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Ecos e novidade
fl que iJ hom dura pouco.,.

,, Sl iihhIiii iicunlcco mnis nu menos cm |ml,i
parle, que não gg dirá ilo lirasil, uudu mio hn
uu-iihiiciitw o Uiplrlto du ptri.i-vcriiiiçn ',' Voja»
si-, pur exemplo, o ca-io dn Caixa Keoiionilcn,
Ilu íiiiini'1 nlnis crmii liiiuiiuci-jis c justifica-
illsí.liua, ns reclamações ciillim u uii>ro,sldud.«" miii»

!u
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«Io M-ivIçn 11, -lc csliiliclcclnu-iilo. sendo mui
ins w>..-, necessário quu to perdesse um dl
Inteiro pnrn nli bo fn-cr liinri simples retirada
«ní mcMiio um
Importava mm
ou mesmo um iloposllo, Niiníuoni, porem, t>e

usBiis reclnninciics... rui proo"
mi que. 11 ciuiciirrciiclii ilu alguns bancos estran-
jfolron e nnclonnoH. iulclnudo oiioruçuus ilu cou»
tas corrciilcs liiiiit.ula-,, obrigasse u governo a
t-iiearrni* a «sírio a situação precária cm que fi»
«mi n Caixa Econômica, quasi i'ih moucas, com
o seu movimento reduzido dc muilo mnis da«meliuli . I-Má claro quo ninguém queria so su-
jcllai- á morosidade e i'i rol lua dn Caixa, quan-
«lo cm poucos minutos os bancos despachavam
os Kcu.i comiiillteiitcs,., E foi por isso inicia.
«Io um movimento do nclh-ldndo na Caixa,

• tihrlndoMí novos "gulchets", niignicnluiido-sc
«, numero de funecionarios, dlsponsiiiido-so for

l';niilidiides imiteis, parn miilur rapidez no ser-
vivo, 1' o resultado dessa ncllvldnda e desses
jiiolhornuioiilos cvidcuciou.se. logo uo enorme

, iiiignicntii dc depósitos que os Jornncs tciu no-
llcindo,

( Mas, jiilgniulo-se agora sem concorrcncln, por
«Mtiisti dc uma certa descoiifliiiiçn «juc muita
gente nutre cm relação nns bancos das naeio-
jialldndes helllgornntes, niuilos «tos «pines rc-'«lii/.iriiiu ns taxas de juros nus preços mínimos,
.1 Caixa Kcouoinicn vau piiiilnlinniiiciile volliiu-
«Io á incnia morosidade c á nicsiiia rotina nu-
ligas. Ini cavalheiro du respeitabilidade nos
COnloil que ainda na terça-feira gastou Ioda n

. tarde - - mais de Ires horas — ii espera «le uniu¦ retirada, pontuo o funccloiiiuio encarregado do'pagamento quasi nflo parava tio "guichet".
Esse mesmo cavalheiro nos suggcriu uma pro-

jyldeiicia muilo acertada para a Caixa; a crea-
ção de um "guichet" especial paira pngninen-
tos complicados, em virtude de precatórias,
seiileiiças judiciacs, cto., c cujas formalidades
Unham quasi todo o tempo du pagador.

Quer seja estn ou qualquer outra n medida
n ser tomada, o que c Inucgnvcl è que a gc-
i-encia dn Caixa precisa agir de verdade para
«pie esse estabelecimento não caia na rotina c
jlO relaxamento dc outros tempos...

"* •¦• n í -
« 1*

Os nossos prezados collegas «la "Noticia"
publiiatuiu lioulein uma nula cuiniiieinoruti-
.va do onnivcrsario da morlu .Io grande dia-
jiialurgo ••argentino" Florcni-io Sanehez c"que durante Ioda a sua nclividadc de cs-
críptor dramático teve sempre uniu grande
prcoecupação : — ser excliisivaincnlc na-
cional."

O Sr. dcpulado Rafael Cabcd.i no* Içlopho»
nou hontem mesmo, mas já á hora em quenão podíamos fazer a rectifiençã .«, rreluman-
do para o liiUjil, piii-n o llio Grande do Sul a
gioii-j de ler sid» berço do guinde dr.imalur-
go argciiliiio. O Sr. deputado Cnboda necres-
cenloii que a Florenclo Sniiclioz aconteceu o«pie tem acontecido a niuilos outros br-.tsilei-ros illuslrcs, inteiramente desconhecido:;:
emigrar pnrn ganhar a vida em terra alheia.
Floreiicio Sanchcz emigrou parn Buenos Ai-res, fez-se realmente dramaturgo "iirgcnli-
Jio", ;:c,n nunca ler comtudo renegado a sua
condição nè briisilclro;

A CONFLAGRAÇÃO DA EUROPA
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Novas noticias da guerra
HO

A ITALIA NA GUERRA

Ao loiifjo da (rento

ItOMA, 19 (A NOITE) — O intimo commu-
nltndn do gi-iu-nillitt.imii Cadorna Informa quo
«iu auHlriaciiN, ili-puntln momentaneamente de
forças superlurcN, atacaram »* mis.ah poulçiirn
a li'«Hli« «h« Vcrtullihati. Itcciiiiiiioti um pouco,
mu» loiro vai 1,1'iiiildu, couri-nlrundo o fogo do
tildai uu iuihmih liuli-rluN nuiiucllo ponto, ohrl-
K.iimiíi a inimigo a fugir dcxordcundnmciitc,
abandonando no caiiipn «Io ncção om kcuh mor.
tos e ferido». Tlzcmos lambem nlgun. prislo-
nclros.

1'tmr. nota official, também emanada do
Quarlcl»Gcnvral, diz quo a prova ««vidente da
Mingrcnta destruição do unia grande mns.ui
nuolrlnca, a II do corrente, £ quo durante un
«piTíiçõi-s pura n rtcuiiijuliitn succcsalva das
tiinchclrag perdidas naquelle diu, a 15 do cor-
rente, oa prisioneiros ali «upturmltiH pcrlcnclum
nos novos biitiililõcH, npr«««Hiiilumi'iitt« trazidos
du Shopnss para substituir os morto* no
dia II.
Mais irrcdcnlos libertados

ÍIOMA, 19 (A NOITE) - Inforinain de
Turim :•'Chegaram honlem a esla cidade 1.700
italianos lrredcntos, que tinham sido opri-
sionados pelos russos quando combatiam ao
lado dos austríacos. Entro ns prisioneirosciicoi»tram-sc 15 officiaes, incluindo dousmajores.

A população rcccbcu-os com calorosas nc-
clamnçoes, O prefeito discursou, sniidando-os
em nome da pátria e da cidade dc Turim.

Os jornalistas entrevistaram os officiaes
agora libertados. Dizem que o vapor que os
conduziu da Itussiu atravessou o mar do
Norte com toda n precaução, por causa dos
submarinos allemães.

Um desses offieines, mutilado, encontrou
nn estação o cspernl-o a mãe. A scena quese desenrolou quando os dous se encontra-
ram foi muito commovcdora."

O crime dc Padua

PORTUGAL C A GUERRA

As liopns Ue Tnncos
J.isiio.., 15 (llnvns) — As tropas concentra»das em Taiicog estilo so recolhendo nus resne»ilivti*. quartéis.

A DEPORTAÇÃO DOS CIVIS DA
DELGICA
—*******

Novas violências

FassítS.2 Tíor \
Mars.e-ga pura na.a 5 Biscoitos Leal Santos
Oves freseos )

•*a*c**

HOMA, 11) (A NOITE) - Informam de Pa-
«lua que continua a peregrinação ao cemitério
daquella cidade, onde fornm sepultadas ns vi-
climas do bombardeio dos aeroplanos nus-
trincos,

Muitos cadáveres ainda não reconhecidos
não foram sepultados.

ROMA, 10 (A NOITE) — Continuam a che-
gar aqui protestos, vindos dc todos o.s pontosdo paiz c do exterior, eonlra o ataque dc Pn-
(lua pelos aviadores austríacos.

Também chegani de toda ri parle donativos
para us fiuullius das victimas. Um •iiiunynio
enviou 5.000 liras.

Já sc reconheceu o identidade de todas as
victimas, Nove familias, com o total de 28 pes-soas, foram completamente miuiquilndns e ou-
lias dez familias perderam, no todo, vinte c'•iuco pessoas.
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NA FRENTE OCCIDENTAL' '

LONDRES. 10 (A NOITE) — Informiicrfes
aqui rm-lildiiH o dignas do todo o credito dl*
jsem quo u governador ailemão da Uclglrn,Iiuiiiii de lliNsing, Jú enviou paro a Allcmunlin
30.000 IhIkiih e as lista* «lu civis iinnotnilos
para iiinrclinrem ú primeira voz nttinue aÜ0U.000 nomes. *

A iiiunielpulidndc do Tournal, quo no oppozao reconseamento dos xtus munlclncs, fuimultndu vm 20.000 murco* diiiriamvnlu ntéquo Hcjum plonamonte cumpridas as ordens«Io govirnndor gornl.
Do Ilnyn annunciam quo foram deporludi»

para a Alloniunhu, na quarta o qulnta-fcltadesta «emana mui» 40.000 belgas. As inulh*.res, (leHfsporndns pela deportação do seitamaridos, pui-a, filhos c irmãos, ntiram-sc nafronte iIiim Ircns que os lovom. Sabe-se Iam»bem quo os deportados espalhados pelas f».orlais allemãs ho recusam a trabalhar
O "Tclcgronf", do Amsterdam, commcn»tando eslas noticias, diz: "O mundo ircmc«lo Indignação por esta monstruosidade Atéparece que Nero resuscilou o esti unora do.vernundo a Allemanha". *

NA RUMANIA
nin»

Os allemães na Transylvania
IjOXmtKS, 10; (A. A.) - O conhecido jornalllie limes diz cm sim edição dc hoje. «me

os allemães csláo sobremodo e com grandeactividade sc reforçando em toda a Ünlm daTruiisyl.viiniu, o que pódc vir u se tornnr evidenteinenle perigoso pnrn a resistência dosrumaicos, os quacs não tendo os elementos cos preparos militares indispensáveis pnrn con-trapor aos seus inimigos, vcr-se-ãò finalmenteforçados a abandonar as suas pòslcõiu, 
'

Depo; tados de Tourcoing

mmfc DE lESCANDAÍLOS

Os viios piis fe
npâ da m
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o caso dos alumnos
qCollegio Pedro

«ar —

r Felizmente não se reproduziram as scenas
, «tio honlem, na rua Marechal Ploriauo, cm «pie

alguns aliiinnos do Collegio Pedro 11 pratica-ram .dc])i'cdnçõcs em casas commcrciaes. As
iirovideiicins da directoria e repulsa da maio-
Si-ia dos collegiaes foram o correctivo áqucl-
jlcs que se esepteceram levianamente da fôrma
por que se deviam conduzir, A' tarde, hon-
item, recebemos a seguinte carta do Dr. Arau-
jo Lima, director do collegio:

i 
"A* illustriida redacção da A NOITE. —

'rcuhoriido pelo modo genlil com que essa
iiòlirç redacção houve por bem tratar o Col-
jlegio Pedro II, sob minha obscura dirceção,
a propósito de um incidente oceorrido entre
aliiiniios ili, Collegio e empregados da Alfaia-
taria Globo, lenho a honra de commuiiicai'
«pie esla directoria tomou todas us providen-cias que i, caso exigia, tendo, por isso, rece-
hido a caria jiinla, do proprietário da nlludi-«la alfaiataria, cm que aquclle cavalheiro sedccliu-a lolnlinenle satisfeito com as medidas
postas cm pratica. Sou, com a máxima cou-Bideração c respeito, admd. inuiío obrigado.
>— Araújo Lima."

Esta carta eapeava outra, do Sr. Mario Fer-Veira, dono da alfaiataria Globo, ao Dr. Arau-
Jo Lima, uesles termere :r "Exmo. Sr. Dr. direclor do Collegio Pe-
jJro II. — Venho por esto meio declarar queJico inleii-aniente satisfeito com as acertadas
providencias tomadas por V. Ex., a quempeço a bondade do não dar qualquer castigon alumnos que, cm conseqüência cia sua pou-ca edade e inexperiência, foram levados, nãoíi uni acto conileninavel, mas a unia brinca-fl.éirn de máo gosto. Sou de V. Ex. erd. obg.fc- Mu rio Ferreira, "

-*SSQ**m.

A siluação visla de Berlim
NOVA YOKK, 19 (A NOITE) — ltadiogra-

pham dc nerlim:"O communicado nllemão de hontem de nol-le, diz que n aldeia de Gommccoun, que for-mavu o saliente mais avançado da frente alie-
mu do Ancre, viu-se envolvida por nuvens de
liazes nsphyxianlcs. Depois, os inglezes bom-bardearam intensamente aquella posição, «les-de leste dc Hébuterne na direcção do sul c ata-caram violentamente deante de Serre e cmtoda a extensão dn linha «le Gucdecourt. Cer-ca «lo meio dia, os inglezes repetiram o ataquee conseguiram penetrar num ponto. Os franco-
iniílezes catão bombardeando a frente allemã
com os seus canhões de grosso calibre."
K'o sector francez

Dr. INrucn.ladc McH
jli. 5, ás 8 lioras. — licsiil. Allonso 1'eiiiia ri, i'l

M v Uiinvci
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á se iam os com-
busíores

Não c dc agora que os combustores dclllununaçao publica vem soffrendo com aaudácia dos ladrões.
lioje foram presos os indivíduos: Ma•noel.Gonçalves, Cenesio de Maçalhães c

te°ida'iSI,Val CJUa,Kl° '«-«Mos «ímiezes desatarracliavam os metacs de diver-

(S.içtnC^C!ll„1,.!,,cloi„l?ara 
a; clclegacia do G°

tuados.

PAltiS, 19 (Havas) — Communicado official
de hontem, á noite:"Ao sul «lo Somme sustámos uma tentativados allemães contra ns nossas trincheiras n lês-
te dc Berny, atacando-os a granadas de mão ea tiros do barragem,

Nos outros pontos du linha do frente, canho-neio inlermittcntc.
Aviação — Durante a noite de 1C para 17 osaviadores francezes lançaram 57 obuzea nocampo dc aviação tlc Goluncourt (Oise) e 22no dc Grisolloa (Aisnc).
Os aviões navaes inglezes bombardearam asusinas electricaa c os aroenaes de marinha deOütendc, lançando cento c quatro obuzea so-bre esses pontos. Os molhes de Zccbrugge fo-ram egualmente bombardeados pelos mesmosapparelhos, que voltaram todos indemnes â suabase dc operações.

No sector belga
LONDRES, 19 ( llavas) — Communicado do

general Tlaig:"Apezar do máo tempo, as nossas tropas con-tinuam a progredir ao norte e ao sul do Ancretendo já nttingido os arredores de Grancourt.J
Até agora arrolámos 258 prisioneiros,Grande actividade aérea na frente inglcza.Cinco dos nossos aeroplanos travaram comba.te com oito apparelhos inimigos, abatendo umdelles c pondo cm fuga os restantes.
Em outros combates derrubámos sete aei'o-

planos inimigos e perdemos tres."-
No sector inglcz

HAVRE, 19 (Havas) — O communicado òf-ficiat belga annuncia que no correr do dia dchontem, houve apenas fracos ducllos de arti-iliana nos sectores de Dixmudc, Stec-nstractee Hetsac,

A PIRATARIA ALLEiVU

LONDIU-S, 1!) (A. A.) - Da cidade delourcoing, nn Bélgica, os nllemães deporta-ram .100 belgas, tendo o governador militar daUclgica mandado castigar barbaramente umdesses infelizes.
Por esse motivo os deportados sublevaram-se, lendo as tropas dn guarnição ahi os espiu-

gnrdeado . Ficaram feridos 10 belgas.
Depois disso, a cavallaria allemã atacou ogrupo de sublevados, prendendo 50 delles. Con-seguiram fugir ú sanha dos seus perseguido-res 20 dns victimas dá prepotência e barbariamilitares das autoridades allemãs na Bélgica*;

'*** -Cl«&»—ctta» -_,

NOTÍCIAS DE PORTUGAL

Temporal em Lisboa — A unifica-

ção do pãa
LISBOA, 10 (Havns) — Desabou hoje sòftreesta cidade um temporal violentíssimo. LgHa noticias de prejuízos mnterines.
VOUTO, 19 (llavas) — Os manipuladores -»^e

pao realisam boje upi comicio parn analysaro recente decreto relativo á unificação do ívi-odo pão.
«tão*-

EM TORNO DA GUERRA /
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A falta de papel na Inglaterra '

: LONDRES, 1!) (A NOITE) -" Os jornaesinglezes começaram a diminuir o formato eo numero das suas paginas, em coiiscüiieuciada falta dc papel.
As provisões na Inglaterra

NOVA YOllK, 10 (A NOITE) ¦- Os jor-naes de Berlim dizem que o syslemn de car-toes, agora introduzido na Inglaterra, nararcgiilai-isar a distribuição dc viveres, comona Allemanha sc faz ha muito tempo pro-va que os próprios inglezes reconhecem queos nilemaes são muilo mais previdentes, fícm breve toda a Inglaterra reconhecera queo systema ú bom, embora elle seja rillemãòí
'1 iTtfn- ign. 

NA GRÉCIA
A esirada de ferro dc Larissa

o policial, foram ahi devidamente au-

KOGUEmA.em fieral ¥cura ° ®Límm

c «Machico» escapou
LISBOA, 19 (Havas) ;-; A estação eííi telc-graplua sem fio de Marrocos recebeu um radipgraruma de bordo do "Machico" anmin-ciando que o vapor tinha escapado á persegui-çao de um submarino nllemão.
A noticia foi logo retrausmitüda pnra estacapital

LONDRES,^ 10 (A NOITE) - O correspon-(lento do "lenips" em Athenas lelegraphaanunciando que os alliados tomaram contadc toda a estrada «le ferro de Larissa....Os- -governos—aluados—resolveram- -dnr—rrmn'
compensação ao governo grego pela requisi-çuo dessa via-ierrea,
Mais soldados para os venizelistas

LONDRES; 19 (A NOITE) - Sabe-se te-rem partido honlem dc manhã dc Athenascom destino a Salonica, setenta officiaesgregos que se vão .imitar ao exercito venize-lista. Com estes officiaes partiram lambemselecentos soldados. -«««utui
«teta», i'"""'"¦ ¦¦' ' ********
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A Saisde da Mulher §
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A ntmlyso «Io nrroiuliiinonto «ln Uslim' de
Asphiillo dn 1'itIVÍIura, por (|unlqiier pontodo visla que seja encarado, deixa patente a
falia do regularidade por parlo «In alta uulorl»
«Indo «Io município. Antes dc cITccIivaih a nc-
goclatn era preciso o proiiuiicianieulo do Cou-
m-IIio Municipal, a opinião do consultor júri»ilicn, a minuta «lo contraio poi' esle lavrada
o n palavra pelo menos de íuim das reparti»
ções municipaes, a Directoria dc Obras. Para
que se aquilate «Io desembaraço com «pie essa
transacção se encaminhou passamos a expor
ns minúcias do oceorrido, pnra o caso especial-
mento chamando n nltciiçáo do Sr. presidente
dn Republica, interessado, sem duvida, pela
moralidade do seu governo, de «pie & agonio
da immediatii confiança o administrador do
Üislricto 1'cdcral.

O Conselho Municipal não foi ouvido a res-
peito, li' claro que não nutrimos a convicção
dc que, deliberando, sc pronunciasse contra-
riiimeute. O Dr. Azevedo .Sodré c o poder le-
gislativo du cdilidiide estão tão identificados,
por intermédio du Sr. Mendes Tavares, «íue
paga as numerosas o escandalosas nomeações
que obtem com a apoio incondicional dos lc
gisludorcs desta cidade, «juc, siippor qualquer
manifestação cm desuecordo com o governa»
dor dn capital, seria acreditar em umn utopia.
Ivm todo o caso pro ou contra seria uma deli.
beraçãn do poder competente, exigida pcln lei,
Além disso agitada a questão no meio legisla-
tivo, publicados os pareceres das commissões,
iniciado o debate o caso se tornaria publico,
podendo ser combatido ou defendido, em vez
dt- occiiltamcnle marchar nas dobras de cal-
culudo segredo, para irromper de chofro.
Quando o esforço da nossa reportagem des-
yendoti o oscnudalo, já do gabinete do prefei-to, para evitar naturalmente a interferência do
palácio do Cattele, se aniumciavii que o «les-
pucho favorável estava lavrado desde a vos-
peru.

A opinião do consultor .jurídico lambem não
foi solicitada, o (pie vem acontecendo desde
que o Dr. Azevedo Sodré assumiu ns redeus
do governo du cidade. Entretanto, o decreto
li. 301, dc 11 de agosto de 1902, c o decreto le-
gislativo n. 1.053, dc 8 dc novembro dc 1905,
eom ns disposições ciifeixndos no art, -130 da
Consolidação das Leis c Posturas Municipaes,
estabelece entre as seis nltrlbuições daquelle
funceionario a seguinte, exarada no paragra-
pho 4": "Informar sobre a alienação, permutn,locação c arrendamento de bens municipaes".

Si o, seus esclarecimentos não foram expen-
didos, como exigiu a disposição citada, muito
menos a minuta foi lavrada por seu punho,
pnia üVilnr obscuridade na confecção das clau-
Bulas do contraio, para acnulclur o.s interesses
da Prefeitura, para evitar o desdobrar dar, chi-
canas c recursos reprováveis, para cunipir fi-
íialmenlc o decreto n. 987, «le 21 de outubro
de 191-1, dando regulamento para a secretaria
do gabinete do prefeito, que, no paragrapho
õ, do art. Io, estabelece como dever dn secre-
taria: "Lavrar os contratos celebrados sobre
os serviços cominuus a todns as repartições da
Prefeitura, mediante MINUTA CONFECGIO-
NADA PELO CONSULTOR JUIUDICO e appro-
vailn pelo prefeito, depois de ouvido um dos
procuradores dos Feitos du Fazenda' Municipal,
que formulará as cláusulas jurídicas que jul-
gar convenientes". Não obstante a clareza in-
shphisinavcl da exigência mencionada foi en-
carregado dc redigir a minuta o Dr. Durão,
director de Obras, que por fraqueza c gratidão
pela conservação dc seu filho em um logar da
Prefeitura não se recusou a essa tarefa, cm an-
lügonlsmo com o parecer da própria reparti-
cão de que c chefe.

Não sendo observadas as tres formalidades
da lei restava ouvir a Directoria «le Obras. A
papelada foi entregue ao Dr. Durão, esle a
passou As mãos do sub-director, Dr. Tobias

; do Amaral e esse funceionario, em considera-
ções sensatas e honestas, mostrou todos os
inconvenientes do arrendamento. A esse pa-rocei" não foi contraposto outro. E o prefei-to assignou o despacho favorável I De modo
que são despresadas tres exigências da lei, a
repartição consultada em obediência ti quar-ta c ultima obrigação legal opina contraria-
mente, não lia uma palavra a favor, e o pre-feito, sobrepondo-se a tudo e a todos, toma
a responsabilidade de cffccluar o negocio, af-
froiilaiido a opinião publica!

Apreciado o lado legal da transacção, e sem
tempo paru a apreciação de todas as desvan-
tageus para a municipalidade com a realisação
do arrendamento salientamos que, havendo ocontratante requerido a entrega da usina, me-
diante o aluguel mensal de 300?, o gabinete do
prefeito entendeu desfazer a riíá impressão
causada pela divulgação da proposta com a de-•clnração de que a mensalidade seria dc Cü0§.
lísqucceu-se, porém, de declarar que, cm rcqiie-
rimento apresentado nos últimos dias da ad-ministrnção do Sr. Rivadavia Corrêa, como
deve constar dos protocollos, houve quem se
propuzesse a arrendai- o estabelecimento por1:200$ mensaes, obrigando-se além disso aconsU-uir-o-calçamento c a proceder a conser-
vação por preços inferiores aos actualmèntd
adoptados.

Convém ainda notar que o negocio, embora
o contrario faça sentir em suas explicações ocontratante Américo Lassance, é uma ver-dadoira pechincha, pois, além de afastar aconcorrência desse estabelecimento por peca-sião dn terminação do seu contrato de conser-
vaçao do calçamento, a findar em 12 de outu-bro de 1917, permitte que o requerente possadispor de todo o materinl du usina, inclusive
cinco carroças chatas para a conducção do as-
phaltó e um excellente compressor, que cos-
luma ser alugado a 20?> por dia, podendo só o
aluguel dessa machina dar para os' Güüíji com queio Sr. Américo Lassance tem de effeetuar todos
os mezes o pagamento do aluguei á Prefei-
tura.

mu © a 'BAN
***************************
**************************
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SOLEMNIDADES DIVERSA
NO roi.i.t:iii(i MILITAR

luia das cerimonias da bandeira que 10
rc Miram dc maior Inillm v onlliuilnsmo foi
Som duvldii o que io ivaliuui uo Collegio Ml*
111,11-, Cedo já ora grande a alfliicucla dc ca-
vnlliclro», senhoras u militares, que ali foram
para asstslll-u, de sorlo que ii hora dcU-rinl»
nada para o inicio o ynito utili.-i,, du cnlle-
glo Unha Iodas as muis di pendência*, replc-
Ias, l«'óia, no pnlcii, mio era incutir a «sslh-
leiiela dc populares, a quem o direclor do
collegio, o Sr. coronel Dr, Alexandre Leal,
inundou dar enlruda franca um portões do
estabelecimento.

Ao incio-dln, o coronel Alexandra l.cnl, |o»
doado pelo seu secretario, capitão l.ui/. Qo»
mes Ferraz o cercado dus demais officiaes do
que sc compõe o corpo administrativo do col-
legio, hasteou a luinilelin. un «íoiii do ll.wiiuu
Nacional, cxcculiido pela banda do mesmo es-
tabclcciineiilo dc ensino, 1'mii companhia de
guerra composta dc cem alumnos, .uh o
ciiintuiiudo do lenciile instruetor do Infanta-
ria, Mullcr de Campos, prestou coiitinencla A
bandeira, cnulnudo em seguida o liynino, no
que foi (•ulhusiusliciinientc npplaudiil.i.

O Sr, coronel Dr. Alexandre l.cnl iiiiiiulou
ler por essa oceasião o boletim especial n, tiã,
«pie expediu para o conhecimento du collegio.

Após a leitura do boletim teve logar u dis-
Irihiiit-nu de preinios nos llluilllios iliscrlptoi
uo "ijuadro de Honra" do eoi-icnle anuo.

O nliimuo Euclydes Flcury, a quem coube
o primeiro premiu, obedecendo ás etiquetas
dlscipliuarcs, pediu e obteve do direclor do
collegio licença para recitar uniu poesia allu-
sivn á bandeira, o quo fez com outhusllismo
verdadeiramente cominunicativo, sendo vi-
vãmente applaudido. liste alumtio é 111:1 me-
nino que podo ler uo máximo lll nnnos.

Depois du distribuição do:-, prêmios foram
servidos iio.> presentes café, doces c refrescos.

NO TIKO N. 7
No mastro desse tiro, que lem sua sédc nos

fundos do quartel general, u bandeira foi
içada com certa solcimiidade.

As bandas de musica c de cometas, tocan-
do respeclivnnieiile o hyinuo dn baudeiru e u
marcha balida, saudaram assim o pavilhãonacional, uo qual o batalhão de atiradores,
formando, prestou continência, apresentando
armas.

O tenente Escòhnr, seu conimanduiilc fez a
seguir patriótica prelecção, saudando a llíiu-
delra c enaltecendo o civismo que todo o povodeve possuir.

NO TIKO X. 115
O Tiro n.115, que lem o seu quartel ú rua liei-

rão de Iguiileiiiy, prestou lambem as suas ho-
mcuagens ú bandeira, Depois dn cereiiioniu dn
hnndcira, assistida pelo Sr. general Caetano
dc Farin, ministro da Guerra, seu ajudante de
ordens, capilão llicardo de iierredo, represeu-
tando o general Fcliciatio de Moraes 0 repre-
sciítnnlcs do Tiro n. 7 e dos atiradores da
União dos Empregados uo Goihmcrcid, teve lo-
gar a inauguração do retraio do Sr. general
Caetano de Faria, no salão dc armas do mesmo
tiro, orando por essa oceasião o Sr. tenente
Uarbosa Lima, e agradecendo o general Cada-
no de Faria, que também dirigiu ús praças que
constituem o Tiro n. l!õ palavras de louvores
pela boa organisação que se nota uu mesmn
corporação. Retirándo-sc o Sr. general ihiiiis-
tro da Guerra da sédc do tiro, esle promoveu
cm seguida unia passeata pelas principaes ruas
da cidade.
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raw^ig^ LITERÁRIA
Mario da Veiga Cabral- Combenâlo
dej^orografig do Brazil. Hermes Fon-
{es - Juízos Efêmeros. Ev. Backeuser

-- Os cristais

In- %*:, T0m,.d-e ohViVi 'J'10 «negavam .ama seguiu u edição e anunciavam esta ulli-hn com,, 
"correta c aumentada»" Parecia-

feu fc a,sso -un? «on^aisao, porque a

de in-
do au-• ;.»,iic.u ucaiiis,

líte Pómpcirnlífe litçrari0s- n,íllcIe «Mcid
lime díVif r c S1rmi,re recomendável por-
mái Ju ° n*pl,cn'?• chegar-se-ia, 'cm

bcõn, L '"'""'"yel de pensamentos, condea-8<iç5q .quo_ loi-uan* « jei|Uf4 Migwt**, ''

íiamaçio como umn regra. Ha snb
fclsc Inila de livros didáticos ouíorn ações, n necessidade freqüento di
;ai'.c.ilai- o numero destas. d<

l Com o livro do Sr. Veiga Cabral  Cnmpendia de Coroarafia do Brazil - ha, eh?ra
WmSSÒ" ae°essidí,(le «íe diniiniliçàbrque

O livro 6 excelente.: Ustá escrito com mui-ta clareza o método. Preenche realmente o
ÜniL*-"'* f01;*?"0 ,os bons compêndios de Co-rografia do Bl-azil não são muito numero/os.

Todos conhecem o cazo do Moreira Pin-to que dedicou uo estudo dessa maleria «jua-
ILi i. 5Uíl V1(ia e> *or íi"). deixou umaobra muito imperfeita.¦¦

um^vnnl^'11? ?ra Ym «.rn"d? trabalhador,
«^„g a"de }""íador de materiais, si assim dêpode dizei'; jnns absolutamente ametódico.
nrtto^tJtfmnaW? «u»*<-r°--"s "e vários

n n ;.'-iacolb-la"as lodus* stm s"Jeita-]as auma critica rigoroza.
1^-P^j-^lÉMSaP-auii lh* iuer*m, eom Un-
#<¦» *VM7m*\** " ' -^

Mas, cm todo cazo, ele foi um nrecnrsn,.Facilitou o trabalho de outros P ."1S.p1-;

Hn, porém, alguma cousa de mais grave no
meio dessa vergonheira. E' que faz parte da
usina lim lahuralorio de analysc, o unico queexiste na municipalidade paru a fisenlisaeão
do serviço, para a verificação da qualidade 

"do
asphallo, paru o exame da sua dosagem, paraimpedir que, não só o Sr. Américo Lassance",
como qualquer outro contratante empregue
material inferior ao contratado. Ora, arren-
dada a usina, entregue ao Sr. Américo Lassan-
ce, arrendatário, fica o Sr. Américo Lassance,
contratante do calçamento e da sua conserva-
ção, livre desse elemento de fiscalisação, tanto
mais quanto, conforme se verifica da sua carta
niitc-hontem publicada pela A NOITE, o ven-

"SaBBJEBg

NA PKEFEITÜRA
Teve excepcional brilho a festa realisada

na Prefeitura; que sc achava decorada com
apurado gosto. Foi uma solcmnidadc tocuu-
te, qüc leve a ussistil-a, além «Io Sr. presi-
dente da Republica, sua casa militar c o
prefeito, os Srs, ministros da Guerra e da
Marinha, director da Instrucção, altos fun-
acionários municipaes e nolnvel numero dc
familias. Nii rua José Maurício eslava posta-da uma companhia do Collegio Pedro II, que
á chegada e á salda do chefe do Estado pres-lou iig continências dp cslylo, No palco iulc-
rior estavam cerca de 500 alumnos das esco-
Ias municipaes, áliimiios do Instituto Ferrei-
ra Vianna e a "bandeira" dos "bdys-seouts".
O Sr. Wencesláo foi recebido sob" uma cliu-
va do flores atiradas pelas creanças c ao som
do hymno nacional executado por uma ban-
da dá Brigada Policial. Tres minutos rinles
das 12 horas, as alumnas das escolas inicia-
iam o hymno ú Bandeira, de modo que, ao
badalar do meio-dia, o Sr. presidente da ile-
publica içavn o pavilhão nacional por entre
ylbrautcs acclamações, findas as quacs falou
o Sr. Haphael Pinheiro,- cujo discurso meie-
cen fartos applausos. Foi depois cantado o
hymno nacional, seguindo-se interessantes
exercícios pelos "boy-scouls", que deixaram
na assistência a melhor impressão. Houve, aseguir, distribuição de "bonbons" ás crean-
çàs, rcliraiido-se o Sr. Wencesláo com asmesmas homenagens com que foi recebido.

NO CURSO PROPEDEUTÍCO
Ao meio-dia, após ser içado o pavilhão na-cional, cffcctúour.sè uma sessão civica tendosido pronunciados vários discursos nllusivosii cerimonia. Estiveram presentes diversos

membros dos corpos docente e discente.

lui-oso industrial pretende manter fechada ausina, aehando-se até disposto a depositar nchave ilu mesma em nossa reducção.
Haverá, depois du clara exposição que aca-baíhos de fazer quem lenha duvidas acerca daimniornlido.de desse negocio? ij o Sr. presi-dcnle du llepuhlicn, tão cioso do hom nome

do seu governo, que procura procedei- á mora-lisação das praticas administrativas, natural-mente jú tem os olhos voltados para esseformidável escândalo.
i -cias-, ,

Têm causado enorme
sensação as exposições da

J-UOB 
RWAIITIÇA0 lm TELEOIU»

,\o iiieln.dii, om proR.iiçn de grmiilo mimo.ro Isfuiiecloiiaiio», o airwlor geral, D.-.l,oo iililii Wolss, scHiirniidn a- mlrlçiis. Icou i!pavlllmo iiiichiiinl, ..ob cnlorasn snlvn «h« pnl»llins, l-.in t.cguida deu a palavra an nfflViuldo galilnotp, Dr, Washliigioii rinrclti, que Unli mil smidaçiVi iillublvii nu neto, sendo hás»tiiulj appliiiidlilii,
NA PBAÇA DA IIANDEIRA

A piiiça dn lliuuleiia, como nos nunns nn.lerlorós, iiproíotiliiva um nspovlu letiva,
UnndcIrnS) plhurdetes, flores, eu-,, vlnm-io
vm profusAu. Dous coretos foram ali «'iin»slrulilos. ii-nd.i um delles sido ucciipniln nelabanda ih- mu >ica do Circo Spiiu-lli, que foiroalmoiilo a nula alcgiv dc li"!,i a fe ta. ,\nmciu-illii cm ponlo procedeu-so nn hiislca-monto da huiulclra, uniu mnMru ndredo piv-parado, e.\cculundo a hnndn «Io Spluelli oll.vmuo Nacional.

Prcslou giiurda dc honra A lincilcira n '.iro
llú, quo formou cm conlliioiicin, sob o com-mundo do Icnente Álvaro llnrbosn l.lma,

NA POLICIA
Tnnihcin nu Chcfaliira de I»olleln prosloiusohoje hómonuaom ú bnlidelrn, A' hora reglincn»

lal, foi erguida u nossa bandeira ua presençado niuilos fuilCCloimrios «lu policia, cm seguida
a nlgiliiuis piilnvi-ns sobre a coriiiioiiiii, profe»ridas pelo secretario dn policia coronel Da»
11)11 so.

Umn snlvn «Io palmas, da qual compiirlllha-
ruiu tiimbein ns familias da visinhança, quunssistinui u cerlinonia, explodiu uo erguer du
bandeira.

COHMBMORAÇOES DIVERSAS
—• A directoria do Centro de Professores

Primários Municipaes fez hoje, uo meio-dia,
hastear soloiiincmciitc nu fachada dc sun sédc
social o nuriverdo pavilhão, assim coinine-
morando ii fesla du nossa bandeira.

.No palácio ilo Cattele, nn presença do,
Sr. Dr, llclio Lobo. secretario da presidcncliidu llopublica, membros da casu civil c miii-
lar o demais funecionarios, houve n ccrlino-
ni.i do hiislenincnto dn bandeira, bem coiim
nos ministérios e reparliçõcs publicas, cm
presença dos respectivos chefes.N'o Corpo de Uombclros, deante do
comiiiandante e offieialidiido, além do hasl.-a-
incuto solcmno du bnudeira, formaram todos
os destacamentos, cantando as praças o hy-
nino á bandeira. Egual eerlnioiilii rcnllsou-se
em todas us estações distrietues dessa corpo»
ração.

Xo Qtiurlcl-Genernl, Arsenal dc M.u-i-
nha e llrigllda Policial, como em todos os
dcparlamciilüs do Iixcrcito, Armada c Policia
houve ii cerimonia da bandeira.No Tiro ii. llõ, á rua liarão de Iguale-
my, rcalisou-se, lambem, essa cerimonia, for»
mando lóli atiradores que, prestando eontl-
nencia no pavilhão nacional, cantaram o seu
respectivo liyiiino. Um seguida o batalhão
veiu ú cidade, cm desfile.Houve, lambem, cerimonia solcmnc do
hnstcaincilto da bandeira no üremio dos Ma-
chinistas da .Marinha, dc onde depois os so-
cios sairain incorporados a assistir no jura-menlo du bandeira pelos reservistas novaes.X.-i Inspeciona dn Alfândega foi, iam-
bem, com solcmnidadc, hasteado o pavilhão
pai rio.

A Associação dos Empregados no Com-
mercio conimemorou no meio-dia a fesin da
Bandeira, com a presença da dircclorio e so-cios, bem como de suas familias.N'a Escola Padre Antônio Vieira houve.
lambem, interessante festa coniincmórativá
da dala da Bandeira,

Na Escola do Bnngii' houve lambemuma grande festa, durante u qual o inspectorescolar Dr, pomiiigos Mngnrlhos leu um so-neto de sua lavra, allusivo no acto.O Cenlro Alagoano fez lambem umacerimonia especial ao meio-dia, com a pre-sençn de niuilos dos seus sócios e respectivasfamilias.
No odifieio <la ndminlstraçno do- Gor-reios de Nicthéroy o Sr. Dr. Octavio Tnrqni-nio dc Souza, (lircctòr daquella rejinrticiio

presidiu n cerimonia da bandeira c, rodeado"de todos os fiincciorifirios, leve oceasião de
proferir breves e expressivas palavras.No Collegio Diocesano dc S, José hon-ve. lambem, uma interessante fesla. Aomeio-dia os iiluinnos cnntaraiii o hvinuo úBandeira,

Nn Faculdade Ilalincmaniicana rcali-sou-se o haslcnmeiifo da handeirn, com ngi-n-davel projsrainma. Senhoi-ilns cobriram onosso pavilhão de flores, falando nessa oc-casulo o acadêmico Soares Dias.O Centro Civieo 7 de Setembro egual-mente commeinoi-ou n pavilhão nacional' Fi-lou o Sr Dr. Ilonorio Menelil;, cíllllando osalumnos hynuios ,-i baudeira.—~-O Grêmio Nncionnl Beneficente Floria-no Pcixofo fez lambem uma solemnldade OSr. Dr; Ilnul Guedes falou a propósito da ce-nmoiiia,
——No (iiiartel-gencral da Guarda Nncio-nal. bem como nos differentcs corpos deslacapital, houve também, nn presença dc of-ficiaes c praças, a cerimonia dn bandeiraO Collegio Paula Freitas comineinóroiio pavilhão nacional. Ao hasteai---;..' a handei»ra prcslou-lhe coutinencias o batalhão es-colar.

JOALHERIA -ADAMO,

Faliecimentos em Goyaz
ÒO.YAZ, 1!) (A. A.) - FaUeceram nesta ca-

pilai 6 Sr. Odilon de Souza, filho do finadoex-senadpr Dr. Joaquim de Souza, c o nego-ciante Joaquim Rochinha,

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

ELIXIK DE NOÜUEIHA
do sangue.
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Di*. Alfredo I*inheiro - Ç,!^doenças das senhoras, vias miiiariiis. Applica o UM Neo-salvni-sitn. Cons. 7D, iisseinbléa-1- andar. Teleph. Cent,3.CSG. Hcsiil. Sli,. N. S, Gopacabáiui, Teleph. Sul 1.8i'3,

| Ouereis apreciar Do»i c puro caiu?
sõ o ^ápáSsMss

Exames «le sànguèj^aiTBa-iysés'
ca© Eatí-ÜBía, etca

A¦ 1, Y-y.....u uc uuiros.
rüriiid0.Sr-,v«» Cabral, torno * dizer «5muito bem feito. Preciza, porém, ser rcMiÉdo em alguns pontos, não porque eles IX.jam errados, mas porque estão1 redi Idos 

'íe

dãüco 
° lmpr01,rio * ll,u compêndio di-

Assim, por exemplo, dando os limite» doBrazil o autor transcreve os artigo" do trotadode Utrecht • dc outros docuniènlos efi-
Sem duvida, esses documentos são imnni--tnnles para a historia do Brazil; ms érn^umcompêndio de corogrufia o autor se deve limitar a dar os multados.Saber que foi o Dr. Rihgier, chanceler dnSuissn, que Referendou o laudo n favor do"Brazil nno 6 matéria de um livro de aulaioda essa parte de erudição destoa, portantocm um compêndio escolar. i"« umo,
E* o que também se pode dizer, quando oautor cxj|le quem foi o primeiro dirctoi- doslelegrafoT ou quando transcreve, com o nu-mero, a data e a ementa, o decreto que fixoua hora legnl e «jue regulamentou a sua apli-
Tu.<!0,.i^so cslá fora de propozilo cm um li-vro didático. Aliaz, si o autor quizesse ir ntéesse ponto, deveria então ler dado cada unidos atos legais, que creou ns antigas provim-cias, hoje transformadas cm Estados.-

Serin um excesso.
Diz um provérbio francez que lc mlen.r. estlennemi du bien: ãs vezes, querendo-se fazermelhor, nao se faz nem mesmo hem.O compêndio do Sr. Veiga Cabral ê tãobom, t:io metódico, feito com tanto cuidadoque vale a pena expurga-Io desse» acrécinjos!*}d*. **?-»»- aaiâJsiR descabida*. ---—." Z

' Falando das extensões territoriais compa-
radas de vários paizes, o autor, para dar a
precmiiieneia ao Brazil, rebaixa até a Russia.De fato, ele alego que o Brazil tem sobre àInglaterra e os Estados-Unidos a vantajem
de possuir os seus vários milhões de quilo-metros quadrados cm uma superfície conti-nua, ao passo que aqueles dois paizes só sãomaiores que o nosso, levando cm conta suascolônias, largamente separadas deles.

Com n Rússia, porém, não é o que sucede,
porque, desde o extremo oriental da Azia atéo meio da Europa a continuidade territoriale ininterrompida.

Mas cmfim, si a exlensão de superfície po-dc ser uma vantajem, a grande vantajem é ade saber o que cslá... cm cima dela. A pe-quenina Suissa vale mais' que a imensa Chi-ua. l*or isso, Tobias Barreto censurava quenos orgulhássemos dc ter,"cm vez de grandes homens, grandes rios".ltezunio e concluzão: o Compêndio de Coro-(irafiado Brasil do Sr. Veiga Cabral é talvezo melhor de quantos atualmente existem-
preciza, apezar disso, algumas correções.: '

Hermes Fontes reuniu em um volume cro-nicas diversas acerca de variadissiinos as-Stimtos. Chamou ao volume Juízos Efêmeros.
Efêmeros serão, porque a maior parte des-ses nssumtos perderá n sun atualidade; maso volume e curiozissjmo, já pelos conceitosnele emitidos, já pelo estilo do autor.
Hermes Fontes, pelos seus ensaios em pro-za e verso, dá a ideia de um tumulto inicie-clual, <Ie uma efervecencin dc mccidnde, dey.aa, *\* brilho, «uo « idad« ainda pão dei-

Drs. Bruno Lobo c Maurício de Medeiros daraçuldadò de Mediciua — Laboratório dc Ana-lyscs e Pesquizas: ROSAM IO 168, esq. praça'Gonçalves Dias. Tel. do Lab., N 1334.

traído da Reinsta Didática dá Escola Poli-técnica. O oulro é o primeiro volume de umaserie dc trabalhos, que podem quazi chamar-se de vulgarização-. Intitula-se — Os erit;-laisc tem como sub-titulo; fatos c himUe-es.Não se pode dizer que seja inteiramente,uma obra de vulgarização, porque, apezar doludo, nao é inteiramente acessível a quem na-dá saiba de miucrálojia. Itczume, porém comclareza e método o que ha de essencial nossaciência.
O autor começa por expôr um certo nume-ro de latos irrecuzaveis. Simples contestaçõesmas indiscutíveis.
Que é que se pode induzir delas ? A segun-da parto do folheto expõe trez teorias: a duHauy, a de Nerval de Gouveia e n dc Bravals;imostra qunl a parte errônea da primeira ucomo as duas outras podem perfeitamenteconciliar-se.
O livrinho «lo Dr. Backeuser é o primeiro!de uma série de obras sobre o reino mineral.Nada mais natural do quo começar pelo quenesse reiuo s.e pode considerar a entidade mais

perfeita: o cristal.
E ha, com toda a cor local — c 'toda a jus-liça — um clojio a fazer á cxpozição do nu-lor, dizendo que ela é... cristalina, naacepção com que esse qualificativo par.souipara. a lingua corrente: límpida c transparen-'

te. Talvez essa acepção não seja aceita pelaDr. Bnckeuser, «pie se lembrará de numero-
zos crilais que não são nem límpidos nemIrausparenles. Mas cslá subentendido que,quando se pôz ein voga aquele qualificativo,'pensava-se apenas nos critais de rocha.

Com essa restrição mineralojica, o autor
pode, portanto, aceitar o clojio.

Medeiros e Albuaucrauo

xou pouzar, para separar o que passará e o
que ficará.

Ele se queixa um pouco dc que o fato de
o considerarem um poeta talvez leve a lerem
com desconfiança a sua proza. Mas rcalmen-
te, em vários pontos, ele escreve proza de poe-ta, N;io que cie faça essas xaropadas alam-
bicadas, que muitos chamam "proza poeti-ca". Sente-se, porém, em muitos logares, queha uma sup.erabundnucia de imajeus, mais
próprias para o verso que para a proza. Eesta & de uma grande beleza, porque, mesmo
emitindo opinião sobre ocurrencias secunda-
rins, ele sabe dar ú sua fraze uma vibraçãoextraordinária.

Não caberia aqui discutir uma por uma dasopiniões de um livro de crônicas. K aliaz paraque discutir '/ O aulor não faz apostolado.Diz o (pie pensa. A meu vér pensa muilo bem
quando pensa muito mal da estatua de Fio-i-iano. O seu perfil de Joffrc é curiozo e jus-to. Para ele, a dansa sem igual, a daiísa' ca-ratenstiea, acima de todas as outras, é a vai-sa. Opinião bem discutível, sobretudo quan-do a gente recorda que ela data de poucomais dc um século e já está perdendo a suaprimazia.

Mas o que menos imporia cm um livro do
crônicas e o que o aulor afirma: o que se quero que ele sustente verdades, mentiras c para-(loxps, com graça, com estilo, com elevaçãoUe nteias. h Isso Hermes Fontes faz da pri-meira u ultima pájina. Concorda-se ou dis-corda-se mas sempre soh o encanto de seu
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A .f0@r5ncac.ici!) ela Bandeira
f 'A' JjriTuWrft teve tumliciii npolheoses nos'
jponlos mal» retirados «lo centro, nos bairros
(ninis dl-jtiinles. Engulaniiraiii-sc ruas, pra-
(as e 'iinliita e o movlmonlo dn domingo de
'Jiu.ic, A liinle, nuaniuntoii 1'xliaiii'illniirlanieiili',
tomo imitemos observar numa corrida de nu-
ijomovel jioi' toda a "uiii!.".

Por toda a parle havia um aspecto festivo."Mui In gi-ulc nas ruas, ponteadas dc linhas de
in nilclrulns mulllcoros, crcaiiçns, velhos e
nioçiis nau "lollellcs" leve» e vaporosns dos
(l!ns do sol,'•"nlrc Iodos os pontos, o mais alegre, o
Imiils festivo era a prayii ila Dnndolrn; E era
jlislo, no menos pelo uoiiio...

I Jim dona coretos, bandas de musica exe-
lutavam peru» o liyimios patrióticos. Alem
ilu grmviJo coreto dnijüolla priien, foi ImprovI-
üiidn oulro ninls e 11 praça rcgorgltava,'/ A animação que reinava esteuola-so pelas

Uniniedlnvüo» e ..m todos o:> edifícios públicos,uigeiiciiis, Cscolas, delegacias do policia, quar-
Jcls, tvclnnlavn o nurivordo pendfio.

Nu rua União de Igualem**, bem próxima
ffla prnert) havia mais um coreto. Uma ban-
da civil csccutnvu trechos do musicas po-
guilnres.

O cánipii de S. Christovão não sc enfeita-'••a 
ih- bandeiras e pavilhões, mas no campo

1 dc "i....ll)all", em homoiiagem á data, os
clubs Sport S. Paulo c Sul Americano joga-

I *vam uma pnrllda anlnmdii, As galerias, com
ivgiilar numero de nsslslcncla, applaiidiiiiii

, ícntlui-iasníodas os bons "liucs" dn luta,'jucompnhhnnilQ 
com interesse Iodas as peri-

peclfls do .h''*''.
Também estava cmbníulclradn a praça

gacnz Peita, Umn infinidade do estandartes
*,• haiulcirolas com as cores verde c amarei-
'Ia cruzavam-se sobre o jardim. A' noite, num
jjoreto, haverá musica.

Pelas 1..1 horas quasi, quaiiilo vollámos á
jírnça da Bandeira, chegavam, unlfoririisadOs,
os nlunmus (lo Instituto Ferreira Vianna.

: iam prestar homenagem á bandeira nacional,
I .Crguldn num mastro apropriado, que, ml nu-
U01 depois, descia solcmnomcritc, ás 18 horas

cm ponto, sob uma longa salva dc palmas dos
presentes.

iQ. ASPECTO DA AVENIDA

i A Avenida estava como raramente se apre-
I Senta, líopoi** das 11 horas todog os bondes
I JDcspejaynin famílias que iam tomar logar nas

rlerrnsscs'' da Avenida, para assistir á pas-
feagem do» reservistas navaes, que deviam
fazer solonmcmciité o aclo do juramento da
J.iiideirn, cm frcnlc. á estatua do almirante
Barroso. O aspecto da Avenida era, assim, de-
pois das 35 horas, o mais encantador; Os va-
jriegadoa vestuários femininos, em harmonia
com os "Itali"', dos Tiros, do Exercito, da
illúrinhn. da Policia, dos voluntários e das
íscolas, 

'davam 
um tom alegre e vibrante dos

brandes dias. A lodo passo, eram conlinen-
pas, eram cumprimentos militares; eram
jiiaic!..!.'., leques dc clarins c dobrados cnthu-
jsiasticos.

Pas sarara, assim, o Collegio Pedro II, o
Collegio Paula Freitas, o Tiro 115 o El" de
^avaliaria e Um batalhão da Brigada Policial;

Corria pcln massa popular, desde a praça•'Maná nlô o Obelisco, e dali ate a estatua de
T.aiTos.j, lio avenida Beira-Mar, trecho do¦Flamengo, um "frlsson" irreprimível,

í Passava assim o tempo numa lardo linda.
cheia do sol e soprada por uma branda ara-
Igéin. Foi quando sa ouviram os clarins do la-
Si.) do ciVca do porlo. aniiiiíicinndo a gnrbosa
iiarchn dóg reservistas navaes.

Bsüverani imposieníes as
^èrtiiíonias em íorao á es-
iijjíM.3 de BaíTòso — Os re-
sérólsías navaes — B5scup~

|,' Tlunudo a<) HJ horas começaram a chegai' á
rprfliti d<* flamengo as forças compostas dos
I '-reservista-; navaes que prestaram hoje o jura-

i incuto dn bandeira, já cra grande a multidão' 
íjtic os aguardava nas proximidades do monu-
iíiento dn almirante Barroso.

AS FESTAS A' TARDE PELA CIDADE
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Os reservistas navaes no Arsenal de Marinha, ao alto, cem baixo os tnesiiwi
jd formados e prórílfifos para o desfile

horio a hóstia que era ali o pavilhão na-
cional.

13, no Sr. Coelho Nelto concluir o seu dis-
curso, estalou por enlre a multidão uma vi-
brante salva dc aplausos,

Depois falou o coiiimniídnnlo do Tiro
Naval.

t Esto monumento estava decorado de flores
Aiálurne-S 0 cercado por um enorme cordão for-
amido pc-la guarda civil e que conservava á dis-
iaiicin o povo que se ngglomcravn para assistir
i*i solemniilade.

Junto ao monumento havia um palanque dos-
liíiíido ap SÍN presidente da Republica c ás au-
JoríilnileS superiores c cm fronte ao monunicn-

I .".o estacam us bandeiras dos navios de guerra
I V escolas dn Marinha c as Ires destinadas ao
j 'Tiro Nmvi.1 e aos reservistas da Federação do' Jicrco p do Lloyd Brasileiro;

! I Eraní seguras por officiaes dc Marinha e
jjhiardadas por contingentes de fuzileiros na-' traes c dç marinheiros.

Estavam lambem formados junto á estatua
jôs nrficlhiis do Lloyd o a guarnição do siihincr-

í.fivel "!¦', 5", que recebeu o escudo "'liidepen-

jfleneia.", como prêmio conquistado nos exer-
íieiós ilo mino corrente.

A's 1(! liòias começaram a chegar os reser-
.vistas, co'mm'1'ídadps pelo capitão dc fragata
ÍPenido. A forca á medida que iu chegando cra
disposta em columua cerrada cm torno do mo-
jiumcnli'. Ibcntro.da cerimonia que se ia ceie-
brar.

['. Meia he.m depois, o.s hydroaeroplanos "C.
1", "«C. ".i:: c "C. il" levantaram o vôo das

; pro.-:imj<laiJes do Flamengo, c passaram* um
jipós oulro. Sobre o local da fesla, atirando)

I ein chiívn' ihilliarcs ile papeisinlíos brancos
cora ns diversos lemmas: "'iiulo pela Palria","0. Jul mo di> Brasil está no mar", "Viva o
Brasil", cie.

O Sr. presidente da Republica chegou pouco'depois,
Vinha S. Ex, acompanhado dos membros

(1:1 sua cnsri civil c militar, do Sr. almirante
JUiiiiisíro-dn Marinha e chefe dc policia.

0 chefe da Nação foi immediatamcntc oc-
Jíiipnr o jiiilànque, ao som de cometas e do"ffjlyjnno 

Nacional".'executado pelas bandas de
ijuisiçn dos corpos de reservistas.

, Estavam'com S. Ex. mnis os Srs. almiran-
tes Garnier, chefe do Estado-Maior; Silvado e
Francisco di Mattos, general Caetano de Faria,
|nhiistrõ da Guerra; o hddido naval inglez,

Ijflbptitiídos Coelho Nctfo e Maúgábeira, minis-
.In. i'e'!io 1'essa, prefeito, directores dos Cor-
|'Cios, dò Lloyd e da. Federação das Sociedades
do Remo; eoininaiidantcs Prologenes; director

jfla Escola Naval dc Aviação e coirnhandahtcs c
pfficiaes úo Exercito c da Marinha.
.. Começada a cerimonia, o 1" tenente Souza
h Im, ajudante de ordens do Sr. almirante'fiariiicr,' procedeu á leitura da ordem do dia

Ílo 
chefe do Estado-Maior, allusiva á sole-

hniade qtie ;.( procedia-.

Eram 1G 1|2, N» tribuna improvisada jun-
^o á estatua dc Barroso, o 1° tenente Couto,'fm voz pausada, ditou o juramento solcmnc
Wa bandeira', que ora repelido cm longo e
LfiaÜsado coro, pelos reservistas. As forças
«slavnni iodos em continência. A cerimonia
.terminou SGÊ fortes npplaiisos do povo.

!.' Em seguida o Sr. Coelho Nello assumiu a
(iidbtinli improvisada junto ao monumento dc
iíarro' o.

0 .*•!'. Cofelho Netto iniciou a sua oração
azcnilo uma evocação a Barroso, pintando,

jçim a sua palavra vibrante o sconario que
jeínolilurayã a scena cm que se solemhisavu'»' 

jura me nl o dá bandeira pelos primeiros rc-
ítei-vistaí da Marinha.

, Salienta o valor da mocidade ^brasileira,
ijhotiidamònte daquelles rapazes já habitua-
(3os ao ciilio dà bandeira dos clubs de rega-
;tfs, '1 Q"12 pertencem e que vinham agora,
íTurii sublime gesto de patriotismo, af fluir
«Tliielle locfil para assumirem a obrigação«rltielle

Jfie defe^le defender .'ite. a morle, si preciso for, o
M-rJÍdo pavilhão do Brasil.

Rcfcre-se á irifiuencin que a Marinha exer-
J6è na civilisf.ção dos povos, historia as pas-
gagciis glo.vios.ns da nossa frota de guerra e
S^egura que f. mocidade nli reunida acaba-
ga) de ouvir o missa cívica c de celebrar a cc-
flmonia dr. coinimmhão, trazendo sob um cl-'

0 commandante do Tiro Naval falou paraagradecer á redacção do "Imparcial" a of-
feria que fez do pavilhão que acabava dc ser
cnlregue á guarda dos sócios do Tiro Naval
Brasileiro,

Pala do culto do patriotismo, do obra da
defesa nacional, mostrando como "só os for-
tes tem direito á vida" e o que a faz é uni
elemento infinitamente pequeno dessa grande parábola descripln pela lula eterna quecarnctcrlsa a vida.

Em seguida oecupou a Irlbunn o Dr. Ah
lunes Figueiredo; presidente da Federação
das Sociedades do Remo.

Depois o Sr. Muller dos Reis, direclor do
Lloyd, pronunciou um discurso em nome da
marinha mercante,

E por fim eram quasi 18 horas quando o
Dr. Miguel Calmou, do próprio eorelo pre-sidencial, oecupou n attciiçào dos presentes

O Dr. Miguel Calmou, falando pela Liga
da Defesa Nacional, começou dizendo:".Meus caros compatriotas, Aqui cslainoj-i
reunidos para commcmorar uma data capilal
da historia republicana."

Allude aos motivos <I"e determinaram a
solemniilade de hoje; fala das responsabili-
dados que vão assumir os brasileiros queacabavam de jurar a bandeira.

Recorda o exemplo dc Barroso, dizendo quea festa ali realisada avivava os traços da
pby.siononiia do grande marinheiro, rcvelan
do-nos o segredo da sua bravura e intrepidez.
comparáveis só á iniciativa e á decisão sur-
pvchendcntes, tão dignas ilaquclles heroes da"bandeira", para os quaes, "a cada volta, amorte, afiando o olhar faminto", não cra ai-não um grifo dc "avante"' nos sertões
bravios.

E terminou assim:"Avante, caros compatriotasI Que o vos-so exemplo se multiplique e que. do mar Ire-
do e rcvollo. cmfim subjugado, nos venha•"a confiança", que é o syinboio das nações
imiiiorredouras, gravando nos vossos cora'
ções a imagem do heroé, que dali vos cou
templo o repeti; "Cumpro darmos mais umdia de gloria ao Brasil, fazendo respeitado onosso pavilhão."

As ultimas palavras do orador foram co-hortas por uma longa salva de palmas.
UM RESERVISTA QUE RECITV

UM SONETO
O reservista Jaymc Nelson Barbosa doClub Natação e Regulas, dispunha-sc, ao ter-minar o festival, a recitar um sonelo, allusi-

vo á cerimonia.

Os vôos s.èhsãçionaès
Pódc-se dizer que da linda tarde do Jura-mento da bandeira a nola mais sensacional foia dos admiráveis, dos estupendos vôos, feitos

pelo tenente Short, no seu hydroplano, jun-lamente 'com uma aviodorn \'iolcla Odctlc.
Foram maravilhosos esses vôos, que emociona-
ram toda uma multidão que enchia a formosa
avenida Beira Mar, desde o Obelisco á avenida
Ligação. Esse hydroplano fez mais de vinte volteios, passando ora junto á aníurada da Avenida, ora por cima á, arbdrisação, lão renlc,
tiro baixo que o'tenente Short fazia coiiiihencia
a bandeira, emquanto a aviadora, sua ajndan-
te, dirigia maravilhosamente o apparelho'. Mui-
tas vezes a massa popular prorompia em acela-
inações, enthusiaslicas, um tanto nervosa
lambem, por sentir bem sobre sua cabeça o
quebramento do ar, com a passagem do gar-boso apparelho, °

Das longas filas de automóveis, cheios de
familias, agilavain-sc lenços e chapéos, na mais
enlhusiasiica .saudação, provocada, pelos anda-
ciosos e surprclicndenlcs vôos desse bvdropla-
nos fantástico,

NO FORTE DE COPACABANA
A festa om homenagem uo Pavilhão Nacio-

nal realisada no forte de Copacabana e organi-
sada pela respectiva òfficiálidiíde e directoria
do Collegio S. Paulo, leve uni brilho desusado.
Pouco antes do jnuio dia, presentes já grandenumero de famílias e representantes do mim-
do official, o cominandante do forte; maior
Rayniundo Seidl, reunida também a officiali-
dade sob o seu coinmando, e formado o corpo
dc alumnos do Collegio S. Paulo, e ao som de
uma banda dc musica militar, convidou os pre-sentes a assistirem ao içamento da bandeira
nacional no mastro do forte, cerimonia (JUc
sc rcalisou ao meio dia cm ponto.

Após 15 minutos teve inicio o programma da
solemniilade cívica- que consistiu: dc Hymno
á Bandeira, cantado pelos soldados, alumnos
c demais pessoas presentes, dc uma sessão
comniemorativa, falando por essa oceasião o
major Seidl que leu um bello discurso cm quefez varias considerações sobre a educação cl-
viça, moral, intellcctual c physica da creança,"Canção do Soldado*', pelos alumnos do Col-
legio S. Paulo, cerimonia do juramento juve-nli á bandeira pelos alumnos daquellc eolle-
gio: Armando da Silva, Augusto Moraes Rego
Carlos Emmanuel da Silva, Fernando Moili-
nho, Francisco de Paula. Muniz Freire, Soei
Fisher, José Fclix de C. Menezes Júlio César
Marcondes Machado, Nelson Muniz Freire,
Paulo Dolnbclla, Paulo Xavier da Silveira, Raul
Pereira Lage, Vasco Tristão da Cunha, Viclor
Riandn, Honario Dodfroy Trinas, Fràiildih
Pinto Seidl, Frederico Oscar Carneiro Montei-
ro c Henrique Baptisla Netto; "Ao Brasil",
canção do Collegio S, Paulo; ¦'Hymno do
forlc de Copacabana", pela guarnição do mes-
mo; "A Bandeira Nacional", poesia, pelas alu-
ninas Stella Alvim, Olga de Mello e Souza,
Branca Dálabcllá, Alice e Dulce llorla Barbo-
sa; "Aur.i-verdé bandeira cslrellada", poesia,
pelo menino José Carlos de Mello c Souza; "O
futuro governo da Republica", dialogo, pelos
alumnos Augusto Moraes Rego, Affonso de
Mello Franco, João Joaquim Bizarro. Raul Pe-
reira Jorge, Luiz Menezes e outros; "Hymno
á Bandeira", poesia, pelo nlimino Affonso dc
Mello Franco; "Rufáe, tambor", cantado pelos
alumnos do Collegio S. Paulo; Hymno Na-
cional, cantado pelos alumnos do collegio e
pela guarnição do forte.

Terminada a execução do programma o Dr.
Mello e Souza, (lirector do Collegio S. Paulo,
cm um rspitlo e expressivo discurso, agradeceu
o acolhimento do cotnbiandnnte o officialidade
do forto, offerec<íiido-liie3, cia teslcmuu'** 'Z}a

reconhecimento, um pequeno trabalho u oleo,
cm que sc ve o forte uo dia dos exercícios de
2'l dc outubro ultimo. A. esln manifestação
íigradeceu-llie em nome da officialidade, o Sr.
capitão Carneiro Monteiro, que retribuindo a
attcuçüo, offcrlou-lhe um oulro trabalho dc
pintura, representando o "Sonho dc José Bo-
nifucio".

EM NICTHEROY
NICTHEROY, lít (Serviço especial da A

NOITE) — Teve certa Importância a festa
da bandeira, hoje realisada. No edificio da
Prefeitura Municipal, todo ornamentado de
flores iiaturacs c galhardeles, cerca de mil
c quinhentas creanças entoaram os Hymnos
da Bandeira c Nacional, acompanhados das
bandas de musica da Força Militar e Bom-
liciròs". Hasteou o pavilhão brasileiro o prc-
sideule do Estado, Dl'. Nilo Peçanha, ladea-
do pelo secretario geral, prefeito municipal',
chefe dc policia, coniniamlanles da Força Mi-
litár, do Corpo dc Bombeiros e oulras aulori-
dades c representantes do alto funccionnlis-
mo fliiinincnsc, A seguir, o chefe de secção
do Archivo Municipal leu unia conferência —
"0 livro c a bandeira". Serviram-se "hon-
bons" As creanças. Depois houve o desfile da
tropa, cantando, juntos, as praças da Força
Publica e dos Bombeiros, a "Canção do sol-
dado". A essa solcmnidndc assistiram mais dc
tres mil pessoas.

Em todos os edifícios públicos c em mui-
los particulares foi feito o hastcttinònto da
bandeira solcmncmcntc.

EM BARBACENA
BARBACENA, 19 (Serviço especial da A

NOITE — Revestiu-se dc toda solemniilade a
Festa da Bandeira aqui. No Grupo Escolar
c no Collegio Militar o haslcaincnto do nosso
pavilhão foi feito na presença dc numerosas
pessoas, familias e autoridades locaes, can-
laudo numerosas creanças o Hymno Nacional.

A' tarde haverá um "malch" dc "foot-
bali".

A_ linha de tiro n. 17 realisará uma sessão
cívica, lendo por essa oceasião o seu com-
mandante Roberto Burros uma conferência
patriótica. 

'

EM CACROEIRO DO ITÁPEMI-
RIM, NO ESPIRITO SANTO

CACHOEIRO DO ITAPFMIRIM, 19 (Servi-
ço especial da A NOITE; — Com a soleinui-
dade exigida no dia de boje, foi hasteado ás
12 horas, o pavilhão nacional nos edifícios do
Correio e Telegraphos, achando-sc presentes
ao acto os respectivos funecionarios daquellas
repartições e lambem no grupo escolar, sen-
do cantado o hymno á Bandeira, pelo corpo
de alumnos do mesmo estabelecimento,

NA CAPITAL PAULISTA
S. PAULO, 1!) (A. A.) — Estão correndo

com brilhantismo as festas commcmorativas
da creação da bandeira nacional. Ao meio-
dia foi hasteado o pavilhão nacional, slhíul-
tiincíimcntc no palácio do governo c nas seere-
farias do Eslado. As guardas destacadas no
palácio c na Secretaria da Justiça formaram,
prestando ns continências estabelecidas, No
quartel díi Luz, o acto teve o concurso da of-
ficialidade da li" região militar. Os volunta-
rios, fardados de haki c de polainas, forma-
ram ás 11 horas lia esplanada do Theatro Mu-
nicipal; seguindo dali para o quartel da Luz.
A's 12 horas foi hasteada a bandeira, com as
formalidades do estylo. sendo cantados o
Hymno Nacional e o llymuo da Bandeira, e
seguindo-se-lhc a leitura da ordem do dia.
Lngo depois, tiveram inicio os exercícios dc
ffymnnstica; _qii.e_co.iislariimi- l",_da-formação
dc duas pyramldes pela secção dc gyninaslica;
2°, saltos dc altura, pelos monitores; yu, sal-
tos. de cavalletes; 4", saltos cm trampolim;
5", tracção de corda pelas praças de dous cs-
quadrões de cavallaria; C", corridas em saccos
pelas praças do 1" esquadrão; 7o, jogo da
bandeira, pelas praças do 2" esquadrão; ü",
bailado.

Terminada a festn, a officialidade do Exer-
cito, o.s voluntários e a officialidade dá For-
ça Publica seguiram para o Trianon, na ave-
nida Paulista, onde foi servido o almoço of-
ferecido aos voluntários.

A's 19 horas, o Tiro Paulistano n. 35, prc-
cedido da respectiva banda de musica, fará
uma passeata pela cidade, No largo do paia-
cio e na praça Antônio Prado, será cantado
pelos rapazes da linha de tiro o hymno deno-
minado "Canto do bravo", da lavra do Dr.
Carlos Gomes Cardim, e musica do maestro
João Comes Júnior, pedido aos autores pela
Linha dc Tiro n. í)5 da Confederação.

NOS CORPOS DO EXERCITO _
Na séde do?, diversos corpos aquartclados

nesta capital a bandeira foi içada ao som dn
marcha batida, sendo lida a ordem do dia
acima.

Em seguida, cm cada um desses corpos, foi
feita ligeira preleeção civica á soldadcsca, por
lim official do estado-maior.

O rancho soffrcu melhoria e fui dada am-
pia folga aos soldados.

Em muitos corpos as praças organisaram
jogos ao ar livre, entregando-se a elles com
o melhor enthusiasmo.

NO MINISTÉRIO DA AGRICUL-'¦'••"¦' 
TURA

A hora convencional foi içado no Minis-
terio da Agricultura o pavilhão nacional.

No gabinete do Sr. ministro, onde se acha-
vam os Srs. secretario, officiaes de gabinete,
directores, grande numero de funecionarios,
coronel Avelino Chaves, Dr. Sá Filho, offi-
ciai dc gabinete do Sr. ministro da Fazenda,
foi que se rcalisou a cerimonia,

O Dr. Crnccho Cardoso, secretario do mi-
nistro, içou a bandeira, sob prolongada sal-
va de palmas.-

Após o acto o Dr. Gíaccho Cardoso fez
uma saudação á bandeira, traduzindo cm
bellas palavras o valor c a expressão do sym-
bolo sagrado.

O Sr. ministro não compareceu porqueacompanhou o Sr. presidente da Republica á
Prefeitura, onde sc rcalisou a grande ceri-
monin do dia.

0sã_K..é_- .ti* ™de mm
C. F. C. C.

UMA ASSEMBbcA IN-
TERESSANTE

néünlu-lâ esla tarde na Associação dos
Empresados no Cnniincivlo, convocada por
uma commissão provisória onde cslnviini re-
prchculiidos os Interesses do conimeivio e dos
moradores de Snntii Thcrcza, a nsscmblen
quo deveria sc Inteirar dos dados elaborados
para a flxâeflo do preço de passagens da Fer-
ro Carrll Carioca, liem conio escolher a com-
missão que defendesse Junlo nos pudores pu-
hllços os alliiilliliis interesses, netuiilnieiito em
Jogo, com o pedido do renovação de contra-
to relativo A concessão daquclla companhia.

Presidia n reunião o Dr. Molln de Vnscou-
cellos, que expoz nijtiollcs fins e cara-
eterisou u desejo que anlinii todos os mo-
radores dc Santa Therezn de dcfcnderein seus
Inlcrcsscs, gom comttidn prejudicar u compa-
nhiii. Em seguida o Dr. Vasconcellos deu a
palavra no Sr. engenheiro A. Geiinro, o qual
npresentou um curioso estudo .comparativo
das pcssngens dn Light, Jardim Botânico e
Carioca. Dc accordo cnm os cálculos do cl-
Indo engenheiro, ns passagens daquellas duas
primeira* companhias representam n rnzno
dc XI réis na média, por hilomctro plano, e
do 01) rei» para cada cem metros de eleva-
Ção. Partindo destas bases, feitas em nu-
meros arredondados, e beneficiando sempre
a Ciirlucn, o Sr, Gennro deixou patente o
exagero dos preços acluaes pagos pelos nio-
radores de. Snnla Therezn, pois que, dc ac-
cordo com os seus cálculos, todas ns passa-
gens ficariam reduzidas de metade, c ninis.
Além disso o expositor necentuou os prejui-
nos que traz aos passageiros o factrf dn esta-
Cão do Guimarães não ser considerada ponto
seccional, embora esteja numa das zonas
ninis prosperas c populosas daquellc nprazi-
vcl bairro,

O Sr. Gennro foi por varias vezes favorável-
mente npnrlendo pelos assistentes c contra-
ditado pelo Sr. Miirlinho, que defendia os
interesses da companhia c lembrava que era
mister sc ter cm vistn que a sua renda an-
nual e bruta não atingia a 500 contos. Houve
outros pontos que provocaram debate c npar-
te: por vezes cômicos. Um desses foi o dc sc
saber si Santa Thcrczn, como diz o Conselho
cm suas considerações é bairro de edificação
custosa c população abastada, A assembléa
não eslava dc accordo : havia muita gente c
muito operário nli residente, que, como Já
dissera alguém, pngavnm dous alugueis, sen-
du um dn casa, outro dc bonde. Outros
exclamavam que a companhia em gamincio-
sa e que, si não fossem os moradores de San-
ta Therezn, ninguém poderia dizer o que se-
ria delia.

Aqui cstabolcccu-se um tumulluririo circulo
vicioso, Surgiram oradores, dizendo que si
não fosse lambem a companhia, ninguém
saberia que triste fim estaria reservado aos
moradores de Snnla Thcrcza. Era um «hys-
mo em que a razão se precipitava...

Home um cavalheiro exaltado que pediu
a palavra para uma explicação : queria que
o presidente lhe explicasse por que dous umi-
gos scus, no domingo passado, haviam pago
duas passagens dc ida ao preço das dc ida c
volta. O presidente ficou embaraçado. Como
ia explicar aquillo ? Achou cnilim uma sai-
da, dizendo que se tratava sem duvida de um
equivoco ou abuso.

Um comnicrcianle, como lhe fosse conce-•dida a palavra, disse que in fazer uma revê.-
lação : Era mister que ninguém se enganas
se; a Carioca não fazia nada pelos hcllos
olhos Tios moradores dc Santa Therezn, c sim
em prjveito próprio. Que os capitães deviam
ser remunerados, apartearam admirados (li
versos nssislcnles, Sim, que o Carioca tire
seus proveitos, respondiam oulros, mus não
explore,

Todo o le.mpo em que fuiiccioiioii, a assem-
blén se manteve nesse tom, com ligeiras va-
riiínles dc alguns apartes sciontificos, dos quediziam ser necessário sc levar ein linha dc
conta na consideração dos preços o caracter
dos carrls, porquanto tratava-se de logar de
grande altura c "a gravidade que actua so
bre os carros não paga passagem".. Convém
também Hão esquecer que alguns alvilraram
a compra da companhia por parle da Light.
O Sr. Miirliuho, porém, declarou que a com-
panliia canadense não a queria comprar, Of
ferias já havia,

— E' que cila aguarda o momeiilo 1 — con-
clamaram lodos.

Finalmente, foi acceita • seguinte propôs-ta dn mesa : nomear uma commissão defini-
tiva para ser interprete dos desejos de Santi
Thcrcza junlo ao Conselho. A commissão fi
cou assim constituída-: Drs, Motta de Vas
concellos, Attilio Gennro, Henrique Carpcn-
ter, senador José Eusebio, João Cabral, Luiz
Morelbzou Barbosa e Rodrigues Cardoso.

CORRIDAS
NO JOCKEY-CLÜB

Animadas ns corridas dc hoje, no .locliey-
Club, e cujo resultado loi o sognlnloi

1» parco — 1.(100 nutras — Correram: Dl-
cladiira (A. Olmos), Escopeta (D. •*«''•',•-''¦)>
Doniiu (It. Cruz). Icebcrg (K. Frellus), irt-
iimpliii (l„ Aniya) e Fábula (D, Vau),

Venceu Fábula; em 2* Icebcrg e cm 8'

iná" üã. Poules: 110?900j duplas,

Atirou
no

seis vezes
sócio e

amigo

Uma nova estação na E. F.
de Goyaz

PATROCÍNIO, 19 (Serviço' especial «a
A NOITE) — Reina enthusiasmo no seio
do povo, pela inauguração da primeira es-
taçâo da Estrada de Ferro Goyaiia, neste
iiumicipio, no logar denominado" Cravinhos.
Ma ires anüós que esse acontecimento é an-
cíosí.mente esperado pela população dé Pn-
trocinio, que sc prepara para assistir áqticl-
ia ceiiyioijia • 30 do corrente i ^.-^ i

Na rua do Jogo da Bola desenrolou-se esla
tarde uma scena de sangue entro dous bons
amigos que de um momento para outro se
travaram dc razões e esqueceram os laços
dc relações que os uniam.
_0s protagonistas foram os italianos Fran-

cisco Palermo c Pasclióal Scovini, sócios, c
estabelecidos áquella rua n, 41, com um pe-
queno café c botequim.

1'asclioal Scovini, mais exaltado que o ou-tro, era meio da contenda puxou do revólver
com que estava armado, disparando todas asbalas contra Francisco Palermo.

A scena dcscnrolou-se á poria do botequim.
Francisco foi àltingido pôr tres dos proje-clis c teve um desmaio.

Aproveilnudo a confusão o aggressor eva-diu-se, sciidó perseguido uo entanto por po-
pulares, os quaes conseguiram cffòcluar a sua
prisão pouco distante do local do crime.

Passado o primeiro momento de estupefa-
cção cm'que todos os que assistiram ao facto
ficaram, pela brutalidade da scena, foram pc-didos os soecorros da Assistência. Francisco
eslava ferido no braço c no peito.

Os primeiros curativos fdfam-lhe prestadosmesmo na ambulância, julgando o medico
que soecorreu o ferido não ser de gravidade o
seu estado,

Paschoal Scovini, que ' cnsado, conla 3f>
aniios, foi autuado em flagrante nu delegacia
do 2" districto policial e recolhido ao xadrez.

O ferido, que lambem é casado, e residente
á rua do Jogo da Bola, rccolhcu-se, depois dc
medicado, á sua residência.

A MODA líEGíO.tr
a'' —"Chrisío" vae para

o icio
Ha dias foi um indtVicluo de cor preta,

que sc apresentou á delegacia do Q3 distri-
cto, iiititulauclo-se «Marqttez de Pombal), e
dizendo-se roubado em fantásticos valores.
Era tini louco, e por isso foi recolhido ao
Hospício,'

Hoje, um outro louco, 'Januário Teixeira,
com 27 annos, bianco, alfaiate, dizendo-se
residente á rua da Misericórdia n. 70, pro-
curou a policia do 4» districto, declarando
ao coinnnssario Mario, ali de serviço, que
cra Ghrlsto e, que, já cansado dc fazer mi-
lagresj qiteria ente lhe dessem uni destino
qualquer. Aquc-lla ruiforiclacíe não esperou
iio\o pedido, fazendo iiiíiriediafáHieiite rc-
colher o,pobre louco á Policia Gehtral, onde,
ate que seja submetüdc* a sxame, peviuaue-
CClá CUl Ulli KAiximt .—¦-- *';~-**- :¦—•.--^

liscopeln.
Tempo.

72p(li)ü.
Movimento do parco, lliTIásOOO.
Saida niplda, pulando Escopeta un ponta,

seguida de Trliimpho c Dictaitiira, Cerca de
100 metros após Dictadiirii passou para sc-
gundo, no mesmo tempo que Escopeta abria
luz de tres corpos, lista ordem manlcve-so
nté o final dn rectu do rio, onde Icebcrg pas-
sou para segundo. Na rceta do chegada Ice-
herg atacou 0 "Jendcr" c Fábula Investiu de
trás com furor, cnipenitiuido-sc lis Ires eguns
cm lula, que só terminou no vencedor, com
a victoria firme de Fábula por pescoço de
Icebcrg. Esln foi seguida por cabeça dc Es-
copetn.

2" parco —¦ 1.-I.10 mel ros — Correram: Da-
gnu (1), Ferreira), líspnnador (!•', Barroso),
Mâclsto (.1. Alonso) o Miss Florenco (Aí Va/.).

Venceu Miss plorcncc; cm 2' Pagou c cm
8» Espnnndor.

Tempo, Ü5". Poules: 288700; duplas, 23?700.
Movimento do parco, üiUatiÇOtlO.
Pulou nn ponta Dagon seguido de Miss¦Florenco c Mnclsto, Após 200 metros Miss Fio-

rence passou para a principal posição, desta-
cnndo-sc dous corpos. Nn rceta do rio Espa-
nador passou para terceiro. Desde esle pon-
to não mnis sc alterou a ordem, conseguindo
Miss plorcncc vencer, com esforço, por pes-
coco de Dagon, Espanador foi terceiro a tres
corpos.

3'< parco ¦— 1.450 metros—Correram: Trun-
fo (D. Suarei*), llatò Branco (E. dc Freitas),
Miss Linda (A. Vnz), C.nst.illa (Martirena),
.Tiiliu' (Torlen.lli), Palmeira (IV. Cruz) c
Imagc (F. Barroso).

Venceu Trunfo; cm 2" Miss Linda C cm 3"
Cnstllln.

Tempo, 91" 4(0, Poules: 27í?600; duplas,
365000.

Movimciilo do pnroo, !):853Ç000,
Polmeirn pulou na ponta; seguida dc Trun-

fo e Miss 1.inda. Na entenda dn rectu do rio
Castilla accionou c da quarta passou para n
primeira còllocação, posição que só conser-
vou até o inicio da rectn final, onde com ella
embolaram c lulnrani Palmeira, Trunfo c
Miss Linda, Na recta final Palmeira esmore-
ccn e Trunfo destaeou-sc para vencer fácil-
menle por corpo c meio. Miss Linda foi se-
gunda por cabeça de Castilla, terceira.

4° parco — l.ÕOO metros—Correram: Royal
Scotch (D, Ferreira), Velhinha (J, Alonso),
Alegre (I). \'az), Patrono (F. Barroso), Vol-
tairc (,T. Escòbar) e David (L. Araya),

Venceu Vclhiulia; ein 2' Rbynl Scotch e
Cto íl" Patrono.

Tempo, 102" lã. Poules: D0?000; duplas,
405100.

Movimento do parco, 12:0305000.
Depois dc uma saida falsn, em que Royal

Scotch percorreu cerca dc 400 metros, foi da-
da a verdadeira, pulando esle na frente, sc-
guido dc David e Alegre, No meio da rceta
diagonal, porémj Velhinha avançou, passau-
do paru a segunda posição e firinaudo-sc a
dous corpos do "leader". Assim correram
alé a rectn final, onde foi travada grande lu-
Ia entre Royal Scotch c Velhinha; que ter-
minou pela victoria desla, com esforço, por
menos de meio corpo. Patrono avançou no
final c foi terceiro a dous corpos do seguudo.

5' psireo—1.G00 metros— Correram: Strom-
boli (J. Coutinho), D.irdaiicllos (D. Ferrei-
ra), Àrmicíinin (D. Suarez), Ilciios (A. Vaz),
Paraná (Waldemar) o Gpythcni* (Cláudio).

Venceu Strombuli; ein 2'' Araueauia c cm
3" Goylacaz.

Tempo, 101" 3 3. Poules: 215300; duplas
375700.

Movimento do parco, ll:75(i5000,
Dada a saida, pulou Dardancllos na ponta,

abrindo alguma luz, seguido de Araueauia li
Stromboli, liavcndo Paraná titubeado, A po-
siçfio dos tres da frente não sc alterou até a
setla dos 1.900 metros, ondo Dardancllos foi
balido por Araueauia e Stromboli. Os dous
anlmnes dahi cm deante lutaram fortemente,
até que Stromboli conseguiu derrotar a sua
competidora, com esforço e por pescoço,
Goytacaz ainda conseguiu o terceiro logar a
Ires corpos do segundo.

G» parco — Clássico Consolação — 1.900
metros — Correram: Hurrah (i). Ferreira)}
Gragoatii (Gililions), Camelia (F, Barroso),
lislilletc (,I, Alonso), Hòrtõiisia (D. Vaz),
Guayaniu' (Le Mcncr) e Porlo Alegre (L.Araya).

Venceu Gunynmu'';
em .'I" Camelia.

Tempo, 129". Poules: 2-18'400; duplas,
855900;

Movimcnlo do parco, 14:1205000;
—7°_porco-—•—Veueeti-Stritão—yenf

e cm ílQ Ballcrv,
Tempo, 99" 415. Poules; 4388CI0;

325200.
Movimcnlo do parco, Í3:07G5000,
8'' parco — Venceu Dionca (D;em 2" Yvonctle (Suarez) e cm

(Barroso).
Tempo, 95". Poules: 505100;
Movimento geral, 86':G885000

FOOTBALL
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Ò osforços dos allindos
no Sommo o a resis»
Conda aiicma
NOVA YORK, 19 (A NOITP.) - O Sr.

Cnrlos VV. Ackcrman, corrcsjiondcnlo d:i
«United Press»-, cm Berlim, rndlogrnplm cm
(latu ile hontem:

«Os rtnnnlcoB estão cm mel posiçOo nu
Transylvania. Ato aj^ora cües nindu resis*
liam} m.is nfíoni rct.ram-sc continuamente,

Os (riiimplios dos aluados no Sommo c
no Ancrc nenhuma Influencia tO.n nn situa»
çiio geral, (jue con-iinua favorável aos im-
perios ccnlracs.

A 13 do corrente, os alliados, com forens
formidáveis tjiie ncctmiularain no Ancre c
no Somme, tentaram romper n linha alie*
mu. Duzcutae baterias vomilarain mlllmres
Ú3 toneladas do projectls sobro ns linhas
allcmãs, Mus não conseguiram quchranlar
a infantaria germânica. S-ímcnto no centro,
os inglczes alcançaram uni pequeno e.silo
cm conseqüência de ter ido pelos ares a
posição de Bcaiiinonl-Hnmel. Os alIcmScs
ainda se cnconlram, porem, nas 'futuras dc
Serre, que dominam a região. Os inglczes
somente avançaram dons hilometros. Do-
cumentos encontrados provam, entretanto,
que elles contavam avançar se!s.>
O < Biirdigala > foi torpedeado

PARIS, 19 (.V NOITE) ~ O vapor trance»"Durdlgals", foi torpedeado. - -
Itccclii-Hc (pie tenlia ido a pique.

A Itália chama mais reservas
ROMA, 1!) (Havas) — Serão chamados no

serviço octlvo dn Exercito no din 1 de dc-
zembro próximo ns terceiras categorias dul
onnos de 187(1 c 1S77.

O general Roques cm Roma
ROMA, 10 (Havas) — Chegou hoje n esla

capital o general Iloqucs, minislro da Giiei'-
ra da França, sendo recebido na estação pelo
embaixador franecz, Sr. Camlllo llarrcrc c
por vários elementos officiaes.

A perda dc Aíonastir... admittida
pelo governo allemão
NOVA YOUI', 10 (Havas) — Hndiogranimfl

de Berlim informa que o governo allemão ad-
niittc a perda dc Monastir.
O mão tempo na trente ingleza

LONDRES, 19 (Havas) — Gonliiiun o m.álj
tempo em toda a linha de frcnlc ingleza do
continente europeu,

A situação das Iropas ingiezas não sc nio»
diflcou,
Um communicado nisso ,

PETROGRADO, 19 (Havas) — Communi-
cado official:"Fogo de artilharia em toda a linlia du
frente, de um e dc outro lado.

As nossas Iropas executaram vários 'reco-
nhecimeutos.

Nn Transylvania, devido á pressão de for*
ças inimigas muito superiores, as Iropas ru*.
niaicas operaram uma ligeira contracção dJ
linhas nosvallcs dc Jiul c do Alt.

Os rumaicos tomaram a offensiva no valia
do Tirgu.jiulij e iipodcraram-sc dc uma serie
de alturas.

tíoCaucaso a situação conliuua a mesma".'

Porto Alegre e

2r Pêgíiso

duplas,,,,

Ferreira);
3' Jollelte

duplas, r.asioo.

o ou-
rcsul-

Flamengo vctyns Andiiraliy
No campo .da rua Paysiuidú rcalisou-se este

encontro, entec os respectivos primeiros e se-
gundos teams, sob a expactativa de grande nu-
mero de pessoas. O .jogo entre os segundos
teams terminou com este resultado:

Flamengo >— 4,
Andarahy — 0.
Entre os primeiros teams rcalisou-se

tro jogo, que terminou com o seguinte
tado:

Flamengo — 0. ..-.,
Andarahy — 0.

Bangii versus Fluminense
No campo do primeiro, realisou-se esle oulro

encontro da primeira divisão. Nos segundos
teams tciuniiipu com o seguinte resultado:

Bangu' — ti.
Fluminense — '1.
Dcu-sc cm seguida o encontro enlre os pri-

ineiros teams, terminando com este rcsul-
tado:

Bangu* — 4. .
Fluminense — 1.

Carioca versus Villa Imibcl
O campo da estrada de D. Castorina, na Ga-

voa, encheu-se de um grande numero de pes-
soas.que assilirára a esseencintro, Duas taças
— Conquista c Carioca — foram disputadas
nesle malch dc caridade. Foi c»'t*. O resultado
geral:  •

Primeiros leanis: [
Carioca — 3'.'; Villa Isabel — C;""Segundos teams;
Carioca — 3.
.Villa Isabel — 1.

»—«-i*»t*«—¦  ..... —

Um menor é victima de um
automóvel

O automóvel n. 1.017, conduzido pelo«cKatilícur» Carlos Ferreira, atropelou esta
tarde, na rua Visconde do Rio Branco, o
menor Anlonio Gabriel, dc 10 annos, resi-
dente áquella rua n. -17.

O estado de Antônio nüo é grave. Q«eliatiffeurs foi preso.
wiii ¦ i ¦ ¦ — ¦ , i ..—..,,,.—.„¦> mg&&

Os voluntários caíharinenses
seguiram no «Anna»

Embarcaram hoje a bordo do paquete "An-
na", para Florianópolis, os voluntários catlm-
riiicnscs. Compareceram ao cinharque os Ses.-
ministro da Guerra, cliefe do estado-maior
coiiimandautc da 5" região c o Sr. generalLauro Muller fez-sc represciiliii'.
tmimBu.nuBSKumi.'.. •jí.í.ís 'jEamamia:.; iusqissrtt

COIV1l¥iUí\SiCADOS

9, Largo da Carioca, 9
(Junto

Moveis a prestações.
OoSooo. Olcmlos ile o,t

ao pdrlíio da urdem)
. Cupns para mobilin, 0 peçí»-

o,7u, íiietro 3$5oo c-iíuoy.
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Leandro Martios & C.
89-42-43

OUVIDO-.;, 93-05.

SE/VI COMPKUMISSí'
Visite V, Ex, a nossa cxposiç.fíi

veis, verifique os preços e condições
pagamentos. Le Mbbilier — Kua Chileantiga Ajuda.

ile mo»
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Cecília Vicèntà, moradora á rua Tobias

Barreto, procurou a policia do 4'- districto,
queixanclo-se de que na oceasião cm que la-
vava diversas jóias de sua propriedade, deu
por falta de um anel com brilhantes, no valor
de qitinhento; niil réis. O commissario Ma-
rio, foi iininecliatainéntc á cnsa de Cecília,
onde deu uma rigorosa busca. Alii verificou
áquella aitíoridade que no escoadouro da pia
ein cjne as jóias foram lavadas, não existe
a indispensável grelha; tendo sido cucou-
trada nessa pia.uma figa dc ouro, da qualCecília não dera por falta. Presume a po-licia que o anel tenha ido para o encaua-
mento do esgoto» Entretanto, foi aberto in-
.queiitOi .--- • -*- ~- *" —"'* * ---'--- -

isconcíe de Veiga Cabra!
r..A viscondessn de Veiga Cabral, scus
íilhos, filhas, genros, nora c ííètosagradecem a todas as pessoas (jiic llics
enviaram pc/ames e acompanliaram
ao cemitério do Carmo os restos mor-
tatu Ac seu idolatrado esposo, pae, so-

gro c nvô, VISCONDE DE \'Eiü.V CABRAL, e
novamente as convidam para assistir á mis-
sa de sétimo dia 'pie pelo clenio repouso do
cxtinelo mandam celebrar ás I) 1|2 horas do
dia 21 do corrente, no allar-niór da egreja de
N. S. da Candelária; c antecipando desde ,iáscus ngradecimciitos, pedem cucareci(lamento
dispensa dc condolências.

Laura (.arramillo
FALLECIDA NO PORTO - MISSA DE 'JÜ"DIA

Luciuda Carramillo (ausentei, Má-
rio Carramillo, sua mulher c filhos
(ausentes), Ilernani Carramillo, l.u-
cio Carramillo, Zcfei<ino Carramillo o
sua mulher, tendo recebido a infausta
noticia do fallecimeuto dc sua cn'tcadn, irmã, cunhada c lia, LAUHA CARUA*

MI1.I.O, convidam scus parentes c amigos aassistirem ã missa que pelo seu eterno rcpim-
so mandam celebrar ás ',1 horas dc .segunda-
feira. 20 do coerente; no aliar da Virgem Con-
ceieiio, da egreja de São Francisco dc Pfiuln>

Mívli» nuc: desde já &e confessam gratos.; ..

"4';rí

I
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Maria Eugenia Carmo

ttMa.U.lnha)

Mnrin liugenln Tavares Carmo par-
tlclim que u mlssii por aluiu «le sua
querida Iliba ser» celebrada segunda»
feire, 20 do corrente, As 0 bom;, na
egrejn do N. S, do Carmo, Desde JA

igrndece n iitiem cumparcccr.

O que se passa
em Minas

•»-

D. Gcfliinic.H Augusta du
Mello lliialo..

Arnilnda Augusta Bastos, viuva Ma-
iin bastos do Pinho e Silva c seu» íi-
lhos, l.ydlu lluslus, Antônio de Dar»

| f] 
' 

ros Carvalliaes, sua senhora e filhos,
J Jose" Ferreira do Mello, Mariauu..

^W. Sinilh, Francisco Canelo, Alberto
Sinlih, mui senhora c filhos, Augusto Smllh,
Henrique Sinith, sua senhora c tilhos, agra»
àÓC.lll ii Iodos os parentes c amigos que
¦líoiiipanhoram os restos inòrlacg de sua sem-
tare chorada mâc, sogra, avô, irmã e lia 1).
tULiiiiii dí:s augusta du mi.i.i.o das-
'i'()S o ile novo convidam para assistirem A
missa de sellmo dia quc por seu eterno des-
canso mandam celebrar amanhã, segunda-
feira, .'.s 9 liorns, na matriz do Sacramento,

Álvaro EMnlo I.cbclio I*es-
lana

t O Dr. João Pinto Rcbcllo Pestana,
sua senhora c fillio, o conde dc l.aet
c o Dr. Joaquim Henrique Matra de
Laut mandam resar missas de sétimo
dia cm suffraglo da ai ma do seu es-
trcmccldo pae, sogro, avò c amigo

ÁLVARO 1M.V10 ItiiüELLO PESTANA, se-
guiiila-feirn, 2U do corrente, ãs !) horas, na
egreja de S. Francisco de Paula,

La ura <Ja._iiii.illo
(Fnllecltla n.» Torto — Trigcslmo dia)

Xcfcrlno Curraiiiillo e Luccssiu Car-
i.niln, lendo recebido a Infausta notl

«-..ii....: i_. .. in .1

informações dos correspon-
dentes especiaes

d'A NOlfC
PIRAPORA

Urge quc a directoria da li. dc P. Centra)
do Brasil providencie inundando colloear
grades nus «'haiiilués das machinas «|ue traii»
sltaiii, nté uqiii, pois com o combustível le-
nha, que «Mão iidoptuiido, •« torua » loco-
motiva um verdadeiro vulcão iiinliiiliiiite, quc
enorme fogueira dá por onde passa. Campos
«le criar, pastos, cercas, cnimavlaes, vae tu»
tio «inclinado, causando grande murtiimlaitu
«lc gado c graves prejuízos aos fazendeiros,

CIDADE DE QUELUZ
Ha alguns «lias cntroii cm goso «le licença,

paia tratamento do saúde, o Dr. Jose Alves
.Ia Cunha, promotor de justiça desta cornar»
cn, sendo nomeado para o substituir o ad»
vogado Francisco Ncmeslo Nery do Padua.

—Pelo Dr. Juiz dc direito da comarca foi
marcada para o di.. 11 de ele-zcmbro a 4* ses-
são do Jury.

—)•'' esperada aqui .1 rccouducçáo do Dr.
Durval Nascimento, no cargo du juiz muni*
cipal do termo, que jã vem exercendo, b:i
oito annos, a contento geral.

—No dia 12 do corrente, no districto de
S, José do Corropleho, o dentista Sr. José
Vicente dc Oliveira, pertencente a importou-
te família daquclla localidade, fui aggrcdi-
do a faca por Camillo José Brum, quc lhe
vibrou diversas facadas, sendo aquelle obri-
gado, em sua legitima defesa, u servir-se dc
uma garrucha, matando Camillo com dous
tiros.

PüGOl
Um grande.» susto

Cita madrugada a rua Joni Maurício ca»
teve cm polvorosa. Levantaram o alarma
de fogo no predio n. 13 daquclla rua.

Aos gritos doa moradores, foi chamado
o Corpo dc Bombeiros. Do telhado da casa
j_ sc elevava uma regular labareda. ..nau»
do o Corpo dc Bombeiros chegou, tudo
estava ierenado c o foi») extineto.'O 

granlle susto nio tora mais de qucalguns Jornaes velhos incendiados quc do
sobrado do predio visinho haviam joga»do para o dc u. l'J.

i *j**j i

PERE KERMANN
Finíssimo licor.

i -***¦ i i

matriz do Santíssimo Sacramento, confessan-
ilo-sc gratos aos «pie comparecerem a este
acto dc religião e caridade.
~ir._j__._n_. 

_____"__! 
'

O caso ua cançoneta na
quarta escola nmxta

Da professora I). Lconor Posada recebemos
estas linhas:

"Sr. redactor da A NOITE 
'— 

Saudações —
Surprehcuderam-iiic, sobremodo, os commcn-
larius pouco lisonjclros leitos em volta de
meu nome, cm seu jornal, acerca da canço-
neta "A Lavadcira", muito conhecida, c por
mim dada á menina Tosca llossi, para can-
tiil-a no dia do eii-Crranicnlo das aulas.

Ivsr.ii cançoneta, além dc me ter sido of-
forecida fida mãe ele uma discípula, senhora
respcitiibiiissima, no anno passado, para quc
.1 rua filhinha a cantasse, o que não se deu
visto a menina quasi não ter voz, ouvi-a em
festas de caridade, no Jardim Zoológico, por
iiieiiiiias ele famílias honradíssimas, e na ul-
tinia festa da Primavera fizera parte do pro-
gra oi rua dc uma coilega dir.linetisr.inia.

Sem querer me defender totalmente, nem
passar por ingênua, confesso que a cançoneta
do Sr. Luiz .Martins Correia, que faz parte
do repertório infantil, nada de mal ou per-
nicioso contém, a meu ver,

Agora, si sc trata de innocular perversida-
dbg ini cada palavra, então nem a saudação
migeiiea escaparia!

A maldade não existe: têin-n'a o indivíduo.
Por mais que laça não descubro a malícia
grosseira quc o Sr, Rossi encontra,

Questões dc meio, unicamenteI Devo ac-
crescei- quc antes da menina Tosca estudar"A 'Lavadeira"-, essa cançoneta tinha sido
«lado ;i unia galante creança: Dcsdcinona
Brandão, de cuja familia recebi acquiescch-
Cia completa.

Em virtude da peqiienita ter de estudar
uni d.ielto, tomar parle num bailado, pa-
ra não a sobrecarregar, tirei-lira c entreguei-
a, a pedido, á pequena Tosca,

Sei'.'., porventura, a familia do Sr, Rossi a
ni.-.is digna de todas aquellas cujos filhos
estão entregues ao meu critério e discerni-
mento'.'

Nem sei o que responder...
Muito grala, subscrevo-me, De V. S, _r

Leónor 
'Posada."

Drs.Leal Júnior e Leal JNeto
Especialistas <»m doenças dos olhos, ouvidos
nariz e garganta. Consultas de 1 As 5 —As-
seir.bka n. 60.
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trada de ferro
üma ponte de 230 metros queabate á passagem do expresso,

arrastando ás ««uas iodo
o comboio!

DEZENAS DE FERIDOS E MORTOS!-»-
Horrivel explosão!

rfÊ" Um caso do criminoso nl';m com quceei-las empresas fcrro-viarlas procuram mui-
tiplicar dividendos, pouco lhes importando a
vida ilos passageiros, deu causa ao mais enio-
cioni.nte dos desastres de estradas de ferro,
na America do Norte, enlatando centenas de
lares. Os precedei.[es deste drama doloroso
e todos os detalhes ela eatitslrophe serão rc-
produzidos amanhã, dc 1 hora ás Jü._rj da
noite, n.i tela do Cinematographo Parisiense,
lá :i desci-ipção desta tragédia os leitores aencontra.ão nó "Jornal do Commercio" deiiinnniiã, A execução cineniatográpiiiea é elafabrica editora da celebre "Invasão de NovaYork",

Br. KíijrarAí>ran(csTrat,'linei,,t0tlj
, ,, <« . " ««»•«.«-- tuberculosa

pelo fncumolhorax — Ilua S. José Í06, ás 2horas.
 » ¦»««>'!_¦ «¦ ,__-"-Pios Ultra"

O Sr. L, nothkopt, quc ora sc encontra cn-tre nos, em propaganda de "El Diário" "Ct-
i-as y Caretas" c "Plus Ultra", de Buenos Ai-res ollcreceu-nos hoje, o ii. 5 do anno I desta
Ultima publicação portenha, revista mensalcie grande formato e, aqui, ainda pouco', co-nhccidn, infelizmente, "Plus Ultra" é dc fa-
tio, iiniii publicação que honra o mais' odean-
t;.do centro dc clvilisação, Artística literária
e imimiiii.il, vale a pena vcl-a e lei-a que, ein
suas paginas, de op.timo papel, só sc publicam
prosa e versos, bellissinios e inéditos, c _,
sc reproduzem photographias desenhos c quatiros, aquellas dc toda actu.ilidaclc liiionaireii
se c estes firmados por Alonso, Serra Barbií
do e Anlonio Alice.

mm*» .

só

Raios X •- Electricida de medica
Exames, photographias c tratamentos pelosraios A. Apphc. de electric. nas moléstias cm

geral. Dr, J. Toledo Üodsivorth.
108, AVENIDA CENTBAL, Tel. 2,320 central.—T ¦ -*?-¦ -

TERRENO
Vendem-se dous loícs de terreno i rua

Barão ei.t Taquara, antiga Estrada da Fre-
.uezin, Jncarepagui. Trata-se __ ru_ A!-

Lano ii. 210.

LlilVE

EXTINCÇÃO
- áa ~

Todos os iiiscctos
C colônias bactérias

com o
HYGIENICAL
Rua Uriigiiayariii, 1°,

Sotirndo
**•»»• '

A explosão de uma
caldeira

Um homem e uma creança
feridos

Uni desastre, quc poderia ter as mais gra-
vos conseqüências, Decorreu esta manhã nn
rua Coronel Pedro Alves, em uma fabrica de
lingüiças o preparo dc sebo. Foi a explosão
de unia caldeira. Justamente A hora em que
chegavam á fabrica os operários, por excesso
de pressão, explodiu a caldeira, voando a pc-
sadii tampa cm estilhaços, arrombando o
teclo do edifício da fabrica, que fica áquella
rua n. 203. O operário que a preparava para
o derrctinicnto elo sebo escapou milagrosa-
mente, não sendo também altiugidus pelos es-
tühaços nenhum dos quc chegavam.

Não ficou, porém, apenas nos darunos ma-
terioes a explosão. Os estilhaços da tampa
du caldeira foram cair sobre o telhado da ea-
sa n. 291, daquclla rua, arronibando-o e indo
ferir unia creança c um homem, moradores
ela easa, que ainda dormiam.

Todos os da casa, que é de moradia do Sr.
Luiz Rodrigues, gritavam assustados. Passa-
do o primeiro momento, voltando a calma,
notou-sc que aquelle senhor estava ferido na
cabeça por um dos estilhaços. Logo em se-
guida ouviram-se os gritos de um filho de
Porphiro Vital, também morador na casa,
uma creaneinha de seis meze_, dc nome Ma-
noel, que dormia cm um outro compartimen-
to. A infeliz creança estava tambein ferida,
apresentando uma grande contusão no rosto,
á altura da boca c esvaia-se em sangue. Fo-
ram pedidos os soecorros da Assistência, que
medicou os feridos, não sendo, felizmente, de
gravidade os ferimentos recebidos.

Os prejuízos materiaes da fabrica, que é
de propriedade da firma Oliveira _ C, não fo-
ram do grande monta. Na delegacia do 8o
districto de polieia foi aberto um inquérito
para apurar a casualidade ou não do facto,

1 »<**» i

POSSUIR
um cofre «Berta» é ter seus valores garan»
tidos contra o fogo e roubo.

¦ -«*»» i—'

O concerto do Lyceu
«francez

Raramente tenho tido oceasião de ouvir um
concerto tão bom e tão feliz como o rcalisii-
do hontem, no salão do Lyceu Francez, pelo
prof. Oclavlano Gonçalves. A razão é sim-
pies : nem sempre se tem opportuiiidade de
ouvir musicas a dous pianos e que os pia-
nislas estejam tão bem apparelliadós como
os de hon lem.
-U_prugira_miia_c___la.v__.Ae musicas de__a-.

Eram só dous relógios
de ouro

Mario Cardoso i um refinado c audacioso
gatuno. Montem, cerca dc 20 horas, "penetrou
clle no interior da casa u, 220 da rua
Buenos Aires, dc Iil roubando dous rcio*
gios dc ouro. 1'rcscntido pelos prejudica-dos. que eram os Srs. Antônio Pinto c An-
tomo Monteiro, foi Cardoso preso cm fia-
grante e apresentado d policia do 2o distri-
cto, que o autuou, traucafiando-o depois no
Nadrcz,

> -«*»— i
Doenças do apparolho dlges-

tivo o do systo.n.i nervoso. —
Kalos X, — Üp. Renato dz Souza
Lopes; nu S. José, y), de _ ás .j.

i —»» i

Exonerações e nomeações na
Parahyba

PARAHYBA, 19 (A. A.) -Foi exone-
nulo o Sr. João da Cunha Lima do cargo
de secretario do Thesouro e nomeado para
o cie chefe da estação de Arrecadação, dc
Serraria; do cargo dc administrador da Alcsa
de Rendas dc Piancó, foi exonerado o Sr,
Armando Pordciis e nomeado para o de
escrivão da mesma Alcsa. Foi nomeado ad-
ministrador da Mesa de Rendas de Piancó,
o Sr. Beiisario Moura.

¦ *aw —

A prisfio do Pinto
Ribeiro

Ttria sido mtimo Injusta t
Procuroii-iHi* hontem D. Olympla da Sil»

v» Ribeiro, moradora por favor num barra»
cilo a travessa Cardoso, cm Cascadura, acoin»
punhada dc cinco creaneinha», depoli dc
contar uma serie de infelicidade», pediu»
nos quc lascássemos um protesto contra
a prisão injusta do seu marido Antônio
Pinto Ribeiro, case foi preso no dia 5 do
corrente, e enviado para a Casa de Dc»
tencSo, aonde está sendo processado porvadiagem. Ainda intorinou-nus que seu ma-
rido . empregado dus olficinas da casa
Lucas, c attri. ue a prisão a uma ving.in.
V.i dc um seu inimigo.

¦ mm i

Ti.Ii.0Z ERNESTO SOUZA
|))»|ii'|.«iii. Mns digcitüc*. lu»
i.|.|..-i.riK'iii. enxaqueca, |.al|.i-
— Í..Ç.JC1. i'l(J(llO. llItUilillOS-

Dcpotitu—Piiinvjro do Março !t
i -*)**» «

Seis orphãos de pae
e mãe

Quantia publicada
Um anonymo . .

Total ....

520*200
258000
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A posse úa nova tlire-
ctorla tio Juvesías
Empossou-se ante-hoiitem á tarde, no Ly»

ceu de Artes e Officios, a nova directoria
do Centro Artistico Jtivcntas, quc assim
cstA composta: Presidente, Ur. Raphacl Pai-
xSo; vice-presidente, Enrico Alves; lo secre-
tario, Albauo Lopes de Almeida; 2o secre-
tario. Antônio Pitanga; lo tliesourciro, Ar-
geiniro Cunha; 2» tliesourciro, Sylvio Per-
rotta.

A nova directoria do Juventas deliberou
reunir-se semanalmente ds sextas-feiras, ás
20 lioras, na sua sédc, tio Lyceu de Artes c
Officios.

i «UM »

Chapéos modelos
Mudaino Sóussàn previas ,. sua distineta clientclla

que acabou <to tirar da Alfândega m últimos mo.lclos
de Paris quo continua sonipru a vender p _los preços
niiiis nuuavcis.

N. I). — Us iiuiüulos niio s'.o expostos nas vitrinas
para não serem recoiiindos,
Rua Gonçalves Dias n. 29

Carta ao Paraná
»i

O typho na capital mineira
BFLLO HORIZONTE, 19 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — A população desta
capital está aterrotisada com a epidemia
do typlio, que surgiu nesta cidade. Vários
casos tem se confirmado e de tal modo gra-
ves que, si providencias enérgicas não fo»
rem tomadas cm tempo pelas autoridades
sanitárias, a epidemia, em pouco tempo,
assumirá proporções aterrorisadoras.

Teremos emiim melhorados os salões
dos cinemas?

0 MERCADO DE GÂRKE r£RDB
,n- -*•»*•.

tores naeionaes, Nepomuceno, H. Oswaldo c
do concertista. As seis valsas dc Nepoinuce-
no, executadas por Octavioho c a menina He-
loisa Accioly arrebataram, não só pela per-
feita e.justa execução, como pela expressão
com que os dous pianistas as executaram.-

Os "lliemai "variações" do mesmo au-
tor, quc eu tcnno ouvido muilas vezes pelo
próprio artista de Iiontem nunca nie agrar
ciaram tanto. Nunca a sua alma sc manifes-
tou tão arrebatadora como hontem, ínóriiien-
te na parte dos "glissés", com áquella juste-
za l.mpeecavel, colorido vivo e os "cresceu-
dos" tão felizes.

A segunda parte constou dc musicas de II.
Oswaldo, que agradaram muitíssimo. Fechou
o concerto a transcripção ele Octaviano do seu
quiiilclto op. 18, para dous pianos. S6 isso
valia a noite, pois, auxiliado pela mesma me-
nina, Octaviano soube tirar o máximo effei-
to da sua composição e dos dous pianos.

Quanto ú fcchniça não é preciso mais ana-
lysiir-sc, pois o artista patrício é sobejamen-
te conhecido c considerado pelos mestres um
dosníaioresMecluiicos da actiialidaelc, Quan-
lo á menina Eloysa, não desmereceu-o seu
guia. Revelou hontem tem um grande fulu-
ro deante dc si, Quem conhece um pouco lie
musica é que pode dar valor á execução (pie
llie coube lionteni. Encarregar-se do _° piano
c tle cór é ter coagem c competência e mór-
mente tratando-se dc musicas modernas,
lilla é justa, tem boa sonoridade, bons pe-dacs. Só senti que marcasse tanto o compus-
so com a cabeça .Isso é uma cousa muito na-
tural c defeito que se pode corrigir com um
pouquinho de força de vontade. — _*. A.

¦ »*•_-» ...

Guaranesia [
estomaejo, intestinos . coração...
TOMÀE UMCALIXAO «DEI-
TAR»e OUTRO ao LEVANTAR

Imprensa
A «Gazeta de Caracol»

ameaçada
Recebemos ele Erspiriló Santo do Pinhal, no

Estado de S. Paulo, hoje, o seguinte tcle-
grainiiia:"A "Gazeta de Caracol''' está impedida de
sair devido A pressão tyranhica do delegado
Dr, Arthur Pontes e sua policia, Seus reda-
dores acham-se perseguidos e ameaçados.
Pedinios providencias urgentíssimas e ener-
gicas. A população está sobrcsaltáda --. Ile-
dacção da "Gazeta de Caracol."

USAR
um fogão «Berta» é ter u_u. wiiuiu assea-
da. «_l Unn\myju»,

*3" Subordinadas á cpigraphc supra, pu-'
blicámos cm nossa edição de 5 do corrente
algumas opiniões de cioeniittographislas do
Itio sobre a lcl municipal recentemente pro-
mulgiida, que estabelece a remodelação dos
cinsiiiiitograplios no Districto Federal.

Do modo de ver ele todos os empresários
divergiu o Sr. J. R. Staffa, proprietário do"Cinema Parisiense" c da "Grande Empre-
su Cinciuatographica J. R. Staffa", , dessa
divergência tem surgido interessante celeu-
ma cutre o conhecido comiiierciiuite e aquel-
les que, directiinieiile, ou como prepostos,
dirigem casas do gcucro nesta cidade, susten-
tando uns a existência de um disfarçado pia-
no de monopolisação do artigo por parte de
alguns iinportiidorcs-exliibidorcs, c desmen-
tiiido estes as allegações da«iuclles. Surge

agora cm S. Paulo, em cuja praça todos os
contendores possuem filiacs, e onde o Sr.
Staffa conta grande elemento de clientes
sympathicos a. sua attitudc, úm movimento
de combate ás idéas do "trust" nttribuiilas
aos outros importadores. E para quc se pos-
sa ajuizar da importância que o caso, de ap-
parente inconscqueiicia no começo, está ago-
ra assumindo, vamos transcrever o que en-
eontránios na "A Capital", diário que sc pu-blica na cidade de S. Paulo.

Data venia, eis o que dizem os collegas:
OS CINEMAS NO "ECRAN" PUBLICO —

UMA PALPITANTE "FITA" DOS HOMENS
DAS FITAS — "TRUST" OU CONVEN-
ÇAO? — O QUE APUROU "A CAPITAL!'
— A LUTA PROMETTE SURPRESAS —
FALAM OS CONTENDORES
Vae tomando grande'vulto a agitação entre

os empresários e exhibidorcs ciiiematogra-
phicos.

A disposição para a luta é cada vez mais
viva de parte a parte,

—Cada— qual—do—seu—lado—julgei—defeuder—a-
melhor causa, Os que se agrupam ao lado da
empresa J. R, Staffa insistem cm àffiiMãi'
que a Companhia Ciiiennitographica Brásilel-
ra e suas alliadas tratam de organisar um"trust", emquanto estes garantem ser mui-
to diversos os seus intuitos.

A "A Capital", empenhada cm bem iiifor-
mar o publico sobre esta interessanle contei*,
da, continuará a divulgar tudo quanto a re-
speito apurar a sua reportagem.

Para que se possa formar um juizo comple-
to sobre as origens da questão, julgamos ne-
cessario publicar a circular subscripta pelosSrs. Antônio Bittencourt Pilho, director da
Companhia Ciiiciiiatograpliica Brasileira;
Luiz Braga, pela Agencia Geral Ciiicniatogra-
phica Alberto Scstini; Olympio Leomil, pelaFox Film Corporation; Zieglilz _ Castello,
Empresa Cincmatograpliica Patlié; Vicente
rayola.ro, pelas Pellículas D'Luxo da imeriea
do Sul, e a Companhia Cihcmáiogrãpliica
Brasileira, pela Agencia Ciii_iiiiitogi-!iphica
Universal,

Essa circular, que determinou o rompi-
menlo elas hostilidades, é a seguinte r"As empresas abaixo assignadas, cumpriu-
do uma convenção estabelecida na Capital
Federal por todos os importadores clc"films", eoniiminieam a V. S. quc a partirde segunda-feira, 13 do corrente, nenhuma
dellas poderá fornecer films cm aluguel atodo e qualquer exliibidor que exliibireni oslilms da Empresa J, R. Staffa.

Motiva esta resolução o objeclo de uma eu-trevista publicada pelo jornal A NOITE, doRio de Janeiro, e "Jornal do Commercio"
que os abaixo assignados julgam altamente
prejudicial a todos os cinemiitographislas doBrasil,

Aos senhores que com esta circular nãoconcordarem, os signatários da presente sc-rão obrigados a sustarem seus furnecimen-
tos, c bem assim a todos áquelles que, emnome de terceiros, éxhibireni fitas da ciladaempresa,

Os Srs. exhibiclores quc nos dispensarem
a sua costumada preferencia encontrarão en-tre os abaixo assignados todas as Informa-
ções precisas para um fornecimento regular.

Os abaixo assignados, tomando esta delibe-ração, estão certos de que tratam dos inle-resses ele todos os ciiiematographistas <loBrasil,"
Para decidir sobre a altitude a assumir so-bre as determinações contidas nesta circu-

lar, foi que se realísou, no Cinema Còngres-
so, a reunião dos exliibidores e na qual setomaram as resoluções quc esta moção re-suiiic:

Os abaixo assignados, proprietários «ie et-nenias, cm S. Paulo; reunidos em assembléa
extraordinária, no dia 10 de novembro, ás 2horas da tarde, no salão elo Cinema Congres-so, afim ele discutir e deliberar sobre o no-
yo estado de cousas, originado pelo monopo-lio dos "films" cinemalogíophicós, estabele-
cido por diversas empresas fornecedoras deS. Paulo, depois de haverem discutido cou-
yenientemeute as medidas a adepta.- ..ara
combater esse abuso que prejudica os lute-resses da classe dos exhibidorcs e da publico
__& f/tftã, ej.-_ircvar.__. a «fiiini. . ¦

ORDEM DO DIA
Considerando que o monopólio estabelecido

pelas empresas fornecedoras de "films",
além de lesar os interesses de todos os pro-
prielarios dc cinemas, no sentido do vir a
faltar na praça uma grande parte dos "films"
importados, , tornando-se necessário lançar
niáo dc fitas já conhecidas c exploradas, vi-
ria proporcionar oo monopólio maiores rcsul-
tados financeiros, prejudicando, assim, os cx-
hibidores; considerando mais. a odiosidade
do provimento das empresas confederadas, o
quc não é permittido pelas leis do paiz. e é
contrario aos sentimentos e interesses' ela
classe dos exhibidorcs de "films", o que pre-
judicará, também, os interesses do publico,
que se teria que sujeitar a ver fitas já exhl-
bidas; e também o provável augmeuto nos
preços de "films", que naturulmentc seria
estabelecido pelo "trust"; considerando que
a formação do monopólio foi devida a uma
entrevista concedida aos jornaes pela em-
presa J. R. Staffa, qua nada tinha de com-
ínum com n classe dos cxhibidores, e quc
por isso foi essa idéa suggcrida unicamente
para fazer guerra á empresa Staffa c conse-
queiitenicnte a qualquer outra que possa sur-
gir para lhe fazer concorrência; considerou-
do, ainda, que contam os cxhibidores com o
apoio incondicional da empresa J. R. Staffa,
do Rio de Janeiro e S. Paulo, que, uão se ai-
liando aos orfianisadores do monopólio, pro-
nietteu auxiiial-os, convenientemente, até a
victoria completa das anis idéas, forneceu-
do os programmas quotidianos necessários,
augnieiitando as suas compras na Europa e
fornecendo as melhores producções artlsti-
cas, sem maiores despesas para os exhibido-
res; considerando, íiiiainiente, que o mono-
polio organisado pelas empresas colligadas,
especialmente aquellas que são proprietárias
de cinemas, tem em mira fazer desapparécèri
em S. Paulo, os pequenos cinemas, lesando,

em começo,

Ate, 15 dc novembro, 1910.
Ale hontem eheiaram i 1 os ultimo» ecos

da brilhantíssimo recepeí.» que teve cm (.uri-
t.lm o Dr, Affonso Camargo, presidente do
nosso listado. Pódc-se, pois, dlier «gora: no
que delle d.pendlu, relativamente no o.Jc-
«•tivo por força do qual teve de vir «o Itio,
nio podia salr-sc melhor o nosso Illustre pn*
trlcio,

Tal missão, cnlrctiinlo, era a mais dlffi-
vil, a uai» urrlscada que um político pura-
iiaense JA em «niohiucr tempo tomou sobre
os seu* honibro». Não «el mesmo do outra,
depois da quo levou Quintino lloio.vuva ao
Prata, logo quo su te/, a Republica, que tenha
dviiiaiidiido em nosso pais, duruiito o regiman
republicano, tanta abnegação reunida a um
csiiirlto de resolução lão firme.

I. preciso ver-se mais aluda: o momento
em que lioeayuvii foi para decidir ua Argen-
tina a velha questão das Missões era bem dl-
verso du hora actual.

Acabara de Impor-so por unia revolução a
iVnin.i r«-|i..bliciii.ii uo pai', Este a tinha aeel-
tudo besllficudumente, na consagrada expres-
pressilo dc Arlstldcs Lobo. Nenhum vulto na-
ei.mal gosava naquelle instante «lc mnlor pre-•Ilido do quc o temível "príncipe dos Jor-
niilistas", como então re cognoiiilnavn merc-
cldiiineule aquelle aristocrático pluinillvo cm
cujas sul.tis, habillsslinos c corajosas mara-
ilhas se deixaram envolver os prctcnciò.os
salvaguardas das instituições monnrchicas
uu oceasião, Quintino representava, pois,
i.aquellii hora, u papel dc um arbitro na-
luriil dos destinos do paiz. Sua vontade
«ra a de um trliimpliante, com o prestigio
(jue as grandes victoriaj sempre trazem. Além
uisso, com o seu honibro tocavam solidaria»
mente os hombros de todos os oulro:» que em•ma companhia tinham galgado nuducio_.incu-
le o poder, cheios do espirito de resolução
que depois dc uniu viclorin como oquelia se
lem de sustentar.

ilojc nos achamos em condlçõe. (|iiasl que
inteiramente oppostas lis desse momento ex-
truordliiiirio. A Republica, no que já mostrou
para que veiu, dentro destes seus vinte c sete
annos que hoje completa, tem muito para
entristecer-se e cnvergoiihcr-sc. Não é num
ou noutro ponto apenas que a situação na-
cioual nos desola, mus sob quasi todos os as-
pcclos por que tenhamos de encaral-a. Esta-
mus deante du uma bancarrota geral, e, — é
corrente — a mais grave de todas é a bancar-
rota, que verificamos, do caracter. Em nada

se crê, cm ninguém se cre, e por Isso Iodos
fogem de assumir effcctivas respousabillda-
des dc certa monta. O terreno parece que
nos vae fugir dos pés a cada instante; todos
nós nos achamos completamente inseguros
sobre o dia de amanhã. Os que hoje sc num-
tém nas posições olham a cada instante em
torno, receosos ele uma desastroso, sinão vi-
lipcneliosa queda, embora não possam prever
bem ao certo por força de quc fatalidade
será.

Vem dahi que estamos no pleno regimen das
pequenas transacções temporárias, dos tini!
elos expedientes, cpie correspondem cm medi
cina á covarde procrastinação das panacéas
Ninguém se quer incompiitlbilisiir formal e
decisivamente com ninguém por cousa alguma.
Quem arrisca posições é taxado de louco, e,
si ene, faz-se desde logo alvo da inconfiniiça
geral. Por isso nicsiuo quc cm nada se con-
fia, exige-se que os detentores dc qualquer
pareci Iu do poder déin a illusão du firmeza
conservando em suas mãos o que nillas caiu,
e que o conservem seja de que modo for.

Xão quiz ver nada disso o moço presidente
da nossa terra, que, de um dia pura outro,
tomou sobre si o encargo de ossignar como
nosso representante mais alto um accordo pelo
qual dcsinlegralisámos do nosso patrimônio
unia bella porção de território que sempre foi
nosso, que só nós administrámos alé aqui e
cujo desenvolvimento, maior ou menor, tem
custado, exclusivamente, o nosso dinheiro, o
nosso trabalho, o nosso sacrifício. E quiz
fazel-o de modo que unicamente sobre os seus
hombros caísse a responsabilidade consequeu-
te. dessa corajosa iniciativa.

E' de ver, no entanto: aJém dc tudo, o Dr.
Affonso Camargo sobe pela primeira vez á
eurul presidencial, isto é, só agora se lhe pro-
porcioiia oceasião dc fazer-ee definitivaiiien-
te julgar como homem político ua nossa ter-
ra, onde cpiiz o destino abrir-lhe tal carreira
publica. Correndo o maior dos riscos que até
hoje correu um administrador paranaense, ex-
punha-se conseguintemente elle á queda mais
espectaculosa e talvez mais irremediável que
pudesse ameaçar um homem no scenurio dc
que é actualmentc a primeira figura official.

Basta esta exposição dc condições — quer
me parecer que incontestável na verdade sim-
pies de quanto enuncia, — paru demonstrar
á evidencia que um acto como este de que vi-
mos falando só pôde explicar-sc inspirado
num sentimento de desinteresse que não se
classificará com justiça negando-se-lhe o ad-
jectivo de heróico. Pois que sc trata de um
homem que, ainda moço, chegou á presideu-
cia de um Estado limpamente, sem os tristes
processos dos cjue assaltam as posições nes-
le pobre paiz, é de ver-se que lhe não pôde
ter faltado o senso conimum, necessário para
medir o alcance do passo que deu. E, si elle,
o fez consciente da sua responsabilidade, seu
gesto, quando represen lasse um erro, merc-
ceria o respeito ele todos nós. Ainda que viés-
se a fracassar sua tentativa, já teria produ-
zido um bem, que era o tle ter feito um ho-
m em.

O Brasil inteiro o comprcliciidcu assim. Nós
que acrui estamos no Rio e quc pudemos
.leompaiihar-de-perto,, palpitantes,-o-niodo-poi'-
que todo o paiz sc impressionou com o acon-
tecimento determinado pelo iiceordo entre o
Paraná e Santa Catharina'' pudemos assistir
á gestação curiosa e emocionante ele mais
essa individualidade nacional, produzida ao
calor tlc uma admiração sincera por quem,
assim se alevanlando para uma vida mais nm-
piamente significativa no tablado político do
paiz, a todos incutia um pouco de fé nos des-
tinos da pátria coniniuin, necessitada como
nunca de taes estímulos toiiificautes e rege-
neradores. O Dr. Affonso Camargo fez-se du-
runte o breve tempo que esteve entre nós o
alvo de um respeito e do unia s.iiipathia que
não podiam ser mais geraes nem mais legi-
tiinos do que foram.

Mas quem com isso principalmente lucrou
fomos nós.

E' preciso dizel-o; durante todo o largo
tempo cm quc sc discutia esla nialsitiada que-
slão clc limites entre nossa terra c Santa Ca-
tharina, nós, que estávamos com inteira ra-
zão, nós, entretanto, não soubemos conven-
ecr o paiz á sociedade da completa justiça
ela nossa causa. Os nossos adversários tlc hon-
tem tinham a seu favor uni argumento que
se tornou importante: era o facto ele repre-
sèritaréiri territorialmente unia individual ida-
dc inois modesta, e todo o Brasil, levado por
um caminho absurdo, porque só contra nós
foi seguido entre quantas questões da mesma
ordem se tem ventilado em nossos dias, teu-
deu a dar mão forte ao Estado menos favore-
cido pelas eireumstancias históricas. Tácita
ou expressamente, tinha a maioria a opinião
de que, si alguém precisava ceder, crânios
nós.

Cousa interessante, porem: pois que cede-
mos, por -uni gesto resoluto c decisivo tle
quem podia fazel-o em nosso nome, embora
apenas dentro elas suas altribuiçõcs eonslitu-
cionaes, como fez, deu-se clc súbito uma re-
virayolta na opinião. Todos então não puze-
ram duvida, pelo menos nos bastidores, de re-
conhecer que fazíamos um sacrifício doloro-
so, porque a terra, essa era incontcstavelmcn-
te nossa.

Para isso — por que descoiihecel-o? —
concorreu a ntlitudc elos moços uosrsos palri-
cios que clamaram indignados contra o acto
do seu presidente; concorreram os protestos
lancinantes de uni ou outro paranaense cujos
sciilimcntos sinceros, cuja boa fé é conheci-
da no paiz. Para isso concorreu u altitude
dc cada um de nós que acompanhámos resigna-
dos o desenrolar dos factos, sem áquella ale-
gria que só os outros podiam ter, os outros
brasileiros que não viam unia centena de
milhar de patrícios desaggregdreni-se da sua
côminünbão para irem pertencei' a outra com-
niiuib.no cm que não tinham nascido. Para
isso concorreu, finalmente, o semblante scre-

no, a firmeza de olhar, a irradiante sympa-
thia, a visível bondade, mas a amarga, ira-
vòsa alegra com que o nosso próprio presi-
dente .ippartceu em toda ,i parte onde a sua
presença cr.i necessária e eom quc falou onde
tivesse dc ser ouvido, Fi-.i essa dignidade cum
que todos nos houvemos que acabou ele im-
pressionar o publico do Hio do modo que ex-
puz.

Nós cedemos porque não havia remédio si-
não ceder. Forque áquelles a quem cabia d

Ko Matadouro de «anta Cru» W?$
Abutldos hojei 602 rv.c», 1. porcoi, <!• òar«

nclros e 80 vitellos.
Marchantes! Cândido IL du Meti», »í r,, 4

p,| Durir.li & Ci, i)(I r.; A. Mvudcs A ('.., --1I
r.j Lima & .ilhas, .3 r., . p, ti 10 ¦/,; |'ran.
cisco V. Goulart, .'10 r., Zl p. civ.; •.»...» I..
incuta de Abreu. .'. r.i Olivcirs Ir.iul.i Jk C.
01 r. e 7 p.) barrlll.) Tavares ti »,; (i, dns
lletallilstas, 7 r.j Porllnho c. (.'..,'U c; K.lgiir
de Axevcdo, 30 r.j V, P. Oliveira & C„ IS r,;
Fernandes _ Marcondc», 1 p,j AUKU.Ho M. da.
Moita, VII r, e 15 e.; Alexandre Y. Sobrinho,
_ p., o Sobreira & C, 41) r.

Foram rejeitados: íi r, e . v,
Foram vendidos: 'iil 1,2 r., com 0,809 ltil.>i,

e llll fressurns do rezes.
"Stock"! Cândido Ji. do Mello, li. c; Du.

rlsch & C, 18(1; A. Mendes, 525) Lima _ li.
lhos, 207; Francisco V. Goulart, liT/j C, dos
lletallilstas, 21; Jofio 1'iinciila dv Alu.... 215;
Oliveira Irmãos & C, 105; Portltlho fe C,
(19; Edgar do A/.evedo, 155; Augiii.lo M, «l.i
Molla, 255; . . P. Oliveira _ C„ 15», z Sobreh
ru e. (',., 205; Total, 2.315.

No entreposto de 8. Diogo

O trem chegou com Kl minutos dc aIcaso.- i
Vendidos: ó7l) 1,2 r,, 12 p., _'J e. c 2.'i v.
O-, preços foram os seguintes» rozos, de J7IIU

a í''o2i); porcos, de IsiOD a 1Ç200; carneiros, .1
lcHOi), e vitellos, do Ç900 u 1Ç000.

Nota — Nos ovinos veiu incluído Uu) Ciprfuo,
No matadouro da Penha

Abatidas lioje: 15 rezes,
Carnc3 congeladas

Caldeira _ Filhos abateram 422 rezen.
Em Santa Cruz foram rcjeitr.d is clim,:. e ...na

é para o consumo desta capital, scjuío (luc ;.s
restantes são j.i.ra exportação,

¦ »_.*. ¦

Limpudoi- o jiolidui' unlvorsnl

EM TODA A PAPuTE
•«¦.-»••?-

CMHE1U FM
MISSAS

Resam-sc amanhã:
D, Jiicinthii de Freitas, ás 9, U5 Ogrc]a Io

São Francisco de Paulo; D. Sclitiiia P.iiva. ás
9 1|2, na mesma; Joaquim Antônio cln Ho-
dia. ás 1Ü, na mesma; Anlonio Ribeiro Alces
Casaes, ás 8 1|2, nn mesma; Joaquim Guilber-
me Leal de Souza, ás ÍI !;2, na mesma; Alva-
ro Pinto Rebello Pestana, ás 9, iiíi mesma;
Pedro Affonso Machado, ás !), na malfiz ele
São Christovão; José Felix dc Barro?; ás 9,
ne. santuário de Maria, á rua Cardoso, ii>j
Mcyer; D. Guioiuai- Baptista Xavier, ás ',), lüt
mesma; Joaquim Pinto Cerquelra, ás '.', mi
mesma; Orlando José Rodrigues, ás ÍI, un ma-,
triz do Sacramento; D. Latira Garram ilio, ás
9 112; na mesma; D. Gcrtrudès Augie.»t,i de
Mello Bastos, ás í), lia mesma; D.Idaliun Soa-
res ele Oliveira, ás 8, na matriz (le M. S. ele
Lourdes, cm Villa Isabel; Stella Palclcd Cou-
to, ás 9, na egreja ele Santo Affonso; Al lie»
do de Mello, ás 8 1,2, na matriz dò Realengo;
Julia Pereira de Souza, ás 9, na egreja i!o Di-
vino Espirito Santo; U. Maria tíugeilift Car-
mo (Mariasinha), ás 9, nn egreja do Carmo;
Luiz José dos Santos Dias, á:> 9, un. mesma;
Manoel Augusto Pedreira, ás 9, ua uií.íriz de
Sontn Rita; Io tenente Ilernienc-gildo Luiz do
Carmo, ás 9, na mesma; Agostinho José Ho-
drigues, ás !), na egreja de N. S, da Coneei-
ção e oBa Morte; aspirante Ataualpi Nollisccj
Ferreira França, ás 9, ua Cruz des Militares;
Manoel Antônio Pereira, ás U. ua matriz de
SanfAnna; Luiz de Campos Gom-.',», ás 8 1.2,
na mesma; Franeellino Cardoso dc Cascou-
cellos, ús 9, nu egreja do Bomfiin, em São
Christovão; José Valente da Silva, eis fi, nu,
capella da Providencia, á rua Conselheiro Pe-
reira da Silva n, 93; D. Lucrecin ttibeii . da
Silva, ás 9, na matriz da Glu_!;i.

ENTERROS
' 4

Iin-
rua

assim, os interesses doí seus proprietários;
c, por esses e outros motivos f _,i "delibe-
rado ":

1» — Suspender quaesquer transacções
mantidas eom aquellas empresas que adlieri-
ram e continuam a adherir no monopólio,
còniprómcttéiido-se, todos os abaixo assigua-
dos, foriiiíilnientc, a não reencet,-i!-:is alé quc
esse comínercio se torne novamente livre;

2o — Constituir uma sociedade ele defesa,
íipihe.íiido-sc ii'*n ç.ohimissãò p„.M formular
os estatulos e reguliiiieiitos, visando os in-
teresses da classe c do publico, ao qual dc-
verão ser apresentados programmas dignos c
orgaiiisaeios coia critério c capricho;

3" — C.oiiimunicár a todos os proprietários
de cinemas do interior a orgauisoção desla
nova sociedade dc defesa, convidaiiclo-as a
participar do movimenio;

4" — Agradecer á empresa J. R, Staffa o
auxilio moral prestado n essa causa, neste
grave momento, e a solidariedade demonstra-
da na ultima reunião por ella feita cm sua
earta-eircular, hoje recebida, e na qual nos
diz confiar no exitb da presente iniciativa,
que tem cm niiia luiiòamepte o aiigmento c
o comineriip livre da cincmâtògrapliiá ueste
íloresccntc Estado.

Seguem-se ás nssignaliiras.
Como ire xíi, os exhibidoics que se puze-

ram do iaelo do Sr, J. H. Staffa são categori-
cos nas suas affirmaçõcs qtiautó á formação
do "trust".

As empresas que acompanham a Compa-
nina Cinoniálogrnphicn Brasileira alfiruiam
não se tratai' de um mòribpolioí

A sua iniciativa tende apenas no estabele-
cimento de uuu convenção para a defesa dos
interesses dor, que delia lucrem parte.

Os seus iiituilos estão mais claramente jus-
tificiulos no seguinte trecho de unia cartu
que a nossa reportagem conseguiu obter:

"E' preciso considerai* que ha cinemas que,
alem dos programmas ela empresa Staffa, so-
mente dispõem de outro programma forneci-
do por uma das seis casas importadoras men-
cionaelas. Estes cinemas, obrigados a deixa-
rem a produeção da empresa Staffa, se en-
contrariam na impossibilidade, de funccioiiar,
o epie é absolutamente contrario ao intuito
que move os signatários da convenção. A
estes cinemas deve ser facilitada a possibi-
lieladc clc regular fuiiccioiiaiiiciilo, devendo
essa agencia, reciprocamente com as outras,
soceorrel-os com prograinmas, harniouisaudo'
a cousa de forma que não haja nem des-
equilibrado proteccionismo, nem conflicto de
interesse entre as seis casas fornecedoras,"

A lula, poréia, eslá ainda
pronieltc muitas surpresas,

Na 5-.;uiida-feira próxima realisnr-sc-á ou-
tra reunião no Cinema Congresso, a ella
comparecendo os elementos que acompanham
a empresa Staffa e que vão assentar defini-
tivamente as bases ila sua agremiação.

Do interior do Estado tém esses exhibido-
res recebido numerosa», adhesòes ao movi-
mento que iniciaram.

_t , 
'.-» ¦ - - '__ ,. «.»«». v . v. v i . ._ v_ «|UV IUIU.11VO *» .111. Iil V.itl.1.' «|t_~ieguuda-íeira duremos m«is pormeuoi-esj- lejdir com íiiiçiu está « razão nos pleitos ju-,

Foram sepultados bojei
No cemitério de S. Francisco Xavier.;

bem, filho de João Barreiros da ÍUicIiO,
Jockcy-Club n. 13.9; Joaquim Antônio tia Sil-
va, avenida Sete ele Setembro n. LÍM, Villa. Vm-
letaria; Leonel Tavares Magalhães, cu.i Or.
Maciel n. 80, casa VIU; Aula, filha, de Car-
linda Maria Alves, rua Desembargador Nelro
n. 138; Ilildo José de Carvalho, rua ScuacloÈ.
Pompeu n. 228; Carlos Atihtir Quintino, ri.it
do Resende n. 190; Manoel cln Silva Cerquei»
ra, boulevartl Vinte e Oito tle Setembro mu
mero 301; Gracinda Rosa Teixeira, mono dil
Providencia sjn.

No cemitério da Penitencia: Gracinda ela
Motla Mariz, Hospital da Penitenciei,

No cemitério de S. João Baptista: Cleincn-
tine Morcíiu, praça Ti.radeiités u. 8G; Alcxau»
dre Mathiiis, beco dos Ferreiros a, 27; Guio-
mar Cruz, fonte cln Saudade, na Gavcã; Edith,
fillia de Manoel Martins, estrado, da Gay.ça uu»
mero 359;. Diogenes dos Passeis, rua vhis_ Put-
m ei ras n, 12; Carlos de Olivçirn- licrtiulio, liit
deira do I.enic n. 10; Maria Dulce, fillia de Fir*»
mina lUibello, rua D. Luiza n, 71; José \'U
cente. Loiisadíi, rua Evaristo ela Veiga ti, 101,;

—Realisa-se amanhã-, ás 10 lioras, no et-inile-
rio de S. Francisco Xavier, o etitccro ein me
nina Clementina, filha de pelphiutt Sinioni.
O feretro sairá ela rua Barão ci-j Mcsquitu nu-
mero 507. '/

mm»».

numa cama
141. Urügüayaiiá

DORMIR
«Bérta» é prplonjs ar lida.

_««&»-*-

QUEM PERDEU?
Os proprietários do B.ir Ainécicano nos

enviaram, para serem restitliida. a queml
as perdeu, duas cautelas ele casas de rc-
nhores encontradas na rua. , _

ridicos, por tres vezes decidiram quc íris ia....,
liiiliamos razão. Porque si niilda w séiitcnçii
não havia podido ser cumprida, on nossos ex.-!
adversários estavam quasi em ycsperiis de:
obter o instrumento legal necessário paru u'.
execução da mesma. Porque si espei-issoinoí-j
por isso, depois só nos restaria ei direito da}'
revolta, que sciiUanios ter, considerando in-
iquas aquellas decisões, miis que tios rcpii4
gnavii utilisar, porque com isso pudéramos ii.-'
cender o facho ele unia Iremeuda cimvulsãofi
no puiz. Porque temos fé no nosso ilesliiip c'
confiança na justiça final ela Pátria que &¦
dc uós todos. Porque esperámos .pre o.
nosso voluntário acto dc abnegação clenions-.
Ire ao Brasil que não temos apenas iminen».
sos recursos liilenles nn synthcse das rique-
zas naeionaes que representamos, mas qua
lemos lambem algum valor, na íçciicrosidiide/
do nosso animo, na nossa capacidade cie ai-
fcclo para com a coniüiunhão de que .o.nos/
parle, e alguma iiilelligeuçiieãie,iai-tt 1»««i„..beia
discernir, eiiiiuido mesmo, sfflcitbs a prova.
ções como esta, tno fáceis dfâjcoutiu-bttt- o es»
piiilo ele unia C-lTeeíividttdefw-jiínie!. J.C cede-
mos porque, emfihi, si,.com ifclo isto, flíiiaiihií"
vierem a esquecei--o que o. liíife diive levar ein
nossa conta pela franquillífi__e <m.i ora lhe)/
damos com esta nossa abnegação, acreditai
mos ter animo bastante viril para _i por nós
nos fazermos, na luta pela vida, que se no.
iinponlia.

Certo, foi sob o impulso destes sentimentos
que a população paranaense recebeu com fi«
ilalgiiiii tão sympalhica aquelle rtue, vinda»'
aceitar em seu nome o mais itiro sacrifieiof
que já fizemos, voltou coberto Je applansos^
por parle tle lodo o paiz, engrandecido e eu-
graiielcccn.lo inoraliiiciitc o Parauá, Nossa tv-iv
ra coniprelictiileu o seu sentimento, confiou ne
seu critério, não quiz ser menor do que et'e, ij
deu-lhe por isso razão.

Quem escreve eslas linhas f«l-o .ara ap»
plaudir esse npplnuso, pelas r.i^àps c ,-..|j a
maneira que ficaram expostas. Sei.lc-tc K'!Í4
assim cm poder assislif ao modo por quc nós
nos aproveitámos da própria adversidade para
í.l'firiiiarnu.-iios tão nobremente, (ão dig.nu-
meute «juanlo «iu liuio isto fizemos," ' "''"-,*:& NESTOR 

\-'U',TO _*.; _r

lj**-K

.. _k



¦ V

'"-*¦«> 
mj

(Jiiiü historia complicada
dc cai vão americano

iffi.^^
IU.IC..C, M.l.r,. ,, nõllolfl publi.,.,!,; ,1 AN*$$ *""*'"''' <¦ vemln de c-in-flo umtí,
vaún'0! 

",11,,',i'i,',l''u' "Pina hlslorln ctuiipll-
V .. .i-i "" ¦¦¦Wrteono . publicou A NOI-iK li ia do eorreiite Inrorinnçoe» me...I
..un.iaí." 

"'" """! !f"»»«rto Porrülliimenle
A ('.....perniu,, jlraiill, snoleilndc coopernti-vn lc miionMb I dndó llmltmln, erfeètiou n

S?Sffl_,J,B'i4''P0q '•"•'•¦¦'•••¦< «•» -n«*vao"llewl,i,l
v,. Vi '*" •**imiI.mIíi mim, norte-timorlcaniiMw II ver pagniiilo á vlsln o sou preso nosm*. 1-uiiM'cii Miielindò >. C, que passaram "
fonipeieulç iv.-ibn, sem Imposição du uiinim-iici coiuIIçum, (|uo, nllás, náu .í„Ii.h.i ranuò«o ier, trnlnnilo-su de morcndorln iiorle-nine»•'iiMiiii. com poMiiiuento Integral; Iminodinlo,v... iii.iiiclro, u-in Intervoiiçíln dc Iuhu-k nl-giiin, como lii.lii p.iii,. «cr vórlíiemlò din u-r-mos 

pinros e positivos du compeleulo recibo,u carvão rieou desde logo euli-egue o A dis-posição dn (.aonerallva, obrlgaiulo-iie Pouse-«•o Machado & C. n t-rrcclnor 0 sorriso dnirnslndin-flo poro ns cmbarençôcs du comiira-«ora. rieiniilo iu.I.i "pngo ndeniiliido".iniciado o Irnnsporle «In enrvAo <l>lirii-diidc ' "

AjfOlTB— Domingo, i() de Novembro do i&trj

.........,,.„ ,,„„,,„„-„. ,,,, caiviui, ue pio-niicuaae dn Cooperativo, par,, ns diins cm-'""'caçoes, foi cllc suspenso, depois do jáIroiisporiado- cercii do 800 loncliiilns,
, A Ciopiriitivo prolostou Judicialmenteperiinle o l)r, juiz «ln |» Vara cível por causados prejulxoa que tssn Interrupção cslnvnriccnsloiiniido, impedindo n Cooperativa tlcrevendei' o rnrvilo que ndqulrlni.

l-iiceen Mncliiido & C, porém, melhor ncon-sciimiio! e compreliendcndo que iniilores pre-juízos teriam com o falia du cumprimentoua obrigavilo do fcrvico «In Irnsladncílo doenrvflo de que já hnvinm sido adennladamen-te pngos, recomcçni-nm o trabalho; o o car-vá., du Cooperativa fó' emborcado nas cha-Ias «¦ removido paro o deposito que mcllio-res condições offcrcccu no concorrência que aCoopera liva promoveu, pedindo preços á Urn-rilii... Conl, iiclmirò llodrlgues, Lnge Irmãosc oulros.
Quanto á invcnclonlec de ser o carvão des-liiiod.i .. Marinha brasileira é simplesmenteridícula, porque serio estúpido comprar oeai-vnt) "com o.» direitos dc importação'*cjiiitiiilo mais fácil c racional c menos dis-pendloso seio eoinprol-o "Clf Hio". islo e-

is-
iinprol-o "Clf Hio"

|scni os direitos dc Alfândega, quo o Minlerjo dn Marinha niio teria dc pngnr.Em Imlii isso, o mais interessante é envol-Ver nesse negocio as autoridades InglezasIrntiindo-sc de uma mercadoria provenienteuo.* lutados Unidos e negociada entre umaurina e iinin companhia, ambas brnsllelrhs..Nodo linbnm eme ver nem symlicnr tercei-ros, nem muilo menos autoridades eslrnngel-ras, porque nem Fonseca Machado & ('... nemn Cooperolivn Urasil precisam de curadorespnrn OS seus negócios."

Os commisscirios de policiaem lace do funccionaiismo
publico

"Sr, rclnclor da A NOITJ! -- Saudações,Aiir.Klcit-iido i, gentllega dn piiblicnçAn delll Illlil ciiiln niilcrli.r sobro nposcnlndiiriuN,mim ii llbciilo.lt- de enviar iniiis ns pu-seuicsninis o -osso dlgiiu Jornal, que publicando-aUrn conlliiiiijilo n iiiixlliar o... muito „ iniclnli-vn de nenoriolni' nos riiiiccliiiuirbis dn pollclu(Jlvll du llslrltlu |-cdei-iil cujo l.ibur Incessnu»le o espinhoso num sonipro . devidamentecomproliondlilo pcln public...
Venho nulos nddiliii- como rectlricnciio Asconsiderações que nilduxl ó seguinte:
Quando me referi nu monlcpio, fil»o solhou»le cin relação nus fuiíccinhnrlos, nos nomeadosun vlgoneln dií lei ... 3.080, dc-B de Janeirole 11110 (nrt, 107) por isso que mio tendo olei urreilo relronctivp, simio em matéria cri-... nol, mesmo assim (inundo «>.„ beneficio dul.'1'ImlllOSO, c obvio que tnl dlspnsiçAo prohl-mtlva nau fero ò direito i.n cspcclo anterior»menle iid.iiilcido,
UcRfarlo, stA anesuio por rullu do lembrança,

pnrçco-me, uno foram Inseriptos no MontepioUvll Iodos os füiicoloiuirlós policiaes "dc „o-
inencAo elfeetivn, que mio sejam dc mera com-
nilsafio, e ncrcèbnm vencimentos fixos no The-soiiii. Nacloiiiil" "ctc-vI" do art. *»" do decre-
Io ii. 050, de 0 do novembro do 18110.

Pnsso estar labora.ido om erro, concordo,
mns procurando cons.ibsln.iclur o meu onun-alado, vnll-inc dus leis que regem o nssumptpD ni.ias ilispo.sivr.es sf.o us qne sc .seguem:"li nppllcado nos funecionarios nclivos,nposeutndps ou reronmados «Io Mlulslcrlò doJusliçn o montepio obrigntorlo crendo por dc-orelo ii, 042 A, de :tl dc outubro dc IHIio, quesei-A executado de accordo com o presente uo(iuc respello ao referido ministério" (art, 1"do cllado decreto ii, 050).

"Ari. a," Sõo eoiisldcrndos desde já Voiitri-biilnles do Montepio por parte do Ministériodn .liistiçn:

V. Os empregados das seguintes reparVléôêádo Districto Federal:
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Visita,do Exmo. Sr. presidente da
Republica e do Sr. presidente do Esta-
do do Rio.

--•«•_

Assumpto de actualidade
::3 NO

INE PALAIS

Bil-IE
Í MACISTE
O querido da platca carioca vos deliciará

coin o seu majestoso trabalho

Completando o programma:

A GRâKDE BATALHA

Secrelarln de Policia c rcpnríições oiincxnsinclusive n Coso de Dctcnçòo, etc."
, b pon. evitar dúbia interpretação, foi deci-s.vo o nrt. 4" deste decreto, excluindo do Mon-Icp.i) os empregados dos policias dos Estudosc enumerando no pnragroplio unico os demaisexcluídos — serventes, operários e quaesquer..lornolciros.
Estos disposições clorns c ii.sopbisinaveisforiun coi.firmiidíis pelo posterior decreto nu-mero 1.030, de 14 de novembro dc 181)0, orli-

gos !'• e 4", acercscciido a clrcuinstaiicia nõodcspresovel do caraclci- obrigatório do Mon-tepio, segundo o qiii.lifici.livo que lhe é em-
pregado desde- o seu erendor decreto n. UI2 \de lll ele outubro ele- 1800. '

D.il.i se concluo e mais pelo disposto no ar-
go 81 da lei n. 2..'150, de 81 de dezembro de101.0, que revogou n «lisposiçõo suspensivo dooil .-17 da loi ii. 490, de jó de dezembro tlc18117, que os fimccionni-ios ela pe.licia civil no-meados até 8 dc Janeiro «lc lOtfi, excluídosapenas os da excepção do paragrapho unico donrt. I" dos decretos Dãl! e 1.0.'!fi, derivou nãoincullntivn mas obrignloí-inmenlc estar ins-triplos no Montopiõ Civil,: pois a disposição

piMliibitivi. da cilada lei n. il.OSI), dc J010 sódeve allingir em todos os seus cffcilos 'aos
fuiicçioharios nomeados na sua vigcnòin".A meu ver, pelo exposto, ê apenas dor a codaum o que já era seu, é cffectivar o que iá es-tav.-i determinado em lei c, por isso, limilei-mca citar seus texlos claros, vislo que "verba
sunl clara non admititur mentis inlcri.relalio".

Agradecido pela publicação dcsla etc. —
Paulo Murla." '

"A Noite Mundana
as riri-T-rir--»,-, -388

•.,",' '''•, ,,,y>1,"°l Teixeira Pinlo, major
C' !-°c.0 So.,!f,11' coro"cl '•''¦«ncisco José
?n. ..i i íi S"Vn? Mlk' Lucili" I,V"«"- ""''» ''"30IOIei Herminio Fraga; Mlle. Duduchn Pai-a, filho do almirante Carlos de Paiva; Mmc,[.hiquMil.a 

Chagas leite, esposa ,1o Dr. Cha»?ns Leite, da Faculdade dc Medicina.

*******

Docu:
Íla' E_

memos do Grande Estado Maior
Francez
——»

A-rriá_txl__a
Reajipariçào da mais formosa

das artistas

s40ÊmÊ^^K

A POíVIPAOOUR
C;,s;i especial tle colletes sob metlitla

sob ;1 direcção tle Aline- Pratico (tliplo-
rnatlii pela Exposição Inlernncional tle
líoiiin). As nossas lVeguezas encontiarão
uni bom sortimento tlc tecidos tle seda,
linlio, algodão etricot, padrões modernos
e lindos, cores variadas.

PREÇOS MÓDICOS
165, AVENIDA BIO BRANCO fi°-andar)

(Com entrada pela uin São José)
' i jmn> |

Vciu & nossa redacção o Sr. João Mi-
rantla Ornèllas esclarecer a noticia, qtie sob
o tiiuio acima ciemos Montam. Èffectivamcn-
te cllc foi preso como dissemos, mas poruma violência cia policia. Esta quiz envol-
vcl-o no assalto de que foram victimas os
dous marinheiros tio «Soelle». Garantiu-nos
elle e mostrou documentos que provam ser
uni liomcm honesto c de bons costumes.

SI Y PORTE
no romance dc amor

DOENÇAS
DEJ

GARGANTA
NARIZ •

OUVIDOS
BOCA

CURA GARANTIDA
E RÁPIDA DO

OZENA
(fetidez do nariz)

processo inteiramente novo
Dll. litmi.CO 1)151.IÍ.M0S, ni-oíòsobr livre tlo«sn espe-ciiiliilmli' riu Fiiiiiiltltitle.tló Medicina do Itio dc 'Janeiro.
Consultório, rua d.i Assoiiiiilóit, Oil. sobrado, das i'2ás 5 (lll Imite.

e Peccado
M MtmSiU UEJLUai

~* ¦ m**» _________
P

d

-~m poucas linhas
K> -marinlieiro contraindo da Armada Pedro(iii'oii.0 dç Souza, residente á ruo Mario Na-zat-etii ,,, .ji). I1(l estação do Encantado, aggrè-mu, por ciúmes, a cacete, sua rimnsia Olivia eleSouza contundiiielo-n bastante. O ággrcssorI cri tii tombem a cacete Eugenia ele Souza, mãeuiivin, o qual procurou tlefendel-a.A policia elo 20" districto soube do faclo eprocuro o .marinheiro, que fugiu..".lofmMonoel Bnptisla, preto,-de .'12 annosempregado tio Central do Brnsil e residente urua miilo.nc.ia_ n 38, na estação do Rio dos(dias lo. colhido eslo manhã por tun tremtiquclln estação, que lhe esmagou o mõo c omoço esquerdo.
João foi medicado pela Assistência e reco-iludo o Santa Casa;

-t.i.7iíírf,Sd' •M,;"'l't'l,.i,"° FiIho' carpinteiro, foi og-
mo,. ,."•¦' 

''0ll° "° holoquüã Godinho, no(im io do Gapao, nos subúrbios, por um des-Conhecido, que o feriu o foca ná coxa esquerdo.
.«rli'.1^"".^/1 Ppli?i.n d0 -:t° districto ele, ter sido roubado cnvobjeelos de uso, çsto nol
*• i'i 

'', 
^lUoniqNoya, residente á Avcnidi

/a Liberdade n, 14.-D Irabnlhodor Joaquim Machado, viuvodc Oo nnnos tle edatic, quando devia se reco-Iher esla noite á Souto Cosa com uma guio elopolicia tio 12° districto, morreu em caminho(üiqtieUc estabelecimento.
O seu cadáver foi mandado paro o necrolc-rio policial.—Daniel Viclorio de Souza, trabalhador mo-rndor no morro de S. José, na estação ele Cnm-

pinho, queixou-se á policia elo 23° districto dc
que, lendo dado abrigo a Maria Davina cmmio casa, naquclla estação, foi por esta rou-i Lado em objectos de uso.

Maria Davina foi presa, confessou o roubo,sendo Iodos os objoctos apprebcntlidos pela po-licia.

—  ¦ miri- iii ,i

Pelas creanças
pobres

AiVA';i*/?/I.SA/(70_

Plissa nmanhfi 0 segundo u.iiilversnrio nn-tnl.çin do travesso Hubeiis Antônio, galnnlcmi,,,.,,, do Sr. llnpbnel Gonçalves ede Drule Gonçalves.
-Fn* annos hoje a lixma. Sra. D. Iraec-

.ÍI.. yV-f0 Sih'"' cs',osa <l° cnpHW Ja-cinlho di, Silva.Passa amanhil o nniilvcrsnrio «lo Sr.luuln Pereira, nosso follega de imprensa.
„*">„.?m!n n""0s ,,oJc : « s,-«- ¦>• Ernesti-
KJ "¦'."'•,esposa do Sr. Vieira Zámilli, tioMjnlsleiio dn_-Agricultura; o Dr. I.uiz Vnn
G
G

vaTíb',1'*""•---"—W!'y"e'- ^À"»»*-*•""*''-*•"--
Cl'
gil.
CASAMENTOS

«l^í^iv011"?! ,,0"!,Çi» o enlace malrieoirlnl
i. SiK. ri Var? Sielv" íom a «'ihorilu Ma-d. bilvi, filho do Sr. Moiioel C. Silvo A

«o 
'wü. rrÍífl0Sf '.'-••''HS0l,-sc *'« 10 >Pr4no Sogiíido (.oraçuo «lc Jesus, c foram teste-miinhas „ Dr. Paulo Motln e senliorn c o D.-.Frederico Burlamaqul c senhoraConsorciiim-se amaiibã o Dr. RodriguesGiio medico legisln da policia, c Mlle. pforl-sn Ilodrigues dc Moraes.

„£y?e[0y divil ^nlisarrsc-á na residência da
TIW) ,"""emn' «s 19 horas, c o rcligio-so ns 20 horas, n„ matriz dc S. João Baptis-lo, a ma Voluntários da Pntriá.i Servirão de padrinhos da noiva, o nego-ciantc dç nossa praça Joaquim Antônio Vici-ia c senhora, c o barão de Lòürònço Morlins,e do noivo, o di-pulado federal Siineao \1-ves e senhora.
Hlhei!',? v.l'"',°,Í.SCÍ1,eS #?•?»"««-?• Alda Lemosliibcl.ro, Marictta tlc Freitas, Acidhalia Pè-.oOrmes.nela Corrêa, Amazllès Pego c 3eíh
n'i,w!„Au,)0,,I-,e >,arço,,s '1'1'omicur" D-Irincu Malagueta Pontes, rtlcardiuo ílaiígel
jrnl'.m,'le lr1lfts' 1*1 Anlcilor Co^> Osório'Magalhães .Sallcs e Êdiiiundp Pego.
i».mn,n •,,<"'niU!S"do ?'0:da Prata trazem por-menores do casamento ele unia dos nossos ua-
nio^nih 

stinhoritn Kll«e!'i" Moralcs de losH os, filha dp nosso collaborador o professor
, •„A* Moralcs ele los Rios, com o Sr. F.lmn-no li..,yieira- que aqui deixou vaslo circulodc amigos quando exerceu o cargo dc 

"cete-

\c.iio. As cerimonias civil c religiosa c.Tc-cltioram-sc na eusa dos pões do noivo, ippri-di ...liando o acto religioso o Dr. Moralcs delos Rios, representado pelo pac do noivo c aac deste-, D. Icrminia Ferreira de Vieira.Lni.e a lista dos presentes offerecidos, aosiiuben os figuram duas collccções dc m.igni-ficos leques c joios antigas de família, dopae da noiva; rendas antigas da irmã desta

ni?n«P • -C, Ilalth«i!1*,,Brujn, ex-ministro cactual ministro oriental das Relações Extc-i-iores; outras muitas jóias e lembranças 
"dos

amigas dn noivo, dnqúi remettidns c enfio asqunes salienlam n bclleza do grande bordadode rendas que o Iodos maravilhou, obro dasscnhorilas Alencar Araripe, filhas do ciigc-nheiro do mesmo nome. Os noivos seguiramparo Huenos Aires na mesma lorde elo eiia 11tia Ia do casamento, ddyehdo no fim do onnoseguir para 0 novo destino do Sr. EliminoVieira, .mulo ao governo imperial do Áustria-Hungrin, de cuja legação oriental foi nomea-do secretario.
BANQUETES

riu algumas palavras, uotumlo n presença door. nouza Dnnlns e rçcordiiiido o q.iai.to lhe«ove nossa dipiin.ii.cln nn Ãrgéritlnn. O Dr.spuzn Dantas, enlão, num fnpldo Improviso,
SiSÜÍ 1".,VÜ.1; SC!V|u'e l*ivií'° nu esírungeiro dn
gloria do Brasil o nfio saber de mellw esli-mulo ao desempenho dc missões diplomou-cns quu a lembrança dos nomes que honrou,o nosso pniz. Referiu-se n Rio Brniico — agloria dc hontem — c n Oswaldo Cruz — ugloria dc hoje, c sempre Interrompido <|cnppInusDs, perorou, referindo-se â nioeidndcmedica, dizendo que o Brasil nada lem o in-vt-jiir das glorias alheias, o brindando o Dr.
JJswoldo Cruz. Finnl.neiile, o Dr, CuriósChagas fez cntliuslastica saudação ao Dr.Sampaio Corrêa.

Depois do banquete formaram-se gruposem coininciitnrios cordiacs, grupos ossos con-tliiunmoiitc obsequindos pcln gentileza doprofessor Nascimcnlò Giirgcl: um dos orgn-n.sndores dn fesla.
CONFERÊNCIAS

Nn sede du Confederação Espirita do Bra-sil, a rim Mnrquez tlc Pombal n. 11, rcali-som-se iiinnnliá o lerçu-fein, confcròncins dis-ciissocs com tribuna livre pura o.s adversa-nos.
COMMEMORAÇòES •"'''•'"

Passou boje o quinlo anniversario dn mor-lc do Dr. Joaquim Murlinho, o saudoso cli-nico c finaiieisto a quen lonio eleve o Brasil,lessoas de suo família foram hoje em pie-crrsn-romaria ao seu liimulo, levar-lhe os bo-nit-nagens da sua saudade e amanhã farãocelebra,. „n cgi-cja dc S. Francisco de Paulo,os 10 horas, umo missa por suo oi.na.
¦ -rn» i

A Pompadour
SALÃO DE MANICUREPara senhoras c cavaShciros

165, AVENIDA RIO BRANCO, 165
(linliiiila pela rua São José)

—¦ 1 *****», 1

AS PRIMEIRAS*'A viuva alegre», no llvpulilicu
K-dMilliçu bem Miirln Ivanisl, pnrn sêil lie»1111 li, «A vlun alegro", pois, como w evl»ilciclüii, sou Irnlialjii, m, Aniiu Glnvnr.v ô um»mil ço Embora farlnmoiile cxlilbldn, essnígçcllenlo proiliicçfiu do l'i'iiii/ i.ci.i,,. i,,| 0„.vidn com ngrnilii por um publico m.nicri.suit distinclo,. qunl «• que acorreu hoiilom uullopubllçaj Honeslmiionlo moninilu, de egunlformii foi a opereln reprosoiiliida, Todos usprincipaes papi-is do "\ viuva alegre" live»ram corrccli, Inlorpreluçllo. I. pnrn i|i.o mnlsinrmoulvH rosse n iiudiçilu esinviim 11 orches»tra o t-orns obedientes /, hnbll bi.tuln dumaestro Dollcua,

"ânngue de artista", no Palace
Com operelH conhecida o Jiislamenlc apre»elida - ÜSaAjuo de nrlisln" ~ procurou, e

.. :« tf0,,À,"\V".1? v,lnl° «lospodlr-so dn Dos-
,i...'.,.'!, ° itth\l'.e ¦'iwidiou iiiiiii i-i.su gran-
,],...'.' „C01co|:si(,,>! d!1'» Publico composto(ie olile A opereln dc Ei-slor foi excêlleu»tomontp dospmpçnhndn pclu "iroiin.f- ilii-ii.iiii,, que boje com cila mesma dá seu ullf-
SríuiOTii-f^ . m's|" t,í,,,i,al- "Siingue dc

. 
" 

M..U "v" ,,cm m?"lmln ° «eus 1»rInoi:
pfeies 

lus c*>"!'e-ul»,nm optlmòs inler-

NOTICIAS
A 10' riciln dc assignatura da Caramba

A çoiiipniihia Scogniimlgilo-Cnramba d.i
; .mniu « 10» réèltn de asslgnaluni, Óom a
cm.' «L°.n,'„?ncn,vn11?' 

"Mn.hruck».' Aeó le»c que esse especloculo é cm resta artísticado maeslro Vlnceiizo Bellczzn, .. corro" 10' re"«ente du prcliestrn dessa «troupe» Itallnnn.
O festival dc Luiz Bravo
r->i«_°-r <U' "",""!"1 fH* «O" beneficio noCarlos Gomes o actor I.uiz Bravo K* este o
vX^LÍ° rmUwV,l": rcpresênlnções dn
Çvfsln Mnrí dc rosas" c d. 1» neto da re»visln "De capote ,ô lenço", fuzedo , I e . -lie...» o pnpel dc cubo Elyslo

SPÜKTO

ris,
lllüllil,

Pelas associações

,, . . . — ysio.
..ls^VilV.ln"n,W "i,ri' S> ,,;U"n

—Antônio Sorra renllsn nmnnhã suano Rficrclo. O estimado neto.- cômicojii1 dissemos, escolheu ns peças '-0
O Canário" pnrn esse fim—Os odores .losti Moraes 

*'C 
Augusto Coslnestno organ sondo .„„ bello pmSma pnrseu beneficio, «|„c sc reolisorá quarln-icirnvindouro ¦¦„ Carlos Gomes '—hspeçtnciilos pnra boje: 

'liepubliea 
"Prln

cezo dos dollnrs»; Hecreio. I _ •„ ' """
Gomes, "O 31"; Si José. "Dá
lace, "Sangue dc arllsln".

¦ m»*» 
Tabelllio N0EMI0 0A SILVEIRA

•«UA DA ALFÂNDEGA 32.-Telephone 611.

n co.tipo-

festa
como

igiiia" e

Cai-los
en e> |)é"; Pa-

Caixa Geral das Familias
FUNDADA EM 1881

A mais antiga sociedade brasileira de segurossobre a vida
87 _ AVENIDA UIO BRANCO - 87Sinistros pngos 4.«00:000$000

Pagamento de lO.OOOSOOO
Na qualidade de behcficiorln dn presente

(.inisl.í.iio Boavcnliira do Cíinhmo rido
Pinlo.

fcA^* ^^i*i^r*i*-*tM%VVV%f>ir^vviU(x>*(^_

Sociedade Thcosophica
Realisou-se sexta-feira a sessão commomo-rativa dcsla sociedade, que foi fundada emMatli-ns, Atlyar, Índia, em Í7 tlc novembro de187o. que jn possue cinco sociedades filiadasno Lira sil sendo que a Loja Perseverança e aLoja Pytlingorns, funccioiiniri íicsio capital.

m***

Pinlo, recebi do Caixa Geral dos Famili,"quantia de cinco cenlos dc réis. pelo Haiti-daçao ,1a referida apólice, pelo que dou j.leuo
(\m . '.'-'"'".v:10 " mcs",a Sociedade Caixa(iei.it tias I-nimlins.

Rio de Janeiro, li de novembro ele 1010 —
5?QS{° .^orda^Cunlin Pinlo; teste,,,,,-"i 

JLobo e'° 
Ft'rreira' Juliü ,l!l Silvei-

Na qualidade tlc beneficiaria ela presente11ix1l.ee tle ... _281, inslifuidii

Footbal!
Alnç» l.o.l uu.o

pílls orrorlqntoi desln laçn á Melrono-tonn, liii-n sor dlHpnlndn cnlro o sern c o»
dirigido A nsKooliiçao iiclinu, nllegniiilo o grnii-du numero dc trophóos omrie s ultli -meiito com o mosiiio fim, lembra á 1..
íiL..1.1 A' ü1"lvi"''' "e S*-** « Incn "l,ndmnn"
dlspiUndii iu-Ios cnmpedos do cntln lou-ponidii do lt... o do S, Paulo, sob o erlterlôque 11 Mctropulituiiu dulorminnr,

Foi esse um b.iio nlvltro, pois, nssim. i,«_u-mos cn, cudi. niiiio, como inicio «Io lenipo»
io,,! .1, i,,.'"""".'11, c!,llHI "°8' »"¦ ¦iniinrtni.la«liou Inlereestiidiml quo servirá siifrielcnle.meiito pnrn nfrirmiir onde resido do fociu, si
iimlsLforte '"' » ° lon'" ,ni,is ,H'llVI1" c

dnPínoíVS!i!!fi'il0 ° pí,,no!1'0 '""'¦•¦« °'" diaputri
lesl „ 

''" mft m[vo ° Amorio», incon-csliulineui,. 
p nosso campeão de Illlil o o

ín {, 
"""• 0||,,) ,',l.° mais ol""'eo lem dc Io»Militar o ciinpeoni.io dn Assuciaçáo Pnulisln.

KM MINAS
Itcscrvlstns versus Empregados no Commercio

No intuito de mnis elevar o fooíbnll desnor-lnmlo par,, ello o inleresse public.'«'«Ire?lo-m «I» Snorl Club de Juiz de Fórn rcsolvou(1 orn nvnnic promover em endn domingo nmgrnnde niních nnqiicllii cidade.1 ur» hoje, segundo Informncdcs que nos che.Ríim loi orgnnlsndo um «rniide match entrein wcralcb formado dc empregndos no com-iieic.o dn cidade mineira t- outro dc rescrvls»los ili) l-.xe-reilo.
O niiiiuneio ,dessc miileh (Hspcrlou gemicnl ualnsmo om Juiz dc Fórn e ...... grupo dcd|stinetos negoelantcs dnquelln cldnde,' ,.„ra.....moco,, «los teams dlspulnnlcs. nd-(iiirhi um lH.ll.vsi.no bronze que será oifer »(Io 00 vencedor.
Tombe.,, 1, jonlhcrln Cobicei, imitando essegesto, offcrecçrá no captai.. ,1,, tcam vencedorcustoso medalho de- ouro.

t .Mo'1""1 
tlC IVSL'rvisll,s fi*'',,l assim consli»

J. Antônio
Silvio — Coelho

Pnlclln - Abril — AcheLeal — Cesnrino — A. Barroso - llcynnldo —
.1 Tostão'1.1111 iictiiai' em ta,, Imporlnntc provo foi

livo do Sporl Club.

Torneio de bilhar
Terá inicio amanhã, ás 18 lioras, no Nobre,"1 limes, t, praça Tirndciiles, o grande desafioenlre o eaiípcao Luiz Mad 11 reira ._• os nmntlo-res Srs. l-rnnclsco Braga, M. Gulinnríics e .1l.ol.iito, que jogarão com umo vonlogem do;>() ".'• cm Iodos os tres motches.
O torneio, que continuará a 'Jii do corrente-,

;as 12 «s 11 horas, terminará o 28, dos li) á"-'l horas. '
O proprietário do Nobre Bilhares além doartísticos brindes aos concorrentes, reservaíivultado prêmio em dinheiro ao vencedor tlninteressante pugno.

JÒSE' JUSTO.
it.»»

em meu favor

Pcdcni-nos .1 publicação do .seguinle:'¦A coiniuissúo ele seiihofãs "Damas da As-sistencia á Infância" que, movidas pelo seuelevado inleresse em prol elas crea 11 cin lios po-bres elo Districto Federal, como vem .sucec-demlo tle mais de lõ annos a esla parte, pre-tende levar a effeito o Festo elo Creanço, játradicional enlre nós, acaba tle recorrer aossentimentos humanitários c patrióticos elenosso população e elo commercio cm gero],supplicunclo qualquer dádiva para o brilhan-lismo da fcíla que, pelo Notai, rèallsará aíilluditla commissão e consagrada á nossa po-brezii infantil, tlc cujo alegria nesse dia por-licipnrno lambem iodas -as creanças destacapital,
Tudo servirá: obtilos ou dinheiro, vesti-meiitas, caicados, chapéos, brinquedos, nli-mculos, indo. Indo que possa confortar os

pequeninos desherclados c cuio numero dcniali-ienla nD Instituto ele Prptecção c Assis-teiicia 11 Infaucin do Rio ele Joiíeiro, onde se
rt S11'!11 os fcslivnes, se eleva o móis de.>7.l)00. Ajiosso população e os nossos nego-caules nao se negarão, coiiio jamais aconte-ecu, n ir ao encontro elas beneméritas senho-ras DamijR tia Assistência 11 Infância, queso cilas já prodigallsaram mais de cento etrinta contos de beiieficios ú pobreza doHio de Janeiro.

Realisa-sc amanha, As 1!) horas, 110 lies-tnui-nnl Paris 0 original banquete que a So-cicdade PluJalelica Brasileira offcrece n seusassociados, coinniemoraiielo o anniversariode suo fundação.— Effectuòu-se honlcm, no restaurant As-mio, o bnnquele offcrecido oo Dr, ArlhurNeivn por 11111 extenso grupo ele seus amigos,collegas de classe e admiradores. O banqueteto. presidido pelo Dr. Oswaldo Cruz, latlea-do pelos Drs. Arlliur Neiva e Miguel Couto.U discurso de offerceimeiilo foi proferido peloSr. Dr. Carlos Seidl, direelor dc Saude Pu-olico, que exaltou com limpidez tle oxjires»sao os triiimplios que o lioincnagcado vinhade alcançar 110 centro scientiflco dc HuenosAires. Ao terminar os applausos falou o Sr.Dr, Sampaio Correu, historiando as condi-
çoes em qtic dirigiu o abastecimento d'agnaneslo capital e o e;uanto deve este serviço ás
luzes do Dr. Neivn, 110 que copeerne á pro-
phyloxio conlra o paludismo. O honicnagea-
do respondeu com 11111 longo c bem elabora-
do discurso, cheio dc allusões ao momento
medico brasileiro.

O professor Miguel Pereira, quando cessa-
ram as palmas á oração do Dr. Neiva, pvofe-

¦ **•*

por ineu folleeielo máridp José Mn oc FÍaricisco de Souza, recebi da Caixa Geral das Fo-"¦'ias, a quantia de cinco co„tos de réis >••
fcÇSif" 1>,elm c gcn" (A™ r-S-
M-íl.I n Ji!;,ci|-"' fi <lc "ovembro de 1910 -Mona Ornèllas de Souza. Como testemunhas*Fernando Marinho Réis, Heitor Lima.

¦' •****_

Bom emprego de capital
Vendem-se: duas casas á rua 24 de Maioestação do Riaclmclo) alugadas e dandoboa_ renda, hw são permittídos interme-diários. Para tratar, á rua Uruguayána»• 4h:v andar. "

CINE PALAIS
Amanho

—*—
Mais uma das grandes

dominadoras da tela:

«EVOLUÇÃO*
Mais um -excellcntc numero desta revistapolítica e literária, correspondente

de novembro. O suiiiin, 'lano
ao mcz

m o offereçc vasla m.trií, alcmSftidas e opportiuias pliologravuras'.

I VIAS-ÜRINÃRIÃ^I

Fumar Semilla de Havanaé ter sensação das Libras
Um

. *******
u imrrortal" mineiro

enfermo
ÇELLO HORIZONTE, 19 (Serviço espe-ciai da A NOITEl - Istíj erifermo o escri-

pior Paulo Bráncl,ão, da Academia Mineirade Letras.

iyphilis. Moléstias cias senhorasulrailqmonlps urellirnos (som oj.eraçSos), gonor-rliíiu clironicus cystifos, linlroccles, imnolei.cia
Ult, CAbl A.NÜ JO' h\_-l)ns II As II e da* 2 As 5llK" da Carioca lo, soliradq

j5S5SI5SSS__!!!5!__S
TRASPASSA-SE uma pensão fami-

liar, bem afreguezada, na rua Senador
Dantas, 25. O motivo é o dono da
casa achar-se doente.

iy

IvUia_rií_L©

^çí-^i...*-,.,.--.£^-^í'-.í/-rí,"í-^* / :y^ riíi* m

a poderosa interprete tio amor,
em cinco actos empolgantes

paixão ütle

£3

5__J_gBgggggggg^
Liquido para limpar nictRes.

(88) FOLHETIM

A COLUMNA INFERNAL
que o boche respondesse que havia passado porNorcmy. i

Nos primeiros temjios do suo desgraça cl
imã:
Não serás tu vou Tif-

les perguiitavani ú victima:
unas?

Emocionante romance da actua-
• lidade, de Gaston Leroux •

M PARTE
¦it' 

"

A terrível aventura

*****

da

Amanhã, peixe au grafin
ÍS"A Casa Asscmbtéa. i-e-iaurante de primei-ra ordem, tem diariamente o mais varindo'menu" e os melhores vinhos. Hua da Assem-

?Jea, 79. Proprietário, Ottomar Mollcr. '

La Poupée
Assemblín 100 (enlre Avenida c Carioca)

I.I.NDOS VESTIDOS pnra scnhorilas, nlla novidade,
desde ÜOS00O.

K.NXOVAES parn bijptlsados, desejo 3ii§000,
VESTIDOS para scnhorn?, cm fílú, linlio e cambraia.

• —|T

A má sorte do Pedro
Coitado do Pedro! Só porque elle estava

1 tintando roupas c utensílios no interior
de uma casa, ua estação de Honorio Our-
gel, pegarani-n'o e entregaram-n'o A poli»cia. E como a?o e a prrmelra, nem a se-
gimda, nem a terceira vez que o pobre ra-
paz çlessas cousas faz, íiunca por mal, fisc vê, a poiicia do 23° districto processou-o.- *o*t ¦

O "Macedonia" no porto
Entrou cm nosso porto hoje ás 11 ho-

ras o transporte dc guerra ingiez «Mace-
donia», que veiu esjierar « «Aragua/a*. 1

.«08-

m
.Ter estado tão próximo do cxitol tno pro-xunol E nno ò ter alcançado.., póf caúsnda própria Julieta I Porque, finalmente, si clnão tivesse tido medo que elle matasse umaJiiulherI... Uma mulher!... Üiiia espiai Por

acaso, uma espia será uma mulher, tia qualsc possa ter compaixão? E' uma espia! Juffetneslava decididamente iotien. Mas, essa mulher,
quem serin cila? Oucm seria?... '•Mais pensova 110 caso, mnk parccia-Ibc. que ella não
Ihq ern desconhecida 1"

E, tnlve? não fosse uma dosconhecida parnJulieta I Que estranho niystcrloi
O pbotogrnpho annuuciou:— Os quatro dc Noromy estão dp volta.Effcctlvamonto, não tardaram A flopafecer,
Eram quatro os de Nor&mj-, todos de €isevero, taciturnos, SOiuprè cabisbalxos. »omolhos terríveis.
Tornavam-se quasi jidieulos com çssfl ex-pressão abominável que íiunca 66 alteyAVa.''

Nunqp sc dirigiam a pessog ftlgunU.
De quondo em Vô_, trocavdin entrT si ál-

giunaB palavras.
Poderiam prostnr-se ao ridloulo tal «1* ilsingularidade quo lhes cm necüíiaf,
i\Jas, nenhum delles zombava*. ToefoiB sabiam

que, desde qus os aUmuãe» havíaH passado

por Norémy, esses ijuatro entps, já nãp ti-nham nem pae, ntHm máé, nem irmãosinliosnem irmos, uem esposas, nem noivas... nin-
fiucm mais 110 mundo, nem teclo...

E assim taciturnos, haviam ficado, desde
que isso lhes fora communicado.

Nãp lhes narraram os factos com grand ,sdetalhes, ínafs As noticias prai.n ccrlns.
A carnificina, «Jizfam, havia, sido friamen-te prgaolsaíla por uni coronol dós hussartí.-.

on morte, vln4o de Melz expressamente por
prdem tjo lti-onprinz quo para lá refiressAra
jiiimedjlatamcntt], após dá ordens executadas,

ÈEra 

um dcíiomlnntfo von Tipfel, oii vou tif-
1, oníflm, um nome ínltis, ou iiieuos seme-

Antes do suççcdido os quatro do Norémy
eram alegres. Eran) òomo todo 9 muudo. Enao andavam fleipnri juntos, A desgíaca ós ré-unira nesse bloco- horrível,

Agora qunndo nponhavam de surpresa umbocha, horguntavam-lho antes de nintal-o si

Sv 
líf}"* Pft8Sado P°r Norémy, AS respostasnhalm «do sempre negativas. Então, nw-

yám o boche tronquillanienfo, mpldiimcnto.

— Como te chamas
ftl?

Mas, não tardaram a perceber que faziamessa pergunta o boches que não eram coi"-nels. Então, não valia 11 pena. Ainda não lia-viam, pessoalmente", encontrado nenhumcoronel allejuão.,.
Na oceasião em "que regressavam ao cas-tcllo (era assim que os camaradas (Ia Coluimia infernal denominavam o seu covil), ej-a

fijçll i-eri ficar que os quatro dc Noréjnv "vol-
tavain da caçada". Cado um dclles' trazia1111 mão um ou dous enpncetcs ele ponta.Foráin atiral-pg ^obre um montão que iocrescendo na penumbra de Um recanto. JLi cnseguida, abriram' ns lâminas de suos focas tlc
que se .serviram .pura fazer entalhes na eo-tonm tias suns espingardas.
,, VJÉrajrd foi apertar-lhes a mão c dirigiu-lhes Álawiriiis úalavras iifféctuósas. lícspon-(leralm-mp por fim grunhido.

Oér»!;tt eiubrefllitíp-se pelit penumbra das
gnlíi-Ias seguido d< Tlieodoro. CaminharamAssim iuno ecutopa dc passos. Gérard abriua norta, accendeú iiinft Vela, tornou a fechara pòrtn.

Chocara ao sou rcconlo particular.
Nessa oconsifio, então, abraçou Tlieodoro cdehulhou-sc em lngrlnuis.
grn uin heróc, mas era lambem uma cre-artòa.
E Contou ao amigo tudo o que ocorrera des-de qu.ç se haviam separado.— Hns de sabor o quo foi feito delia porCorbillnrd, dissé-lhe Tlieodoro.—¦ E' essn a única esperança que me dás!

gemeu Gérard.
•— Alas, meu pobre rapaz, o que queres qneeu te diga? Não auppouhas que não 111c cau-sa pezar o guç (ícabos de eontur-me. Já leulssc: acho a tua fnnccionnrlaslnba teiilatlo-Wl Ma», cospltó, não dtjves chorar assimIn, o capitão, si to vissem! Attenção! Estououvindo passos 1
Gérard, envergonhado, enxugou os olhos e

OHB Jbx°igrô©g3
Por uma velha questão, brigaram esta noi-te, 110 (Bar Americano», na avenida KioBranco, os jovens Mario Gomes Pereira eÁlvaro Vici.a cie Barcellos. Depois de unialuta engalfinhada, ein que entraram em scenasocos e dentadas, foram ambos detidos paraa delegacia do 5° districto policial, onde

passaram a noite. ...... 1

Eísavf-v*miiíT*^x'^'-iw*t
Vou ver o que é! disse Tlieodoro.íJilllt c vollou dentro tlc pouco fonipo em-purraiido deante de si um pobre ente ' 

cuiaoppai-cncia provocou em Gérard cerlo espanto.Olho I ahi eslú um prisioneiro eiúb letrouxeram I,.. 'Oòrbillard!...
Sr. GérardITu!

*— Sim, cu!
í— E então: cila?.,,
Hr Ah! é elle...
r*'EH.éj quem?! Estou te fnlttndo delliifSr- Eu tombem I
i- Ello!—- Venho dizer-lhe que Ff*- Fnlo-tc de Julieta.*— Pois, c isso mesmo, Fi-nucóis

que em preciso Irazor-lh.e noticias d
.Vjulol... Ando!... Ando!...ynele quer o senhor ejue eu váíoinp éstú cila ?

lá sei?
r— Onde eslú ella?
r- Ein Metz IAli! Não podei-ias ler dito isso logo)Dem vês, que cllc bebeu, declarou Tiica-doro.

Sim! disse Corbillord.Está tresandaiido a riiurnl disse Thco.doro.

rançois.

(ifsse-mo
Iln... -

'(-. Ó/u]
ir- Çt.ll— Eu

Aa»4s f ms^x^ z s ^±-na ^numb™- ¦¦ 9»>ü,-» a.u. jjioitiinavaia..

— Nao! í-etrucou Corbillnrd, olliniido-o cotntun ar ísevoro; 11 aguartlcnto!,.. como in.ogi.nd que eu poderia entfio enconlrni- o scú nUnho de coelho, si não tivesse tomado uniaPiijfia!... Foi 6 que lnc deu coragem.Ainda havia álcool na sua cabaça Esva.siou-a, com os olhos fixos 110 céo. 
' ' '

niíT a "fio, é PVOÇlso- mais poupal-o, dissecllc. Os senhores não me deixarão pari ir scnAciiobel-a. _
Goi-ard trepidava HmpiicJcnU. Sentou Co.--a torça numa caixa próxima, escorou-

trepidaví
billnrd A força nu:
o_ e esperou peln sua iinrrati"vn.'"Õ" óuti-o^s.i-i-in soprava enxugava os fios do bigode, ciyíibia 11 snlisfiicao tle que cslnvn preso poi*ter chegado a bom porto; finalmente, deci-diu-se;

.(.Continua.)

¦m
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tor-, 6 "À 
NOITB-». Domlnfò, 1$Jè Novembro 3e 191!

[ipilai Federal
Companhia ila Lotaria» Naalanaia

da Braall
«

KxtrncvAeH piiblliaii, sub a ÍNrnll»
mii;Ah ilo governo fcileinl, A» ü l|ü •
nos •.iilibiiiln» ti» II limas; A rua

Vlevoudv Ue lliibiirnliy u. .6

AMANHA
337-26'

Lavol

lElili
Por 19600, em meiot

Sabbado, 2j tio corrente
A's 3 horas da tarde

300 — 36'

100:0001000
l'Ot 8SUUU, cm iiccuiios

Os pedidos de bilhetes do lnte-
,'ior (levem ser acoinpiiiiliiidos de
fijais uni) réis parn o purlò «Io Cor*
icio c dirigidos nos ai,, ules geriies
Nii/.nietli St ('.., rua do Ouvidor
n. lll, caixa 11. 817. Téloj*. I.US-
YKI. c uu casa I". OiilinnrÃê», lio*
sario, 71, csqtilna do liceu dim ('mi-
ccll.i.*'. caixa «Io Correio 11, I 'iiíl

Vm IM<H.U - *mAMU * A*m*T. 1

DINHEIRO
Em presta-sc sobro |oias,
roupas, fazendas, molaos,
pianos, moveis e tu to

(iue represento valor

Kua Luiz de Camões n. 60
— n:i.i:i'iiuNi: L072 xpirris" —
iÁherlo dns 7 horas dn

munhd rts 7 dn noite)
jT!í!i1kal&c.

O Liquido
Maravilhoso

Par*?

Moléstias
da Pelle.
Nao devem cominiitter o (-ranile erro de«fl reeiiMrmn a u-iir «iita grande ilcsco-

heita medica. A loiniitiío - a» iloree—
a <|ii*jiniuiliirai tmlu defuupirece dentro
do IU fayunriui. IVridn» de appareacia«l«'».'(tr.iá»v('l, encaiiim o feia» erupclo»
il«i»aj>|iarecem doutro de unm 1011111111.
Vciiife»»» em ledas as drogaria» e botlca»
prllicipnoi.

GRANADO ft C., ARAUJO,
FREITAS ft C, drogaria Pacheco— Rio dt Janeiro.

^mM-U mf.fr
BBBf^BBBBBB^TsaBáTai

»
Conserve suas roupas

LIMPAS

BENZINA TITUt
«

.Sem rival pnra tirar as manchas
ilu*. vcstlilos, tapolos. sedas' \\t\us,
«lc. Voiiilo-So em todas ns phur»
iiinias I $(11)11 n vidro.

BETEILL.T&COMP.
Agoulos

Caixa du Correio 1007

"A SUL AMERICA"

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião ilculii-

Ia pcln Fiiçülilndo ilo Mcdídiiii ilu lliu
de Janeiro, rom luligu praticai Traba»
Um- gBrenllilã». Consultas iljurjahioiito
Cumiutcrio, .-11a da Quitanda n". .18

Pintura dt cabellos - fl»™*,.
HA Unge cnhelos paitieiilaiiiifíiilo, só n
íoiilioíus, com lloiinò. Aiiuiiliiienle on-
uiiilc a nialui' perfeição nn *rii trabalho.
Duração ipintio mezes, Ciiinplctaiiionle
iuufiviisivoi Preparados recebidos da Kuro-
im pelus nli mos riinoies.

Avenida (Joincs Freire 11. 108, sobrado.
Tclcplii.iiu ."i.tlOO Central.

Com os preparados para x
pelle. IJ-ciii sóa PHROL1NA ESMaL-
TH,único.quc a.ii|iiiic c conserva
11 lcil.*zu ilu eiiti*. Approvado' pelu
Ijiílilulo ile Ualluzn ile Paris c pie-
iiiiiii.) pela Exposição dcMilnno. Prc-
rn 3$ooo.
lincoutra-sc ii vcnila cin tudits ,is

pürlíiiiiaiias aqui c* em S. Paulo.
DEP I V SETEMBRO 189

Massagista manicure
Diplomada c chegada ogoia da Eüro*

paj espcciííl-ta em massagens vibrato-
rias, elcçtricas e mamutes, uo ruslo. No-
vo sysleinu, por cxtiiicção completa dos
peitas sem «lor. cm cinco minutes.
Peilicnrn. Itua São José n. 12-2, I* andar)'fcieplioiití 3.419 ilential.

Ú 1*3 ELLE
As moléstias da pi Ilo, como sejam:

ciiipigcn*, iliiitliios, sumas, iiian-
5 rli s da pelle, coinicliOc- no corpo'

cnspíis, curnm-sa com o ¦SABONETE
AiNTI-HEIIPETICO.

Veiule-so un pharmacia Bragan-
tina, rua Uiuguajana n. 10.").
S'ÍAÍJ.|

Pêlispdias á portugueza
Filial ila casa Barrocas. Tel. ít.072 Norte
1Q5, rim do itosa rio, I0*>, cnlrc Quitanda

c Avenida
Casa matriz Teleplione 1.255 Noite.

181, rua do Hospício, 181, (canto da lua
da Conceição.)

AMANHÃ AO ALMOÇOi
Salada ile iiieiiquè.

¦T.ipasá 010.1a ilo 1'o'ilo.
Cume secca á mineira.
Arroz do lonio a purcnlliot»,

AO JANTAR;
Sopa purê de ervilhas.
Fileis de garoupa.
Caça au snliiiin.
Perna ile porco com farofa.
To'los os. (lias poISndas, bajallioadas,
Ostias frescas, mexilhões c caças.
Variedade cm le''iímcs paulistas.
Ailcga soberba, chopp da Hiinscalica.
Hslus casas estão abertas aos domingos

• feriados.
Manoel Fernandes Barrocas

Rticuniatlsmo.sypliilis c impurezas
1)0 SANGUE— Cuia segura c cflicáz
pelo iiliimudo Bob de Summa Salsado
de Alfredo de Carvalho—Milhares dc.
allcslailos—A' venda nas bons pluir-
macias c drogarias do llio e dos Es-
lados—Deposito: Alfredo do Carvalho

AC— Primeiro ile Março n. Io

Venâe-se
Um cxecelicnlo terreno na rua Dr.

Dias da Cruz n. liü"; lendo fim, S0x37rrij
todo cercado, por -t:(J0ü$O0O no espiou-
ilido bairro ila Boceu do Matto. Perto da
çslação do Meyer dous minutos. Hon-
«los ilo Piedade íi poria. Paia ver c tratar
na mesma rua n. GÒ0.

CLINICA DENTARIA
Salas apropiiadas a cada

especialidade
Ancsthcsia—Clinica opera-

toria — Prothesc e
Orthodontia

CiriirgiOcs-ilcnlislas
d. Paulo do Miranda
R Is. Ebrtrt
Prof. Scliaslião Jordão

Kua do Ouvidor, i5j
(Ciuitii dc (ionçul.cs Dias)

TELEPH -I-HJÜN.

Consultas dc uma liora para cailu
1'lientfl.

COMPANHIA DE 8EOURO8 DE VIDA
FUNDOS DK GAMAM IA  tW.RCA DE 40.000:OOU|000

Btlaçlo das apolicM d« Booofooo oontempl»jtd«i no tfl' sorteio realUado
N ....¦ no dia IO do novembro de 1918r ;.A

Numero Nome do Segurado ,!'" Jistado ^
30.430 Antônio Cirando Sobrinho ,,, Districto Federal
32.903 Josó da Costa Crespo ,,„,, Amazoiiii»
33.370 Joaquim J. Barroso Júnior .•....»•••• Ceará
33.670 Octavio Amaral Spilborglis ,. S. Paulo
34.633 Adolphp Joaauim Pittii-liani ,,  Rio Grande do Sul
36.427 Dr. Isidoro í. M. P. Corte Real  Rio de Janeiro ^ *,
36.700 Augusto dc Senha Gomes ,,,  Bahia 1
39.178 Dr. Martinho da Rocha Júnior ,, Minas Gerael

(Esta apólice foi emittida «m mar«;o .de i9i6,tendo portanto >Vir
ti.0 somente 8 mezes de vigência. >•

}9-)9$ J0**0 francisco might ,..,  S. Paulo
(Esta apólice foi cnmtida eni junho de 19x6, Mndo portanto

5 mezes dc vigendo, B^te segurado ji teve mais duas
outras apólices sorteadas anteriormente, dc as. 9.476.
c 9.478.)

100.202 Emilio A. Gomes Tinoco,...M.........., 1 tt,t ,, Maranhão
100.694 Arthur Ribeiro dc Oliveira  Minas Geraes
103.055 João M. piniz Gama  Bahia *

(Esta apólice foi emittida cm novembro de 1915., tendo por- .,
tanto apenas um anno dc vigência.) .^\'" '

loj.jio M. Misaclj da Silva Tavares  Ban?*»
(Esta apólice foi emittida em setembro de 1916. tendo tào

somente dous mezes de vigência. Este segurado já po»-
Mie na Companhia mais duas apólices sorteadas ante-
riormente, de ns. 24.397 c SS*0^» sendo quc esta ul-
lima foi contemplada no sorteio rcalisado cm 16 de Sjl.. *„,
agosto dc 1916.) ;

Total das apólices sorteadas até 16 de novembro dc X916 — 1.788 hp valor dc
16-985 CONTOS DE REMS. —• Os sorteios rcalisam-se a x6 dc novembro c 16 de
maio para as apólices de 5:000^000, e 16 dc agosto c 16 dc fevereiro para as apólices dc
io:ooo$ooo.

SEDE SOCIAL:

& RUA DO OUVIDOR 80^" ACCEITAM-SE AGENTES

fl' sua distineta
clientela

A CASA NASCIMENTO
(cm a latUfaçlo dc «nnunciar

Sue 
acaba (fc retirar da Alfan-

ega a segunda grande remem
dc veit.do«, châpeoi, costumes,
blusas, lombrinhas, bolsaso teci-
dos c outras novidades para
verlo que constituem as ultimas
crcaçfies da moda parisiense*

Máo ffradotodns as
ililflctildadc da gucr-
ra, os seus preços sfto
senslvelmentcs mo-
dtGOSa
Rua do Ouvidor, 167

Telephone Norte lOOO

Vendem-se
;oi baratlsilmoi 1 uloncalva» Din •/

Joalheria Valentim
Joiaa a pnrua

Telephone u. P94 — Central

Mecânica
Officina montada moderna»

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

Compra-se
Ouro, prata, brilhantes c

antigüidade cm jóias; piga-se
bem na avenida Rio Branco,
137. Junto ao Odeon — Joa-
lherià.

Garage Elite
Automóveis de 40 HP.

Para passeios, excursões, etc
Televli. 476 Sul

m

PHOSPHOROS

O l*è HO
PAU CERA

mmmmmmmm-- . fi

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

Chapéos de sol e bengalas
O muis viuiiiUo sortimento chconlra-
se uu CASA IJAItUOSA, praça Tira-
dentes ii. 0, junto á CuniisiiriiiPro-
grosso.

N. I!. — Nesta casa cobrem-se
cliiipéòs c fiizem-sc concertos com
rapidez e perfeição.'

Professora de corte
ílaliilitu ii cortar por escala geométrico

o pratica qualquer modelo, inclusive tail-
Icur, cm poiuas lições.

Tiiniliem coila moldes sob niedida e
podem* ser em fazendas, alinhavados c
provados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

llua Uiiigiiavann 11(1 i* andar
TEL. 8.573 NOHTE

liiir
fÁBRlCÃlírfíCiOÓSórARAMli ;e ESTAMPARIA oe ZINCD

BÁNCDS.MEZAS ,CADEIRAS,VIVEIROS PARA PASSA.
ROS. ARAME PARA CERCAS E BALLINHEIRQS.

CARDU5P& FUMõVllosprcio 108-Rio

lis ft [.iiil. mê
para canalisaçãc de agiias

VELLON, "MOHEI.I.I & OOMP
Praia do Cnjú n. 08. — Telep. Villa 190.

Fabrica de Yijças ocas ile cimento ar-
mado, vergas, lageolas para divisões,
mais leves e econômicas de que qual-
quer outro artigo similar.

Vigns-madrcs massiças c postes para
cercas.

Pó de arroz DORA
Medicinal, adherente e per-iumado. Lata 2^000.
Perfumaria Criando Pangel

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refrigerante, sem
álcool

gsgolainérilò neivoso, falta dc appe-
Cite, ongorgitnmenlos gangllonarios, im-
poteiieia, rachitishio, neurastliciiiii. O
nmls cneraico tônico. Único que com
fun só ffasco faz iiiigmentar dc um a
dous kilos 110 peso. Milhares dc curas.
Ein todas ns pliannacias. pejp. Bragaiiçii

| Cid. Rua do Hospício n. 0, Granado.—llua I. dc Março n. li c TlicoiloTo Abre
Voluntários n. 245.

OdoII
11,1

'* Am\X

ImmWM
>i \uf-mtm^^^-^ ..

,*;%-r^«-

Único que

adquirida ou hereditária cm todas as
manifestações. Rlioumatismo, Ecze-
pu.., Ulccras, Tumores, Dores museu-
lares 6 ósseas, Dores de cabeça no-
clurnas, etc. e todas doenças rosul-
lantcs do impureza» da sangue,
curam-se infqllivelinente com ^

com unj só frasco faa desapparccer qualquer manilcstação. Uma
colher após as refeições. Em todas as pliarmacias,

M
'¦¦ A OURA DAS ULCERAS
tendas chronicas, darthros, emptgens desapparecem

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

Leilão de penhores
Em 24 de Novembro de 1916

L. OONTHIER & G.
Henry «5. Armando successorei

CnSRFUNDADAEM 1867

Í5- Rua Luiz tíe Camões 47
| Faiem leilão dos penhores
vencidos e avisam aos Srs. mu-
tuarios que podem reformar ou
resgatar as suas cautelas até á
veaperado leilão.
Elixir de Inhame Goulart

Anli-sypliilitico e puriflcaflòi' do sangue
Com o tratamento pelo Elixir de In.hühic,

o-doeule oxporiiueiita unijii jiiiindc triuií-
formação no seu catado geral, o appetite
aiip;menta, a «ligeslüo sc M çom facili-
dade (devido ao arsênico) à coi? torna-se
rosada, o rosto mais fresco, me)hur\li--pu-
siçãa nara o tríbalho, mais força nos
músculos, mais resistência afadigaeres-
piração fácil. O doente torna-se flórescen-
te, mais gordo e sente uma sensação dc
liem estar muito notável. 3J0ÕÜ cm qual-
quer drogaria.

sil li
jFicareis com o corpo quo nuizerdes,

coni o tratamento unjco e garantido de
Mmo. Clnrae. Extracçüo de pellos c eni-
bellczanicnto do rosto.

Carioca n. 38. - Das II ás 10. Só
trata de senhoras.

T A
S 

maior e mnis importante doras.il. Occupando a melhor si-
tuacüo dà

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores eicctrlcos.
Freqüência annual de 20.000 cllcn-
es. Olaria completa, a partir de108000;
End. Teleg. — AVENIDA

IUO DE JANEIRO

"•"STOKES
Collocados no logar
por  i4$ooo

Capas para mobüias,
9 peças,a  58$ooo

Colchões desde.... 2^900
Reformas de colchões

CASA ESPERANÇA
Haddock Lobo,10—

Tel. 1501 Villa

-CAMPESTRE-
Ourives 37. Tel. 3.666 Norte

Amanhã
AO ALMOÇO:

Bifes dc carne secca.
Angu ii bahiana.
.Sardinha cm canoa!
ltüiis peixadas á brasileira.

AO JANTAR:
Grande cardápio:.,.

Culossal arroz á minhota.
Todos os dias ostras cruas, canja, papas.
tliiciilliAo assado,
Sardinhas frcscai.
Polvo fresco.
Pr-eços do costume

CAFÉ' SANTA RITA

^keNÊ»Wm\w^^+1&^mmwr\mrmW

Rua do Acio n. 81. Teleplione 1101 Norte
o rua Marechal 1'loiiano, 22. Telonhonc
1.218 Norte.

Modista
Faz vestidos por ijüãlqiiér tlgurino com

toda perlelç.lo, rapidez c preços barutis-
iimos. Rua Gonçalves Dias, 37, entrada
pela joalheria Valentim.

TELEPHONE 90-1 CENTRAI.

A FIDALGA
Restaurant onde se reiinciii as mclho-

res famílias. Rigorosa escolha feita dia-
ciarnento, em carnes, caças c legumes*
Vinhos, importiiçilo dc marcas^xcLusiyas
dii (•«sã. Preços niõdicos.

RUA S. J0SE', 81 -- Telep- AM'.) C.

RHEUMATISlViO
de qualquer natureza e
dores em geral—KHEU-JWATINA, de Adolpho Vas-
conceitos. — 27, rua da
Quitanda.

Gran Bar e ftot.sseric
PROGRESSE

Largo di S. Francisco do Paula, 44
TelonhÒnc 3.811 Norte

JOSÉ MIGUKIZ D0M1NGÚES
O mais confortável saião,
Primorosa cozinha.
A primeira casa quc possuo um fogão

Modelo para refeições rápidas á vista de
todos.

Menu:
Amanhã

AO ALMOÇO:
Mayonnaisc dc gallinha caldo á mallioa.
Mocotó á bahiana, sauer-lera ten- mil

klosô.
AO JANTAR :

Perna dc porco com tulú á mineira.
Frango á Villa do Conde.
Rijõcs dc porco com arroz de forno.
Ostras. Especialidade cm frios.

SUCCUL15NTA CAÍIRAFEIRA

¦*»«»*>*IP»^»*II*1!"<«IW^P

CLUB PARISIENSE
- (RoeW»ile iiogiiiiidfliiW(loini«C'l(i«j-t'i,t|,d-dii wlB.IJII".
( AutoilHilti « luiirclonar «tm UiA* a Inini pvlnt '¦•"'"l-Miwtn n». Kí « ltb „ ;

1 CoutcoliMifiii» iU Luto-la «Io B*.U't«> d" rniaua
Pil.i.1. HIO DG JANI2IHO, run dn

•y.iiUnM.ii, 107—aolirmlu
...8«d«i Porto Alogro

Aiicml»» «ciiiti» em imlu* ><¦¦ l fi...iu» ihi Itoiiibliiu.
__ AienelatiocAú «intoiioi «• luiüiiiiaiic. ii..i f<ii«1o»

B»ii(|in*ii'i.: Dnnto 1'elolenie e tliincv 4o Cenuntnio Ue Porto Atof-i
l"«nlt»l rcallHilo. ^mòura
l'iinilo dc rmervi»............*. •foínffllflflo
Prcmlo* dlilrlbiililoi ato ^•'(j/.uai 'um,Pra uml.li.» malriculailoi ^.fflAI/IOlfl lhm
Prettuiniito. »«>n«a.lo» alé il»/,^*'?. 'i'W
PreiUm|iUl efiecllvu» em 3U/|iOI6.., '•¦>*"
Praso. So mcscs-Jol*, loSooo-NcnsalMadt' Ks. toSooo

U /íi'*''?!» ¦
I £ a*Mpv '

IL f J
I ^at-àLiaX

Mensalmenle
I prêmio tlc Ri r.:lW$n*Vt
1 prêmio «le R« 1.WII000
t prêmio «le K». .... iWtfXW
Iprmuiotdo H» ROO». «'OOtlJ-W

tSbremiosa-B Ht. m>0» -lOMIdOO
moprcinloxlell». IOJI. t.OOoStXiO
•200 

prêmio» StiOOOfOOO

Annual 0 eNtrurdlnurla-
mente no dia de

Natal
t prêmio «le It»  ^^Mti fir-ino «e R»  IWHTOfWl)
t prcmlo de Ul  lO.OOOíÔOO

II prêmio»  :.0:0 :«l$ «>¦
com prcmlo» de R» :)0OJ0OO vWWH)

>• Kiriiiiii.iii i« «nci-miii-w. ¦iu.iii-i.1 i...olli«* i'»n«ler rcco.ljol-o». Ao»jproilnijjjl-
1.1, não .ortcailo» duranle .1 praio dn contraio «o tora a dOYOlUC-30 de «urta
cntruilni nccreieldaá de um.i Imnlllcnçãn .1.1 10 •/. sobic o valor ilinmicsmu».

AOBNTBS-Accellam-iO) «lenlo quo nproionleni bois rórcrenclai n fiança.

Ao» prculaiiiMoii rontempMo . .
k facultoila a do*i-iteiiciu, quando nãoliio* convier recebol-DB. Ao»nro*.iaiiui

Papeis» 'pintctclo»
CASA BRANDÃO

Moderna collecção ílõ pãpêi» pmtniTõã d.-.le JÒü rói» a peça. Cliamo a
aiicnçío dos mcsircs do obra» o pri-prietorioi pura o» nosso» preço», pois. ejin-
mos vendendo a 0'l0 icis papeis quo «in to'a» ns casas curtam hüO reis, p>«C0S
de moderno reclamo __; . . _ . %..„«t.in\
Rua da Assembléa n. 87 (próximo íi Avenida).

IEXTERHATO BQAVCHTURAI
Director, Dr. Oswaldo Boaventura

Cursos dc preparatórios c cursos primário c intermediário
Aulas diurnas c nocturnas

Docentes - Dra. João Ribeiro, Cas-
tão Ruori, Oliveira Menezee, Álvaro Eeplnhelra, Ar-
thiir ThlréeMondee de Aguiar, prof eeeoree do Pedro
II—Or.MIguol Tenorlo de Albuquerque, ex-lente da
Eeoola Militar -Profeeeor Brant Horta, da Escala
Normal-Profeeior Guldo Monforte-Drs. J. Mastran-
gioll e Oswaldo Boaventura. Aulae pratioaa dc phy-
eioa, oliimioa e historia natural.
22, RUA DA ASSEMBLÉA, 22

RIO DE JANEIRO

——— metro de voile I

iMiaiaj |rg|
'mmmm—

D1NHGIRH SQBSE JOIâi

CAUTELAS DO MONTE DE S0CC0RR0
CONDIÇÕES ESPECIAES^

45-47, RUA LUIZ DE CAMÕES, 4*5-47
Casa GONTHIESI fundada em 1867

Henrv & Armando

O ESPEOIFIOO DA

ANtMlAtTUBEWCULOSt
Vinho Reconstiüiinte Silva Araujo

Malas
A Mula Cliinèzii, a rua do Lavradio

n. 61, é a casa que inhis barato vende,
visto o granile sortimento que tem; clmma
a atlencao dos senhores viajantes.

Cabellos brancos
Usae brilriaritinn ((Triumplio» paraãeas-

lanlial-os. Frasco 3S000. Vende-se nus
scguinlçs perfumarius: Caziii, Nunes,
Casa Postal, Ciirráfá Grande* Cirio, ller-
maiiny c Granado & C. e cin Nictheroy,
drogarias Barcellos, Mixtao Lopes.

Compra-se
qualquer quantidade du jóias velhas

com ou sem pedras, dc qualquer valor e
cautelas do «Monte do Soceorro u; pagá-so
bem, na rua Gonçalves Dias n. i!7.

Joalheria Valentim
Telephone 9UI Central

MOVEIS
Aluga-se por preços muito

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

ALTA NOVIDADE
KM

Folhinhas e Blocks
para -1 91 7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

Curso de flauta
Agenor Bens, primeiro

prêmio do Instituto Nacional
de Musica, professor de flauta'
e solfejo.
RUA DA CARIOCA, 48

pwaaarjan

Agua Phyllis
 '. ¦ ——.

EmbeSlezstmeirato da
ciatis

Mme. Julia Caldeira
Aconselha ó uso da Agua

Phyllis n. 2 ás pessoas que, ain-
da moças, tenham o rosto o o
pescoço enrugados ou mancha-'dos, de pan.no ou saídas, e ás
senliòfitas o uso da Agua Phyl-
lis 11. I, (|tie torna a cutis ro-
éada, macia, evitando cravos, cs-
pinhas e aforrriosèaiido a pelle.

Esfc tratamento, ainda pouco
conhecido, é de um effeito ma-
ravilhoso, sem egual até hoje.

Estas ;iguas acham-se "n ven-
da lia avenida Rio Branco nu-
meio 183, '2o andar. Telephone
11. 4.215-Centraij de 2 ás Ó da
ia ide.

LOTERIA
DF.

S. PAULO
Garantida pelo governo da

estado "V- í

Terça-teira, 21 do corrente

Por 3$600

Bilhetes á venda em todas
as cas.is loterlcaS.

mmmm-mmmmmuwmwmmwmmmmmmm
CABAÜET HESTAÜHÁNX UÒ

CLUB MOZART
A elegante liuiilioniiií*re da ruaChilo, $\

HOJE, as 9 liori\s-»SOinE'E» DE GALA
Colossal suecesso do '•programma do

artistas sol) a direeção dp aristocrático
cabaretier CIUSTINO MINERVINI. coniico
moderno, O mais querido da elite ca>
rioca. Triutjíplial sucçpsso da sortíta do
Frou-frou da DüCIIESSA DEL BÀL TA-
BAHIN pç)a eclebrp cantante lyrfca ita-
liana ITÁLiA FItINK,

Todos ao Mozart, Ninguém falte!
Programma i

ITÁLIA FftlNE, cantante italiana.
LA DELIA Sjl.IANA, úelrclla Ituliuna.
G. e M, M1NEUVÍNI, ho novo rçpertorío
LA IDF.HiA, dansarína hospanhola.
VISCONDE AUELARDO, celebre ven-

triloquo.
LA CARMELITA, dausnripa á transfor-

maçío.
ROSINA, cançonctjala cxcentii<».
HAUL, fadista portiigucl,
ROSITA, cançoheltsla hespanhola.

ARTE, MUSICA, FL0IIES
Oroliettra dc taiganos, spb a direeção

do profasjòr brnstloiro ERNBSTO SErV.
Na próxima semana,outra» c nionuman-

taes estréa» de 1« onlein.

THÊÀTR0 CARLOS GOMES
Companhia do Eden-Theatro, de Lisboa

Empresa Teixeira Marques — Gerencia
dc A Gorjao

HOJE —HÍIJg
Duas sessões—A's 7 3/4 c 9 3/i do noite

Reapparição do formidável c eslrondoíls-
eimò êxito

A popularissima revista em dous actos c
nove quadro»O 31

0 papel do 17 nor CARLOS LEAL-0
papel Uc 31 Por JOÃO SILVA.

Toma parto toda a companhia
Scenarios (leeluinbrantissimos t

Duas ostqnteant6s apothcosesl
VIVAM OS ALUADOS!

O ESTORIL FUTURO !
Amanhã, fostolaitistTcft 3a aclriz Mary

Soller ~ DOMINO1 - CEIA D08 CaR-
D8AÉ8.

(Jinema-Ttaeatro S. José
Empresa Pasclionl Segrcto

Cempnnhin niicional, fundada cm 1 de
julho de 1911—Direeção secnica do
actor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchestra, José Nunes.

HOJE—19 de novembro dc 1916—HOJE
Tres sessões - A's 7, 83/4 e 10 1/2
8a, 9» o lli» representações da ma-

gnlllca reyiata cm dous actos, sete qua-
dros c duas apothcosos, original dos jor-
niilistas Cândido de Castro c Oduvaldo
Vianna, musica dos inspirados maestros
Folippe Duarle o Roberto Soriauo

DA' CA' O PE'
Comperes: Carlos Torres. 110 Tiburcio;

Ccciliu Porto, na Miacrvifta,
Grando suecesso de ALFREDO SILVA

no Homem das comfchões. Urillmute
dosompçnho de toda companhia.

A maior victoria do theatro popular
Poça qtio recebeu clogjos unanimes da

imprflnstj. Êxito extraordinário do quadro
ZA-tA-MÔR-f.

Qi espcctaculos começam nela exhl-
bi«,*ão dc fllms cinemijli-ainplucog.

b\f «bá «1 toda» 4s noites - mV CA*

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

« Tourncc s Cremitdã d'Olivcira

HOJE -Domingo - HOJE
1» sessão, ás 7 31.1—2» sessão, ás 9 3/-1

A notável peça em tres actos, de JOÃO
DO RIO

EVA.
Protagonista, CREMILDA D"0LIVEUIA

Moveis da Marcenaria. Brasileira.

Amanhã, recita do aolor ANTÔNIO
SERRA-l'sessfio,ás 7 3/4-0 AGÜ1A-
Wseasfio, ás 9 8/4- Ó CANÁRIO.

Sexta-feira, 24, primeira roprpsojilação
da querida pperctn-A DUQUB^A DO
BAL TABARIN. Protagonista, CREMILDA
D'0LIVEIRA. Estréa dos artistas ADRIANA
DE NORONHA e SALLES RIBEIRO. Des-
tubibranta nMntafeai.

PALACE THEATRE
Grande companhia italiana dc operotas

VITALE-Cyclo Theãtinl Brasileiro

Despedida da companhia
Deslumbrante « soiiée n ás 8 3/4

HOJE:
Domingo, 19 de novembro

O maior suecesso da companhia VI-
TALE. A grande corda de gloria de ITAi.O
BERTINI. A obra prima de EYSLER

SANGUE DE ARTISTA
Deslumbrantes scenarios. Riquíssimo

guarda-roupa. Original marcação. Gran-
(les bailados.

Na « snircj: u de despedida da conipa-
iihia YlTALÉ, grandioso intermédio em
que tomam parte UERTINI.PINA GlOANA
MARIA GlOANA, GlliIETA CESTI e Cl-

bailarinos irmão VAR-1'RAN'DI c os
NAG1II.

Bilhetes á venda na bilheteria do thea-
Iro.

JIOJE—Ailens dà companhia VITA1.E
ao Rio de Janeiro no Pulaco Thentre.

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & C.

ÚLTIMOS ESPECTACULOS ila grande
companhia italiana do opereta CARAMBA-
SC0GNAMICLIÜ.

HOJE: HOJE
A's 8 3/1 d.i noite

Especlactuto eni bonelicio da Associação
Beiicliccnto Hespanhola

PRIN EZâ 038 DOLLaRS
(iinçõcs heSpanliolas por Maria Iv.i-

nisi; O Vagabundo, Stdi Csillag; La
Cãmnitnn, Csillag e Vallc, Duo do los pa-
paraguas; Ciitscppc Pasquiiii, El Guitar-
rico.

Amanhã, I0« recita do assignatura—
Festa artistica do maestro Cav. BÉLLEZZA.
ÚNICA representação dn formosa ope-
rela dc Leoncavallo—MALBRÜCK.

Sabbado, 25—Estréa dn companhia em
S. Paulo no thcatio S. José—A opereta—
AMOR DE MASCARA.

Bilhetes & venda no thetilro.

.:- --«fete-.
¦£Í


