircm cm conselhos
..tle guerra, c do Sr. Abdon Baptista, autori»

ãhdo o governo o empregai' um rebocador
ara a destruição de tuna pedra no canal de

iiiiguna.:
j l»--..-..,..-—. a •atpÇfo*.-%..-...., — ********  ...
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A manifestação acadêmica
ao professor Dr. Miguel

Pereira
rtohltsõu-i?, i*is II horas tle hoje, »o pa»vlllino Torres Homem, da Faculdade de Me»dirimi do lilo do Janeiro, a lesta dc solida-

ricdiido promovida pelos doutorandos da»
quella Faculdade, cm homenagem oo pror.Dr. Miguel Pereira, quo vinha sendo ataca-
do por motivo dc um discurso seu, tratando
do estado sanitário dos sertões do lirasil.

A rnmmlssfio orgauisndora dessa liomcnn-
gem foi a seguinle i orador, o doutorando
Oscnr Piuie-iile-l, o seus collegas Evnrlslo de
Carvalho, Francisco Prlnla, Jlllarlo Piinen-
tel C José Queiroz Lopes,

O pavilhão Torres Homem eslava todo or-
namciiliido dc flores iialiirncs, havendo grau-dc concorrência dc acadêmicos dc todas as
facilidades, lentes calhvdraticos e livres do»
centos.

O doutorando Oscar Plmcnlel começou o
seu discurso,explicando os motivos da ma»
nifcslaçòo no prof. Dr. Miguel Pereira, c
em seguida falou sobre a campanha inicia»
da pelo homenageado, n qual ú do maior
raio dc iicçáo possível, pois o seu fim e* sa-
ncar o serláo brasileiro, pnra beneficio de
nossos Irmãos, victimas incrjiics dc males
terríveis.

Além desse orador falaram oulros ncade-
micos, todos solidários com tis idéas do pro»fessor Dr, Miguel Pereira.

A' saida cuiiio á cnl rodo, mi Escola, do
homenageado, os presentes bateram palmascnlliusiasticamcnle.

¦ •*•** ****
O football em Minas

jriZ DE FORA, 18 (Serviço especial da A
r.01TU) — Rcalisa-se amanhã, aqui, o cn-
eonlro de "football", entro um "leam" or-
ganisado com empregados no commercio c
outro dc acadêmicos. Ü commercio offcreceu,
para o vencedor desse encontro, um nrtisti-
co bronze.

ft

t\ cobrança das dividas acíi-
vas da União e os pro-
curadores da Republica

O Sr. ministro do Interior rccoiiimcndou,
cm circular, rios procuradores seccionaes da'Republica rios Eslados, o exacto ciimprimcn-
iu ela circular li. 17, tle 29 tlc fevereiro deste
iinno, relativa A cobrança das dividas activas
ila Fazenda Nacional.

Exoneração e nomeação na
Justiça

:¦' O Sr. ministro do Inlcrior declarou sem
í-flcilo a i.v ição do Dr. Edward Carmillo
liara i.i .ir o Gymnasio de Ribeirão
Prelo, -,ilo, vislo não ter acceilado a
iionieiiç,'.. esse logiir foi' nomeado o Dr.
José Ai.-. 'iiqueira.
|— ._. ***** ¦

Om J; cionario da, Justiça
inti.ínado a trabalhar

y O Sr. minislro elo Interior mandou publi-
car edital declarando que o bacharel Alfredo
Hé Araújo Lopes da Costa, 3° officinl ela sc-
crelaria de Estado, deverá reassumir o exer-
vicio de ;sei; cargo, dentro do praso de 00 dias,

J* roular dc boje, vislo ler sido approvadó o
.'J-élo opposfõ è resolução do Gougresso Nacio-
IPâ' que aulorisava a prorogaçãó jior mais um
[SSíO de Jiccncn cm cujo goso esteve aquelle£m\io»ím. -íí ii és jhjÍ_, iiitin». ./- i

Uma grossa patifaria em
uma acção ordinária

.. ¦¦¦
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RÁPIDA e.MINUCIOSAS

TODrTAt\eP0RTA6CM
DA WA NOITE"
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¦ i ¦

O intercâmbio norte-ame-
ricano-brasileiro

Esteve cm conferencia', hoje, no edificio
da Bolsa, com o Sr. Dr. Pereira Lima, presi-dcnlc da Associação Coinmercial, o Sr, 'con-
sul geral tios Estados Unidos. Entre os re-
prcsentàntes tio commercio e Ido grande paiztia America do Norlc foram discutidos diver-
sos assumptos sobre o intercâmbio norte ame-
ricano-brasileiro.

¦ mo**, . .
O que os inspectores me-
dicos escolares fizeram em

outubro
Os inspcclorcs médicos escolares, duranle

os 21 dias iiteis elo mcz dc outubro, visita-
ram -107 escolas, vaccinaram c revaccinaram
7í)3 creanças, tiraram 829 fichas sanitárias,
fizeram 711 exames parciacs tlc alumnos, cn-
via ram 264 avisos aos pães elos alumnos so-
l>rc moléstias dos mesmos, deram 135 aulas
tle hygiene e determinaram 14!) evicções de
olumuos. Foram constatadas, em maior nu-
mero, ns .seguintes moléstias : sarna, 41; sn-
rampo, 18; coqueluche, 14; conjunetivite, 10,
Dc tuberculose foram verificados tres casos.

*****
Os inspectores de ensino

vão ter franquia postal
e telegraphica

O Sr. Dr. Carlos Mnximiliono, minislro do
Inlcrior, soliciiou providencias oo Ministério
tia Viação, afim dc que sobre assumpto dc
serviço publico seja concedida franquia pos-
tal c tclegraphica oos inspcclorcs que fun-
ccionnm junto nos institutos tle ensino.

. '¦—tf»B>. ,,

Padeiro aggredido
O padeiro José Ribeiro, portugucz, tlc '2[)

annos, quando passava boje ã tarde pelarua Diana, no Encantado, entregando páo,foi inopiiiaelamciites oggrcdido a cacete peloseu iicsoffecto Neslor «lc tal, que, após lia-
ver consummado o delicio, fugiu. A poli-cia elo 20" districto prómetlcu prender o ag-
grossor.;

«Mb»

A Gloria apanhou do
Manoel

Manoel Nascimento, por ter muilo citime
tlc sua nmasia Maria da Gloria, moradora á
Villa Proletária, deu-lhe unia formidável
tinida, fcriutlo-a a soecos c dentes. Gloria,
que ficou com o signal dos dentes do Ma-
noel cm varias parles elo corpo c na orelha
direita, foi medicada pela Assistência.

O Manoel fugiu para não ser preso pela
policia do '2'ò" districlo epie soube do faclo,

—¦tCt'5 S»=—t--»-.-.

Enfermaria naval de Copa-
cabana

Para auxiliar de clinica cia enfermaria na-
vai dc Copacabana foi nomeado o capitão
de corveta medico Dr. Carlos B. Raja Ga-
baglia, cm substituição ao seti collega, capi-
tão-tènente Octavio Joaquim Tosta dos San-
tos, ejuc foi exonerado.
-..—..——.¦„_—.,.,,.-,..¦..««Sfr-aaw i .,_¦¦¦¦..., ¦ ¦,i. .1, i. i. .i

grandes s
Teve boje durada na Câmara, acompanha-

da ein respectiva exposição elo Sr, ministro
da Guerra, a mensagem cin que o Sr, pre-sidente da Republica solicila elo Congresso
Nacional a abertura do credilo elo réis
899:848?113, siipplçmcnlar íi verbn 13a —
Material — n. 20 — Transportes tle tropas,
etc, ele, do nrt. 41 tln lei de 8 de janeiroele 1010, sob n. 3.089.
— - --vira- a i_. .
O que fará amanhã ò Sr. Wen-

cesláo
O Siv presidente da "Republica 

assistirá
amanhã á Festa da Bandeira, na Prefeitura,
e ao juramento da bandeira tios reservistas
navaes, no Flamengo.
<*»"•**'•****¦*»*'•*— fr-"»u!44Q-W » —--"—" i ¦ ¦

As eommissões da
Câmara

Na sun reunião de lioje, sol. a presidênciado general Alberto dc. Abreu, a commissão
tle marinha c guerra cln Cnn.aru dos Dcpu-
Iodos discutiu e nssigiioet os tlous seguintes
pareceres, tlc autoria do Sr. Joaquim de
Sallcs — contrario ao projecto que manda
considerar como concedida no poslo iirime-
diritnmènte superior a reforma do 1" snrgeu-
lo do Exercito João Alves ela Silvo Corrêa,
já fallccido, c indeferindo o requerimento tle
Manoel Alfonso dc Carvalho, sargento refor-
iiiatlo do Exercito, pedindo que n sua refor-
ma seja considerada no j.oslo de 2o tenente.

» **iot» .

As conferências no Cattete
Conferenciaram no Cattete com o Sr.

presidente da Republica og Sra. ministros
dl Fazenda * ás Guerra. N^ i*

raftmBP '^^-f-WAlilrJ

Curiosa decisão do Dr; Pires
o Albuquerque

Tendo 'sido 
vendido cm leilão Judicial io

vapor "Snntos", quo pertencia n Leopoldo Eu-
frosiuo dos Santos, foi c continua o seu pre-
«o depositado no Thesouro Nacional, A dis-
posição do Juizo da li" Vara Federal.

Anlonio da Costa Moraes c outros, dl.cn»
do-se trlpolantes du navio cm sua ultima via-
gem o credores du soldadas, l,a importando
du '.,'1:218*518, propuseram naquclla vara, Si*
1'cdciíil, uma nt-çãu para o fim de receberem
judiciiilinciile- a qiii.uliii citada. O juiz, Dr,
Pires c Albuquerque, decidindo a questão, lu»
vinu a seguinte .sentença :"... os milores so consideram com direito
do levantar daquellc deposito quanto baste
para pagamento desta somiiia e seus ju-ros; com esso intuito, cm vez do so npre.
sentarem nos respectivos autos, vieram) iu.
tentar a presente ncção ordinária, cm que
fazem figurar dc réo o dito Leopoldo Eu-
frosiuo dos Santos, pedindo não quo seja este
condemnado, mas que so lhes saneciono a
pretenção "dc haver o pagamento do depo-
sito existente".

O réo mal so desempenhou, entretanto, do
papel quo lho foi designado c dc começo dei-
xa logo perceber a harmonia, o concerto cm
quo estão autores c réo, para colherem des-
apercebido o juiz, induztràm-n'o n proferir
uma decisão que iria surprchender c prejudi-
cor terceiros. Assim é tjuo na procuração que
habilita o advogado dos autores a intentar a
ncção è o nome do réo tine figura cm pri-
meiro logar, dc sorte que o procurador dos
nuloi-es é cgualnicnlo procurador do réo.
Esse documento, cm que sc encontram já no
inicio da lide associados, outorgando os mes-
mos poderes para o mesmo fim, no mesmo
advogado, dá perfeitamente n impressão dc
que promovem uni interesse quo lhes fi com-
muni. lista impressão perdura, suggcrida pela
altitude do réo em todo o percurso da causa.
• • •• •* •• '•• •• *• •• ••"'•• •• ••*'«¦* VV *i »' '• •

Não obstante, Eufrosino, que tem advogado
constituído nos autos, o mesmo dos autores,
é dado como ausente, cm logar Incerto c não
sabido. Citado por editaes, correu a acção A
sua revelia, sem que lhe fosse dado curador.,

Logo depois, porém, o réo npcrccbcndo-sc
dc que isto traria a iiullidiidc do processo,
correu a juizo, apresentou-se e fez nos autos
a necessária rcclificaçõo."Considerando, proseguc a" sentença, rpio
evidentemente sc traiu nestes nulos dc uma
demanda simulada, não dc pleito que esteja
reclamando decisão judiciaria para seguran-
ça tle direitos porventura desconhecidos ou
postergados; c quando nssim não fosse, seria
esta acção meio initlonco para tornar cffecli-
va a preferencia que acaso competisse nos nu-
tores sobre o preço do mencionado navio e
nulorisnr o levantamento, no todo ou cm par-
te, dc uin deposito ordenado cm processo ju-
diciario distinclo,! promovido por tarceiros,
que nem siquer foram cxiinclos :

Julgo nulla a acção e condemno ambas as
parles nas custos.

O advogado é o Dr. Zeferino dc Faria.-
¦ mo** i

O policiamento militar do
Contestado

O ministro da Guerra recebeu hoje diver-
sos telcgrammas do coroncl commandante da
circumscripçõo militar do Paraná, levando-os
no Cattete, onde mostrou ao presidenlc du
liepubilco.

Nesses telcgrammas aqucllc coronel dá con-
ta das providencias que tomou sobre a distri-
buição tle destacamentos militares nos prin-
cipaes pontos do Contestado, com o fim de
prevenir eventnaes perturbações da ordem por
oceasião da execução do accordo firmado nes-
ta capital, entre os presidentes do Paraná e
Santa Catliarina,

Esses destacamentos do Exercito policiarão
toda a zona contestada durante o tempo que
se fizer necessário.

m**>

Pára salvar duas
creanças

Ótnasi se sacHfõca
Viajando boje, numa "barata" de sua pro-

priedade, que cllc mesmo dirigia, pela rua
Archias Cordeiro, no Meyer, o industrial Sr.
Manoel Francisco llil.bcrtt, estabelecido á rua
Frei Caneca 49, viu á frente do seu carro
atravessarem duas creanças, que saiam dc
uma escola.

Para evitar mn desastre', ó Sr. Hibberil
jogou o vehiculo para o passeio, quasi sc
despedaçando c indo quebrar mn combuslor.

A policia do 19° distnicto soube elo faclo,
¦ ¦ ******** ¦-¦¦¦¦-¦——.¦¦-¦¦» «ã)ufttB--w» .ir, i „ „. i ¦¦_...

Falleciinentos em Minas
BELLO HORIZONTE, 18 (A. A.) - Fal-

Ieceram nesta capital a Sra. D. Maria Ama-
lia, que contava 3õ aimos de cdade; cm
Turvo, D. Maria França, esposa do Dr. João
França, jornalista; cm Rio Pardo, munici-
pio dc Leopoldina, o Sr. Camillo Paixão,
agente do Correio ali; cm Caldas, as senho-
ritas Maria do Carmo Barbosa c Agostinha
Ribeiro Santa Rita; cm Sapucaliy, o Sr.
João Luiz Moreira.-
—— . ****, i

A GUERRA
Um Zeppo-ia abatMo

pólos russos
PETROGRADO, 18 (Ilavas) *- Oi .n-jõí

abateram um grande "Zeppclin" nas proxl-midades dé Sarny, • sueste de Plnslc, aprlslo»
rondo a respectiva equlpagem, que se com»
punha de dezeseit homens.,
A dista licgra» portugueza l-l?

LISIIOA,'18 (Havas) -s O "Diário do (io»
.verno" publica bojo uma lista dc pessoas re»
sidentes na America do Sul, consideradas fn-
voruveis A 'cousa dos inimigos tlc Porlugnl, ás
quoes é problbido negociar em território por-
tuguez ou com indivíduos nqui estabelecidos,
Contra-o.iensíva allemã

LONDRES, 18 (A NOITE) r- Dizem dc
Rotierdam - que, pelo que sc pode depre-
liender dai febril actividade no serviço dc
transporte dc material bellico c de provi-soes cm todas as estradas dc ferro nllemãs,— que suspenderam por tres dias todo o
trafego de mercadorias — _ esperada para
cada momento a noticia dc uma grande
contra-oi(ensiva allemã na frente occidcntal.
Os generács alliados conferenciam ,

NOVA XÇRK, 18 (A NOITE) — Telcgram»
mns dc Paris dizem quo eo liga grande im-
porlancja as conferências que os commandan»
tes do8 exércitos alliados rcallsaram naquclla
capital.

Segundo se Informa officialmente, foram
.tomadas deliberações importante.», mas que
se conservam no mais absoluto sigillo.
Explosão cm um trem tlc muni-

ções dc russo [
LONDRES, 18 (A NOITE) — Telegrapham

de Toltio:"Annunciam de Cliang-Chun que um trem
de munições, da estrada dc ferro russa, cx»
plodiu na estação do Chu-Chlasl, na Mand-
churiu scptcntrional. O numero do victimas
é de duzentos entre mortos e feridos,"- _.._.
Os allèmães precisam dc gcnle *S|S|?'|

NOVA YOUK, 18 (A NOITE) -- UiíT des-
pitcho (le Vienna, aqui recebido via Berlim-
Naucn, c que lem iodo o caracter de offi-
cioso, diz :"Aninuicia-se nqui que, para o fim dc Sc
ajustar ás disposições cm vigor do Direito
Internacional, de dar, ao novo exercito que
sc eslá rccrulando na Polônio, o seu estado
legal como exercito de uma potência bel-
ligcrantc, 6 necessário que as tropas pola-
cas se incorporem primeiro ás forças ouslro-
aliemos."

O. bloqueio allemão da Inglaterra
NOVA YORK, 13 (A NOITE) — O corres-

pondento do "World" cm lierlim informa
que a Allcmanha eslá firmemente disposta
a suspender por complclo as conimuniçõcs
entre a Mlcmnnlia e a Inglaterra através
do mar do Norlc.

Nesse sentido foi ordenado aos cominan-
dantes dok torpedeiros c submarinos alie-
mães que capturem c conduzam para os por-
tos belgas todos os navios que conduzam
mercadorias da Hollanda para a Inglaterra.
Sempre os allèmães.., ;.,;..i [ f\J | |

LONDUES, 18 (A NOITE)' — Informam dc
Petrogrado dizendo que,-.segundo ns invés-
ligações rcalisadas pelo policia, parece as-
segurado que ns explosões havidas a bordo
dos navios ancorados cm Arcangel foram
provocados por agentes itllcinõcs.
O Sr. Lambros pensa erri renun-
ciar... | i
LONDRES, 18 (A NOITE) == O correspon-

dente do "Daily Mall" cm Athenas diz con-
fitar naquclla capital que o gabinete La.n-
bros pensa em renunciai- collccti.yamenlc,
vislo qiic o chefe do ministério, professor
I.aníbro.s, é contrario A entrega da ortilha-
ria c das munições elo Exercito grego aos
alliados, conforme esles pediram.'

i i ***** . _¦

Vão encerrar-se as aulas
nas escolas primarias

O encerramento das aulas nas escolas pri-
niarias diurnas c nocttirnas c institutos pro-
fissioiiu.es rcalisar-sc-á no dia ilü do correu-
te. Os exames dos cursos complcmcntorcs, das
escolas primarias c estabelecimentos profis-
sipha.es se effcctliarão no periodo dc Io a 15
tle dezembro, termo do onno Icctivov-

Os pensionistas que não
figuram na verba dos

inactivos
O Sr. ministro da Fazenda Iransmilliu A Cn-

inara elos Deputados o requerimento do 4o cs-
eripturario da Delegacia Fiscal cm Minas,
Joynie Solsc Junior, pedindo licença tlc um
anno c o tle D. Isaura tle Carvalho Gania, cs-
posa e curadora do 4° cscripturaiio da Dirc-
cloria elo Estatística Conimercial João Fcr-
reira da Ganiii Júnior, que solicita proroga-
ção, por um anno, com vencimentos, da li-
cença cm cujo goso sc acha o mesmo fun-
ceionario, a quem já foram concedidos dous
annos dc licença.
*— »'m*** ¦

A policia visita uma serie
de espeluncas

O 3' delegado auxiliar deu esta tarde uma"batida" em regra pelas circumscripções elo
punuo-verde. Foram varejadas e iipprchcndi-
dos objectos para jogos tlc azar nas cosas das
ruas das Laranjeiras 144 e 408; Cattete, 58 c
180; Marquez de Abrautes, '22; Visconde do
Rio Branco '18, avenida Gomes Freire 20, La-
vradio 133; Joaquim Nabuco 112 e no largo
do Machado.

Todos os pertences de jogo npprehendidos
foram-j. mandados para a Chefoltira Policial
e inutilisados.

*-**&»**• t 

O CAFÉ'
O mercado dc café apresehtòu-se hoje um

pouco mnis firme, aos preços- de 9*400 c
9§500, mas com negócios muito íéstriçtõs,
elevido. não sò á pequena procura, como
tombem oo limitado numero .ie lolcs c.xpos-
tos á venda. As vendas do dia somlnoram
4.094 saccas, sendo 3.1-16 pela manliã c mais
948 no correr do dia. Em Nova York o Uoi-
sa fechou honlcm com einalio a cinco ppú.tôs
dc alta c hoje abriu também cm alio tie
tres a seis pontos. Montem entraram 7,714
saccas, embarcaram 10.207 e • "6toc!t" íí-
mm aduzido a. *i'2.9'il sacca_, ¦— -.tjajião daquell* instituitj-iaak

~t*Ot**-*-

O que se discute sobre a
fortuna Caminhoá

Tendo fullccido o conselheiro Camitilioá,
possuidor de grande fortuna, foi o seu in-
ventario aberto pelo Juizo tia Provedoria,
onde está cllc sendo processado, correndo os
diversos tramites,

O conselheiro, cm testamento', legou sua
fortuna á União, ao Estacio ela Bahia, ao go-
verno francez, etc.

Uma sobrinha do fullccido, D. Cândida
Caminho;'!, após haver levantado excepção de
incompetência sobre o foro onde se processa-
va o inventario, requereu ao juiz federal ela
1" Vara fosse a este Juizo avocaelo o alludi-
do processo.

O juiz indeferiu o requerimento e aggra-
valido D. Cândida para o Supremo, esle, sob
o fundamento tlc que o meio de que se havia
útilisntlp a aggràyanté cru incabivcl na espe-
cie, negou provimento ao agg-ravo interposto
ela decisão do juiz.¦ mo** >

»uas na Pre-nomeações
feitura

Foram nomeados: Aristidcs' Brasil Ferrei-
ra Baptista para o cargo dc inspector de áltl-
iniios_ da escola profissional Visconde de
Mauá, e Ajftliur Domingos .Gigante, para o
dc despadiiiiJte municipal.

Para um, não houve provas;
para outro, houve indícios
O juiz da 41 Vara Criminal lavrou lioje

uma obsoIVição e uma pronuncia.
O absolvido, por falta de provas, foi Ma-

rio, Gatcrsòn, vulgo "João Branco", que a
policia do 0o districto fez processar sob o
fundamento tle que o réo andava munido de
chaves falsas.

O pronunciado foi Manoel Cabral, que, cm
18 tle ogosto, na rua Sergipe esquina da rua
Mariz c Barros, golpeou n faca Francisco
Augusto dos Sanlos, que lhe nõo quiz pagar
uma bebida!

O.Sr. Wencesláo vae visi-
tar as officinas da G.

Edificadora
O Sr. Joaquim de Souza Imcncs, represen-

lantc do Companhia Edificadora, convidou,
á tarde, o *Sf. presidente da Republico o vi-
sitor, mi próxima terça-feira, as officinas da-
quella companhia, iiá Ponta do Caju.

. ***** ¦

O 66° anniversario da fun-
dação do Lyceu de Artes

e Officios
Esteve, â tarde, no Caltclc, * directoria

elo Lyceu tlc Aries c Officios, que foi con-
vic';ir o Sr. presidente d.i Republica a as-
sislir, ás 20 l'|2 horas do próxima quinta-
feiro, :i sessão solemne comnicuioraliva ela
passagem., «ntõo, do 0(i° anniversario da fuu-

A sessão da Câmara
Milhares de contos de

credito* —A situação
política do Amazonas

À 'sessão de hoje dn Cnmara dos Dcpu-
lados, npoznr do ser «abundo, foi muilo pro»duetivn: volou-so toda o ordem do dia.

A sessão teve inicio ás 13.95 (10 minutos
npos a hora regimental), presentes f.l dcpu»
Indo», sob a presidência do Sr. Vespttelo dc
Abreu e sccretnrlndn pelos Srs, Cosia ilibei»
ro e Alfredo Mavignier.

A neta da véspera foi approvada sem dc-
bale. ncrupaudo o Sr. I...U Doniiiigucs a
tribuna duranle toda a hora ün expediente,

Em so referindo nos interesses e ás nc»
ccssidatlcs do Maranhão, o oco dor nsslgllá-
lou que a siliuição fiimue-elc:, do seu Es-
Indo ú u mal; rii.plelosn possível, pois (juc,
apozar do pouco caso que icin merecido da
União essa unidade da federação, cllu tem
em dia os seus compromissos, externos c ln-
ternos.

Foi desenvolvendo considerações nesse sen»
tido c o respeito da vitalidade econômica do
Maranhão «]tic o Sr. Luiz Domingues se
conservou na tribuna nté lho scr niliiuncln-
do estar tcrininndu a hora do expediente,

Passou-se, então, A ordem do dia, Tendo
o Sr. Anlonio Carlos convocado os Srs,
deputados para a volação da ordem do din,
quo já sc odiava por demais avolumada, cs-
lavam presentes 117 deputados.

A* primeira volação, de uma redneção fi-
nal; o Sr. João Elysio requercu verificação
ele volnção — npuriindo-sc 111 volos. O Sr,
Antônio Carlos urrcbníihoti todos os prose.»tes, cm todas ns salas, cmquanto ns campal-
nl.os soavam fortemente. Não foram estes cs-
forços do "leader" da maioria, c seriam
improficuos os seus desejos de volar a or-
dem do dia.

Dali. por dcanlc, porém, votou-se toda a
malcria sujeito á deliberação da Câmara
sem oulros embaraços além dc encaminha-
me.tos tle votação feitos pelo Sr. .Maurício
dc Lacerda dc requerimentos dc informações
dc sua autoria.:

E foram cm" seguida vaiados os pare-ceres projectos ou emendas que constituíam
a ordem do dia, sendo todos approvados,

A matéria volnda c approvada nessa or-
dem tio dia foi a seguinte:

**r cm discussão única: parecer exoncran-
itft o continuo da secretaria tln Cornara,
Francisco Rodrigues dc Paiva; projectos —
dc licenças a Condido da Cunha Villclit, in-
spcclor dos Tclcgraphos, c a Julio Bressanc
Lopes, escriplurario elo Lazarcto tlki ilha
Grnnde; emenda do Senado, tornando exleu-
sivas .á Academia dc Coinnicrcio tlc Soutos
c á Escola do Commercio tlc Campinas ns
disposições da lei n. 1,339, dc 9 tle janeirotle 1915 ;

I— em primeira discussão: projectos —
mandando arrasar o morro do Custcllo; per-milli..do o registo de contratos escriptos a
machiua; permiltindo nos funecionarios fe-
deroes e aos operários jornaleiros da União
consignarem cm folha dous terços elos seus
ordenados ou diárias ás associações ou cai-
xas beneficentes coiislilúidas pelas própriasclasses ;em segunda discussão: projectos — dc
credito (*_07:770-?G40> parn auxilio ó Sanla
Casa de Misericórdia do Rio dc Janeiro; con-
siderando dc utilidade publica o Club tle Sc-
ringucirn com sede cm Mauúos; dc credita
(1:200.9179) para pagamento a Eugênio Vi-
dal Leite Ribeiro; declarando nullós dc pie-no direito os contrato? celebrados coin os
agentes do executivo desde que das suas
cláusulas não conste qual a lei que os au-
toriza; dc credito (4:980?) para pagamentodc desapropriações na Quinta da Boa Visla;
de credito (1.51C:214$7M) para pagamentodc porcentagens n empregados" de olfánelc-
gos no exercício dc 1913; de credilo (réis11:230-5384) paro pagamento o DD. Ignacla
Luiza Barbosa de Rezende c Francisco Eu-
genia Barbosa tle Rezende; do credilo
(1.094:9505357, papel, c 1.147:7005897, ou-
ro) para pagamento a Haupt & C.; tlc cre-
dito (30:0005) para pagamento do aluguel
elo casco elo vapor "Lucauia", que serve dc
barra-pharol'no canal de Bungança; man-
dando consolidar todas as disposições rela-
Uvas ao regimen dns minas que estiverem tlc
accordo com a Constituição c o Código Ci-
vil; de credito (10:4945780) papa pagamentoo Alberto Armaiio Rieci; de credito (réis1.047:8401774, papel, e 5325989, ouro), paroo pagamento tlc dividas tle exercicios findos;
ele credilo (19:4025240) parn o pagamento ele
fornecimentos á Estrada dc Ferro Central
do Brasil; dc credilo (10:5185589) para pa-gíimento á Brasilianischc Elektricilats Ge-scllschaft, de serviço telcphonico elo Supremo
Tribunal; estabelecendo a multa tle 1:0005
cm cada locomotiva que trafegar sem appu-
relhos preventivos ele iii:ciidios;. dc credito
(3:7445) para pagamento a Julio José da
Silva, João Gomes de Lima c Albcrlino dc
Campos Allamiro; mandando contar lempo
pnra a aposentadoria do funccio.uirio elos
Tclcgraphos João Gonçalves Dias SobreixÜ ;em terceira discussão: os projectos .—
do créditos (43:116$412) para pagamento a
Carlos dc Souza Dantas, (10:9205100) para
pagamento á The Ouro Prelo Goltl Mining of
Brasil Limited, (57:0355330) para piigamcn-lo ao Io tenente Joviniãiio Roland Serrairié:
(2:3725708) para pagamento ao maior ,'loa-
quini Vieira da Silva (1.204:0845095) paraatlentlcr ao pagamento ele despesas feitas
com o Contestado; declaro..do serem de cx-
clusivo competência do governo federal os
serviços de radiotelcgraphlà e radiolelc-
phonia ;em discussão especial: as emendas —
aulorisando as despesas necessárias com as
adaptações para ensaios de grclhas espèciáes
ou dc carvão pulverisnelo; aulorisando a cn-
Irar cm accordo, desde já, com um ou mais
proprietários de jazidos carboiiifèrás paraestabelecerem usinas dc lavagem de carvão,

Por ullimo, auriündadá a discussão tiú lca
do parecer 30, dB 1910, opinando pelo nr»
chiviimcnto da indicação elo Sr. Agapilo Pc-
reira c outros, sobro o coustilucioiialidade,
legalidade e normalidade da situação politi-ca do Amazonas, o Sr. Barbosa 

"Lima 
oc-

ctipou a tribuna, fazendo uni longo histórico
da pólitica do Amazonas nos últimos tem-
pos, relatando as suas incursões pelo poder
judiciário c o amparo que nelle encontrou c
demonstrando a inconslitticioiiíilidadc, a il-
legalidade c a anormalidade da situação po-litico daquellc Estado, consoante a priuci-
pios da boa pólitica e tln sã moral, os lex-
tos coiistitUeioiiaes e legacs c a jurispru-
(fencio do Supremo Tribunal firmada cm vã-
rios accordãos sobre o caso, quando submcl-
lido ao seu julgamento.

O Sr.-'Barbosa Limo conservou-sc ná 1 ri-
buiia alé ns 17 horas, quando se levantou
a sessão.'

& ü iahiii
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Um violento discursodo Sr. ii.uiis-lf.io do
bacorda

A' hora da volação. cncaraliilíando um reiqncrlniciilo, que publicámos ho dias, reloli.VO As providencias que o governo tem Intua-tio iu, iiuoslao d.» café brasileiro nos portosneutro», o Sr. Maurício dc l.neerdn levo uc-caslao de proferir um discurso onde historioua nossa .siliuição Intornncloiiiil, em lace «loibolll.ornulcs, procurando frisar .sempre quoo lirasil, quer «In parle dos Impérios conlnios.
quer de parle (In* noções alliados, lem visto
mouosprosadn sua própria soberania. SuhIou-Ia esln llieso con, exemplos nuo ora vae bus-car ua questão tio e-olé brasileiro nos portosdu Hamburgo c na retenção da Importância«le sua venda, ora no faclo do havei' o lu-
gl a terra prohibldo a cxporlnção dnquellci
produeto para a Scaiiiliiuiviii c os Paizes Boi-
xos. i

Deduz dal.i unia serie tle considerações pa.Iriolitiis o, empenhado no propósito de ivUdenclpr quo a nossa dignidade de nnçno livro
lem sido fortcmeulo nchincnllinda pela ln«
glntcrra, descreve a política aqui cxcrcldõi
pelos seus cônsules, que agem un nos; o p;,j_como os proconsulcs da .liidéo. Itclciul.ro ofaclo dc haver o cônsul ingiez cm Santos cn-Irado policialmente na cosa onde fiinccionova
n firma 11, Alves Santos, c as clrcuihslanclns
ora que seu collega da Bahia subiu o paláciodo governo poro tratar com o Sr. Sciibrn :i
propósito do coso do "Tennyson".

E' que, no opinião do orador, a Inglaterra*
encara o nosso paiz como os dn África elo Sul,
c os seus agentes pousam encontrar nqui, co-
mo ali, vasto campo onde exercer o tliplo.
iiuicin administrativa. Mas, si todos essas of«
fronlos visam preparar terreno de conquista,
a Inglaterra encontrará no Brasil cxlrcmccldoj
a coragem e n brutalidade com que os da Iu-
elio armavam o braço silencioso paro a de-
golla sanla do patriotismo. E' cm cosos ela
tal natureza que sc ha do encontrar o jusli-
ficaliva paro os oclos bárbaros com que us
nações fracas procuram se defender do iniiui-
go poderoso c mililarisado.

O orador, como opposicionislu tle primeira!linha, diz que nesla questão que vem delia-
Iciitlo tem contentamento cm declarar qua
está ao lodo do governo da liepubliea, a quemhypolhcca sua solidariedade e o melhor tle
suns energias, esperando «pie o mesmo saiba
agir com nccrlo c patriotismo, num assumplo
tão delicado c onde sc jogam os nossos dei-
ti.ios. Reconhece que o Brasil é uma rui..a fi-
naneciro, mas acha que nellc ainda não mor-
rcu tudo: ha a historia tlc povo livre, ha as
tradições gloriosos, ha os costumes, a lingua
c u bravura do seus filhos. E| todo esse pa-
trimonio que se deve defender, afim tlc que
os creanças tle nosns escolas, entoando nma-
nhá iiyninos cm torno á bandeira, possam ler
a ccrleza dc que dentro tlc vi «ile annos ou me-
nos a mesma não ha tle flucluoi- sobre os
destroços dc uma nacionalidade.

Sim, concluc o orador, não sc deve deixar
morrer n nossa nacional idade que é na Eu-
ropa a única coroa tlc gloria con. que ainda
a velhice enfraquecida tle Portugal, cheio ele
glorias, sc impõe no respeito dns nações for-
les o ínilitarisndns.

O orodor foi apoiado freqüentemente por
Vários depulndos que o rodeavam, e, ao con-
clnir seu discurso, recebeu cumprimentos e
abraços dc grande -numero dc seus collegas.;

• '^h&Sc-» i—

Vão correr dous trens
diários entre Bauru

e Araçatuba
O Sr. ministro da Viação nutorisou a C/

E. tlc F. Noroeste do Brasil a creãr elouí.
trens diários tle passageiros entre as cstaçõol
dc Bauru' c Araçatuba, cm substituição aot
actuaes, que correm cm dias alteruados.

O
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que a Prefeitura a ire-
cadou e gastou em

outubro
A receita dá Prefeitura, no mcz dc oulit-

bro, foi tle 8.175:9005050, incluindo o *olele>
dc 4.380:1855353 elo mez tlc setembro"! A des-
pesa foi ele 7.842:0535001, passando para eslti
mcz o saldo tlc 338:9225991.

-*—'«is-õSi*—«-¦

sao e
guerra no Senado

Eslcvc reunida hoje no Senado a còinniis»
sõo dc marinha c guerra. As suas dclibe,<
rações, como .sempre, foram secretas,

Podemos ndconlnr, entre tanlo, que na rei
união dc hoje tratoií-sc tln anliguidadc do(
officiaes.

O assumplo, como sc yè, merece a mal
xinia discrição...
ETjna»n_CT.._»__»»_irm xü-juw.irs
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Manifcslou-se hoje ó tarde um principiode incêndio na casa dc café a pilão da rua
do Senado ii. 189, devido á fuligem da cha-
mine. O Corpo tle Bombeiros compareceu,
extinguindo-o immctlintaniciite, só havendo
a registar pequenos damnos materiaes.

A policia elo 12° districto, scie-nlc do acon-
tecido, apurou o suo casualidade.'

->.««M_,./».

A installação da Prefeitura
Municipal de Barra Mansa
"O Município", dc Barra Mansa", no Eslaelo

do Rio, enviou-nos hoje o telegramma
abaixo:"Foi hoje inslallada, cm predio distinclo daGamara; a Prefeitura Municipal, com a nssis-
Icncia elo presidenlc da Cornara, vereadores couloiidíides do município. O acto rcvcst'(U-SC
tlc soleinnidade. sendo o prefeito, o Dr. So»
boya de Alencar, muito cumprimentada ua
.sua reparliçuo"*!- '¦—¦'- i..

'í372*»wss^níx^'ai!3S^á

COMÍV.UN.CÂD08
Irmandade de N. S. do Am«

paro da Matriz de S. José
A mesa ailminislrativa ela Irmandade dai

K. S. elo Amparo faz celebrar amanhã, do-
mingOj 19 do corrente, o missa festiva do oi»,
lavado ele sua padroeiro, ás 9 lion.s, no oi-
tar de N, S, do Amparo: Ü secretario —?
Francisco de Paula Carvalho Veraiii. j

Dr. Eduardo de Magalhães - s[|"í"'
DOENÇAS DA PELLE E MUCOSAS. CLINICA MKDltíA
CKIIAIj, Bspeòial.idiidòj estômago, 'itilmftu « tlocnçasl
noivos.es. Consultas dns 14 horas em demite á run Seta1
dc Setembro n. 1)0. A's 10 «ia ina.ilift—consultas, njiplí-
Cíiçiics uc «RÀDIÜM» c 914 a preços reduzidos.

A nossa casa tem pro-'
gredido sempre, porque
executa com pericia os
mais difficeis trabalhos
de marcenaria moderna.

Leandro Martins & C,
OUKfl-*E§, 39-41-43

OUVÍDQK, 93.95.

SEM COMPROMISSO
Visite V. Ex, a nossa exposição dc r,i<?«

veis, verifique os preços e condições ele'
pagamentos. Le Alobilicr .+--. Rua Chile 31>
antiga Ajuda. ....

LOTERIAS
«AO VALE OU EM TEM»
Rua do Rosário n. 96—Esquina da rui

da Quitanda- SWOiflOU
Da Loteria "da Capital foi vendido poresta importante e sem cgttal agencia de

loterias,
.ftabiltteu-f. M AQ..VALE QUEM ;JE.\L

/2_.. ^i_i-^_á^-^^A.fe^^.'¦»¦"- *_T-:_-:-»:-_.*'-';'~^\i
¦»'¦- --.:-;*.«•
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LOTERIA FEDERAL
_«—

ItcMimo dos prêmios da loteria ila Capital
1-Vilfi.il, plano 11. 3ul), «xtralilda hojct
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PE S. PAULO
Resumo dos prêmios da 714' cxtrncçilo ila

2i:i' loteria do plano n.'.'.'», unlir-mln liou-
tem '¦
r>v:>. 
TiQünú
«.S.l.n  I
182:15
iii'J7;:' 
2707
3812H
20C81
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3.13
r.iti

Cobra
Touro
Jacaré
Camello

20i'000?000
aitjoosooo
I ;COQ9000
]iOÕOJOOO
i 1(1(108000

ftOOÍOOO
5ÜÜÍ0Ü0
50OÍ00O
BÕÕÍÜÕÜ
5(J0?000

O X-iOpes
V: quem ila a lorluuu mau rápida nas loterias e oito-

tece maiores vantagens «o publico.
i-ii.il iimIií/, rua-ouvidor 161 - HMucs f Ouvliloi

Í8I< Quiliuiün, 
"'¦>, Primeiro de Maiço.tiJ, L. KHaclouc

S.i, 80; lioucral Catnuru, IIÜÜ, - S. 1'auloi iua (juíiiío
«lc Noveiiitiro, 50. _______
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I) Kduviíyes <.c Lima P.ci-

«§

XOIO
O engenheiro João Lara e senhora,

\nlonlo dn Costa Pires t senhora, ca-
pltfio-tcneiite Armando de Azeredo
ÍMnnit e senhora, Augusto Carlos bit-
leiieourt e irmãos, licrnanla Peixoto

_ Sccco, seus filhos noras e netos, c

Guilherme Augusto (lc I-lmn.çsii **™*ffi*
ro filha, netos, Irmã e sobrinhos de- I). l.'«-
vittes dc Uma Peixoto, participam p seu fnl-
lecinienl.1 <> eiiturrniíiento se [nrá «mnHhn,
Jín ponte do Ciiju' para o cemitério dc Suo
Vrnneisco Xavier, vlinlo o corpo por m. i un

jua Cruzeiro n. 1". em irursiliy.

Lama Caríaihíllo
(Fallcclda no Torto — Trlgesimo dia)

/eferino Cnrramillo e Lucessla Car-
inillo, tendo recebido a infiiusla noti-
cia ilo falleciniento, a 10 dc outubro
o n, dc sua prczaiia Irmã e cunhada
I). i.AFRA CARRAMILLO, convidam
por este meio os parente-; c amigos a

assistirem A missa «pie por seu «'terno des-
causo mandriin celebrar na segunda-feira, io

do corrente, ás !) I|2 horas, ,i0 nltnr-niov da
jnatriz do Sanlissiino Sacramenlo, confessnn-
do-sc gratos aos que comparecerem a este
_ÍtO de religião c caridade.

iMvai'o Pinlo ItebcHo Pes
lana

tr O Dr. João Pinlo Rebcllo Pestana,
sun senhora c filha', o conde dc Lnet
u o Dr. Joaquim Henrique Mnfrn de
l.ae.l mandam resar missas dc sétimo
dia em sutTrngio da alma do seu cs-
tremecidò pae. sogro, avô c amigo

.^I.V.UU) PINTO HEUELLO PESTANA, sc-

gtiiidu-feira, 20 do corrente, ás 9 horas, nn
egreja tle S. Francisco dc Paula. ____
aa_ü.mamanw ________'_C—————B

Um tenente da Armada
que apedreja uma

viuva
Procurou hoje A NOITE a Sra. 1). Maria

Monteiro dos Santos, esposa do 1" tenente
ínnchinista da Armada nacional, Antônio
Monteiro dos Santos, declarando-nós que es-
te jamais apedrejou a viuva D. Jlermiiiia
Suctonia Menezes Dias, conforme queixa
apresentada á policia elo lt'«0 districlo por
aquella senhora que, então, trocara até o nó-
me, dizendo chamar-se Francisca de Menezes
Dias". Declarou-nos mais a Sra. Maria Mon-
teii-o dos Santos que as contusões qne apre-
scntii, pelo seu corpo, recebeu-as. J). llerminia
numa queda qne deu, quando ncommetticla
«lc um aiaqüe,

Doenças do apparoSIio diges-
alvo e do sistema nervoso. —
jkaÊos K. — üp. Kznafo de Souza
Lopes;, rua S. José, 39, de 2 ás 4.

S«sw—»

Victima cie um cão hvt.ro-
*/

phobo
RIO DE GUARANESIA (Minas), 13 (Ser-

viço especial cia A NOITE) — A menina
Cláririda Peres, filha da viuva Peres, falle-
ceti hontem, em conseqüência de ter sido
mordida por um cão hydrophobo, ha mais
tia 40 dias.

•^Btf

epuíío

Poderoso forliilcahtfl ilo sangue, regulador tias lun-
eçõós ui ^tuiicus -. coração, ligado, rins, estômago, in-
tnstinos, fraqueza dos orgfioa jiéiiiiiics c dc grando acçilò
lliitretièn, Únicos depositários — CIIAKUTAIUA 1'AllA'-
Itun do Uiividor, 1-0 — Hio

Um cadáver ins
desde ante-hontem, por

ciiSpa da Sasiía Casa
Já lartlava nina das muitas arbitrariedades

t abusos da Santa Casa. Ante-hontem, em
conseqüência de um parlo, falleceu 110 hospi-
tal Isolina Gaiuleiicia, que, tendo a "deli-
.vrance" cm sua residência, á rua Real Grau-
«leza n. iíílii, dc lá fora removida para a en-
fermaria, pela Assistencia, l-alleeitla, os me-
(licòs recusaram-se n dar o preciso aitcslndò
dc ubilo. Seu marido, Sr. ilaiiuil de Carvalho,
«plantio pretendia fazer a enterro, nllegaram-
lhe <|iie só fazendo a autópsia no cadáver sc-
ria dado o altcsluiio. Ü Sr. Carvalho t-onsen-
liu e u cadáver foi para o necrotério da Fa-
cüldndc, onde, no entanto, até ás 13 horas de
hoje continuava insepulto, sem qne ao menos
jiresiassein consideração ao Sr. Carvalho, que
jius \tiTi confo- a revoltante historia.

_,.—„¦¦—| ***mm%<iygt** 9 ¦¦-¦¦¦ ,-¦¦¦¦ .,._,

Um concurso Mphe«
nomenaf

AptiMt um candidato
A' ultima prova «lldnellca, â qunl ¦« iub*

metteu o Sr, llernaiil llllaa tiuluarlni. uni-
co candidato ao copeurno para a livra do«n.
ela da cadeira da Historia dai Uella» Arte»,
na liscola Nacional do llellae Arte», assIMl-
mm, eom o Sr. mlulutro du [uterlor presidiu,
do os trabalhos e a coii«reit«eftu daquclle «!•
tnüeleclmento, numerosos alunuios do ine«'
mo e Mrauilo imlillvo. O Sr. Ullue Guimarães
Uniu» que falar, durante 40 minutos, suíno o
pouto, tirado A sorte 94 liora» antes, — A
pintura nas catacumbas de Honia, Mas o cnn*
didato »'» MilisliluivAu nos Impedimentos do
prof. luirAo Homem de Mello, «pciine, falou
MUiuutu em W.ino no ponto referido c por
cxpiico de um quarto du liora... Depois, o
Sr. licrimn! (luImurAcs, sentindo diflleulda*
«les em coiillnu.tr un sun disserluvfio, fe/. dis*
so M-ii-nle a ri.nüri-Kiicilii, KutAo, o director
«Ia Uscoln, prol', llaptiüta dn Custa, leu o rc-
iiulnmenlo do estiibülcciinento, nu parte que
determina pobre o caudldalo a concurso que
deixar de concluir qualquer prova, K nsslm
se liiliabllltoti o Sr. lleriuini GuimarAcs para
.1 livro docência da cmlelru dc Historia das
Uclllls Alies da li. N. de liellas Artes, e
cujo coinur-o. cm que bavi.i um unlco candi-
dato. o Sr, llernnnll—foi assim tamlH-ui toi-
11.ulo nullo,
—¦ 1 t*m ¦

Vendem-se dous lotes dc terreno á rua
Barão d.i Taquara, nntiíía listrada da Fre-
fíiiezia, Jacarepaguá, Trata-se na rua Al-
bano 11. 210.

0 desenvolvimento da
lavoura do algodão

O Sr. ministro da Agricultura, afim dc in-
Iciísificar c dàr maior dcsiinvòlvimeiilo A cul-
jura (in algodão,1 mandop tõinar diversas pro-
videncias pelas reparüções ile meteorologia,
ligricultura, éslalistica e estabelecimentos dc
rnsinn agronômico.

Muitíis dessas medidas eoiiicíilero eom os
resultados a que clu-goii a Conferência Algo-
poeira, ultinianicnte rc.'.lif;n.da' pt'»ta eapitiii,

<9<C „_ ||n"~ 0 
commercio e a sua 0 MERCiDO DE CARNE VERDE"Os quadrilheiros to

subúrbios
Faculdade de Medicina

Htunlu-M m oongragaçio
Heunla-1* • congrcgaclc

profi, Aloysio de Cau. .
Druno Lobo, Nasclmenlo Gurgelt Valladares,

o com a praienca
ijro, Silva .Santo»,

wf \ , »* ^^ ^»2V

lil lil!
Drama i!a iabric.i procluctora da

vertiginosa

Invasão de Nova York

Trabalham as mesmas aarizes

Lede a descripção no «Jornal
«Jo Commercio»

Commemornndo o rccoiihccimenlo official
pelo governo da Hespanha da Câmara de Com-
incrcio e induslria Hcspanhola do Hio de Ja-
neiro, o semanário "lispana Nucva", que se
publica nesta capital, deu uma edição especial
repleta de retratos dos personagens «pie mais
iictuarani nesse "desiilcratuin" e um histórico
completo dn formação da Câmara desde o seu
inicio. i

» ***** i

Liga do Commercio
—•—

Alistamento eleitoral
A Scerctiiiia da Liga doCoinmércio continua n fazer

o alistamento .eleitoral, prestando uo mesmo tempo
qualquer hiluniiaçfio, principalmente referente aos es-
trailgeiros, que devem satislazei' certas foriiuilidiidcs.

 ¦ ***** .
Perdeu-se hontem á noite, no tra.jecto ela

rua Voluntários da Pátria ao Ihealro Carlos
Gomes, uma medalha cravejada de brilhan-
tes, objecto dc grande valor estimaiivo; gra-
lifica-sc generosamente a quem entregar á
rua dos Andratlas n. 145.

i ****** *

Colhido por um trem,
no Realengo

O nacional de côr parda, com 32 annos, ca-
sado, Antônio Tavares da Silva, residente á
rua Princeza n. 2, no Realengo, quando atra-
vcssnva uma cancclln da Estrada de Ferro,
naquella localidade, foi apanhado por um
Irem, ficando com o pc direito esmagado e
recebendo fortes contusões pelo corpo.

Foi soecorrido pela Assistencia e recolheu-
se á Santa Casa. A policia não teve conheci-
menlo do fado.
——- » ***** " '¦ ¦

USAR
um fogão «Bcrla» é ter unia cozinha assea-
da. 1-il Uruguayana.

*-**%*** *

Cuidado com sua roupa
A Tinluraria Paulista pode lavar, tingir

ou limpar a sccco sem estragal-a, Telephone
Norle 57-1. Manda a domicilio.

******

ftecesso de loucura
Hontem, A noite, achava-se nn estnçíto do

Meyer, esperando o Irem, sentado em mn ban-
co, o ex-çnbó da Brigada Policial Manoel Luiz
Coelho, branco, com 23 annos. Ao approxi-
mar-sc o trem S. U. 110 da estação o cx-cnbo
foi acommetüdo de uma forte crise de lou-
cura, dando Ura salto do banco e precipitai»-
do-se na linha.

Foi por populares que se achavam perto
contido na sua fúria e imincdiatamente apre-
sentado ás autoridades' do 1!)° districto, «íue
o mandaram pôr no xadrez, Uma vez ali, o
infeliz Coelho começou a dar cabeçadas nas
paredes c nas grades, sendo mettido cm canil-
sa dc força, o que não impediu que ficasse
com a cabeça partida em vários logares, sen-
do então retirado da prisão e mandado con-
duzir para a Policia Central, em carro forte,
onde foi pensado pela Assistencia, devido aos
graves ferimentos que apresentava na cabe-
ça. Coelho vae ser submettido u exame de
sanidade.

. ****** —

Com os olhos nao se brinca!
Í3J" Quando a esmola é grande o pobre

desconfia! O cliente, que não é ingênuo e
não so deixa levar por cantigas, diz lá com-
sigo: "—Exame gratuito da vista, óptica dc
primeira qualidade, preços especiaes barntis-
simos";,. é muito proveito num saeco só, c
passa dc largo, A procura da "Óptica Moder-
na", á rua 7 dc Setembro, 47. "A Óptica Mo-
de.rna" não promellc mundos nem fundos,
não illude, não seduz, não nllrahe. Por isto
ií a preferida pelos Exmos. Srs, médicos
ociillstns c pelo honrado publico, por causa
da cxcellcncia dos vidros, absolutamente hy-
gicuicos e pela honestidade do seu com-
niercio.

i^-a-taítii s&sa jpropfPBa esposa
RIO DE GUARANESIA (Minas), 18 (Ser-viço especial da A NOITE )— O. indivíduo

de nome Manoel Carlos matou, a foiçadas,
barbaramente, sua esposa, Maria Cândida.
Prcse», o criminoso confessou o crime.

» ****** —•
Tabelllão N0EMIQ DA SILVEIRA
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ü policia nrondo ama mal
ta oraaafaada do ladrèoa

autora do vários assaltos
Um novo processo pau arromba*

mento de portas de aço
lira a irgurauva dus easus roínmerelnes,

FAra essa a supposIçAo, que «té hojo se muii-
teve, «inundo im|uí surijiruui «s portas de mjo
ondulado. NAo houve estuuelecimeuto, im-
poitantc uu nilo, «iu« ns mio usnsue.

Os ladrões, porém, «nie, como os invento-
res belllcos nu Kitropa, nAo dormem, estu-
duram um melo do remover o obstáculo ii
sua uifiiu, e um deites, habllissiiuo, o "Uns-
so", e.vvciiiledur de Jornaes o bilhvtciro, des-
cobriu, afinal, o processo de abertura dns
portns de aço sem violência, descoberta essa
de que fez um segredo, como esses lambem
das invenções bellleas v dc quu tanto alui-
¦•ain os furgieadores de motivos du "films"
dramáticos. Ficou, assim, como um privile-
gio. Os oulros t|iiv cortassem o aço, como
tein feito em tantos assaltou.

Agora, a policia, prendendo uni. velho la-
drfto, soube da descoberta, aliás fncllimu,
como tivemos oceasião de verificar, com a
experiência feita pelo preso. IC ellc liduni-
do José dc Sou/n, qne disse querer rege lie-
rnr-sc, cansado como est A.

O cuininissin-io Uclnvio liamos,' do IS'-
districto, nos subúrbios, a zonn mnis des-
policiada e explorada pelos ladrões, euee-
tou, por conta própria, uma campanha, viu-
do u descobrir muitos delles, pcrfelltlincnle
organlsiidos, agindo nus estações dos Slllnir-
bios, onde té in sido diários os roubos'. Va-
rios assaltos nu Meyer, llorlin, lliachuclo,
S. Francisco Xavier e Villa lsaliel jA foram
descobertos c oulros evitados com ln prisão
dos quadrilheiros. Os principaes membros
estilo presos ha dias, uccullando a policia,
porem, estas prisões,

Foi entre estes qiic appareceu Eduardo dc
Souza. Ex-innrlnhciro, excluído cm 101-1, nn
revolta, já lendo um lllAo inicio, lornoii-sc
uin ladrão perigoso, pela inlelligcncia c ha-
bllidndo reveladas. Foi ellc quem contou e
dcinonslrou o processo dc nrrohibamento das
liorlas dc aço. L'in ara me conimum, dc rc-
latira grossurn, é torcido c abei-lo cpi duas
pontas, uma das quaes cortada ao meio, for-
mando uma cruz. A ponta afinada é intro-
duzida na fechadura, firniando-sc pnra boi-
xo, cinquunlo a outra, em fôrma de cruz, dá
n volta á alça que fecha. Feita a mesma
operação dos dous lados da poria, c só sus-
pendel-a. Haverá difficiildatlc apenas quan-
do algumas portas tèm uma chapa; fechada
a cadeado, e esse de resistência ou- segredo,
cobrindo o orifício das fechaduras,

Eduardo & autor dc vários assaltos, inelü-
slve o de uma alfaiataria ii rua Tresc dc
Maio, cujo cúmplice foi preso, quando fu-
gia. A entrada nn casa foi pelo processo"Husso-'. Nas diligencias feitas pelo dele-
gado José Cardoso forani presos, ein covis,
no morro do Ouro, a nova Favella da Man-
gue-ira, os ladrões especialistas: João Sil-
veira, com duas coiideinnaçõcs; Augusto
José dn Cruz, com cinco; Manoel Artliur Leal
de Souza, com tres; Sebastião dc Oliveira,
o "Sebastiãozinho", com quatro; José An-
tonio dos Sanlos, com duas; Aristides João
Trindade, o "Chorão'', com duas; Augusto
Oliveira, o "Pintor", que se disfarça nessa
profissão, com duas, e Eduardo Campos dc
Oliveira, o celebre "Pé de Anjo", nppcllldo
que lhe foi dado cm pequeno pelo jockey
José I.ouiTiiço por suas boas montarins.

Confessaram Iodos vários assaltos prali-cados nos subúrbios, já lendo alguns sido
npprehcniiidos."Pé de Anjo", interrogado, descreveu um
assalto que pretendia levar a cfféiio num
palacetc da rua S. Francisco Xavier. E foi
mostrar a casa. E* u residência do tabcl-
Hão Damasio, e, sabendo na oceasião "Pt-
de Anjo" dc que havia ali ha uni mez unia
pessoa enferma, exclamou :

— Por isso é que havia luz e nós nüo"ti-ahalhúmos"..-.
Com n prisão desses quadrilheiros foram

descobertos outros esconderijos, que n poli-
cia vae acabar, e novas diligencias e.;tão
sendo orgnnisáiias, de onde, talvez, venham
descobertas importantes...

Foi, inncgavelmenle, uni bom serviço da
policia, que vem provar que, si ella quizes-
se, bem podia evitar os Inclos que ultima-
mente sc vão dando.

Que todos os districtos façam o mesmo.
¦ **)•**• i

dos profi, Aloysio
Bruno Loba Naiel ...
Slnoea Corria, Maria Teixeira, Henrique no*
xo, Maurício
Kiu-I Pereira
mento Silva, tiuiniiiH»"» "«¦ ««»"i «!»*•»•¦ «<
Sousa, l.eltAo da Cunha, Abreu Malho, Fer

w», Mana isiama, iituiiH"» »«—
xo, Maurício «It Medeiros, Miguel Couto, M -
liml Pereira, Augusto Paulino, Terra, Nasci-
mento Silva, Domingos do Góes, Oscar de
Sousa, l.eltAo da Cunha, Abreu Malho, Fer-
nando do Magalhães, Nascimento Bittencourt
e Sattaniliil. rol lido o relatório' do prof, Os-
car do Sousa, como representante da cou-

Êregncao 
no selo do Conselho Superior do

usino. Foi approvado um voto de louvor ao
mesmo,

Foi determinado o dia 20 de novembro pa-
ra Inicio dos exames. Foram approvadas as
bancas propostas pelo director. Foram eleitos
o% seguintes membros para as cnmmissòos
que téni de relatar sobro os trabalho* de
candidatos a prêmios, "Prcmio Alvarenga":
profs, Agenor Porto, Oscar de Souza e Nasci-
mento Bittencourt: "Prêmio (lunning")
profs, Bittencourt, Oscar du Souza e Bruno
Lobo; "1'remlo Torres Homem": profs. Ml-
giu-l Pereira, Aloysio de Castro e Oswaldo
de Oliveira; "Prcmio Subola"! profs. Fer-
nando Magalhães, Brandão c Silva Santos;
"Prêmio Francisco do Castro": profs. Ml-
guel Couto, Miguel Pereira e Aloysio «le Cns-
lio; "Prêmio Manoel Feliciuno": profs. Vol-
liultires, Piiuliuo o Pedro Sevcrinno.

Não foi neccito o diploma dn liscolu Nor-
mal do Districto Federal pnra substituir os
atlcstndos de exames dc preparatórios exigi-
dos pura a matricula no curso «Iu phurmacia.
Foram Indeferidos vários requerimentos «le
alumnos pedindo dispensa du exames e «11-
reito de realisarem em março exame vestibu-
lar e 1" anuo.

e :?-

CIE PALAIS
a «i
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Âii_iL0ii_.l^eL
Pura gáudio da pétizada

JACK
LI **4

Em matinée infantil
Aos Eetizes :

Nesse dia a espera será üm novo
divertimento no Salão do CINE

PALAIS, onde o cliimpanzé-
moleque espera em carne e osso a
gurysada para em sua honra fazer as

suas mais engraçadas momices e

JACK na tela,
JACK em carne eosso!

Amanhã na maúnée infantil

pela ultima vez!
m

A hygiene nos quartéis
Temos recebido diversas informações so-

bre a falta de hygiene no quartel do '3°
regimento de infantaria do Exercito, abo-
letado no antigo edificio do Arsenal cie
Ouerra. Realmente, aquclle quartel já não
offerecc as condições exigidas pela hygiene.
Além disso, as suas condições especiaes são
ainda carecedoras de uma íiscalisação mais
rigorosa,

i ***** *
Especialista das
doenças Uo nariz,1 

garganta, e ouvidos,
3, ltua Urugunvnnn,

Vs segundas, quartas, e sextas-feiras.
•**•***— ___

lüwifiia-:
Monumento a Ruy Barbosa

Na lista a cargo da redacção da A NOITE
qs $rs. Davidson, £.ullei» 0* C, aisigaáram

v . *>
V
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Ultimas

un
A gentil e

actriz
dirá ao
carioca

ULTIMO

00 txhibições

ilH

commercio e a sua
representação politica

Q 
"Unindo ile 8, Paulo" devirá Ur publi*

cado luija umu declai'ii(ilo do «eeretarlo do
Centro do Commerolo e Industria do Itio d*
.Janeiro, «in «ue o m««mo, a propósito ao um
ailliio daiiucllu orKflo, do.9 do corrente, ter-
nn liem claros oH Intuito» do movimento em
furar da representado dai claises eoramoN
ciavs, no Congresso Federal • no CoiikIIio
Municipal.

O Sr, Narciso Draga, entre outros comei-
tos. visando salientar a má orientação «los
legisladores preoceunados com a multiplica-
«Ao dos impostos, cujos resultados silo urga-
tivos, pelo augmento das dlffiiuliludes no
commercio e conseqüente desanimo que de
todos se apodera, Informa que outros não. se-
nu» os .propósitos «tos seus representantes,
liufio o de contribuírem com o subsidio «lia
sua' experiência para evitar a votação de leis
que se tornem depois um entrave ao deseu-
volvimento cominviclal.

O commercio nilo quer honrai-las nem In-
terveucão nos casos públicos. Procurando ro-
deal-o de ifaraiitlus que fomentem a sua
prosperidade, ao mesmo tempo beneficiamos
o Estado pela segurança uiie offercecra da
sua coiilribuiíào, ora problemática, dada a
incerteza dos lucros e uugmciito dns cxigcil-
elas fiscaes.

Assim termina o Sr. Narciso Driiga a sua
exposição:"A nossa vida Ingratíssima que, errônea-
mente, suppòc um — 1'aclolo — em cada
casa dc nctfuclo, dc onde o dinheiro sue ns
cuias, mas que roíitiniinuiente siirprchcmle
com desastres irremediáveis, não nus pi-rinlt-
te cuidar da posse dns altos cargos adminis-
trotivos. Kstes ficarão pnra os que, mais
competentes na complexidade dos altos pro-
blcmas que dizem respeito A boa distribui-
cão das rendas, A nossa segurança Interna c
externa, ú necessidade «Ic elevar tão nllo o
nome da Itepiiblicn ejuc lhe «lehn o logar que
merece uo Indo dns outras potências, íi todo
o serviço publico, cinfim, não vivam de sul a
sol, como mis, presos pelo dever, em balcões
e cscrlptoriòs, no .nfiui do fazer circular o
ouro, do que muitas vezes .só temos n dolo-
rosa lembrança «latiuclle que nos passou pc-
Ias mãos."

flLIUIER ° •,c,rn,co T10 garanto a hygiono com-vkiwibii plcta'da cabeça, produz cabellos fortes o
sedosos. Vidro asOOÜ. .Nus Pcruiniárlas e ú ruu l'ni-
guayaun n, Ul).

-¦ ***** ¦

formosa
parisiense

publico
o seu
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ADEUS !

Segunda-

GRe^NDE SUCCESSO

No Malsiloaro do Haata frui

Abatidos bojei 604 rexu», tll«J norífii, 3
carneiros o 31» vltcllos,

Marchante» i Caiidiilu K. dê Mello. 0<J r.
M p.i Diiilsh A <;., 40 r.i A, Meinlis & ti
W r. e Vi e.l Llimi & Plllioi, m r„ IH p,10 v.j Francisco V. lioulnrt, ül r„ 8> u. .
18 v,t João Flinenta do Abreu, UH ••.; 011
veira Irmãos & O,, 110 r, e M'i (i,| Haslll.. \\\m.
vares, II v.j C, dos ItelulIiNtas, (0 r,; l\»rR
tlnlio & <:.. 21 r.| 1'Ulganl «lu \xcv«du, X< r.TJ
F, I», do Oliveira & C, 51 r.; Fei-iiHiul... fil
Marcondes, fi8 p.i Auguslo »M. d» Mottn, tf
r„ 10 v, e 81 o,: Alexandre V, Sobrluhu, yi
p.i Sobreira & C„ 71 r. ' g

Forani rcjcltailosi 15 1.8 r, D l\i p., I e,'
« .1 vltcllos, ,* i

Foram vendidas .*.:i rezes com 10•>•»•> \..',,t* I
07 frcssiiras do rezes e 7 porco». mm

StOClci Cândido Ií. de Meti.», 107 r.j Duri li,
& C„ 108; A. Mendes & C, 'i%; l.im.i (vi ti..".
lhos, a.VJi 1'ranelsco V, (ioulnit. IS7; C. du*J
Helalhlstas, 81; João IMmeiit.i dc Abreu, KIU;' '.
Oliveira Irinãos & C„ 11)0; Portlnlio & «:,V
48; IMgaid de Azevedo, J'JH; Auíliislii M, il.í ,
Moita, 1051 P. P. Oliveira & C., 10'); Solireli
ra & C, 251. Total, 'J.U18.

No entreposto de S. Diogo

i'-i 30 c-.

com a pce;a em 5 actosn n
produeção da fábrica da «Invasão de

Nova York»
tomando parte as mesmas actnzes que

tanto arrebataram a platéa do Rio
de Janeiro !

•?

Exercícios do Tiro n. 5
Continuam com grande animação os exer-

cicios ná sede desta sociedade, onde tem
comparecido avulíado niiniero de sócios. A
convite do instruetor. militar deverão os ati-
radores, de ora avante, comparecer unifor-
misados, afim de que possam evoluir, for-
mando em companhia, nas circumvisiiihaii-
ças da sédc. l

No cstaiid» no Leme, serão iniciados os
exercícios de fogo no próximo mez dc dc-
zembro, pretendendo a directoria, logo que
se achem adestrados os atiradores, orga-
nisar um pequeno concurso de estimulo.' ¦ ***** » '

Om banhista ia morrendo
NO FLAMENGO

Indo hoje ao banho de mar, na praia do
Flamengo, o joven Henrique Jorge, eiiiprq-
gado no commercio, residente á rua Barão
de Ouaratiba 29, acommettido de uma calm-
bra, ia perecendo afogado.

Soecorrido a tempo, foi trazido ií tona,
onde a Assistência o medicou, reiiiovendo-o
para a sua residência.

*****

O trem cheiioit A hora.
Vendidos: ti_7 3 118 r„ 325 311

e 3)1 vltcllos.
O.s preços foram os seguintes!' rezes, de

?7(!0 a Ç820; porcos, de 18100 a 1?150; car-
nelros. ii 1Ç800; vltcllos, de í/.KHI a 19000. '

NOTA — Nus ovlnog vier.uii iucluíilos 10
caprinos,

' **l"9* ¦
DORMIR

numa cama uBertas é prolongar a vida.
Ml. Uruguayaiia.

Drs.Leal Juniore Leal ÍNcto
Especialistas *m ituençai dos olhos, ouvido^
nariz e garga.ita. Conaultas de 1 is 5 — .vj.
icmblfa n. UO. -;' . . < •

¦ ***** -mKI1 II
ií

Oleo para lamparina — AROMATOb
l.ltiiun uoviiiiule americana!
Mais brilho, mais iturácão, mais barato I
Encpiitra-so ú venda cm todos os árinazenj.

Depositários geraes: Co ta Pereira Maia A C
RIJADO ROSÁRION. 03

*****

MISSAS

Depois de amanhã:
Dr. Nerval «le Goiivün, ús 9, iu capclln

Hospital Iiiilihcniniininiio.
1" tcncnle Hcrmcncgildo Luiz do (!.irniu

9, na matriz de Santa Hila; asplran
liunlpn Nolusco Ferreira França, As 9, un (
ilos Militares; I.uiz'.losé dos Santos Dias,
9, nn egreja do Carmo; Airrcdõ de Mello, As.1!
8 l|!í, nn matriz do Ucnlcngo.
ENTERROS i.i

do
r*il

^À

liinipaiíof g polido:1 universal
)DA A PARTE

—tar»*-
CASA MOBILADA': Aluga-se uma, bem mo-

bilaila, por 250$ nu-nsat-s, a família de tra-
lamento, tentlo tres bons dormitórios e todo
o conforto moderno; na rua Voluntários du
Pátria. Informações com os Srs. Gaio Mar-
Uns & C, rua Voluntários dn Pátria n. 203.

* ******* —,____—_._

s re
Na praça Saenz Pena, pela banda do Io re-

gimcntô dc cavallaria:
Primeira parte — Marcha, "Manhatan";

Valsai "Dos «pie soffrem"; tango, "Riso «le
frade"; oue slej), '.'Americano'"} polkn, "Sup-
plicils"; schóttisch, "Naelir"; valsa, "Iso-
lina".

Segunda parte — Rapsódia, "Cantos brasi-
leirós"; caução, "Luar.do sertão"; .valsa,"Calvário de um coração"; tango, "Viola
maguada"; one step, "Rori-Roh"; tango,"Memórias do passado"; dobrado, "Liberta-
ris".

t-ít-No jardim ela Gloria, pela banda do Io
regimento de infantaria:

Ia parte — "A belln Helena", valsa;' J. P,
Siiva; "Bouton d'or", fantasia, li. .Tounes;"Les patineurs"; valsa, 12. Waldteufel, "El
Talar", tango, P. Aragão; "Augusta Pontes",
valsa, M. F. Lyra.

2» parte — "Les Huguenotles", fantasia,
Meyerbeer; "Alancazir Rambcl", two-step,
1-'. Arthur; "Os tnie sonham", valsa, A. Ga-
nia; "La poupée de Nüremberg", ouverture,
A. Adam; "Capitão Hyppòlito", dobrado, M.
E. Lyra.

¦ ^e» i —
Drs. H. Aragão e A. Moses

(do Instituto de Manguinhos)
Exames de sangue, escarro, urina, vaccinas,

etc. RUA DO ROSÁRIO N. 134, próximo á
Avenida. Tel. 4480 N.

1
Procurou-nos um representante da firma

Lago & Silva, sobre uma noticia còiíi o titu-
lo acima, affirnianilo epie a casa absolutamente
nada ilcvin no ex-cmpi-cgnilo Alfredo dos Anjos,
que sc apoderou do algumas cobranças. A íir-
ma Lago & Silva, pelo contrario, tinha até
adenntado SOO.? a Alfredo.

¦ ****** i

l)r RolíPríii Frpirp ?irur{;i;iü '^"«çotM'!» fe
4«-

ões.apparellios e vjas liriiiariiis
R. Urioca, 2t\ seu, t«i'. W3l C

Fréguezia do S. Coração de
Jesus

Havendo Sua Eminência nomeado parodio
dá Fréguezia do Sagrado Coração de Jesus o
Illmo. c IU-vino. Monsenhor Antônio de Ma-
cedo Costa, convido o Apostolado da Oração,
Pia União das Filhas dc Maria, Senhoras de
Caridade, Associação de S, Vicente dc Paulo,
Cateebistas e todos os parochianos desta Fre-
guezia pura assistirem á posse ilo novo vi-
gnrio, amanhã, domingo, As 8 1|2 lioras da
manhã.

Rio, de 18 de novembro «Ic 1910.
Monsenhor J. Pio dos Santos, encarregado

da Fréguezia.

pelo Pneumothorax — Rua S. José Í06, ás 3
horas.-

¦ ****** i

Raios X -»Electricidade medica
Exames, photographias e tratamentos pelos
raios X. Applic. de èlectric. nas moléstias eni

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

Que miséria!
As scenas que locam...

No gabinete tio secretario do prefeito, Aqui
e ali se espalham pessoas que desejam cou-
sas vagas, imprecisas, como um "emprego
qualquer", segundo a expressão que, inva-
riavchnente, usam as varias dezenas de pes-
soas que, cheias de esperança, transpõem as
portas do salão, para, momentos depois, vol-
tarem, com ps olhos liuinidos de lagrimas...
e mais umii."-illusão desfeita. E' scena tle to-
do o dia, dc todo o instante. Ainda lioje, A
tarde, ella se repeliu por vezes. E elos' que
nli foram, dous estavam cm situação pre-mente: nm ameaçado de despejo por ÍO^OOO,
e outro, este empregado municipal e com
75$000 n receber, sem haver até Aquella ho-
ra tomado, siejucr, uma chicara de café; Quefazer em tão dura emergência? O secretario
do prefeito resolveu o caso assim: ao pri-meiro forneceu a importância para que se
desquitasse, c ao outro deu uma cédula, mau-
dando-o almoçar, uma vez que lhe não podia
pagar o ordenado... Poucos notaram o caso,
porque os pobres nunca despertam attenção* tT» " _.'

Foram sepultados hoje:
No cemitério dc S. Francisco Xiivior: A!*.)»

fredo Mauro, rua Uella de S. Jjilo u. 59, casifíl
VI; Julicla Turé Barradas, ni.i Maurity, 2-1$
Luciano, filho de Antônio Gonçalves, rua iu'íj
Inválidos n. 14!); Mnthildc it-; Atbuquerquoj
Martins, rua Marechal Ücoiloio u, 130; l.cn«u
cildia Augusta de Azevedo, rua Eruestilin, ilíj
Hyppolilo Nascimento, rua do Utspo n. -~\\
llcrtha Moreira Ribeiro de l-aria, rua Btienpa
Aires n. 324; Maria, filha de Joic d; Souzàli
Carrilho, rua Visconde de Sapucahy u. .'^Sj*!
Maria da Penha, rua Conde de Uoiiiíiin. 478S-'
casa V; Rutli, filha dc Augusto .tosí percirhfl
Braga, rua Luiz Barbosa n, iVi, rasa i\'f"'í
Francisca, filha dc Francisco Tavares Alvt-sjjV
rua do Riiichuclo n. 81; Sebastião, filho din
Eusterio Alcântara, ladeira do Barroso, 12(iw
Antônio, filho de Eriinni Couto, rua ÍIoniCM
Braga n, 50, casa VI; Waldciiiiio, filho di^ftj
Raul L. Gomes, rua Amaral n. 58, c.v;u Vlf'
üelphica, filha de Fernando Moraes, ru.-i ida
lina n. 7; Maria Magd.ulciia Amorim, rua
Liberdade n. 43; Severiana Leopoldina dá
Costa, rua do Rocha n. 58: Manoel RobertOf
da Silva, rua Bomfim n. 23; um rdcèih-iiaslf
cido, filho de Maria «lo Carmo, ladeira den
Faria n. 119; Custodio Gomes de Ollveirnfl
Hospital S
llião
i

Sebastião; soldado do 4' balai
hão do 2." regimento dc infantaria Isinaeli
?l dos Santos, Hospital Central «lo Exercitem'

r-No cemitério dc S. João Baptista: Alciljl
des Pinto dc Moura, rua Haddock Lobo; U7'H
Maria Emilin de Camjios, Hospital Nacional1
de Alienados; Lucirida da Silva Barbosn, riiit*
das Neves n. 10; Maria, filha de José Uai',
chel, praia de Botafogo n. 412; Alciro. 1'ilhó;
tle. Maria José da Cosia, baixada cia Villa'
Rica n. 37; Albertina, filha dc Autoniò 1'è'ir",
reira Brasil, rua Senador Pompcu n. 37; Roí]
berto, filho dc Castorina Maria da Conceição.1 !rua D. Carlos I n. 38; José Castello BraücÕP
run Ruy Barbosa n. 109; Ary, filho de Lnu* !
riana Gomes Almeida, baixada da Villa HiS''
ca n. 23. [, I

—No cemilcrio do Carmo: Josí Pereira dé I
Souza, Hospital do Carmo. à'1

 ¦ *ne** *
TRASPASSA-SE uma pensão fiim.rj

liar, bem afreguezada, na rua Senaciõr
Dantas, 25. O motivo é r> dono
casa achar-se doente.

cia

¦ ****&*? . -. .

QUEIVS PERDEU? ]

Dr. Telles de Menezes
Clinica cm geral — lisp. moléstias das senhoras

e partos. Cons. 11. Carioca n. 8, 3 ás 5.—Tòlepli;
tiüüC— licsiel,, Av. Mem tle Si, "ri. Telop.OMC.Chamados a qualquer hora.

POSSUIRum cofre «Bcrta» e ter seus valores garaii-
tidos contra o fogo e roubo.

- -atiti i

Os novos medicos militares
farão um estagio no Hospital

Central do txercito
Ao chefe do Departamento da Guerra bai-

xou hoje o general Faria o seguinte aviso:"Acontecendo 
que os médicos nomeados

para o Corpo dc Saude do Exercito são desi-
gnados para servir em guarnições longin-
quas, onde vão iniciar sua carreira militar)
muitas vezes na direcção de enfermarias ou
hospitaes, sem o necessário preparo e co-
nlieeimeuto da legislação militar, e, convin-
do, por outro lado, que, começando a car-reira militar, elles recebam os modernos co-
nhecimentos de cirurgia de guerra, cuja te-
chnica hoje coiístituc uma verdadeira e airi-
pia especialidade, declaro-vos que de ora em
ilçante os medicos ao serem nomeados para o
dito corpo, deverão ser desde logo designa-
dos para servir por nm anno no Hospital
Central tio Exercito, cm cujo estádio pode-rao adquirir com facilidade e segurança os
conhecimentos c a pratica dc ejuc so trata."
-¦; ¦ •**** ¦¦¦¦¦¦ £:¦

Liquido para limpar metaes.******

O cirurgião dentista„la,onliniCusla*"-ikJ,-"coniiniinica quomudou o seu consultgrio da Av. nio Cranco. 181. nara
í ru« Uo. Ourivw, a?. Tel. 3.81. Morto. ^

J

_i
a-:

O icnor José Vasqiies cncoiitrou no noiuio
dn linha "Rua Chile'' duas chaves, c[iic ti-oiii' [xe á nossa reducção, onde ficáíu á dispo.«ietíof :
de quem ns perdeu. i.l— O Sr. N. Accarinò trouxe Umbctn A nossÃ!
reducção uma curta dc mestre :1c- pequena ea-'
líolageih, passada pela Capitania dò Porto dei,''
Maiuios, encontrada na rua Seiiâdqi' Dantas.»,,

' «<?>• «!

CLUB PARISIENSE
 _ í,

^Sociedade Riograndense ài\
Sorteios)

AVISAMOS que o Sr. CAMILLO DÉ
FREITAS não é mais nosso agente, ten<
do sido exonerado em v do çorreiuel'mez. í;

Rio do Janeiro, 14 de novetubro Je'
1916-CLUB PARlSIÊiSTSE-G. C. Mh*j
10, gerente. '¦>',

¦ ****** ».r^

Ern poucas linha
Hoiilem ã noite o italiano Francisco

tardo, residente á rua de S. Leopoldo.
quando cm estado de embriaguez, ngi-r
Arlhur Dias, morador ;'i rua Pereira 

'.Vi

11. 171. O facto occõÍTCii no iiitecioc d.-
bonde linha Aldeia Cahipiila', na ocçiisiâo
que este passava pela rua Senador Etizeíjibj)
A policia do 14" districlo teve eonhociihenlo'
da aggressão. í/j

—-O bonde linha Piedade, conduzido pelaimdtoríieiro José Rtifinò, cerca das 'U horns,'«
hoiilt-m, chocou-se com o caminhão' ti'. r.l)-l3'j
Do choque resultou caírem da bolOn o ciirroj!
ceirò Domingos Rodrigues e o seu ajuiliiiiloj
José Cardoso. Ambos saíram feridos. ''ií—rela policia do 5" districto foi preso 11 il
casa ã rua das Marrecas n. lí>, o larapio Vc-
íiancio Xavier da Fonseca.

—Pelos guardas civis 1.006 e 773, fornhj*
presos quando promoviam desordens no Ci-'
fé Paulicéa, á rua Visconde do Itio Braneoí
esquina de Comes Freire, o marinheiro dà
couraçado "S, Paulo" Manoel Francisco e o'1
civil João do Amaral, que foram autuados. :

—No 7" districlo foi autuado o (lesordeirdi
Júlio Ribeiro que, lendo ido aquella delêga-í|
cia pedir por um' vadio, não sendo altèudi-í'
do, aggrctliu o commissario Leal e a praça)}
Manoel do Carmo, n. 115, da 1' compiihliiai
do 2° batalhão.
- - -¦¦ —¦ i "t^pr i

Dr. Dantas de Qií#Ò2'-S«*'a>.?-l?«>Pci.o.;ou pelo PntMini i-
tliorax e outros mclhodps modernos de tratainenlo. Con-»1
sullusilas S ás II tia manhã; ltua Uriiguayanai ii. -i'.
,. .,¦¦¦„, . .t~ca-gc-^w I— *"A FAZENDA"

Está publicado mais uni fásçíçiflo "ria .-<".
Fazenda», ns. 7 e .8, o qual, como os çle-
mais, traz texto e gravuras excell.eiite»i .

Cllll
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Segunda-feira,
2o dc novembro

NO

Cinema Pathé
Para explicar o enigma

DO

Caso das Tres Nações

ou

0 Segredo do
-Escapulario-

Seis actos mngistraes
Pathé Fròres
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YANoiteMundana
anwmsajuos

Puxem nnnoK «miuitifi t
0» Sm. Dr. Lul» Vim Rrvón, Dr. Alboílo

Dihiiio l-Mriiftn, Hiiplmrl Telxoiw Pinto, mn-
jor (iimilliiii «le Snimii, .loAo 1'onelnno Hosu»
rio, fuiicoloniirlo «In IH-efoilum. ¦¦»—¦ l*'n/ iiiiiiiis liojc n menina l.nl/a Murla,,
Iiiiiii do Dr. Gilberto «Iv Oliveira, ilinrgllu
drnllsln nesta ciipllut.
CASAMENTOS

No iliiiüU «to corrente, nn iniitrlx «Ia Olórlo,
ivullMir-sc-ii o enlace iniilrimiiniiil ilo MIU*.
Isaura Mnrliiho, fillm dn lixma. viuva D.
Olympln lliiittos, cnin o Sr. Abelardo do A/o-
vedo Gomes Netto, funecionario dos Correios.

—Canum-rc I10J0 o Sr. DomlugoR iFofíelr*.
Marli»» e Mlle. Murilot Sulnt-Clulr Martin».
SAo padrinhos por pinto do noivo, no civil
o religioso, o Sr. Daniel "ferreira do» Santos
o sim Kxmu. esposa, o por piirtcdn noivo, o
Sr. Auucloto Tuveira o sun ICxmu. esposa.
CUMPRIMENTOS

O Sr. general Tliuumnturffo do Axeved»,
por molivo de seu anniversnrio iintnlicio, tevo
íioiitom, A noilo, sim rcsidonciu, nas l.nnm-
jelius, repleta do amigos, ndmirndores e coi-
legas ti/.* classe c do fninilins que o foram
cumprimentar. Muitos telegrammas e carlõcs
do fclicituçõe», entro os quaes um do Sr. pre-
Milcntc dn Itepublica, foram trmismlttidos no
Sr. general Tnaumalurgo.
RECEPÇÕES

Si" «
Aos nossos amiguânhosi

Amanhai na inatinée infantil, attendendo aos innumcros pedidos,
cxhibircmos pela ultima vez

A JOVEKl DAS MONTANHAS
CINCO ACTOS

Obra prima de Jiinc Capricc, da Fox Film Corporation

18=

Na próxima qulntn-fcirn, As 'JO horas, serA
recebido na Academia Nacional dc Medicina
o Sr. Dr. Arthur Moses, assistente do lusli-
luto de Mungtilnlios c docente na Faculdade
de Medicina. —

O novo acadêmico serA recebido polo prof.
Abreu Fialho. Nfto lia convites espeeiaes.

—Dará hoje rcccipcão em sun residência o Sr.
D. Luis H. dc Yparraguirre, fiiiiccionarlo da
Garantia dn Amazônia, pnrn festejar o niini-
versario de sun filhinh.i Odette, quc conta
mnis um natuliclo.
VIAJANTES

Pelo "Gnroniia" chegou hoje no nosso por-
to o diplomata urugnuyo, secretario de lega-
(ão, Sr. Eduardo I\ey.
CONFERÊNCIAS

Está marcada parn o dia 'il «lo corrente, ús
20 1|2 horas, na Bibliotlicca Nacional, a con-
ferencia "O Pensador, dc Iludiu", pelu Dr
A. Moraes Coutinlio, professor da Escola Na
cional dc Bellas Artes. Serão feitas proje-
cções luminosas.
PELAS ESCOLAS

f^E^

Os gestos abnegados
Um policial salva uma creança

da morte
Brincando cnm outros petizes, nn rua «loJ.ii-

vradio, o pequeno Augusto, dc 8 «finos, filho
«lo Sr. Carlos Leitão Azevedo, residente úqucl-
lu lim li. 126, n unia distracção dos seus pnes,
correu pura a linlia dos bondes.

Uiri deuses vehiculos se appròximava. Ii ma-
tal-o-iu, si íi pniç.ii da Brigada Policial n. 132,
tln l" companhia do I" batalhão, abnügndmòii-
le sc não atirasse á frente (lo carro, ferindo».
sc. mus salvando-o.

Populares «pie assistiram á rápida scena; le-
varam o caso ao conhecimento (Iu policia.
•» i <jQ>i t-— '- ¦ ¦.—--¦ ¦—-¦

Da píatéa

HOJE e
a oi a si hã

MACI ST E
O querido da platéa carioca, vos deliciará

com o seu majestoso trabalho
1.

Completando o programma:

A GRANDE
Documentos

0 SOMME m
Estado Maiordo Grande

Francez
-•»¦

SEGUNDA-FEIRA
Reapparição tia mais formosa

das artistas

HENNY PORTEN
no romance de amor

innoc ncia
e Peccado

Só no ON
Pelas associações
vwvvvvwv>»y»v»vv>v».<»'«v

Centro Cosmopolita
Para eleição da nova directoria, haverá no

próximo dra 21, ás 21 1|2 horas, assembléa.

Sociedade P. dos Motoristas Marítimos

Hcilisar-se-á depois de amanhã, na Socic-
«ladí/Protectora dos Motoristas Marítimos, as-
scmbléa geral para leitura de estatutos c ciei-

ção de directoria.

AS PRIMEIRA
"Dá cá o pé", no S. José

A companhia do S. .tose mudou lioiílein
seu programma, representando uma revista
dos Srs. Cândido dc Castro e Oduvaldo Vian- jna, "Dá cá o pé", que é uma peça da ordem |das qüe fizeram a decadência desse gênero j
de lliealro. A "troupe" nacional «lo popular!
tlicatro do largo do Kocio representou-a com •
justeza, agradando ao seu publico, que cri-*!
eheu us.tres sessões de hontem, pois houve I
npplnusos e pedidos dc "bis". A empresa '
Pnsehoàl Segretó moiiloii a peça (leccnlcincn-
le e os Srs. maestros Pèllppe Duarte e So-
riano (lerani-llie musica interessante. Eduar-
do Vieira marcou agradavelmentc "Dá cá o
l>é, principalmente os quadros "Sonho orien-
tal" e "Za-ln-Mòrt".

NOTICIAS
A festa de Ivanisi — "A viuva alegre"

Maria Ivanisi, a primeira aetriz cantora da
companhia Scognaniiglicí-Cafaínba, fJaz hoje
sua lesta artistica. .lá não fora esse atira-
ctivo para que o Itepublica logo mais se en-
cha de seus admiradores, a apreciada can-
tora escolheu para esse espeetaculo a repre-
senlação (Ia "A viuva alegre", que tem a se-
guilité excellente distribuição: Anua filava-
ry, Maria Ivanisi; Vulentina, Nclly Gary;
Olgn, Adelia Baralelli; Üauillo, Walter Grant;
Gairiillo, Pasquini: Barão Zela, L. GonsiilvO;
Nicgiis, !•*. Vallc. No iutcrvallo do'2° para o
y° acto, Ivanisi cantará: uma canção briisi-
leira; o lado triste, dc Xaiiport, em porlu-
guez; "Te quicro", em liespanhol, e "Mnrl-
Mari", em italiano.
A ultiina opereta da Vitale

A Vilale, que amanhã se despede, no espe-
ciíiciilii dn luiile, dcsla capital, dá hoje a pri-
mcira representação da sua ultima opereta
da preseiile temporada; li* "Sangue dc iirtiis-
ta", de E.vsler, iibrçlto de Stcin c Liiidcau,
cm cujo desempenho entrará toda a conipa-
liliia. Giulietã Ccsti, Maria Gioana e Bertini
tèm os principaes papeis.
A fenta de Antônio Serra

Depois de amanhã os espcctaculos do Re-
creio são cm beneficio do popular actor' cò-
mico Antônio Serra, co-chipresario da com-
panliia nacional de comédias e "vaudevilles"
Alexandre Azevedo e, iunegavelmeiite, um
do.s seus mais decididos elementos de sue-
cesso. Serão representadas: na 1" sessão, "O
Águia"' e na 2" "O Canário", Em ambas as
peças, como sc sabe, Antônio Serra tem bri-
llianlcs creaeões.
A festa dc João Silva, no Carlos Gomes

Mais lim beneficio reulisou-sc hontem, no
Cailos Gomes. Foi o do autor João Silva, um
dos bons elementos da companhia do Éden-
TlieHt.ro ile Lisbn.i. lira ualiiral, pois, que o
Carlos Gomes se enchesic, como aconteceu,
e que o espeetaculo agradasse, o que também
se verificou. Os applausos foram fartos ao be-
nêficiado, quc, do palco, na ultima parle do
programma, "Rden-Cabaret", agradeceu a
concorrência e ns palmas.

—A companhia Caramba dá seu ultimo es-
pcetíiciilo a 23 do condito. A 25 essa ''trou-
pe" estreará em S. Paulo.

—A aclriz Etelvina Serra, que honlem re-
gressou a Lisboa, vae trabalhar, contratada,
pelo empresário Luiz Galhardo, na conipa»
riliih de opereliis dc quc é eslrella a Sra. Pai-
myra Bastos,

—0 actor Luiz Bravo, da companhia do
Kden Theatro de Lisboa, faz sua festa terça-
feira vindoura no Carlos Gomes.

—lispeclaciilos para hoje: Palaee, "Sangue
dc artista"; S. José, "Dá cá o pé": Carlos
Gomes, "O 31"; Recreio, "liva"; Republica,
"A viuva alegre".

. mm* ¦

Robes, chapeaux, lingerie
MME. MALLET arrive de Paris avec un

grand choix de robes depuis 95$ooo
Hotel Moderno --- Rua Senador Cândido

Mendes 283 -- Tel. 602 C.

Eucerraram-sc as aulas da Faculdade dc
Direito Teixeira de Freitas. Os Drs. José
Anisio e Coelho Lisboa, lentes dn 5° nnno, fi-
zeram discursos, despedindo-se dc seus nlu-
iiiiios. Respondeu .10 primeiro o linchnrclan-
do Xavier Pinheiro, «juc cm nome de seus
collegas recitou uns versos nllusivos ao acto,
c ao segundo o bacharelando Horacio Mai-
sonette. As inscripções estão abertas e cucor-
rnm-sc no dia 3(1 do corrente.

j\ —Com distincção cm todas as cadeiras con-
ii cluiu hontem o curso dc canto dn Instituto
I Nacional ile Musica Mine. Juliela dc Andry-

dc Noronha, esposa do commaudiiiitc Carlos
Frederico de Noronha e alumiia dn cnthcdra-
tica senhorita Isabel de Verney Campello.
ENFERMOS

Está gravemente enfermo e tem sido mui-
lo visitado cm sua residência, no campo dc
S. Christovão 11. 80, o Sr. marechal reforma-
do Dr. Cia ri ndo Chaves.

—Acha-se cm gravíssimo estado, na Real As-
sociação dc Beneficência Portngucka, o Sr.
commcndador Manoel Thiago Ferreira Rc-
zende.

i, ¦—;wfflBl
Segunda-feira

—•—
Mais uma das grandes

dominadoras da tela:

Leda Gys
a poderosa interprete do amor,

em cinco actos empolgantes
de paixão

111111 mi 111

¦
Oorridas

At de amanha, no Jacki-y Clrii
ínálcnçoo» da A NOITK para as corrida»

amanha, no Jockey-Club :
Triumplio — Dlclndnrn.
Miss Florcna' — F.spanndor.
Miss Linda — Trunfo.

; Itoyol Srnlrli —, Patrono.
Stiomlmll — Dardaiiellos,
CAMRI.IA — (IUAYAMÜ%
Pígaso — SultAo.
Dlonfa —• Yvonnotte.

A:nret — F.sconola, Danou, Palmeira, Vul-
tnlrc, llellos, IIPItltAII, Argentino e Frauda.

O' proKranima do Jockcy Club
C.linmnmns a attcnçAo dos nossos leitores

para o execlluiitc programma das corridas
de oinaiilnl, no Jockoyyt.lub, «iue publicamos
cm outro logar desta folha.

Foothal»
OS MATCIIEg DE AMANHA ,

Flamenio 1 Andarahy
F.m continuação do campeonato da 1" dl-

visão oncnnlriir-sc-Ao nmaiihi, uo campo dn
rua Piiysiinilu, esses dous adversários.

JA no primeiro turno, no próprio campo
dn Andarahy, o Flamengo o derrotou. I)t*
intuo pnra cã o progresso dn Andarahy foi
bastante grande. Quer isto dizer, nttenden-
do tanto mais A maneira enérgica por que
sc tem portado o Andarahy deante dos mais
scrlos adversários, que o encontro de amanha
serA dos bons, transformando-se cm anima-
da peleja.

Bangu' s Flumlnem*
Ksle encontro, «pie tudo Indica ser dos me-

Ihorcs da temporada, s«> tem dc Inconvenien-
te o local da realisiiçiio, que é na cslnçco
do llniigú. Com respeito, entretanto, ao vu-
lor dns equipes, o encontro promette o me-
lhor desfecho.

0 Fluminense porA A disposição dos seus
sócios um carro ligado ao trem quc parte
dn Central As 12.46. Neste trem também
seguirão os seus teams.

Palmeira* t Boqueirão
A tabeliã da 2" divisão morco para nmn-

nluí apenas esse encontro, quc sc rcullsnrá
110 campo do S. Christovão. Ambos os
tcnins desses clubs, perfeitamente trenndos,
proporcionarão, dc certo, aos assistentes,
uma boa peleja.

Carioca x Villa Isabel
Fm match dc beneficio c disputando duas

ricas taças — "Conquista" c "Carioca" —
cncontnir-sc-ão amanhã, no pittoresco
ground da estrada D. Castorina, na Gavca,
estes dous clubs.

liste encontro tem despertado o maior in-
leresse, pois são esses os clubs collocados,
com a differença «lc um ponto, na cabeça da
tabeliã dn 2" divisão.

Os tcoms do Villa Isabel estão assim con-
stituidos :

l":
Heitor

Flores — Rocco
Caboré —- Villota — Amaral

Hoquc — Trompotvsky — Tavares — F.. Mo-
reira — Mox

é\".
0. Rchcllo

Plaisãnt — Mnggioli
Ricão — Adriano — Euripcdcs

Culazans — Olhou — Dccio — Amary —
Brandão

Os juizes dcslc importante jogo serão os
Srs. W. Tood, nos primeiros teams, ,c H.
Santos, nos segundos.

Sport Club Mackenzie x .S Bento F. C
Realisn-se amanhã, no ground do Sport

Club MacUenzie, o encontro acima, que tem
despertado grande interesse entre os sports-
meu suburbanos.: Os teams do MacUenzie estão assim con-
stituidos :

1":
Ivan

Olhclo,,-r- .Toei
ílicão —r Cordóvil — Graciano

Murillo — Mathiàs ~ E. Ferreira (cap.) —
Gilberto — Sérgio

Mario
Sylvio — ílnlixto

QurJvaldo — Laranja — Oscar
Allyrio — Guaracy — Sampaio — Haroldo

—• Catalão
Reservas: — Todos os jogadores do ter-

ceiro tcam.
America F. C.

Amanhã, ás 15 horas, haverá, no ground
da rua Campos Sallcs rigoroso trenó entre
os 1" e 2° teams. O capitão pede, por nosso
intermédio, o comparecimento dos jogadores
abaixo :

2" tcam (camisa branca):
A. P. Nunes

Soares — Francisco
Galdino — Kdgard — Rodrigo

Paulo — Ivo — Siqueira — Darcy — Nelson
í 1" tcam (camisa vermelha):

,T. Ferreira
Dc Paiva — Paulino

Adliemar — Witle — P. Ramos
Oscar — Ojeda — Gabriel — Álvaro — Pa-

rniihos

Hcckey
Leme Hocliey Club

Fundou-se recentemente nesta capital o
club acima, com fito dc desenvolver o goslo
por este interessante sport ingiez.

A sua sede é a. sua Gustavo Sampaio
n. 2(i, no Leme. .

A. sua directoria eleita ficou constiluida
du seguinte fórmu : '

Presidente. Alberto R. de Souza: vice-
¦presidente, Raul Santos; 1° secretario, llen- i
liquií Santos; 2o secretario. Olavo Napolcão'Daiitíis; l6. tbesoureiro, Alberto Guimarães;'2o 

Hiésoureiro, Rosalvo Pereira ; eaptain
geral, Leonel Munluxam; conselheiro, Siv
Nelson Huggins.

O primeiro trainiiíg deste jogo está mar-
cado )iiira amanhã.

Tauromachia
Tourada

i A empresa do Coliseu Tauromachico con-
tratou para a sua quinta corrida, a rcalisar-
st; amanhã na praça das Neves, em Nicthe- ,
roy, o arrojado bandarilheiro chileno Nico- j

CINE I^AIU J-MS,
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Visita do Exmo. Sr. presidente da Republica c do Sr. presidente do Estado do Uio aos

MELHORAMENTOS DE CftMPOS
Assumpto de actual idade— Film exclusivo do Ci**c Ralais

fluminense os seus nrrlscadlsslmos trabalhos
dc taiiroiiiiichia, aqui IIUIICII vistos. Matiira-
na i um artista hiibil, tendo, pela sua calma.
«rangendo innumcras sympallilas em quasi
todas ns praças du America do Sul.

Simões Serra. Palcíio, Triiincro, Francisco
Cruz, Marqueslto e Luiz Prestes coni|ilclnrào
o bom espeetaculo.

JOSÉ' JUSTO.
mm* 

Declaração
A Casa Vieitas, ha fiO annos estabelecida

nesta cidade, declara qne se acha perfeita-
mente preparada com a sun seeção de óptica
pnra aviar toda e qualquer preseripção dos se-
nliores médicos oculislas, assumindo inteira
responsabilidade pela sua execução, dispondo
par Isso não só dc pessoal habilitado como
lambem de material dc superior qualidade, 11
par de bem montada officina, onde poderão
ser executados os mais delicados trabalhos
ópticos. •<

Como prova dc consideração para com os
senhores médicos oculislas; a Casn Vieitas re-
solvcii conceder o abatimento de 20 °|" a todos
os seus clientes quc se apresentarem com as
respectivas receitas A rua da Quitanda 11. !)'.).

mu** «

A Argentina não prohibirá
a exportação do trigo

BUENOS AIRES, 18 (A. A.) — Não ob-
stantea s noticias aqui publicadas sobre tuna
possivel restricção ou suspensão da expor-
tação do trigo, podemos antecipar que o
governo não decretará tal prohibiçào. O
«stock» do trigo, apezar da próxima colhei-
ta ser deficiente, garante o consumo inter-
no e a exportação.• -"-- —

Seis orphãos de pae
e mãa

Quantia publicada
Subscripção promovida entre os

seus collegas pelo Sr. Carlos
F. de Oliveira Reis, da Dire-
ctoria de Fazenda da 1'tefei-
tura 

João Niiiijiiein ...... 1

Total

•1003000

416200
lüíOlW

5205200

Externato Boaventura
AULAS DIUKNAS K NOCTURNAS

D0CKNTKS: Ois. João Itibciío, C.iislíio lliuli, 01 vira
Menezes, Álvaro Espiiilicir», Aitliúr Tliirfi o Mendes

do Aguiar, ijrofostorès du Pedro II. Dr. Miguel irio.
*te Alli|ii|UCrqíto, ox-loiilo ilu Hscolu Militar. Pjofiissor
liriuit llorla, ua Hscolii Nnnunl. I'r6'(íssür fiüiilu Mini»
iiule. Drs. .1 Mastiangiola « Oswnlilo llúavãiilu.r».

22 — Rua «Ia Assembléa —- 22
« m**m m\

A nova lei eleitoral do
Paraguay

ASSUMPÇÁO, 18 (A. A.) - A Câmara
dos Deputados approvotl a nova lei eleitora!,
estabelecendo o systema da lista ihcòmpTc»
(a c voto secreto.

*mm

Amanhã ao almoço, rabada á bahiana
tr\ Casa AssemWéa, restaurante de primei-

ra ordem, tem liariamcnte o mais variado
"menu" e os memores vinhos, llua da Assem-
bléu *?!• Proprietária Oltr.mar Mollcr.

ülllllf, UlIVIlIdS-
uari/. .: Riirgan
Ia S. .Uni, .il

:i ús ").

Guarda Nacional
O tenente-coronel Adalberto Jorge Noijuçl*

ra Soares voe organisnr o regimento so!»1
seu eommanilo. .lá foi convidado um official
do Exercito para instruir os offieiaes e iu
feriores dcslc corpo.

•ias Maturana, ((ue apresentará ao publico

(87) FOLHETIM

T^WÊ Audaciosa í
1[J| 0 m ACONTECIMENTO POLICIAL DA EPfíCA f I

i / Wjj) -»"¦ Í.5 serias — 30 tumaltuarlos cepi-s-fos . I

\WÈ ¦ ^'W^ cífl-3 3 primeiras iem&i 1
í W/f/à i/«?nom'mai*/i«!. Desaflando a Morte-2 loDga» pau á|

| p;!/i venommaciasi — 0 SaHo «icSoPÍ03C_ 3 lllteu8a, ,Mlt U
_ ¦«¦¦¦¦''^¦¦¦¦««i»^. Vida Pefiolitantra — - piijuni. s pat(cs jal

Lir^MiiiíaaS'-'*- ¦¦¦ ' ' -^SlÜLji ^ companhias Norto Americanas do Seguros, recuefiram ^
JS-^ff^W WJjfrfflyfS BI segurar a vida de ll--.cn Htdmen protagouiüta denta oxtjaor- yl'¦*¦** 

\ YvSí^^tmiUmSli™ diuaria peça devido aoa porigos som nome a quo ella ox- ja
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Correspondência da
A NOITE

Viuva Clotilde Mendonça (Pònoiano) •-; A
inscripção já está encerrada; além disso, da
corporação dos reservistas navaos só podem
fazer parte os sócios dos clubs de regatas.

teranfe o suez file novembro
mm» mm mm------ A „ i-r/cM

Teremos em EXPOSIÇÃOi nas nossas vitrines, no interior do ARMAZÉM

à
. .... ,TTao de 

5»^J"AS;85 pava homens, collarinhos e chapéos,SS^&^^^^lf^^ que venclemós *ot preçe na secç

baralissimos.

IAU CARNA VAL D E VENISS
Rua Ouvidor, 1.Í0

A COLUMNA INFERNAL
Emocionante romance da actua-
• lldade, de Qaston Leroux •

2a PARTE
A terrivel aventura

—>•••

m
Como se vira livre ao mesmo tempo d,

nas dores do èstomdgo, ThCôdóVo tôfnara-
tempo das

suas dores ao estômago, ineoaoro tôfnara-se
dc um humor encantador, lintretnnto, nao
tinha as mesmas razões de se regosijar com
n guerra, como tinha o pliotograpíio; a g/úcr-
ra o arruinava. Dizia constantemente que. sc
dispensava tamanha npplicaçgo á siAa tavpfa
íulinaria, era para aprender um offieio qüe lnê
daria alimento após as hostilidades,

Theodoro Dumny não era nada Valente.
Tinha uni horror ás arnjaj dc fogo è me}-

mo aas outras... uma baionetà proporciona-
»-ta-lhe a mesma intranquillidade que um
íevólvcr.

Antes de ser soldado, quando se cortava,
nüo podia ver correi* õ seu sangue, sem per-
átír os sentidos.

Apozar de tudo isso, contava facilmente que
conseguira mátát* trçá Boches 1 AecrescOntava,

ÍiorcWl, 
quo fora flJSoldcntaUnonti, oofs que

echava sempre os Olhos (íü|ndo pj*"'*1 9. ÍV
tiflio da espingarda c, ainda, virava a cabô{ft
ao. disparar da araria...

Theodoro conUvf tombem que, KM»r oeça
do oombate de Afracourt. b! fora o UnlCi
flaw Sofire p Inimigo emquanto os j|jis cíl

l>aas se) faziam matar ííto'''?1}^0**» P° V'
k,l íüe asaim agjra t>0p «wVRWUà.. »m fti*

• — Comprehcndam-me bem, .e-xplicava
oiiay... Acabávamos de ser attingidos pelos
meiros tiros de canhão.. Ao meu lado, rar
zes com os quaes ainda alguns minutos aif
tes eu me entretinha sobre cousas mais ou

i ò «[uc nunca conseguirei comprehender. Itlu-' ttiiam-se sobre as minhas intenções, juro-o!"
\ Não pcrdoinos um tempo precioso em apre-
t sentar uo leitor todos os figurantes, .mais ou
I menos "poilns" que guárneciam, naquclla oc-
| cisião, o recanto da gruta ein que acabava de
} penetrar Gérard e a scninella que encontrara
' cm caminho e quc quizera acompanhal-o até
) lá.

mmm j A' medida dos acontecimentos veremos siu*-
tigii* da penumbra esses caracteres hero.cos, cs-
! sas dedicações nnonymns, esses homens dia-
' bolicos, sempre bem humorados,

,; 
j Do resto, o quc acabamos de contar fez-nos
j conhecer já os cabeças principaes.-i Com mn gesto, Gérard fizera sentar-se todo

o seu pessoal e, conscieneiosamente, os nossos
guerreiros haviam recomeçado a limpeza de
suas gamellas.

i Chegava-se á cova myistcnosa^ illumiiiada
j)lH por uma tocha de resina, cm que o cosinheiro

s .,,,{A preparava as rações, por uma escada de oito
rapa- 

' ou dez dcgráos que descia, muito Íngreme, ao

Desse centro, desprendia-se o cheiro emlial-
menos indifferentes, esses pobres rapazes des-j samado dos guisados. Aqui, ali, acolá, cot-
apporeçium como por magia; pernas braços,^ locadas sobre as pedras, uma taboas esteu-
cabeças Voavam para o ar c caiam junto dc? diam-se, nas quaes se vinham sentar os lie-
mini Si eu ahi tivesse ficado, sujeitava»; róes de Bezangc-n-Grande e do bosque Saint-
mè a mesma sorte c a minha morte era in- Jean! O aspectd era quasi confortável...
cvltavel. Então fugi Na penumbra confusa do meio, avistavam-se"E... si ao fugir, não recuei, foi. porque pontos mais claros, pequenas resteas dc luz
uin dos meus camaradas, que Ufana algum co-1 qlie vinham de cima, através dc raízes se-
phecimeuto da artilharia moderna, cnsinara-m.'. -culares, como de um tecto furado c cuja trave
pçssa mesma manhã qüe os primeiros tiros dc "(houvesse 

sido fi
canhão eram sempre atirados "para mais curta
distancia" e quc os os que mes succcauim iur- r
havL-se fapais 

nlonpdos» de modo á V^^^^^^,
segtiti* òs batalhões M rotirrtda... romana no fundo«O caso tomaVa-so »arn mfn*t dos mais sim- R?""?n-' "° u"*ao

p)es. Ma(s 
"fo 

ikpprbWmaVa do inimigo e me-
•}» arrlsOUVà-tatí a s6t feridp, c foi assiin que

«-me roduílejo a fugir para á frente com toda
à fúria de «à pobro homcin que tem muito 

"materni

M6v l vtdtTíiA faz grande qitestáo de con- Nscuras,
sémrj.,.

]B oonolula. Int^rroinpcndo os devaneios da
sua fllSbigaOi *Otti*>, fiOV csfíè riVotívo çu iives-
% rddo tlta-fl 0á óraém do dia do «-.erolt-», é

t L

formada por cilas.
Pilares naturaes. escovas da antiga pedrei-

ponto mais afastado, numa
com ares de architecUira
de cryptas, da edade nié-

Junto desiscs esteios havia armas, saccon,
cinturões, cartuclieiras, enxadas, pás, todo o

de guerra, que «urgia ou ficava ás
conforme a direeção da clianuma quc

a marmita.
Gérard tinha fome.
Devorou;
O cirurgião improvisado, ümquanto O of'

llSaEs^3-*»-'tríS»» '-ATl*^,, ^-,'v

ficial comia, curou-lhe um dos joelhos, hoi*.
rivelmcntc ferido.

O seu escrevente, o que se havia "erigido**
espécie de homem do foro, de óculos, indi.
viduo dc meia edade, grisalho, quc passara,
a vida escrevi nliando, "c quc entrava em coim<
bale eom mangas de lustrina pura nüo sç
sujar", .por nome Bencdicto, (citado cm oi*,
dom do dia do corpo do exercito por ter enr.
regado sob o fogo, o corpo do seu capitão),
procedeu-lhe á leitura do quc oceorrera na
sua ausência.

Esse era curto, nada houvera.
Haviam-se retraindo, obedecendo ás orden44
Gérard parecia prcoecupado.

Tens noticias de Fránçois? indagou Theo<
doro.

Gérard respondeu seccnmcntet
Creio que conseguiu "passar"".

E fixou o amigív jpara que este não o inleiV
rogasse mais.

Theodoro comprehcndeu c voltou a cuidar
da marmita.

Alguém pronunciou o nome de Brélilly-la-
Cole; um outro, o de Vczouze. Gcrard fi 1-
giu não ter ouvido. Considcrar-se-ia deshon-.
rudo no conceito dc seus camuradas si estes
viessem a sabei* «pie consagrara as ultimas
horas tle ausência a um negocio puramente
pessoal.

Ah! si elle tivesse conseguido salvar .Tu-
licta, com que alegria teria regressado para
junto dellcs!... Uma mulher scr-llics-ia nt.il
no fundo dessa caverna que oecupavam! Co.
mo suavisaria com a sua imaginação as ínisc»
rias por cllcs soffridas.

É ella teria combalido ao lado dc todos
elles! Morreria junto doi companheiros, si
preciso fosse!.,.

Ai delle! indagava a si mesmo o (pie Feind,
em tal occasião. estaria fazendo de .lujicta?

Ah! morte aos boches! disse cllc cnlrc
dentes como uma creança cm füria... Onde
encontrar boches para matar, pelo amor (le
Deus?

Gérard erguc-sc.
Estende os punhos num gesto immchso do

ameaça ou de supplica, ou dc desanimo?

(Conliniia.)

íV^ o..*.*-- ' . * _J
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I2!p'000

20$000

o:j>üoo por mcz

15 $000 por mcz
32.^000

75.-F* .80$, 90$ e

GELO
EMPRESA DE ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS C4P»,f
AVENIDA LAURO MULLER N. 431 - Telephone Norte 1.355

ENTREGA DIÁRIA A DOMICILIO
Assignaturas mensaes do 1,2 pedra ou 12

MIO!. .. ..mi nu 11 nn,
Attiun.mil.15 mensaes tlc 1 pedra ou 23

I.UIM |||i ni | Ml I I MMI II * ***** 9 f 9
Assignaturas semestrnes dc i|2 pedra ou 12
kilos.....

Assignaturas semestraes de 1 pedra ou 25
KIIOS •••••ii...ii. •iiiiiiii...i.ii

Assignaturas por coupons, 1 tonelada
Assignaturas por coupons, 5 toneladas: >,.,., .,

ioo$ooo, conforme a consumo diário

A Empresa faz saber ao publico e aos
seus clientes ciue acaba de tomar provi-dencias que lhe permittem garantir um
perfeito serviço d* distribuição de gelo,po-dendo attender a qualquer pedido quelhe seja feito
A Empresa dispõe tambem de espaço em
suas câmaras frigoríficas, com tempera-
turas adaptáveis ã cada mercadoria, po-dendo portanto receber qualquer quanti-dade de feijão, cebolas, batatas, frutas,
pelles, queijos, manteiga, conservas e
quaesquer outros gêneros sujeitos a de-
teriòráçaò pelo calor, assumindo respon-
sabilidade pela sua conservação, de ac-

çórdo com a seguinte tabeliã :
TAKEbbA DE PREÇOS PARA ARMAZENAGENS

UREOL CHANTEAÜD
OranBare Rotlsscrle

PROORESSE
tonto dt 8, Francisco do Paula, 44

Telc-iligni. ll.nl 4 Nnilu-—JOSF. Mliillll/. IIOMI.NUIKS
O innli confiirlnvul imlão.
1'i'Íiiioi'oia coiinlm.
A primeira eiisa mio no*«ue um fogão

Modelo para ruiolcoo' --¦¦--¦ • ¦

UriN
VIM

Ceia- o iiiiiju «<*|it'clal ns 2'j Iioiui,
Mtiniii

Aimiiiliil uo almoço i
Mnyonnaisc.de biju piiá, cal-

do verde ao Progrcsse, snrrn-
bullio .1 minhota, frango nomolho dc ostras.Ao jantar t

Suecesso I.,,
Sopa creme de as pai-gos, pc-rú á brasileira, capílo & viencii-

se, vol-au-vents ao toulousscn,
ostras, legumes paulistas.Succuleiita garralcii a

JOCKBYCIvüB
Prorjr.mma olrtclal d. 18 corrida a rtalii«r-M em 10 danovembro de 101Õ

CLÁSSICO «CONSOLAÇÃO»

Taxas por volumes Taxas por kllo
MKIÍCADOillAS PESO | Taxa

I 30 tliti! MERCADORIAS | TAXA I PRAZO

Frutas verdes
Frutas serras

Cnsliiiilia?,elc

Ecreacs....

Batutas,...

Cebolas

até 25 ks. fl'iO
20 a 3.1 . Ç500

JM 30 a .15 , $(I0h 
•*¦"«!••-«*•

Ovos
„ .. ft/} -10 a 05 * 570(1B»0,Jos \fâ

12 i CO a 85 d £800Manteiga ;«j couros,
„ ... j| t<lia lo5 ¦ i$oooBae-alliiü... SI
,, § loO a 115 s IÇ50ÒCamarão sue. |

I 110 a 125 a 2SÒ0ÒCarnessalgs. I
a, . , 1 120. a 13*, i 2S5CÒToucinho,..

f IX-stliHos....
r Para 1.000 volume;? *i

í'L Desconto «le !ü ,,.'0 J Flores

Cai nc verde,,

Peixe fresco,.
Peixe Salgado

(Rosf
(Con».iicsr,
iCllll"

(RCSf' 
(Coiig.

Banha
Para 1.000
Desconto ele 10

Pelles confeccionadas

Tabacos,

Legumes

Leite e Creme—Lilro

Ccrveja-barris 25 lils.

S030
$050
$030
$050

SüõO

$030
Süõn

$020
S080

i$ooo

$100

$030

$030

$100

(f
30 Dias

V$*to^íMnÀFàm
«DELANGRENIER»

wL 90HTI—I STWL TOIIE, DEFUMO, JãMg^ IRONGHITE JZA
^^-mWtiÇére^wfrj^J^L

Compna-se
qualquer i|iitiiitidiieli! ele juias velhas

cem uu som pedras, ele qualquer valor c
ruiiieliis ilo o Muniu .In Soecorro»; nuga-so
liem, na rua Conyalvcs Dias n. 37.

Joalheria Valentim
Telcplionc 9111 Central

C.AFE» SANTA RITA

in,n na

Semana

30 tlitti

Semana

Itua .Io Acie n. 81. Telephone 1404 Nurte
e rua Marechal lToiiano, 22. Teleplione
1.218 Noite.

Oeisso cio Jt*lio
A' BARATEIRA

Sem conipeticlora!!

33 e 34, Avenida Mem de Sá, 33 e 34
("uma* marquezas ele 4, 5 e C palmos.Dilas llisleii de 4, 5 e 0 palmosDilas e|c creança, com grades.......Diltis ile vento
Ditas pnulislas, com estrado
Colchões ile crina, ele 4, 5 e 0 palinoiDilos ile capim, ile 4, 5 e ti palmos..Toilctlcs-connnõilas ele perobaGuardii-vcstidòs ,,,i
Giiarda-oasacas, ele perobaMesas ele cabeceira

desde
)i ¦

3
»
»

25$
28S
I2S
OS
9*

15?
4»

50$
45$

1058
2S$

¦10$
40*»

855
20$
25$
10$

130S
130$
200$
35$

Mechanica
pffiçina montada moderna-

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

A'» 12 c W — !• -inrco — YPI-
HANGA - 1.(100 iiiclrnit - Pie-
mio li500f — \ ultimes nni-in-
naus bem vlilurlii neste unnn,

, », u ,. K,¦n,,1 Tiiuiiipho 11 ,,.,,....,.,.. 54•i Dlctndiira  54
Esco-ictA ,, .„,! ,,... 5
ÜOIIIIU eiftuíí •••••• fj

a Ic-iuerg •¦•-..... 1.••<••« iv, 41Fubuln  47' 1 c «O* nr a» imrcn — VEI.OGI.
DADE T 1.450 mclros — Pre-
mio 1:5008 — Animncs kviu vi-
ctorin neste mino.
Dnfton 11 • • • 11 • • ¦. •.., |,,,', 52Mnclslc ...tii»«.««-M«iitii 51

.'I ICsixMiiulor ................ 51
Miss 1'lorcnce  47

A'» 2.00 — .1» parco — K. DK V,
CENTHAL UO IHIASII. — 1.450
iiu-tros — Prcmlo 1:500Ç — Ani-
mães sem iiiiiíh de duas vietorlns
em 1015 e 1010.

... Kilos.Tuhu-  5:1Buenos Aires II  533, Idyl ••...ii., Ií,í
Trunfo k,... ., friMiss Linda .,,,,,,.; r,|
I11111KC i,ii....ji... 51

1'iiliiii'ira ...i',.,,.,....'.... 51
Ittilii Branco ...ir..., r.n
Ciislilla  48

A's 2 e 40* — 4" parco — ANIMA-
<;AO — 1.000 metros — Premiu
1:500.$ — Animaes sein mais «le
uma victoria neste anno.

Kilos
Voltairc II ......j.i....... fi;»
Aloifrc -,,,,, 50
David -k... 52ltoyal Scolcl  r.i
Patrono ..-.., 50

f. Velhinha  50
A' ,') e 20* — 5" parco — 10 Dli

MAIO — l.f.00 metros — Premiei
1:500$ — Aninitics dc Ires annos»c mais.;

Kilos
Helios .,  52
Gojincaz ...,  52
Slroinholi ..:   r.'i

A'h 4.00 — ll- parco — CLÁSSICO'CONSOLAÇÃO - 1.000 metros-
Prêmio 3:0009 — Animaes miolo,

lime* sem vlelorlii cm sraiiilc pre.mio 011 cliissien,

Kllos
.. 50

1?
'•IMIIOrasoalâ

Hurrah ii.ii...in,,,,,,
Hyovm tf?, it.,...

Vainelin 
......,,.,....,., no

lorlelisin  47
lístilhiu.r , .i.i.ii 1, 55
ICstlllcle ...vil,.  54

•••./•....?.••.
!UI ....... i.l,' Vp«-

M < • l 1 • 11 I I M
 < MM-tMi-ttlM

Syileria ,
Porto Ale«re ,.Mv,10 (iiitiyiiinii' ......f m

11 Flecha III 
I'l Fagulhtii 

Loterias da91 Capital Fedtllll

NOBRE BILHARES

CMiMUlitt *• LttorlM NnItMM
*• Iram

RiIraeçOe» publicas, sob • flunll*siifAo do «overno federal, As 2 112 •nos subbados As 3 horas; A run
Viicond* do Itaboialiy n. 15

Rfpoli !• fUBtaU 
"

337 - 2<5'

Au- -• ¦-
frlúmpho II
Uleititliira

Itaii
53
52
51
40
40
48
47

A?s 4 c 40* — 7- parco — JOCKI2Y
[CLUB — J.IIOO metros — Prêmio'2:000f ~ Animncs de quiiUpiur
palie. ,.- .

lios .,..
Gòylãcáz .
Slromholi

"Paraná ...
Diii-dnncllos

0 Arauctiiiiti • *.••*••••••••••
51
50
48

Kllos

[ Aruciilino II ,,,,t 53
Sultão V '. i, 53
PoUtct Ciinct ., 52
Plçrrot III .,.,.,.,,.., 51
llaltery ..',•«.....>....t.... 50
Pégaso 48

Por JS600, cm meios
Sabbado, 25 do corrente

A's 3 horas da tarde
300 — 36*

5 «ii ¦ iÉ mm .tamammmmMmMmmmM

AVISO

Grande dcsafíl
já aiiiiiiiiciiulo (ico*l
nllcrndo nau seguiu.
tcN condivSes 1

Tres **mntclicsi) cm vci dc cinco, sendo o1* no din 20 do 1 -1s .3 d» t»rdo
2' » » 26 dns 12 ÍÍH 2 » M
.3' » >» 28 dns 7 tis 9 da noite

Tomam pmtc neste desafio
Sr. Iiuisc Madurelra.

Sr. Mnnool Gulmarflcs.
Sr. Carlos l-abato.

n. Sr. Francisco Braga.Rio 17—11—-1916.
O proprietário JOS!-' 1-OI.EV

100:0001000

A's 5 e 20' — 8" parco — PRADO
FLUMINENSE — 1.450 metros —

Prêmio 1:500? — Animaes sem vi*
Ctorin cm grande premio.,-

Mcrry Bny
Dii.néii ,.,,
Yvontttc .
.Toliette
Frniicia

• •• • • • • > l» m §*•.» f •

Kilos

.. 52

.. 52

.. 52

.. 5(1

.. 40

Por 8S0U0, em décimos'
Os pedidos dc bilhetes do Inlc-

rior ilcvcm scr acompanhados de
mais 600 réis para o pnrle do Cor.
rcio e dirigidos aos agentes geraesNaznrcth & C, rim dp Ouvidorn. 04, caixa ti. 817. Teleg. LUS-
VEL e ua casa F. Guimarães, Ho-sario, 71, es«|iihia «lu heco das Ciin-

Correio n.

I Poderoso tônico dos nervos j do cérebro I
I Gottâs Phybiolcg^cas Silva Araújo I
| Quaraná-lodo-Kola-Arsênico I

ccllas, caixa do 1.273.

EMITO MAURELL Dl SILVA
Fundado em 1906

Cursos de Preparatórios e Cursos Inter-
mediano e Primário

DIURNO E NQCTURNO
Corpo docente — Dr. Agliberto Xavier,

Dr. Antônio Leite, Dr. Pedro do Couto, Dr. Paranins
da Silva eDr. Mendes de Aguiar, do Pedro II; Dr.
Enfies de Souza, da Escola Polytechnlca; Dr. Antônio
F. de Abreu, Delegado Geral no Brasil da Assoolação
PoSytechnlca Franceza; Dr. Paulo Diamantino Lopes,
engenheiro civil; Dr. João da Veiga, ex-lento do
Symnasio Amazonense ; Professores: Ruy de Vas-
ccncellos Reis,Americano do Brasil, Alberto Mooree
Dr. Gustavo de Rezende. 0 secretario: A. Americano
do Brasil. A proprietária, Analia Maurell da Silva.

Aulas praticas de Physiea, Chimica e Historia Natural- RUA SETE DE SETEMBRO, 170 -
TEL. 2.025 CENTRAL

epUKAT|V.
VEGETA L MINEIRO

Cara cozemos, moléstias da
pclje, arllirilismo e previno as
lesões cardíacas e dc todo o
apparolliò circulatório.

Rua Sele dc Setembro, 81—Rio

Petisquelras i portupa
Tilial da cnsa Darrocas. Tel. ft.972 Norte
105, rüa ilu lloüiiio, 105, entre Quitanda

o. Avtni.ln
Casa matriz Tplcjilitino 1.255 Norlc.

181, rua do Hospício, 181, (canto da rua
da Coiiceiijào.)

AMANHA:
iliirdapio variailissinio.
Surrubinliei, peixadas c liací\llipadus.
Saielinlius nus bràzas, legumes pau-listas.
Superiores vinhos flor do Monelcgo,

Moiuisco, Alrarnllião e verde branco da
Quinta tin Insiiu. Cliopp ela Ilanscalica.

Queijos da serra ela Estrella.
Estas casas eslão abertas aos domingos

c feriados.
Manoel .Fernandes Barrocas

A CULTURA PHYSICA
Prof. Enéas Canipello

Qticrcis scr
lorles o Sn-
dios?
Qucreis pos-suir o vosso

busto desen-
volvido c cor-
rigir os vos-
sos defeitos
physicos'.'

Matricúlac-
vos nasaiil.is
do Centro «lc
Cultura Pli.v-
sica, 4 rua
Durão do l.a-
dario, Ü8, ou
escrevei pe-
diuilo os up-

parclhos de
jfc§i_HH| <"yn.iiat.lira
.-SSFiwS dc |iiiiito,que

„ ,„„ eus Iam 10S o
125000, com pesos do 1 ou 2 klos.

adi encontritreis tanibein tubellus paratryinnastica suecaa 3$,regras para exerci-
cios, com pequenos pesos, a 2S o to l.ts
os nicios para a vossa cultura phy-aica. Ilcmcltem-sc pura o interior me-
diante vale postal. Não cs«|iicçiios da
conservação da vossa saudc, deixando dó
escrever immcdiattimente, pedindo os prospeclos ou iiilormuçõcscircunistiiiiciaila.'

Não se ticccita iniporlancia cni sellos
0 Centro dispõe taiiiliciu do gabinò-te para inassiigens. Altendc a cliama-

dos a domicilio. Tel. 4.152.

hio dc Janeiro, lfi dc novembro
du 191G.

A directoria dc corridas.

-CAMPESTRE-
Ourives 37. Tel. 3.666 Norte
AMANHÃ AO ALMOÇO:

i Mayonnaisc de garoupa.
Sarrabulho á minhota.' Tradicional arroz, cm canoa.
Lingua do Rio Grande.

AO JANTAR:
I Leitão á brasileira.
Frango com arroz ao molho

pardo.
I Creme d-aspargos.
Todos os dias ostras cruas,

canja c papas.
Boas peixadas cm panelli-

nhas.
Bacalháo o sardinhas nas

brasas.
Provem o vinho branco em

botija. *
Preços do costume

NEURASTMENIA
O llciiinlogcneil do Alfredo de

Carvalho é o iiiiico que curti esla
terrivel moléstia; iiinuincrós alies-
lados.

A venda nas boas pharnincins c
drogarias do llio c «l.is Estados.

Deposito: — II), Itua I» ele Marro.— Rio.

Massagista* manicure
llipl.iiii.iila c chegada ogoia ela Euro-

pa, cspcciiili-lu cm masiagcns vibrato-
rias, cleetiiens c iiiiiniiacs, no rosto. No-
vo systema", por cxllncçflò completa dos
pcllos sem deir, cm cinco nilnulcs.
Pcilicura. Rua Suo Josó 11. 122, 1' andar,
Tclcplione 3.110 Ccntinl.

Verdaileiras telhas
de asbesto

RWHMir
¦IMILIOA(.URD&C;
Ourives 119-Rio.

-Capilina
preço de 1 Vidro r? nooo

V/thDE-SE: EM TODAS : AS ..PHARMACIAS
DEPÓSITOS .PBIfHlPttE5:DB06ARW'P/ÍCHEC0.ir AnDRADAS.*l3--47

LABORATÓRIO M0MCE0PAT1CO'ALBERTO l OPE5 A C
RIO. RÍ5Ã ENGENHO Df ÜENTRO 20; R\0

TOSSE?
BRONCHIGIA DE

Adolpho Vaseoncellos
27*-Rua da Quitanda—27

FQRTIFICANTES
Anemia, c pailidcz dasCuram

faces.
Agonies geraes:

Carlos Cruz & Comp. — Rua 7
de Sclcnibro n. 81. — Em frcnle

10 Cinema ODKON
/

MOVEIS
Aluga-se por preços muito

eduzidos qualquer qtianti-
dadede moveis, podendo as-
sim nossos lreguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; á
ua Riachuelo n. 7, Casa Pio-

gresso.

ESCOLA NORMAL
O Curso Normal de Preparatórios, o dc maior i

freqüência e o clc mais notável corpo docente da capital, com
a costumada seriedade, inicia actualmcnte o CURSO ES-1
PECIAL PARA A E. NORMAL, a mensalidades rei'
duzidissimas c a cargo de distincra directora e completamente
independente do curso dc rapazes. — Uruguayana 39,
I* andar. — Informações de 14 ás 19.

féfa.

MOVEIS
Grande deposito e officina de moveis e col-choarla, tapeçaria, louças, etc, dormitórios es-ÍVio ai emao, ullima moda, õOOíbOOO; mais barato

W qualquer outra casa: salas de jantar, 580^,; ditas de visita,
|styIo de grande etieito, de 130$ a 180$, (estas mobílias sãoistoladas); capas para mobília, nove peças, 6ó$ooo. Peçam cata-fogos para nao ficarem illudidos com outras casas- beão dosMares na rua do Passeio n. 110-(Largo da Lapa)
tlOTEjt CENTRAL

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

que represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TElKPIlÓNlTu)72 NORTE

(Aberto dns 7 horas daimuihii üs 7 dá noite)
J.TIÜRAL & C.

LOTERIA
DE • 

. ¦''! i 4

S. PAULO
Garantida pelo governo

pitado ;"| ,",
do

f Ü m
Terça-i«iw, 21 dp corrente

Unhas brilhantes
Ç0111 q uso constante elo Unliolino, asunhas adquirem um linelò brilho p çx-cellenlc cor rosada, que nno dcstippárccc,

aiinlti mesmo depois de lavar as mãos
ilivòrsas vezes. Uni vidro, l$fiÒ0. Ks-
iDçlte-sc pelo Corrçio por 2Ç00O. Naa A' Garíafa Granilo)), rua Urugíiayana
n. 6G.

CURSO DEPREPARAT0RI0S
(Admissão âs Escolas Supe-riores)

Biia da Carioca n.' 43. — lo andar
Professores do Collegio Pe-

dfo II, aulars praticas de physi-ca, chimica ç historio natural.
T

O fortificante rápido, de gos-to agradável, resultado idealnos casos de debilidade geralF.H. BETE1LLE
Representante para o Çra^ilCaixa do Correio, 1.907

Ri) de Janeiro

Sii nilf lirielii uu licrceliltiria cm leielits ns
iiiiinirésliiçüei. Illitiíiínatisníõ, Kcze-
uni-, L'li'e:iiis, Tumores, Dores museu-
liircs c ossciis, Dores de cabeça uo-
tturiias, eli. e. (mias doenças resul-
Imites de impurezas do sniigiie,

- curam-so inlallivelinentó cinii (Umco que com um so liusco faz dcsapparccci' quiilqiier maiiileslação. Uma
collier apus tis refeições. Em todas as pharniacias,

un

Vendem-se
Jóias a preços baratissimos

Na Avenida Rio Branco, 137
(Junto ao Odeon)

9 '
Teleph. 1179 Central

Por 3$<5oo

Bilhetes á venda em tçdas
as casas lotericas.

Mo se llludam fi
Com os preparados para a

pelle. Usem sela PEnOLINA ÉSMaL-
TE, único eiue adquire ç conserva
a tiellcza «Ift cutis, Approvado peloInstituto de Uelleza dc 1'aris c pia-niiaelo pela Exposição de Milano. Pie-
ço y$ooo.
Encontra-se ti venda «jm |odas' as

perfuítiârias aqui o cm S. Paulo.
DBPI7 SBÍD-aMBRO ISO

ANTAfiCTICA
Recebem-se pedidose ençommendas des-

tàs afamadai cervejas
itp Deposito £ rua Ria-
chwelo n,Qi.CEmpre-
sja de Águas Gazosas);
entregas ao domici-
lio. Telephone 2361 C.
*-*-*: "—-'- - -*¦!»! linum

Collocados no logar
,,P°r  I4$ooov-apas para mobílias,
J,PeÇ**s,a  58$oooColchões desde.... 2ífi_9oo

Reformas <Je colchões
Haddock Lobo, lo-t

ÍêLJSoi Vílla

TelFs
; KQI Villa

mm*

)j(K S
fora o íiiibellczjiiiiente* do rosto c«la^ ijiüiis; mteseaa pelle irritada pela navalha

Vidro líooo. Polo Correio
Oíooo i

Perfumaria Orlando Rangel

Praia c(o Flamengo
_ RIO

Quarta-feira, 15 «jo corrente,
jiaverá o primeiro chá-concer-

!) 

nos halls e terrassea deste
otel, das 5 ás f horaá da tar-
e, ainda que chova,

Esses chás-corcertog repetir-
|ô-ao todos os domingos ás
mesmas horaà.

Simultaneamente funeciona-
|3o ó restaurant e bar do hotel,
onde ás familias da elite cario-
ia encontrarão tudo o que se
possa exigir no gênero fino.

A orchestra estará sempre a
largo do conhecido regente A'ickmann.

Marina Niederberger
í

CABARET RESTAURAM' DO
CLUB MOZART
A elegante bonlionniíro da rua Chile, 31HOJE, as 9 horas-«60HlE'E» DE GALA

Colossal suecesso do progranima doartistas sob a eliiecçfio do aristocrático
cabarclier G1UST_I.N0 MÍNÉRVINl, cômicomoderno, o mais querido da élile ca-rioca. Triuniiihal suçèõsso «In sortita deFrou-Frou da DUCHÍSSA DE"L UAL TA-
BARIN pela celebre cantante lvrica ila-liana ITALIA FHIjNE.

Todos aoMozaít, Ningucm falte!
Programma:

ITALIA FRINE, canlante italiana.
LA BELLA SlLlANA, estrella italiana.
G. c M. MliNEIlVl.NI, no novo repertório
LA IBÉRIA, dansarinn íiespanhold.
VISCONDE ABELARDO, celebro ven-

triloquo.
LA CARMELITA, dansarina á transfor

maçfio.
ROSINAj cançonetista excêntrica.
iV.;;l, fai-"

TOURADA

CursoJeJIauta
Agenor Bens, primeiro

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

A cerveja preferid» pelas Se-nhoras (leve e saudável).
Introduzida no Brasil desde1865. Premiada na Exposição

Universal de Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO.

Rua Riachuelo 92
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE 23 61

LOMBRIGAS
São expellídas com omm mm u perestrbllq

Agradável ao palaelar, não irrita os inlOstinos, não tem dieta nem iniva as cfcaii-„ ças ele seus lialiilosO VERMIFUÇO PERESTRELLO é Itixtilivo e o sou uso é ele elTcito sogiiro tai.U

Vende-se naA GARRAFA GRAN D E
Rua Uruguavána, 66-Perestrello & Filho

1

leilão de peiores
Em 24 de Novembro de 1914

li. QONTHíEíi & C
Henry «Si Armando successorei

CflSAFUNnnDAEMl867

45 - Rua Lufz de Camões k\
Faiem leilão dos penhores

vencidos e avisam aos Sra. mu-
luarios que podem reformar o«
resgatar aa suas cautelas até i
veaperado leilão.

Enxaquecas - Nevralglas
Aconselhamos ás pessoas sujeitas

ti estas tlocne;as tão cruéis, de to-
intir Pérolas «l'12sseiicia «le Tere-
bciitliiiia Clerltiii. Com effeito, 3 ou
4 Pérolas (PEsseiícià tle Tereben-
lliina Clertan bastam para dissipar
em poucos minutos as mais aca-
briuilitidoras enxaquecas, as mais
dolorosas ncvriilifiiis, seja «nial for
a sua sétle : a cabeça, os membros,
as çostcHas, etc. Por isso a Acndc-
min de Medicina de Paris teve a pei"to approvar o processo de prepa.-ração deste inetlicnimcnto, ò queé de grande valor para í-ccom-
mendal-o ti cpnfiahça dos docn-tes. A' venda em todas as phar-macias.
. pv S, — Para evitar toda con-fusão, haja cuidado cm exigir queo-chvohicro tenha o endereço doLaboratório : "Maison L. FRERE
10, rtle Jacob, Paris."

¦atl

Vende-se
l'm exocellente terreno na rua DrDias da Cruz n. 007; tendo Iim, 6'0x37m;todo cerchdO, por 4:ÜOO.ÇQOO no espiou-dulo bairro da Doeea do llatto. Perto daestação elo Meyer dous minutos. Doií-eles de Piedade á poria. Para ver c trataina mesma rua n. CÜ9

Malas
A Mala CliiiiCfia, a rua do Ltiyraelion. 61, 6 jt cjisá ejiie mais barato Vende,visto o grande sóítiniento que tom'! chamatt ultonção dtís íenliorfls viajantes.

HOTEL AVENIDA

Ncves-Niellicroy
mm" -'.Í

AMANHÃ AMANHÃ
Domingo -1 9

O celebre bandarilheiro chi-
leno NICOLÁS MATURANA
vaeexhibir-se nos seuç anis-
cadissimos trabalhos. Dará o
SALTO DE GARROGHA e
saltará os touras que o intelli-
gente determinar.

PALAGE THEATRE

O maior e mala Importante doBrasil. OccLipaiitlo ti melhor si-tuação dn
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricoí.Freqüência nnnual de 20.0BÜ cllcn-
ioiboolnrla ei'u,plcla, a piu'tir **e

End. Teleg. — AVENIDA
ftlO DE 'JANEIRO

Vendem-se
Jolas a preços baratissimos : ndrua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone ii. 994 — Central

DENTISTA
A.Lopes Ribeiro, cirurgião- tleniis.t» pela Faceudeide dc Medicina do Ijiode Janeiro, f^tn jongti priilici». Tiubá-

Ihos gi 
'

ill

'%.r$W ]?'W Pratica. Trabá-«ltlttós. Çoiisiillns tliaflamoiilé.Io, íta da Òuitiiiidaii. 48.
lios çãftt......... (".üiisultorio. í|3 Ja $

''.;..-,'' mALtÁ fHÒVIDADiE

Folhinhas e Blocks
para -ig-17

PapelariA Queirós. <
QUITANDA N.

Grande companhia italiana de operetns
V1TALE—Cyclú Théatral Brasileiro

.-, fadista pòrtuguez.HOSITA, cançonetisla hespanhola.
AHT1Í, MUSICA, FLORES

Orchestra dc tziganos, spb a diioc-fio
elo professor brasileiro ERNÇSTO flEIlY.Na próxima sciiialiMutraa e monumell-
taes esticas tle 1° oG3fc.

Sienões Serra
Fará um trabalho novo a

Duo, alternando côm Francis-
co Cruz.

Tarde alegr©. AOS
ITOUROSIU,

Recitas da despedida da companhia
V1TALE

HO JEz=ZZ-:=z= HOJE
Sabhado, 18 ele novembro, ás 8 3/4 i

da noite
Primeira reprosentução ela lindíssima

operela em tres ai.los, do' Lco Slein oCarl Lindcati, musica de ÉD. EYSLEll

SANGUE DE ARTISTA
A maipr coroa dc gloria tle ÍTALO REU-TINI. Brilhante desempenho dc G1UL1BTACliSTI e MARIA. GIOANÃ. Toma pàrtítoihi o companhia.
fléslümbiiuilissimn ntoiitágom, Bnllutos extraordinários. Guardá-rouíí

THEATRO RECREIO
mmmm^^ RIO DE J A N El RO |

Cinema-Theatro S. Josól <««—«-

ipoca. Rlqulsslmosàccuarioa.
Bilhetes á venda, ilu' 1Q da manha

Çd« tiiide, ní^vjnjtíí,\\[o
M

iiidUlUg Bruiiçoj cató
Q.à'.138.Ter«pÍl»n«ifâí.

Companhia ,^
Tournúe si Crcinijila «1'Olivcirã

ALEXANDRE AZEVEDO -

HO J E rzüzzz H O J E
A's 7 3/4.-I)uas sessões — A's 9 3/.1

qitANDldSO E.XITO
A notável peça em tres aetós, de JOÃO

DO ItIO

|eva|
Eva, CpMlLDA I)'0L1VEIRA j Jorge.

ALEXaNDRE AZEVE11Q. b
Moveis da Marconiiria Brt-siltjira.
Amanhã, ce malincc s. ás 7 3/4- e 9 3/4-"-ÍjVA, -
Segunda-feira, 20, grandioso fcslivalartístico do aclor ANTÔNIO SERRA-

1« §ess6o-0 AGU1A-2? sossüo-0 CA-NARIO,
pia 24—ei Prcmiòrc » da opereta^-A

DUOUBU DO DAÍ, TABAHIN, Proihco»
nWa, CREMILDA D'OLlVElhA, Èstliia

Empresa 1'aschual Segreio
Companhia nacional, fundada em 1 de

julho de Itlll-Dirccçao secnica dòaclor Eduardo Vieira—Maestro directorela orchestra, José Nunes.HOJErzrrrrrHOJE
18 ele novembro elo 1916Tres sessões - A's 7, 8 3/i e 10 1/24n_, 5» e O rcprcsontnçõcs da ma-gnilica revista cm dous íictos, sete qlia-ilros c duas apothcoscs, original dos U-nhúcidus jornalistas Cândido elo Caslro oOiluvaldo \iaüno, musica dos inspirados

fi ^Pe te é *'obe''10 Su"

DA' CA' O PE

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & C.

Grande companhia italiana de operetns
CAHAMBA-SCOCNA.MIGI.IO - Director
artístico, Ciw. E.NItICO VALLE—'Dire-
«içao musical do maestro BELLKZZA

Compèi'cs : Carlos Toitos, no Tiburcio;icllla PorlQ, litt Minervinn.
Grundo snocíâsò ele ALFIlEDO SILVA) Homem, this comíchôgs-.
Brilhunte dósorfinenlio de toda com-

ÇQiaeçnm pola exhiO- espeetaculos ,^. „,..bitao dé fllmj cihci^(tigriiphfcoá
imm • wS "WuWm • »À'CA'

1-IOJE-A's 83[4 -HOJE
Festa artística de MARIA IVA.NISl.Nona recita de assigiiãtura-r-Primeira re-

presonlaçilo da operela

A VIUVA ALEGRE
Anna Clavary, MARIA 1VANISI t Barão

^Jl-vl'1 10.NSALV0; Danilo, WALTERGRANT; Nipgus, ENRICO VALLE: Ca-millo, G. Pftsqilini, Yalcntiiia, NELLVGARYjOIga, A. IIAIIATEI.I.I,
01 lenor PASQU1NI dosemponha apartoelo Camillo por especial delerencia paraCom a empresa.
No intervallo elo

festejada cantara : .< Mari-mnii
acto para o 3-, a

-•¦ firi • (em ita-nano); « Te quiero B (em bcspanhol),et Faeíp triste j, do Neupart (cm porlu-
guez) e uma cancác biasllelra.

CABARET RESÍluilANf 1)0
CLUB DQS POLÍTICOS

RUA DO PASSEIO N. 78
0 mais chie c elegante (lesta capital—Reiulcz-vous da elite carioca. /
CONFORTO, LÜXÕ, ARTE, UELLEZA

HOJE HOJE
A's 11 horas

18—11-910—Grande siicccsso de NI-N0N PERL0R.
ÍNEGUALAVEL suecesso da « troupe ddc artistas sob a direcção do elegal\lc dá-Ijilrotior brasileiro (uiiicu uo generoUUl.lÒMORAES.
FERNANDA BRIAND, cantora á voz.
LA FLORV, cantora ilalo-francefa
0I.GA BRANDINI, estrella ilnlIatVíi. .
ANITA BOSCHETTl, excenlrico italiana.
N1N0N PERLOR, caiilorii franceza.
Todos estes artistas sàg cplilratatlòs ÉX-lusivamente pola ojiipigia, A. PAlllál d C.
Orchestra de tnigálíbs sob a eltrccçut»elo popular maestro PlCK.MAN*x.
Brevemente^- GRANDES NOVIDADES

a chegarem de S. Paulo. Sureprsasi

*d.-.-.-'.Í A


