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De 525 réos contra a União em crimes
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escandalosos sú G7 condemnados!
UMA ESTATÍSTICA EDIFICANTE

/V/e/ «ojjfl estatística sc concilie qne dos 525 réos dc crime contra a União só tij
/oram condemnados. Esses, porem, são cm sua maioria pobres diabos, passado-res, por conta de outrem, dc moeda falsa, listava visto que as galerias acima

não foram feitas para gente ••limpa •>, que tenha protecção ou dinheiro
Cbni os delictos altamente escandalosos

verificados ultimamente eonlrn os dinheiros
«Ia nação, tem sido chamada para taes cri-
mes, que, aliás, vem sendo perpetrados ha
alguns annos, em pavorosa progressão cre-
scente, a attenção dos qué tem no governo
deusa terra mil pouco ile responsabilidade;.
E jú se fnz mesmo pela imprensa grande
grifa sobiv os crimes contra o Thesouro, e-bc-
gondo-sc a affirmar que o peculato, o eslel-
liimnto, o contrabando estão nn niiHs.-V do
sangue dos que casualmente tenham-cm suas
mãos dinheiros públicos, rcccando-sc :.-tc
pelo fultiro da pátria.

Realmente, tudo isso tem a sua razão de
ser c v justíssimo, principalmente pelos pre-
calços que ii justiça encontra, quasi sempre
insuperáveis, para a punição dos, culpados,
na maior parte indivíduos que nffroiitnin o
ji-.iblico com u noção dc que só quem c. bnr-
ro não roubíl| quando podei neslc paiz. A
estatístico minuciosa que damos em seguida
e uma prova dolorosa dessa nossn asserçno,
ronio se verá.

Conscguimol-a fazer, calcada em dados
absolutamente certos, exaclissimos, sobre os
crimes contra a nação e contra o.s dinheiros
públicos. Verifica-se por cila que cm um
espaço dc dous annos e tres mezes foram
eonsuminados tresentos e onze crimes desta
natureza. Quer dizer

Dc 1 de julho de 1914 a 1 de

outubro de 1916 forani pratica-
dos 311 delictos contra a União

«TelVclos esses praticados r,n seguinte escala:
Moeda falsa, 18!f processos, com 297 réos;

peculatos, 25 processos, com 55 réos; cstel-
ílohnlòs, 10 processos, com egual numero dc
réos; contrabando, 10 processos, com 44 réos;
falsificação de títulos, 17 processos, com 21
réos; damnos, dous processos, com egual nu-
mero de réos; furto e roubo, 23 processos,

Quantos absolvidos? —24.
São os 91 que já foram devidamente jul-

gados.
Ha ainda, porém, 05 foragidos; cujo des-

tino ninguém sabe, c os que appcllnrani e
recorreram, estando a depender dc julgamcn-
to final.

Oos cpiidemunilos a maioria é constituída
dc pobre gcntÇ, desgraçados pnssadorcs dc
moeda falsa, du que, aliás, não foram fubri-
cantes. $

Os peciílalàrios, esses, ou estão foragidos,
ou, então, nn maioria, não chegam a ir para
a cadeia. Tini a seu favor a famosa lei nu-
mero 2.110, dc «pie opportu na incute falaremos.

São, ainda, curiosos os dados que seguem,
relativos aos dous annos acima referidos :

Crime de moeda falsa

No foro federal forani, pelo procurador
criminal da Hepublica, offereeidas 91 dcniin-
cias. Os juizes lavraram liü pronúncias c 30
iniproiiuneias, coutadas não individualmen-
te, mas por processos. Destes foram archi-
vnilos 92. O lotai dos réos desse crime at-
tingiu a 200, dos quites foram julgados 47,
sendo 28 condemnados c 19 absolvidos. Hn
35 foragidos.

Crime de peculato
Foram offereeidas 23 denuncias, contra 55

réos. Desses foram pronunciados 10, inipro-
nunciados 19; julgados, 14; condemnados,
12, e absolvidos, dous. Acham-se foragidos
dous c foi pedido o archivaincnto dc dous
processos.

Crime de cstellionafo

Foram offereeidas sete denuncias contra 10
réos, dos quaes seis foram pronunciados e
um impronunciado. Seis foram submettidos
a julgamento, sendo, afinal, lavradas tres
condemnações c tres absolvições, Dous...
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O magnífico predio [cito pelo finado tenente Pulchcrio, cujo processo anda como
kagado pelo Foro. JS' um exemplo de um dos muitos frutos ostensivos, como os
Aa ds dezenas pela nossa cidade, de desvios dc dinheiro publico para criminoso

uso em bem próprio
com 42 réos; crimes cleitora.es, sete proces-
«os, com 11) réos; testemunho falso, um pro-
cesso, com dous réos; crime político (o ela
famosa conspirata), um processo com 22
réos.

Ao todo, pelo foro federal, neste decurso
dc tempo, passaram 525 réos dc taes crimes.

Por esses dados já se vi, pois, que os
delictos contra a União, acima mencionados,
nestes dous annos, vieram cohsui.nmando.-sc
eom o intcrvallo, entre Ulll e outro, apenas
de dous dias e poucas lioras.

Poderá haver quem, impressionado forte-
mente com o que se vem passando na admi-
nistração publica, ache fique a estatintiça
algum tanto anuem da expectativa. Não
obstante, os dados que apresentamos são

jaterrorisanles e tanto mais quanto se sabe
perfeitamente que o erário publico não foi
«¦rendo para os ladrões...

Agora, desses 525 réos, autores elos referi-
dos crimes, quantos foram condemnadoe 7
"•• Apenas 07-

estão foragidos e foi archivado um pro-
cesso.

Crime de contrabando

Offcreeeu o procurador criminal da Re-
publica 11 denuncias contra 44 contraban-
distas. Foram pronunciados oito e impro-
nunciados tres. Julgados, 10, e todos 10 fo-
ram condemnados. Dous aggravos desses
julgamentos ainda pendem de decisão do
Supremo. Foragidos hn... 10. Forani archi-
vaclos cinco processos.

Relativamente aos demais delictos houve
21 réos de falsificação dc títulos, dos quaes
foram pronunciados, cinco; impronunciados,
tres; condemnados, nove, havendo tres fo-
í-í.gidos. Arcliiviimentos, houve nove. De
roubos houve quatro réos, sendo dous
pronunciados, um impronunciado e outro em
andamento. Desses, uin foi julgado, uin ab-
sol vido e um so acha foragido. Resta o do
proeesso que ainda se prepara. Dte furto
houve «ais. Hnn 41 réos, dos quaeg cinco

OmgtÉjp
As primeiras obJccOcs feitos á ideia do»

monopólios fiscais foram ns do inconstitu-
cioiiallilNile, São as menos subsistentes.

Hontem, entretanto, o Or. Miguel Calmon
aprezoiitou outras mais validas do ponto do
viu üa cojivciiicnciu e excqulbiliuado üe
algumas dus propostas do Alcindo «Juana-
bani.

Quando so conhece a organização do mo-uiipiilii» «los fumos, cm Franca, cusla-se a
crer que isso se possn adaptar aqui. Ein
todo cimo, a adaptação não scra fácil. Pre-
euorii ilu unia regulamentação minuelozii,
quo não pódc ser improviziuln, um virtudede umn dispozlçáo orçamentaria.

HuMii pensar «íue nn França so faz regu-
larmeiilo u estatística, não só dos pés dc
fumo, como das folhas, uma por uma, «me
neles ha I E' só com esses e outros cuida-
dos que o monopólio pode ser real. Isso,
porém, não parece exeqüível slnáo cm um
paiz cuja população seja multo mais densa
que a nossa e onde mesmo o respeito das
leis exista cm mn gniu que desconhecemos.

O monopólio do fumo, no Urazil, não fe
me afigura realizável. E sendo irrciilizavel,-
e inútil discutir-lho a conveniência -- quemo parece não existir.

De um ponto do vista, que Sc pode elia-
mar moral, sempre se deve ler como impro-
prio, apezar dos numerozos precedentes nos-
sc sentido, que o Estado tome a si mono-
polios do vícios: seja o fumo, seja o álcool,
seja qualquer outro desse gênero;..

Quando, porém, se trata do monopólio dos
seguros dc vida, a situação muda inteira-
mente.

E' o mais fácil dc organizar, pórquo re-
piiuza eni bazes matemáticas, indiscutível'! .
Todo ele se funda nas tobclns de niortali-
dnde c no «pie sc tem chamado a fei dos
grandes números. Nas mãos do Estado, si
este fizer o monopólio e o tornar obrignto-
rio, clicgar-sc-á no ideal, porque não serão
ninis apenas os grandes números: scrA o
numero máximo.

O seguro de vida ó uma medida dc previ-dcncln moral. Nada mais justo quo vê-la
animada pelo Estado.

Nada mais justo ainda que vi-la institui-
da e dirijida diretamente por ele, quando é
ele «pie tom interesse no aumento da popu-lação e nn conservação da vida dos cida-
dãos, pelas medidas de saude publica c todas
as leis, quo proveem á segurança individual.

fudo, portanto, quanto é despezn e tra-
balho incumbo aos poderes públicos. 1'or
que não lhes ha dc caber só o que é lucro :— o que ganham as emprezas de seguros
de vida ?

Ha nisso uin' verdadeiro absurdo.
Ein vão, muitos se alarmam com a com-

plexidade das operações dc seguros. Essa
complexidade existe menos para o Estado
que para os particulares, exatamente porque-estes preeizam disputar a clientela; por meio
da concurrencia,' c o Estado sabe qual será
essa clientela. Ele lem um elemento dc cor-
teza qiie falta a qualquer cm preza privada.

Quando, porém, Alcindo Guanabara não
faça triumfár sua ideia, .ba -pnra» cia dois
sucedâneos, dc cuja constitueionnlidade não
é lieito duvidar. Pode-se discutir si são con-
venientes, mas em cazo algum sc pode ne-
gar que sejam constitucionais.

A primeira medida seria a instituição dc
seguros oficiais, mas sem monopólio. Pessoa
alguma poderia fazer seguros de vida em
emprezas particulares, sem provar que já os
havia feito, de quantia egual, no instituto
oficial.

Ninguém contestará ao Estado o direito
de instituir medidas de previdência.

A segunda dispozição lcjislativa devia or-
denar que todos os capitais de todas as com-
panhias de seguros, que aqui funcionam,
fossem integralmente empregados dentro do
Brazil.

De fato, muitas dessas emprezas são for-
midnvcis aparelhos dc drenajem dc capitais
brazileiros para fora do paiz. A medida «ine
isso impedisse seria, por conseguinte, de
uma alta importância c não poderia, dc modo
algum, ser suspeitada de inconstituciona-
lidadc.

Medeiros c Albuquerque

AS INTERESSANTES NOVIDADES D0 "AMAZON"

Üma travessia cheia de
9

0

perigos e sustos
OS BOATOS EM LISBOA

A s 4 horas «lc boje, ja claro, annuncinva
ii barra o bello transatlântico, transporte
hoje, «In marinha brltauuica, "Ainazon",
pertencente A Uoynl Mull. Com a sua proa
cheia do passageiros, nn maioria hospanhúcs
<l'.io sc destinam n Buchos Aires, o "Anui-
znii" passou rente no ".Mácedonia", saudou-
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A sessão do Senado
Presidência do Sr. Urbano Santos. Li*.

dn e approvada a acta da sessão anterior,'
passou-se ao expediente. Falou em primeiro
logar o Sr. Buen.o de Paiva, que appellõu
para a mesa, pedindo-lhe que reconsiderasse
o seu ucto, rejeitando a emenda de sua auto-
ria, c approvada pela commissão de finanças,
e referente á verba 6* do orçamento da Agri-
cultura. Essa emenda, á primeira vista, pare-
cia representar augmento de despesa, mas o
Sr. Bucno explicou que não existe tal au-
gmento, pois a emenda representa apenas uma
transferencia do verba.

Deante das explicações satisfatórias do au-
tor du emenda, o Sr. Urbano Santos declarou
reconsiderar o seu acto, acceitando-a.

Falou em seguida o Sr. Lopes Gonçalves,
que leu um longo discurso, contrariando o
que uma parte da imprensa tem dito ultima-
mente a seu respeito, referindo-se á taxação
do "football". S. Ex. disse que nunca foi e
nem é. contra o elesenvolvimenlo desse sport
entre nós. Ach-n justo aquclle adagio "mens
sana in corporc sano". E por ahi proseguiu,
dando as razões por que assim pensava. As
conclusões que tira do seu .discurso é que
S. Ex., apresentando n tão falada emenda só
teve intuito dc taxar a renda das diversões e
não o "sport".

Passando-se á ordem do dia, que era longa,
foram approvadas cm terceira discussão va-
rias proposições abrindo créditos especiaes,
supplemcntarcs e para pagamento em virtude
dc sentenças judiciarias.

Entrou em seguida em discussão e foi vota-
elo o orçamento elo Ministério da Agricultura.
Ninguém o discutiu. Todas as emciidas apre-
sentadas pela commissão de finanças foram
approvadas."

Foram encerradas o approvadas cm segun-
da discussão outras proposições abrindo cre-
ditos.

condemnados, aebando-se seis foragidos.
Contra esses 42 réos foram offereeidas 13
denuncias. Dous aguardam julgamento.

A Justiça Federal foi declarada incompe-
tente para 14 processos.

As appellações e os recursos para
o Supremo

Durante o mesmo praso foram interpostas
para o Supremo 20 appellações, sendo 12 pe-
Ias partes e 8 pelo procurador da Repü-
blien. Das oito do procura dor, cinco aguar-
dam julgamento, tendo ás Ires restantes
dado provimento o Supremo.

Das 12 das partes, 10 aguardam julga-
mento. Recursos, encaminhou-os o procura-
dor seis, dos quaes qliatrò forani providos e
dous negados. As parles interpuzernm nove,
dos quaes apenas nm foi provido; quatro
foram negados c ainda ha quatro aguardan-
do julgamento.

O movimento, pois, no foro federal, sobre
attenlados aos cofres públicos, tem sido dc
alerrorisar. Islo apenas no decurso de dous
annos. E, como sc vi, os crimes praticados
cm maior escala foram os dc moeda falsa,
peculato, estellionato e contrabando.

O "Amazon"
i'o-o varias vezes com o pavilhão inglez.
No ancoradouro, ás 7 horas, o "Ainazon" re-
cebeu as visitas officiacs.
íPouco depois A NOITE confuiulia-se entr».

os passageiros de 1* classe. Todos vinham
anciosos por contar as peripécias de unia
Viagem accidcnlaila c perigosa.

Eis que surge a figura sympalhica do
commandanlc, que o fora do "Asturias", ao
ser torpedeado, c do "pcmcrnra", tantas ve-
zes perseguido. Fechado, porém, no segredo
imposto pelo Almirantado, este velho lobo
do mar, que tem, talvez, as narrativas mais
interessantes, nada nos adcanlou. Uin jo-
ven official, rindo-se, diz-nos :

Oh I senhor; os periódicos de Recife
mentiram.

in era um allivio.
^A_ nossa nonversação foi paulatinamente

seguindo para o começo da viagem, e o of-
íicial inglez, em linguagem secea, sem de-
moustrnr uma perturbação contou-nos:

Ao largar dc Liverpool o "Amazon" rc-
cebeu ordem para parar ao largo. O mar

tempestuoso ameaçava tragar-nos. As ondas
quebravam-se do encontro A amiirada o o
eco cada vez mnls ficava carregado. Os"destro.vers" inglezes denotavam grande
aclividade. A b, o., n b. 1»., á proa c á
popa varias esquadrilhas passavam, ilelxau-
do apenas ver-so um negro o grosso rolo
do fumo. Os "dcslroyers" navegavam tlcbiii-
xo dc mar forte — us ondas cobi'iairi-n'ds.
Dous dias depois partimos. Era o ataque
a Calais pnr uma esquadrilha de "dc--
troyers" allemães que havia motivado a or-
dom do Almirantado suspendendo a navega-
ção até que os mares fossem varridos. O
lempo serenou. Rumo a Coi-uun seguíamos.
Ao passar por esse porto hespanhol ruma-
mos a Lisboa, .lá ern dc tarde quando o
vigia do b. b., sondando os horizontes, viu
np longe um periseopio. A nossa marcha
era do trese milhas. A uma volla brusca nó
leme, ajudada pelo mar, o "Ainazon" virou.
A quinze metros dc sua proa, isto é, a meia
náo da nossa primitiva posição, singrando
as águas c deixando uma esteira branca,
passou um torpedo. Os nossos artilheiros,
commiilidados pelo 1" piloto, faziam logo,
dous disparos, o o navio partia com dczcsclc
milhas de, murcha. A trepidação da niachma
era horrível. Os passageiros', promplo:;, com
a salvação nos boles e nos salvavidas, ncr-
vosos, sorriam e nos cumprimentavam. Foi.
como vè — terminou o joven e amável of-
ficial — uma tentativa dc torpcdòámenfo
entre Coríihp o Lisboa, c não de;.oi.s dc lis-
boa, como narram os jornaes dj Peruam-
b:ico.

NOTICIAS DE PORTUGAL
Cheios dc boatos chegam agora os navios

que tocam cm Lisboa. Conversando eom
um sir io ile uma importante ciisn de óculos
c pinee-nez dc nossa praça, passageiro do"Amazon", cujo nome não permittiu que
publicássemos, in formou-nos que Lisboa está
repleta dc boatos.

Diz o nosso informante que os monarchi-
cos fomentam falsas noticias, eom o intuito
dc perturbar a boa disciplina do Exercito, e
accrcsccntou que estes mbnurchlcòs são ger-
manopliilos e aconselham os soldados a não
seguirem para a guerra.

O governo portuguez, porém, segundo o
mesmo informante; acha-se appiirclhadõ;
ignorando-se, no entanto, si as forças po:--
tuguezes seguem ou não para os "fronts"
na França.

'AVIAÇÃO NOS

Estados Unidos
O recopd do vôo sem

parada
NOVA YORK, 20 (A NOITE) - Com-

miinicam de Binghmapton:
«A aviadora tniss Ruth Bancroft Law acaba

de bater o «record» norte-americano "de dis-
tancia sem parada, voando de Chicago a
Hornell num biplano do typo Curtiss.

A distancia percorrida é de 618 milhas
e o tempo gasto dc cinco horas c quarentae um minutos. Miss Law desceu em Hor-
nell para tomar gazolina e proseguiu logo
na viagem até aqui, fazendo, portanto, mais
117 milhas. Miss Law proseguirá hoje no
seu vôo para Nova York, completando as-
sim a sua viagem.»

A questão do pão em Por-
tugal

LISBOA, 20 (Havas) -— Os ministros reu-
niram-se hontem á noite, sob a presiden-cia do Dr. Bernardino Machado, tendo-se
oecupado das reclamações que, a respeito
da questão .do pão, têm sido feitas ao go-verno por lavradores, moageiros e consu-
midores. •

LISBOA, 20 (A. A.) — O conselho de
ministros tomou conhecimento das reclama-
çües dos lavradores, moageiros e consumi-
dores do Alemtejo, relativamente i questãodo pão.

0 monopólio do fumo
-r.

c**JF*W'

Para que nos oppormos- ? Elles-ik- são osúnicos que "fumam"...
-« ***** i

Nafragou o "Gouveia"
LISBOA, 20 (Havas) — Naufragou nas

alturas de Espinho o patacho portuguez«Gouveia», que transportava um carrega-
mento de sal.

Morreram afogados seis homens da tri-
polação.

O EPÍLOGO de uma questão judiciaria

Em plena via publica é vendida

em leilão uma padaria
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—'Meus, senhores!... Ninguém dá maisdo quatro: contos, . cento o setenta inilréis ?!... Ninguém dá mais?... Prompto...
Toda. ..essa', fortuna .que está na rua passaa pertencer, ao Sr. Giorclli, que ganhou, odia, si ,não: perder durante a noite.

Foi assim que o leiloeiro Virgílio terminou
o leilão das armações, balcões, maehiiias,m.issciras, mesas, endeiras e latas, que hamais do 15 dias atravancavam um grandetrecho-da rua Marechal Floriano, nas proxi-iniilndcs' do edifício da Light.

Tudo quanto se achava na rua, guardadopor uma força de cinco praças de policia, foi

vendido em. leilão, devidamente autorisado
pelo juiz competente, ao Sr. Giorclli, prin-cipal soeio "das fabricas dc massas reunidas
que tem a sua casa matriz na rua Lavradio.'

O leiloeiro teve o cuidado de avisar aoarrematante qUe o praso concedido pela Pre-feitura para a retirada de tudo aqiíilló quesc achava na via publica, terminava hoje ámeia noite. A essa hora tudo seria removido
pura o Deposito Publico, cm carroças daLimpeza Publica, ficando, assim, os nego-eiantcs das proximidades completamentelivres dos trambolhos que tornava» a naextraordinariamente feia. :¦-.-¦¦?
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4 significação da queda
de Monastir

— 9Como miram fragoro-
samente as esperanças

tios búlgaros para a
posse da Mácedonia
Pormenores da luta na região do

Monastir

LONDRES, 20 (A NOITE) — Tolciírammaa
do Salouii-a trazem pormenores du oecupação
de Monastir pelin tropas franco-ruHso-scrvius.

Os U-ulo-bulituroH evacuaram a chiado du-
rnntc a noite dò sahhudo pnrn domingo, poi*vinm.Ho umenciulos «le sor cercados pelos alllu-
«los que avançavam (timultaiieaiiicnle do hiiI c»
dei U'Me. Os liiihuirn:» leviirum tomo rcfeint
iiiuiliiM personnlidndcH de .MoniiNtir e destrui-
ram vários doa principaes edifícios dn ei-
dade.

As tropas aluadas fórum recebidas cm Mo-
nn.-ilir rom grandes dcmonslrações dc sympa-
lliiu. An mulheres atiravam flores Hobro os
soldados.

As forcas aluadas continuum agorn a nviiii-
ear para o norle, cm pernc;;uirâo dos teuto-
búlgaros, iiue se retiram para n linha Dobru*-
sovo-Obluliovo. Tiimbcm em conscqlieíicla iIoh
progressos dos servios o russus nos montes
Sçlclzltã, os Iiul;;ari)H abnndonurum ali as suua
posições para evitar um movimento chvolven-
te (loa alIindoB.
A profunda impressão causada em

Londres
LONDKES, 20 (A NOITE) — Causou aqui

grande sensação a noticia da oecupação dc Mo-
nastir pelas tropas aluadas.

Nos círculos militares essa noticia causou
lambem surpresa. Acreditava-se geralmente
que a queda dc Monastir estava iniinineiitc;
mas ninguém a julgava tão rápida. Huppiinha-
su que os austro-bulgaros resistissem ali ao cm-
l-iite dos alliado3.

Nos circulou servios desta capital o ickosíjo
é immenüo. Um official servio que aqui acaba
de chegar, procedente «te Salonica, entrevista-
do a respeito, declarou que a queda de Monas-
lir é uma tremenda derrota para os búlgaros *
seus alliados.
Commentarios dos jornaes

LONDRES, 20 (A NOITE) — Os jornaes
commentam largamente a conquista dc Monas-
tir pelo exercito do general Sarrail.

O "l*ost" diz: "Representa a queda de Mo-
nastir uma severa derrota para os búlgaros,
derrota simultaneamente militar c politica.
Monastir era a jóia ambicionada pela Bulgária/
Os búlgaros julgam mesmo que não poderão
nunca vir a ter a Mácedonia "em Monastir. A
importância estratégica da cidade agora con-
quistada é considerável. Os alliados têm em
Monastir o "controle" do centro das princl.
pães vias de communicação que constituem *
chave «Ia planície de Monastir."

O "Daily Express" diz que a conquista de
Monastir fortalece o flanco esquerdo do exer-
cito do general Sarrail e é também o movimen-
to preliminar de avanço dos alliados para a
Alta Servia. "Durante quarenta annos a Bul-
garia alimentou a ambição de incluir a Mace-
donia nos limites do reino. E a Mácedonia sem
Monastir, a sua capital, não é mais a Macedo-
nia. Pois essa ambição acaba de ruir'"
«O prólogo da reconquista da Ser-

via»
PARIS, 20 (A NOITE) — A oecupação de Mo-

nastir pelos alliados é o facto do dia. Todos
ns jornaes salientam a importância dessa vi-
cloria dos exércitos elo general Sarrail.

O "Temps" realça, sobretudo, o facto -dos
alliados, com a posse dc Monastir, dominarem
agora as vias de eommutiicação que levam ao
Alio Epiro, á Mácedonia e á Albânia. Por esse
motivo pódc-se considerar próxima a união
das forças italianas que operam no Alto Epiro
o ns aluadas que acabam dc occupur Monas-
lir.
—"——^e'-"r\. de Mnúastir — tci-miua dizendo ' '¦ o brilhante prólogo da rccòli-
jtSuisla da Servia."

i.r et ij polis, suà gentee seu verão"
BUENOS AIRES, 20 (A. A. — O jornalista

o i-arieuturisla brasileiro Sr. Raul (iomes,
correspondente da A NOITE, dessa capital, já
concluiu o seu livro intitulado "Petropolis,
sua gente e sou verão", escripto em forma hu-
moi-islica o ilhistrado pelo autor, que será pu-
bliciido no mez de janeiro do anno proximo.i

Não ficou indefeso
A ethica profissional colloca os advogados

cm situações _ embaraçosas. Um advogado
digno não pôde receber em pagamento da
honorários o produeto de um roubo. Por[
outro lado, quem trabalha merece reeom-
pensa. Isto è até da Escriptura : Dignus esl
operurius mercede sua.

Como conciliar esles dous principiosi
quando o advogado tem de defender um la-'
drão ? O povo confunde os interesses de f/;u-
bos. A velha ladainha dc santo Tvo resa :

Advocatus et non latr©
Res mirando populo.

O Dr. Oliveira dc..., de Minas, resolveu o
problema dc modo pratico. Estando presen-
ie ao tribunal foi convidado pelo juiz paratomar o patrocínio de um réo indefeso, ae-
casado de ter furtado um ventilador cleclri-
co. Acceitou e foi conferenciar com o fnrff-
ciado.

Voei furlou o ventilador ?Ar(7o, senhor — respondeu o réo.Bem. Pico satisfeito dc o saber, porquênao gosto dc defender ladrões. O povo pensai
que não lemos escrúpulos, mas somos ho-
mens de bem. lia excepções, sem duvida,
mas raras. A regra é esta. Vae. ser um poit-co difficil provar que você não furtou o ven-
tilador. E' verdade que o nfio cnconlrariuii
em seu poder, mas as provas, as lestcmil-
nhas...

São minhas inimigas — seu doulor.-
Sim. Direi tudo isso. Deixe por minhal

conta que cu o ponho fora da cadeia. Ma£
c preciso... você sabe, nós temos que viver,
é preciso que você mc pague. São cincoenta
mil réis. E' uma insignificancia... Não achaiAcho. Mas tanto me. faz que o senho*cobre, cincoenta mil róis como cincoenta con*tos. Eu não lenho um tostão, não tenho tinivintém.

0 advogado franziu o sobrolho, ficou unipouco meditativo. Mas de repente, o ros/Ò)se lhe desanuviou, como sc lhe occorrcsiiéuma idea. Poz a mão no hombro do aecnsd-do e disse-lhe.
— Bèni.j Você não ficará sem defesa p<]

no ei*.
falta de dinheiro. E âo sairllà cadeia levl*me o ventilador, qu* preciso âe umcriptorio...
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Éc?^3 e novidades
1'iiiu fninllln conhecida feil limilcm passar

o dln cm Ir.iriili.v, om iiiíiii casa amiga. A1
tlliele', 1.11'IIIU llilleiH pilKtiCIII' k 111'llllj... O OU"
'11'e'llll'llln l'1'll Kllllple.SIIICIlU1 solicrluii O |1IIS-
M'ii. dn Avunldu rt'i|iii'i!lliiva ilu IuiiiIIIuh; ii
lQiii|iurnliii'ii, (lollclo8l«Hlinn, eoiilrrislavn com
o tfüliil' Milliiuiintu ni|iil na ruiillal, e piira
iiliidii mnis liiiproiiHÍoniir os imsnunntcH, o
pí.r dei sul .'in um (llii som nuvens, atras do
CotcovmIo, tlu Pito do Aiiuent1 « «Ia Cuvuii
proporclonoii-llius um dos mnis bcllos espe-
cIiiciiIuh dn villa. — íMiih, isto «5 umn dullcla,
iiiíiii miutivlllml — ü' «'urlosei como essa
«Wiln privilegiada não **«'.!•» dlspuliidlsslmii
«or Ioda a ffonlo «|iiu tciihu recursos puni fu-
{{ir nu vèrílo do llio, Huverú casas vtislns jiii-
j-.i alugai".'

—.MiiIIiis...
A' vista disso foi tomada a resolução du

(juc a fnmlíln carioca passaria o verão cm
Icnrnliy. E para não perder lunipo, upuluvroti-
tc In,!', uniu liiitln vivuntlti na praia,

A' iinilc, porém, quando sc resolveram n
v.ll.ir pnrn o llio. os piissutiulcs tiveram «pie
esperar vinte minutos pólo bondo «• cerca Uu
mula hora pula hiirua — «> liurarlo das liar-
cas foi multo redimido.., E a imiircssão dus-
na osporu fui lão ciiurvnnlc, qua logo no che-
gurciu, inesmo pclu tclcplione, foi «lesfelta u
combinação «Ia casa «pie ficara npuluvrudu,,,

li nssim sc explica qno exista a dous pas-
feog (Io "llio nina prtii.i licllisslnia, frcsquissl-
111:1 c ngriuiablllsslmú, u que se', não «'• «lesha-
liiliiiíissjni.i porquo os seus encantos são tnus
quo prendem os moradores, apesar do servi-
(o da Cantareira.

lleinlcin, nn Profoiluro, durnnlo n festa da
liiintleini. coniineiitoii-se muita o novo ry-
tliinn dndo no hy ni no nacional pelo maestro
italiano dircclor dos coros. Com effeito, o
liymnei hontem ouvido é cousa muito tiiffo-
reute daquella a ejuu os nossos ouvidos es-
lavam acostumados: «'• um liyinno calmo,
compassado e frio, sem iiquoHc fogo marcial c
bem aquella vibração que constituem talvez
o mais bello característico tin composição du
Francisco Manoel. Parecia antes umn mar-
c.'.a fundira «pie o nosso grande hymiio, quu
liiuili.s acreditam o mais hcllo do inundo.

Toda gente indagava si será licito íl quol-
quer maestro alterar, ti seu liei prazer, o ry-
tlimo tlc iiiii hymilo official, u quu por isso
deve ler um rylhmo oíficial..,.

O Sr. deputado Rafael catiena nos J...0-
curou hoje para pedir «pie declaremos não
ter sido ouvido oin fidelidade o -seu recado
telephonico, n propósito «Ia nacionalidade «lo
dramaturgo Florcncio Sanchcz. S. Ex. eslíi
convencido ele que Florcncio Snnchcz não ú
nem iirgciilino, nem brasileiro, mas uru-
gunyo.

ELIXIIt UE NOGUEIRA — Grande Ocpunttivo
do Sangue

¦ m— «

Oíficial Á disposição do
commandante da 5l região

O 2'' leneiile Pedro Leonardo dc Campos
passou a servir ú disposição «lo coinmtindnn-
ic tia 5" região, para tiuxiliiif o serviço do
respectivo quartel-general.

«r—»*K*»» ¦
Exasnss de sangue, analyses

ele urina, e4o.
Drs. Bruno Lobo e Maurício «le Medeiros, dn

Faculdade de Medicina — Laboratório dc Ana-
lyscs e 1'csquiztis: HUSAItIU 108, esq. praça
Gonçalves Dias. Tel. «lo l.nh., N 1884;. mu— •

Foi demíítído e quiz
aggredír o fiscal

Ha cerca tle elez dias, «Io serviço da Lighl,
jtoi dispensado o coiiíliíetoi' «pie trabalhava nos
bondes ela antiga Jardim Botânico Antônio
Augusto Amiizor. ü motivo tlcssn demissão
loi ler o fiscal tle nome José Fernandes «lado
unia parle grave contra clle. Julgando injusto
tiepiclic castigo Amazor pensou em tirar iun
desforço. Ileijc, pouco depois elas 14 horas,
quando era grande o movimento no largo do
Machado, appareceu Amazor que sc encon-
tranilu com Fernandes entrou a discutir. O
fiscal Antônio Pereira, prevendo que o resul-
tado ela discussão fosse mão procurou tipazi-
gunr os dous.

Foi, porém, infeliz. Amazor sacou tlc uma
faca, ci'avtiiido-lh'a na coxa esquerda'. Amazor
foi preso em flagrante e autuado na delegacia
do ti" elistrielo policial.

Pereira depois de soccorrido pela Assistcn-
cia rolirou-se para sua residência.

*/>**;« I „..„«.„.,*'' Cigarros populares, dc
ÒÍ0 LOUrBnOD •.¦¦ui'no:Riu..Moyp>-;jmrii"*"" ¦ *" U,,Y" í!UJ róis, com valiosos

brinde LOl'1'S SA' <i COMP

Um escândalo na

PllOnOOAÇAO 00 MANDATO MUNICIPAL 1
MOMEAf-AODG INTENDENTES

r > 9

0 que se pretende fazer
é um disparate, um

dispauterio
Ftilaiiilo n um nosso coiiipiuiliclro sr.lirc n

ciuundii dn Sumido que iniuilii prorogur o
muiitliito dos iictiiucs intendentes iminlcipncs
e contém outros disposições, relativas A novn
consiiiiiivão do Conselho Municipal, o dcpii-
tudo Gonçalves Mula assim se exprimiu i

— Não nos parece quu lenha sido liem In-
splrada a uiuciidu do Senado, mrtiidnndo pio-
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Um alto funecionario publico
tenta lesar o tisco

Knlrc as irregularidades dn nossa adminis-
tração, ou incllior, enlre os abusos creados
pelo favoritismo, si ei que não se trata de
imperdoável equivoco ou crassa ignorância
tle nossa legislação fiscal, pode ser incluído
0 caso oceorrido com ti chegada do "Orita",
e epie passamos a narrar com toda a simpli-
cidade,

ü artista francez Lugné Poe, ao chegar no
VUrita", participou que, com ti sua bagagem,
vinham tres iiiulas pertencentes ti um Sr. Is-
inael ele Oliveira Maia, que, cm La Ptilisse,
li te havia pedido para trazer taes malas. No
dia seguinte á sua chegada appareceu no ar-
niazenv ele bagagem, acompanhado de uma
pessoa quu se dizia do Ilnmaraly, o Sr, Dr.
Graça Couto; sub-clireetor geral da Saneie Pu-
blica. O confcrenle dn bagagem, Sr. Annibal
IÇastro, 1 ralou de proceder á verificação «lo
contendo das malas. Como encontrasse rou-
pas feitas ele tecidos finos, novas cm folha,
« sem prévia declaração, tratou tle fazer o
calculo elos direitos e a respectiva multa.

No dia seguinte vollou o Sr. Dr. Graça
Coulo, bem como n pessoa que se dizia do
ll.iniaraly, cm companhia tle sete senhoras.

O Sr. Annibal Castro foi dizendo: 1» mala,
H01S000 ele direitos; 2", 2688000, e 3"
fe:102S690.—As malas — proseguiu o Sr. Annibal —'ontem roupas feitas de tecidos de seda, idem
ile file. tlc seela, idem de tecido de lã, 24 pa-ícs de meias de seda c tecidos de algodão
portltulo, isto além «lo pcnnittido pelas leis
Alfandegárias para a importação, como lii¦Jagem.

O Sr. Graça Couto fez insistentes reclama-'ções c representou ao inspector, cm nome dc
Ismael ele Oliveira Maia, conseguiãdo queíosse feita nova conferência.

Nomeado o confcrenle Dr. Thcotonio de
Almeida, esle concordou com o seu collega
Annibal, que ainda foi vietima mais uma
vez elas reclamações do Dr. Graça Couto que,
para não perder as mercadorias, pagou
2:531?590 de direitos, recorrendo, porém, ao
Sr. ministro da Fazenda.

o companheiro
do quarto

Furtou
A policia prendeu o árabe Felippe Allcri,incensado pelo seu companheiro de quarto Jo-só Elias, residente á praça da Republica n.76de lhe ter furtado 1:2C5§000, economias «ueJosó guardava.
Allcn terminou por confessor o furto eentregar o dinheiro, que foi restituldo ao seulegitimo dono.

O Sr, Gonçalves Maia
rogar o mandato dos netunes intendentes e
determinando que na futura organisttçno do
Conselho clle su componha dc 114 membro",
oito nomeados pelo presidente o dezescis ciei-
tos por districlos.

Já tivemos oceasião dc mostrar quanto essa
prorogação dc mandato por outro nu-io que
não fosse pelo próprio mandante, era uber-
rativa du própria noção jurídica do termo.

Porém ha mais. Hoje, tendo cessado posi-
tivamunle o mandato do passado Conselho
Municipal, essa prorogação seria um dispuu-
lerio, um nttuntudei no senso grunimutical da
palavra — prorogar. Prorogar é fazer conti-
nuar no exercício, ensina Lacerda. E", uo do-
niiiiio da politica, ensina Littré, no seu fn-
moso diecionario, o acto du autoridade do po-
der executivo suspendendo ns sessões dus
câmaras c designando a sua continuação
para um determinado dia,

E o sábio cita o trecho das "Cartas lilsto-
ricas" du Pclisson : "Já não havia mais par-
lamento, porque clle tinha sido prorogndo
por mais um anno contra as leis."

Não ini necessidade, porém, dc citar a lei
para mostrar que um Conselho Municipal «pie
jú não existe não pode ser prorogndo. A pro-
rogação chamur-se-ia convocação; e ti convo-
cação seria uma verdadeira nomeação dos
antigos intendentes.

Ao tempo da emenda, ainda sc coinprelicn-
dia; havia CfSnselho; hoje a emenda perdeu
u ruzão de scr, por falta de objecto. .

Si a Gamara a votasse, votaria um dis-
para te.

Não seria menos inexplicnvel essa outra
emenda mandando quc nu futura orgnnisa-
ção do Conselho oito intendentes sejam do
nomeação do presidente c dezefícis por tini-
ção popular. Seria, ncslc ponto, a reprotlu-
cçno do projecto Mello Franco, ao qual clle
negou o seu próprio voto, hypothccnndo-o ao
meu substitutivo, quc mandava nomear todos
os intendentes.

Mas vamos por partes. Oito intendentes
nomeados e dezescis eleitos.

Por que lei eleitoral seria essa elstçío 1
Pela lei Rosa e Silva ? Essa lei é tão fuaüía
c desceu tanlo que, justamente para que, por
cila, não se fizesse mais nenhuma eleição no
Brasil, o Congresso mandou adiar essas elei-
ções, até quc entrasse em execução a nova lei
eleitoral.

Os futuros eleitos scl-o-iom pela nova lei ?
Então não haveria motivo para que uão

fossem eleitos todos os intendentes, pois essa
lei traz no seio as esperanças da seriedade do
pleito c da verdade eleitoral, Não sc faz uma
lei sob os melhores auspícios para a pôr de
lado na primeira experiência. Seria um con-
trasonso, ou falta de probidade.

Depois, ou tudo eleito, ou tudo nomeado.
Não se comprelicndc, numa democracia, um
corpo legislativo com duas categorias dc
membros, uma dc nomeação e outra dc elei-
ção. O menor inconveniente desse hybridis-
mo seriam us discussões dc amanhã, cm que
uns atirariam no rosto dos outros n sua
qualidade dc eleitos, superior k dos nonieu-
dos pelo favor official; emquanto estes se
julgariam mais âiobrcs pela nomeaçtio do
quc cleilos pclu fraude. Teríamos de ouvir
isso to'lo* os dias.

Ouein tem poder para nomear oito, tem
para nomear vinte c qualro. Quem tem po-
der para eleger dezescis, tem para elegei' tam-
bem vinte e quatro, Num governo que sc
preza, não deve haver poderes mutilados.

Estamos, portanto, deante de unia situação
dc facto : ausência tle Conselho Municipal c
impossibilidade de elcgel-o por falta de lei.

Ou 6 deixar como esta, assumindo o pre-
feito o governo absoluto do Districto, liypo-
these aliás prevista na lei e quc já tem sue-
cedido, ou, si, para melhor normalisação dos
serviços, convém manter os dous poderes, lc-
gislativo e executivo, é nomear os intendeu-
tes todos.

Não epi caracter permanente como quer o
Senado; não em caracter de Conselho Muni-
cipal, pois repugna, numa Republica repre-
sentativa, passar a ser nomeado, quando já
se experimentou a liberdade eleitoral; mas
nomeando uma commissão federal, que pu-desse preencher as funeções de Conselho, n
titulo provisório,, c até que entrasse em <«xe-
ciiçãtj a nova lei eleitoral, que deverá presi-
dir ás novas eleições e nornialisar o districto.

E' isso o que está no meu projecto, apre-
sentado á Câmara. Fora dahi i o declive, é
o dispauterio, é a aniirclii.i."

A OONFLA9*AnAO OA KURO-A
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Apresentaram-se ao
ministro

No gabinete do Sr. ministro da Guerra
esteve á tarde o tenente Souza Reis, acom-
panhado de uma turma de alumnos da Es-
cola de Estado Maior do Exercito, apresen-
tando-se ao titular daquella pasta, de vol-
ta da viagem de instrucção feita a vários
pontos do paiz. ¦ mm—

Pura uva, vinho collurcs genuíno. Garrafa 1$200
Colombo. — Praça José Alencar,

m—

-•Ml*»
Bom café, chocolate e bonbons só

Moinho de Ouro «- Cuidado com
as imiftaçõgfb

O novo intendente geral
da Guerra tomará posse

amanhã
O Sr.- coronel Francisco Mendes de Moraes,

nomeado Intendente geral da Guerra, lio ul-
timo despacho collectivo, tomará posse ama-
fthfi; ás 13 horas. 0 Sr. coronel Mendes de
Moraes visitou hojo, em caracter particular, a
Intendencia da Guerra, a convite c cm compu-
nhia do intendente demissionário, coronel
Souza Aguiar, a tniem manifestou a sua cxcel-
lente impressão pela lioa ordem ali obser-
vada.

A TRAIÇÃO DA BULGÁRIA ]: ,

E O ICM CMJtgO
LONDItES. ÜO (A NOITE)' — TckKruplimii

dv l'vli'0|(i'inloi"A propósito de cerlo» lundus quc nqul clr-
culuruiii nestes iillimos dins, o governo íex
distribuir uma nota nlíiclnl cm «pie declara u
firme rvsiiliiçfto «In lUmsln castigar us gover-
iiuiilvs dn liulgurin. quo nlralçouraiu a causa
du nica «luva, uniudu-sc uo» tvulõv» o turcos.
Itucordu o governo nessa nota que foi a lias-
sla que protegeu u lliilgiirlu o lhe deu a In-
depciidvnciii «• «inc u traição do rei IVriiamlo
v dos seus ncol.vtos será plenamente ca .Una-
da, liiH'1'luiido-se o povo liulgaru du Influiu-
cia HlIcmA". .

PlilltUliltADO. SO (Havas) — O governo
russo nnniiiicla quu está firmemente rcspl-
vido a punir os governantes búlgaros pela per-
fidin c traição quu coiniiietleraiii conlra ' a
it.usa kIiivu e contra u iinçAo protectora, uuln-
tlo-sv uo» inimigos da Itiis.iln. 1

mi »»n ' —. t...r
NA GRÉCIA

Mais pedidos da' «Entente» i

LONDIIES, 20 (A. A.) — Telcgrnmnias «le
retrogrado dixum que o "Novole Vrcniyu"
piiblicu umn notn, dizendo que os nllludos pc-dirimi no governo grego n expulsão dos ml.
nistieis dos impérios centrava do território da
Urcciti.
._ i*i mx— 9—

NA FRENTE OCCIDENTAL
O avanço dos inglczes no Ancre

NOVA YOI1K, 20 (A. A.) — Telegruminns
officiaes dc Londres confirmam a tomada,
pelas tropa» inglezas, dns alturas ao sul dc
Mlráuiuoiit.

A hecfió foi nli particularmente encarniça-
da, notanelo-se a preoecupação firme do» of-
ficiacs allemães cm não quererem ceder o
passo, fazendo questão de não abandonar essa
posição, A iiifníituriti inglcza, porém, rcalisou
tão violentos ataques, quc acabou por se fixar
nas montanhas daquella região, expulsando
dahi, com perdas elevadíssimas, os allemães.

Foi tomada, além dc alguns prisioneiros,
certa quantidade de material bcllico,

LUNUHES, 20 (A. A.) — Os inglczes. con-
tinuando os scus avanços da semuna ultima,
peneiraram uu aldeia de Grandcourt, posição
fortemente defendida pelos allemães.

Ii' grande o numero dc prisioneiros feitos
Belos inglczes.

m.\ mm— i— -1
NA RUMANIA

Na Transylvania

«OVA YORK, 20 (A NOITE) — Um radio-
grnmiiia expedido do madrugada de Berlim in-
forma quc, segundo noticias ali recebidas, o
exercita de von Fulkcnhayn, que ataca os ru-
inaicos conseguiu sair dos de.sfllndeiros c das
montanhas dos Alpes Transylvanicos e chegar
& linha férrea Orsova-Craiova.

As tropas rumaicas resistiram formidável-
mente a leste e a sudeste do Targu-Jiul, mas
por fim tiveram dc ceder terreno.

Os uustro-allcmães avançam por ambas as
margens do Alt para o sul, sempre combaten-
do contra os rumaicos c atravessaram já a.li.
nha ferrea Caliman-Itimnici.

Os bávaros estão empenhados cm um grande
combato com os russos a sudeste de Tulgbes.

mm m—r
A ITALIA NA GUERRA
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Ao longo da frente

ROMA, 20 (A NOITE) '-• O ultimo commu-
nlcado do generalissimo Cadorna informa quc
os austríacos, reforçados, atacaram a uldcitv.
do Sasso, que as nossas tropas oecuparam cm
outubro findo. O inimigo conseguiu penetrar
nas nossas posições em razão da sua momen-
tnnca superioridade numérica. Mas, tendo re-
cebido reforços, as nossas tropas contra-ata.
curam immediatamcnte c expulsaram dali os
austríacos.

Os austríacos atacaram tambem a nossa
frente entre Palpiccolo e Palgrande, travando-
se ali encarniçados combates corpo a corpo.
Repcllimos, por fim, o inimigo e perieguimol-
o, fazendo muitos prisioneiros.

Nos outros pontos da frente nada houve de
importante, O mão tempo faz-se sentir em
toda a frente.

ROMA, 20 (Official) — O inimigo atacou a
aldeia dc Sasso, mas foi repellido pelas tro-
pas italianas, que tambem numillnrain por com-
pleto um outro ataque levado a effeito contra
a linha tlc frente Pnlpiccolo-Palgruutle.

As nossas forças aiuiiquiluram alguns pc-
quenos contingentes «juc conseguiram penetrar
r.os cntrincliciramcnlos italianos dos altos dc
Chapot,

Durante estas acções fizemos varieis prisio-
neiros e tomámos no inimigo muitas armas c
munições.
As façanhas do padre Carletti

ROMA, 20 (A NOITE) — Noticias tio Quar-tel-Gcncral nnniinciam «pie o padre Annibal
Carletti foi citado ein ordem do-dia-.pelos seus
actos dc bravura nos últimos, combates do
Carso.

O padre Carletti, que é capcllüo do Exercito,
pondo-se á frente dc uma companhia, em pie-
na batalha, conduziu-a ao assalto niiiinaudo-a
pelo exemplo e pela palavra.

O padre Carletti tem repetido esta façanha
diversas vezes, notundo-se a sua presença sem-
pre uo ponto em quc è mais violenta a luta.
O crime de Padua " 

. .... ^- |,j j ¦...i.,,i.l.!

ROMA, 20 (A NOITE) — Continuam n clie-
gar preüeslos dc todos os pontos «lo paiz con-
Ira o iithquc dos aeròplanos nustriacos a Pa-
dua.

A subscripção aberta cm beneficio das vi-
ctinias ultinge a mais dc 25,000 liras, Diz-se
que o anonymo que deu as 5.000 liras para
essa subscripção foi o rei Victor Manoel,,
Contra a musica de Wagner.

LONDRES, 20 (A. A.) r- Informam de
Roma quc, quando no concerto dirigido pelo
maestro Tosoaníni, dado no Augusteo, come-
cava a orchestra a tocar o "Slegfried", de VVa-
gner, o publico, que enchia litteralmente n
sala, rompeu em morras a Allemanha e á Aus-
tria e gritos de abaixo a musica de Wagner,

O publico, uma vez um pouco serenado o tu-
multo, pediu que fosse executada a "Marcha
Real". Mas, uma grande porte da assistência,
verdadeiramente revoltada, continuava a assua-
da, impedindo que fossem ouvidas as notas da
oichcslra.

O concerto foi suspenso,
m—
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As conseqüências da tomada de
'Monasiir

LONDRES, 20 (Havas) — O "Times" publi-ca hoje nm artigo sobre a tomada de Monastir,
considerando-a como um grande deasstre paraft alliança teuto-bulgara.

Diz o referido órgão que as conseqüências
militares resultantes desse facto constituem
um terrivel golpe desfechado nas mais caras
ambições búlgaras.
Detalhes da oecupação de 'Mo-

nastir
LONDRES, 20 (A. A.) t= Noovs despachos

de Salonica trazem alguns pormenores sobre
a oecupação de Monastir pelos íranco-rus-
sos.

Dizem esses despachos quc a evacução ila
praça pelos teuto-bulgaros so deu quando o
cerco da cidade ameaçava cortar-lhes a reti-
rada.

A luta foi pouco intensa, visto quc d artilha-
ria apenas iniciou a acção, deixando depois
agir isoladamente a infantaria que era prece-dida por numerosos contingentes de cavnlla-
ria.

Os teuto-bulgaros, antes do evacuarem a cl-
dade, destruíram o» scus depósitos de muni-
ções.

A cavallaria russa persegue de perto as tro-

Negociantes de fumo
ha que querem o

monopólio
A reunlfto de hojo na blga

do Commercio
IMeve concorrida e multo animada n so»-

são du Soclciliidu do Cominervio o Industria
do Fumos, rritllsiidu na sédu da Liga do
Commercio,

Kntru o» diversos associados notamos os
Srs. Accacio Leite, Cario» Leal ft Cl., Ua»-
to» Torres. Antônio Gonçalves, Albiino Vinn-
ua, Corrêa * C, Correu * Irmão, llenlo
tk ('.., Corrêa Irmão ft C, Alfredo Lopes, V.
Lima & C, Nunes dos Sanlos & C, Alves
Abreu ft C. o Ilencvldes Pinna ft ('..

Aberta a sessão pelo respectivo pruNidente,
Sr. Accuclo Leite, disse este, entro outras
considerações, o seguinte :

JA gritei contra o monopólio dos pode-roso» ou a perseguição dos pequeno».
Dirlglndo-mo aos Sr». Antônio Carlos e

ministro Calugera», cm nome do» meus com-
pnnheiroH, encontrei o melhor acolhimento,
o nó» conseguimos ver rejeitada u emenda
27. contra a qual vos havicls insurgido.

Entretanto, que vemos ?
A Cumaru approva taxas prohibitivas, eu-

tro ns quaes salienta o preço du ÜWO kor
kllo dc fumo, algum do qualidade Inferior,
quc difficilmenlo encontra cpinprador a 500
réis por liilu.

Quo fez u Associuçâo Commercial? Quefizeram os que me combateram V ftudul Osilencio foi o seu coiubuto I
Não penseis que sou um defensor de mo-

nopolio», não I Sou contrario por principio»a todo» os privilégios. « vós Lem o sabei»,
porquo mu cucontrusteis a vosso lado, proles-tando contra o já privilegio de ewpacota-
mento c contra a celebre emenda ll. 21, quctratava das taxas de registo c supprlmia osregistos gratuitos.

A nota dc maior importância na sessão c
quc foi discutida com real interesse foi a
da rcprcscntuçilo dirigida ao presidente, qucestá redigida nos termos seguintes :"Os abaixo assignados, fabricantes c nego-ciuntes dc fumos, vêm dirigir-se a esta so-ciudiidc, como representante da classe dc qucfazem parte, para que se digne, cm nome daclasse, pedir a Associação Commercial destacapital, como legitima representante quc é dctodos os ramos dc commercio, para que, eoma elevada autoridade que tem Junto aos po-ilcres públicos, faça chegar ao conhecimentodo Senado Federal o sentir da maioria duclasse.

O Senado, npprovando as laxas excessivas
lançadas pela Câmara dos Deputados sobreo fumo c cigarros, importará cm concorre-rem os poderes publico» para a formação dcum verdadeiro "trust" em favor de umaou duns casas nesta capital, tres ou quatronos diversos Estados, ou sejam meia dúziacm todo o paiz, com grave prejuizo puratodos «mantos so dedicam a esta industriana «jual têm avultados capitães, a despeiteidos quaes não podorão coucorrer cada umdo per si cpin as poderosas empresas, eminao das quàcs irá cair. o exclusivo do fa-brico de tabacos.

Pedem, por isso, que a Liga do Commercioo a Associação Commercial se empenhem
pola rcducçRo das taxas sobre o fumo c ei-
garros. Si, porém, u Associação Commer-ciai, a Jcspeito da sua boa vontade, que cs-turnos Certos irá empregar, não puder con-seguir quo o Senado, na sua sabedoria, cn-contre um meio de dotar o governo com osrecursos de que necessita neste momento an-
guslipso pura p paiz, estabelecendo taxascquitativas, que pcnnlttam a todos exercer assutis industrias, preferem Qcstc caso os abai-xo nsslgniMlos, si bem que contrários cm
principio U03 monopólios em geral, quc sejaaeceita por aquella illustre corporação aemenda do Sr. senador Alcindo Guanabara,
que estabelece o exclusivo para o Estado, o
que 6 -preferivol ao monopólio simulado emfavor de moia «luzia de opulentos, tantomnis quanto o Estado iudcmuisu os fabri-cantes.

Autorisamos a Sociedade de Commercio eIndustria de Fumos a affirmar k Liga doCommercio c á Associação Coinmerciul qucos abaixo assignados delegam-lhes poderespara fazer uso das suas assignaturas, con-tando-as corno voto individual, no caso quca referida Associação delibere convocar umareunião da classe, voto quc concretisam daseguinte fôrma : — reducção das taxas de
maneira a poderem continuar a exercer a
sua industria, ou applauso á emenda do Sr.senador Alcindo Guanabara, que estabelece o
exelusivismo a favor do Estado com inde-
mnisação aos interessados contra o "Irust"
cm perspectiva, que será inevitável com as
taxas votadas pela Câmara c que acarreta-
rão a completa ruina doa abaixo assignados
o do todos que se encontram na mesma si-
tuação, «me constituem a «piasi totalidade
dos fabricantes de fumos o cigarros em todo
o Brasil,

Rio de Janeiro, 20 do novembro dc 1916.
(AA.) — Nunes dos Santos & C, Sociedade
A. Fabrica de Fumos do Brasil, Bastos Tor-
res & C, Borges Irmão &C, Albano Vinn-
na & C, Benevides Pinna & C, Leite &
Peçanha, Henrique de Mesquita, viuva Lima
& C, Antônio Gonçalves Rosas e M. Se-
uin ¦¦* C.'_'

Ao terminar a sessão, foi por proposta do
Sr. Nunes dos Santos apresentada uma mo-
ção do protesto contra as inconvenientes de-
durações que a A NOITE fez o consocio Pe-
dro Corrêa, de que só desejavam o "monopo-
lio fiscal" os negociantes fallidos, proposta
que recebeu applausos geraes da assembléa.

a votos, foi approvada unanime-
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Sobre a morte trágica
de Silva Jardim

¦ ¦
Alguns detalhes Inéditos

Acompanhado dv uma phntographln <|uc
estampamos junto, recebemos o svguiuto «lo
poeln Sr, Affonso Lopes du Almeida:"Estimado» collcgas. — Tendo A NOITE
da limitem iinlvrlpmlo du um dia u commu-
iiioruçAo da missa uiaiiiia data, publicando ul-
giinius utila» sobre Silva Jardim, reeditando,
mais uma ve/, u vomito corrente da sua "que-

da "desastrosa pclu cru-
teia dn Vesuvie» u deu-
tro, eu tomo a lllier-
elude dv Millvltur-luc.i
um pequeno espaço
pura a publicação de
alguns CKclaruclmcu-
to» que julgo inicies-
Hiiutv» — e creio sv-
rem Inéditos — sobre
a morte daquelle pro-
p a g iinili ilu republi-
cano.

Tainbcm eu subi un
Vcsuvio, onde gnsvi, k
noite, estarrecido de
espanto e com moção,
o espectaculò nssom-
liroso do ver, debruça-
do A beira do hu-
ruço hlaule, ns cham-
iu n s vivas a pt.u-
co c pouco surgirem
do fundo negro do
u li y,s ni o, crescerem,

(Uigníoiilnrom, lamberem repentinamente o ur
iiuinii lingua dc fogo, c «le novo desupparcce-
rem nns entranhas «Ia terra.

O guiu que até lá me conduziu, dv carro, n
covallei u lt pé, morro iiciniu, foi o mesmo
quc, vinte c dous annos antes (cm 1S91), até.
lá conduzira Silva Jardim, pelos mesmos cn-
¦ninhos quusi impraticáveis. Ao saber deste
fucto pela própria boca do guiu, a minha
curiosidade levou-me a interrogul-o. E eis
o quo me respondeu, com minúcias dc dela-
lhe «pie aqui oiuillo.

— Lcmbro-mo perfeitamente du figura do
Sr. Jardim, da suu voz de ucecutos império-
sos, dos scus gestos rápidos de nervoso. Eu
cru nesse tempo um rupazvlho dc 14 annos
incompletos; conhecia jA porém tt montanha
tão bein como u conheço boje. Pnrn conseguir
obter o logar de "guiu official do Vcsuvio"
tive que falsificar os meus papeis, aiigmcn-
tando cm mais tres iiiiuos a edade «pie tinha
então, pois é de 10 annos a edade minima exi-
gidu pura os guias officiaes. Silva Jardim
veiu acompanhado por um senhor gordo c
ponderado, que obedecia cegamente ás mi-
ilhas determinações. Jardim, porém, arroja-
do c irrequieto, preferia guiar-se ti si próprio,
nucioso por chegar uo cume. Em vão lhe gri-
lava eu ao vcl-o afnslaix-e A nossa frente:"Não vá por nhil" ou "Cuidudol" Surdo aos
meus grilos clle continuava rapidamente a
ascensão. A minha energia de creança não
bastava a dominnl-o. Subitamente, eis que
senti a ameaça do tremor de terra. Preciso
dizer-lhe que, quando se espera unia erupção
próxima nós galgamos cautelosamente n mon-
tnnii.i, andando com as pernas bem alíerlos c
separadas. Si sentimos a terra tremer para
n direita, desviamo-n'os para a esquerda, c
vice-versa. Foi o que culão suecedeu. Ao
sentir o abalo, saltei paru um lado c obriguei
o "senhor gordo" a fazer o mesmo. Silva
Jardim, muito A frente, não percebeu os meus
grilos nem viu os meus gestos... E eu ainda
hoje vejo cm pensamento a terra abrir-se cm
unia larga feutla c Silva Jardim por ella des-
appnreccr de súbito, tragado pela terra, quc
logo sobre clle sc fechou... Teve morte in-
sttiiitnuen, esmagado que ficou pelas «luas pa-
redes, quc sc juntaram de novo mal sc ti-
uhani aberto, como um livro quc sc fecha.

E continuou:
Eu fui responsabilisuilo. Fez-se útil inque-

rito no «nial sc provou a minha absoluta in-
nocencin... c a falsificação dos meus do-
cunieiitos. Por causa disto, tive que esperar
dous annos para poder ser rcatlmittitlo com
10 annos... verdadeiros.

Mais tarde servi de guia k esposa de Sii-
va Jardim, que quiz ver onde ilesiippureccra
o marido. Levci-u tilé-ti "cova"...

Juntamente com esta, envio aos meus collc-
gas o retrato do guia, tirado por .mim nessa
oceasião. Lastimo ter perdido as noths de
viagem nas quaes lhe fixara o nome.

Do collega c admirador — Affonso Lopes
du Almeida".
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COLLEGIO PEDRO II
Acham-se abertas, todos os dias ulcis, das

10 ás 15 horas, na secretaria, edifício do ex-
tcrnalo, alé 30 do corrente, as inscripções para
os exames do curso gyninasial .
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As ultimas manobras
do Exercito

Um teiegramma do deputado
Souza e Silva

O Sr. general Caetano de Faria, ministro
da Guerra, recebeu, k tarde, de S. Paulo, o
tclcgrammu abaixo:

"Testemunha garbo militar voluntários
paulistas oceasião volta a esta capital, com
muita satisfação apresento a V. Ex. ns mi-
nhas fcücitações pelos brilhantes o efflcazes
resultados alcançados hábeis esforços offi-
cialidade Exercito preparação contingente fu-
:turos reservistas r~. Deputado Souza e Silva."

mu- i
Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade.

Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.
i mm— i

ELIXIR BB |ÍOÍiül^U_*aB„PBr* iH»blU% .4_pas )?"• M dirigem para * norte. • nordeste, i los Draga Pereira, deste para aquella.

O Lyceu de Muzambinho
em festa

. MUZAMBINHO, 20 (Serviço especial daA NOITE) — Começaram os exames do Ly-ceu desta cidade. Dirige os mesmos o agri-mensor Jorge Tibiriça. Em homenagem ádata de 15 de novembro, realisaram-se ocampeonato dos alumnos do Lyceu e uma
grande parada, sob a direcção do instruetor
tenente Tancrcdo Cunha e do representante
do general inspector da região. A' noite,
realisou-se a entrega das cadernetas de re-
servistas, em sessão solemne..
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Transferencias na cavallaria
Por despacho do Sr. ministro da Guerra,

cm data de hoje, foram transferidos na ar-
ma de cavallaria os segundos-tenentes Mario
Borbcdo do 4° regimento para o 8* •_ Car-

Um pleito em torno do
vapor "S. Salvador"

No porto dc Paranaguá, no Estado do Para-
ná, naufragou, em 19 de junho de 190(1, o na-
vio "São Salvador", por ter, devido ti cerra-
ção, batido cm um rochedo ali existente.

Nn Capitania «lo Porlo foi aberto inquérito,
«íue apurou o responsabilidade do pratico (jue
dirigia o navio, o «íue fez com que o seu pro-
priotario movesse no foro federal da secção
uma acção de indemnisação contra a Fazcn-
da Nacional, lista causa foi julgada iniproce-
dente, visto como ficou provado ter sido o
desastre motivado pela corrução que havia
no momento.

Recorrendo o autor desta decisão pnra o
Supremo, este, na sessão extraordinária de
hoje, contra os votos dos Srs. ministros Pc-
dro Lcssn, Godofrcdo Cunha c Leoni liamos,
confirmou a sentença recorrida.

0 poder dos requerimentos
E o cobre vae entrando...

O Sr. ministro da Fazenda, em resposta a
um requerimento do deputado Evaristo do
Amaral, declarou á Cuniítra quc a Inlerurban
recolheu a quantia de 23:400$ cm l(i c 17 de
agosto do corrente iiuno, de quota tle fiscali-
sação, correspondentes a 13 trimestres do pe'
riodo tle 1910 a 1916, de conformidade com as
cláusulas contratuacs.

i <9— ¦ i

Foi perdoado de um crime
para ser vietima de outro
Um assassinato na ilha do

Bom Jesus
Ha cerca «I d.ms annos, nn Asvln do In-

validos da Patrlii, nu ilha de llom JogiiH, nc-
correu uniu scena «lc sangue, em que o a.,v-
lado Pedro Corria dn Silva vlbruu em mu
companheiro, I-VHomi de lal, nada monos «lu
18 navalhadas.

Tempos depois Fellosn, reslabcleclilo il...
ferimentos .tinha alta do hospital, ciii.iii.iiit.»
Coitíii, ncufmiido de responder pelo seu tri-
me, era recolhido n um cárcere, onda deveria
cumprir a pena nue lho fora imposta — um
anno de prisão ccllulnr, apenas.

Veiu, p.iréin, o dln 15 «lc novembro e Cur.
rèa foi contemplado com o indulto de sua pe-
uu, sendo honlem ponto em liberdade.

ItegresMiiulii hoje ao asylo, na ucriislâii em
«pie Correu recebia de seus compuiilieiros ciiih»
prlihontos pelo indulto, tlelle se acercou Fei-
tosa que, empunhando ponteagutla faca, lhe
disse:

— Agora, vues me pagar.
Ii tres vezes a lamina de sua arma peneirouno IhortiN de Corrêa quc, csvnJll(lo-se em mui-

gue, tombou por terra.
Nu faliu du outro soecorro, foi Corria col-

locado cm umn lancha, que o deveria cem-
duzir pura a cidndc,

(Juuiido, porém, n lancha npronva para do
Caju', u vietima de Feilusa deixou de respl-
rar: eslava morto,

A policia do Kl" dlslriclo fez remover o ca»
dnver de Correu paru o necrotério policial,
onde será feito o exame codaverico.

Na delegacia do ÜS" districto foi aberto In-
qucrlto, estando n policia na pista tio assiis-
sino, que se cvudiu logo após n porpctraçiio
do crime. ¦ mm— -
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O Sr. Lugné-Poe recebido
pelo Sr. cons. Ruy

Barbosa
Com audiência previamente marcada, foi

hoje recebido pelo Sr. conselheiro lluy liar-
bosa, em .sua residência, o Sr. Lugné-Poe,
cm caracter dc correspondente do "Figíiro",
de Paris.

Acompanhado pelo Sr. l'go Leal, foi o tli-
rector de l.'Uiuvic" introduzido na liilillo-
thccn do senador bahiano por seu filho, Ur.
João lluy liarhosa.

Iim absoluta reserva, o Sr. Lugne-Pno en-
trevistou o Sr. cons. lluy duraiilu mais «le
meia hora.

Farinha Flor \
Manteiga pura nata [Biscoitos Leal Santo»
Oves frescos )

Conferência no Thesouro
Com o Sr, ministro da Fazenda conlcreii-

ciaram hoje, demoriitlainenle, os senadores Al-
cindo Guanabara c Leopoldo de Bulhões, qua
trataram do orçamento daquelle ministério,
ora no Senado.

Copias a naacbfina
Fazem-se com presteza, sigillo e —

perfeição
ESCOLA. REMINGTON, rua Sete de

Setembro, 67

Um jornaüisfa processado
FRIBURGO, 20 (Serviço especial da A

NOITE) — O director'de llygiene Municipal
está processando o. redaelor-clicfc da "A
Paz", por caluinnias escriptas.
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Pediram indemnisação por
terem sido multados

Tendo sido multados em 300? os negocian-
tes Roberto Buzzoni & C, estabelecidos com
fabrica de chapéus «lc sol nesta praga, sob o
fundamento de quc usavam dc cstanipillias
falsas, moveram os multados uma acção con-
tra a União, pedindo fosse esta condcmnnda a
lhes pagar a importância dc 300:ÜU0íji, «le iu-
demnisnção, perdas e tlaninos, sob a allega-
ção de que a multa que suffreram fora des-
cabida e illcgal.

O juiz julgou 11 acção improcedente c o Su-
premo, decidindo a appellnção interposta des-
ta sentença, confirmou-a, por não haver pro-
va «lc «juc a multa imposta aos appellantes
fosse, como sc allegóü, illcgal e descabida.
«1,—. ¦ i. 1 mU— «

O CAFÉ'
Ò mercado dc café, ainda hoje, mauteve os

preços de 95400 e 95500 por arroba, para o
typo 7, tendo sido vendidas, pela manhã,
2.872 saccas «¦ mais 5.0B2, 110 correr tio dia,
A Bolsa de Nova York abriu, hoje, com 3 a
4 pontos de baixa. Nos «lias 18 e 19 entra-
ram 9.953 saccas, cm 18 embarcaram 4.855
% 9. "ttock" ficou em S48^0M sueca».

Tüteoa acâ&o nsa?ia3ll&>
Por motivos que não quiz deixar decla-

rado, tentou matar-se hoje ti larde o fer-
reiro José Domingos, pòrtuguez, empreguem
;'• avêiiiela Gomes Freire 11. I2(i.

A 'Assistência soccòrreu-oj ivmoveiitir.-O)
depois (los primeiros curativas, para a S;iu-
ta Casa.

José Domingos tomou ácido niurialico.

Com o desejo que aqui expomos tle ver ler-
minado esse aspecto pessoal «le unia questão
de que sj «'uizemos tratar em these, abrimos
aintlti beije espaço ;'i seguinte caria elo Dr.
Souza Bandeira, que recebemos niilc-lioiilein á
larde."Illnio. Sr. rctlaclor da A NOITE. — liem
comprchciide V. S. que eu não posso ter uma
discussão pelas suas columnas ceiiu o Sr.
deputado Arlindo Leone. Além dé oulros mo-
tivos, não me é licito quebrar a linha tle gra-
vidade que «levo a mim mesmo c á societlà-
dc em que vivo, para retrucai' ao «111c A NOI-
TU chama "A louvável n.tlilude elo Sr. re-
lutor do orçaniento do Exterior".! Li o qua
disse o Sr. Leone c nada vi que .justificasse,
o seu dcsabritlo ataque, ao qual julguei ne-
cessario oppôr as considerações por V. S.
benevolamente püblicodr.s. Ninguém o ceu-
s.uròu por ter revelado nomes. Não exerço 11111
logar clandestino. Fui nomeado por deérelo
e exerço as minhas funeções publicamente.
Não poderia, pois, pretender que tossem
omittitlos nomes na lista tios «íue servem na
coinmissão internacional ele jurisconsultos.
Fui necusado tle "enelie_ sem cetim tinia os
bolsos, numa época tle crise". Limitci-ine a
explicar ein que importavam as minhas Iun-
eções c qual o motivo por que foi crcàtla e
era mantida a commissão. Já o Sr. Leone
declara que de 1912 alé agora gnslarani-sa
mais de cem contos ile réis, não comniigo só
mas com lodo o pessoal, que S. Ex, próprio
acha numeroso. Os meus yçiieimcntos tiehiaes
são dc 7505, sujeitos a desconto. Bem se vô
que, tratando-se dc um serviço de certa re-
levanciti, estamos longe da sem-cerimonia
que me imputou o Sr. Leone na sua enlre-
vista, que suppõe nada ter tle pffciisivò a
mim. E porque em tudo mais que disse a
Sr. Leone nada vejo «'uc mereça resposta,
dou, pela minha parte, o incidente por cn-
cerrado. De V. S. etc. — J, C. de Souza
Bandeira."

> mo—

Nomeação na Fazenda
O Sr. ministro da Fazenda nomeou Goelpfre-

do Lara «le Rezende para o logtir tle collcçloi*
federal em Passa Tempo, Minas, c declarou
sem effeito a nomeação para esse logni' tle
Luiz Dias Bicalho.

¦ ¦*!?***' ....
ELIXIR DE NOGUEIRA ¦

da pcllc
Para moléstias

As vísceras de um suicida
são entregues a sua

família
Do Gabinete Medico Legal foram retira-

das hoje á tarde e entregues ú sua familia,
para serem sepultadas, as yisceras do eniia-
ver do cirurgião-dentista Bernurtliiio Gomes
dc Paulo Bastos, que se suicidou lia tempos,
ingerindo tóxicos diversos.

O Gabinete não pode precisar a natureza
dos tóxicos.

Qucreis apreciar bom e puro caie?
só o ipfcPAfííyíí
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Foi absolvido o Dp. CarncSi-o

da Cunha
Por sentença de hoje, o Dr. Silva Castro-

juiz da Segunda Vaia Criminal, absolveu
o Dr. Carneiro da Cunha, do crime de in-
jurias impressas contra o juiz da Terceira
Vara Civel, visto como o réo se retratou,
affirmaiido, cm plenário, conforme docttmcn-
tos que juntou aos autos, que não tivera
intuito de offcnder o juiz, mas lão somente
o de melhor acautelar os interesses de seu
constituinte.
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formidável sorvedouro
dos inaÉos I

Alguns detalhes de uma im-
portants reunião secreta

«Pontos que o oomBnRPCto
(juoa- vou» cscüai-ecitüos

r*/ 
'A iiiulüplicidiidc de aspectos mm u listo!. negm brlliiunica vem offercccndo ultima»', multe, ii clln reunindo outras clrcumstnucias', «orliiiuins «le novas "lisius" dos demais pnl-' gos alliados, como aiudn l.unlcm aconteceu' com n illvulgavúo dn portugueza, tudo isso

tom sido enusn dc sírios cuiliarnyos no cum-
mercio do lirasil, peln desorlenlayfla (pie hn
na prnçn, ou, melhor, pela faliu dc inetho-
dos claros c' precisos pma o desembaraço «Iu
polilica commorclnl ditada cm principio
ju-Iii liiglutcrra.

Do tão Intrincado problema são queixosos
os próprios negociantes ul liados, quo nno sa-'. 
bem n;.'ir dcsassonihrndaiuciite, apoiando em-

|*hora aipiella polilica, receosos de incidir
na pena dc inclusão do seus nomes nus fa-

[liinsiis listas.
* Assim, depois do prévio ajuste, quo pode-
inos assegurai* com absoluta precisão, for-
jnou-sè nesta capital um "Comitê" Com-

j nlcrclal dos Alliados do llio dc Janeiro, uo
.' «piai cada paiz ilu "iinlenle" se representa
< por duas firmas desta capital, para o fim do
i estudar o assumpto das listas negras, cscla-
1 recendo a situação geral dn polilica de com-
i mercio, orgnnlsadn para o cffeito dc destrui-

ção da preponderância i.dvcrsnrin.
,,' A InstUniçfio do nlludido "comitê" chegou

no nosso eoiihccinicnlo com absoluta reser-
va c, mnis ainda: com a noticia de que lioje

Jclle sc reuniria pnrn iniciar os seus trnba-
lhos. De fado, isso aconteceu ns 1-1 horas,
cm logar absolutamente secreto. Difficil-
mente conseguimos apurar, com n devida sc-
iguruiicii, alguns nomes dos representantes
çoiiimcrâncs nlludidas, um do cadu paiz boi-
ligcrahle, faltando-hosj todavia, os da ítüs-
sia, Ilatfa o pequenas nações que fazem
parte ua causa da "Kiiteute".

Assim, o Sr. Wnllcr Brothers representa
o commercio inglcz; o Sr. Laport, o belga;
o Sr. H. Tnbordo, o portuguéz, c o Sr. Mc-
ghe, o francez.

Na sessão foi discutida a these da appli-
cação dn "lista negra" ãs casas dc eonimer-
cio no lirasil, sob vários pontos dc vistiu

Xa discussão vciitilou-se a siipposiçíio dc
qiH- os artigos dc fabricas nacionaes possam
ser vendidos aos que estão na lista negra; ou,
dc que i:;so fosse motivo paru n infrneção
das penalidades dn já nlludida lista negra;
ou, de que estejam ou não incorrendo na
mesma pena os que mandam vir mercado-
rias para os incluídos na "lista"; ou de que
os poriuguezes, por exemplo, possam, no es-
tran:;eir(i,. vender a todos que estiverem na"lisla negra inglcza", mesmo não sendo por-«ttigiiezés; eni fim. Iodos os detalhes da pena-
lidade de inclusão não regulamentada. Por
isso, o "comitê" sc reuniu peln primeira
vez paia elucidar Ioda aquella complicação,
salvam!,, assim n situação de pavor em (pie
se enco'ntra todo o conimcrcio dos nllindos
desta praça, dc quando em quando presen-
ciando os rigores dn pena a esta ou nquclla
casa, já representativa do commercio das
linçõcs atuadas, já do próprio commercio
jí acionai',

Deanle de tão importantes informações,
colhidas de fonte absolutamente fidedigna,
corremos ao encontro dos Srs. Mcghc & C,
ilo "comitê" francez, e, ninda como estava-
mos informados, um dos mais proeminentes
membros do "comitê"' geral dos alliados,
para (pie SS. SS. nos dissessem alguma cousa
ii respeito, que ao menos ratificasse com se-
gurança a primitiva informação, autorisada,
embora, como já dissemos.

Ií nn casa commercial dos Srs. Mcghc & G.
falámos ao respectivo chefe, Sr. Mcghc:

A NOITE deseja mais alguns detalhes
da sessão do "comitê"... (Ií já falávamos
como que si tivéssemos presentes aquella im-
portanto reunião).

Nada de importante — adeanlou-nos
S. S. interesses do commercio alliado de que
resolvemos mesmo não dar a mínima publi-
cidade, o que lhe pedimos encarceidamente,

Mas...
Tenha paciência. A NOITE foi o è o

jornal nosso amigo sincero e, certamente,
não nos prejudicará...Mas — continuámos — não pretende-

i mos absolutamente ferir esse ou nquellc in-
/ teresse. Pretendemos, sim, fazer um serviço

de mera informação.
Nada, absolutamente,
Não'nos podia, siqiícr, fornecer os no-

ines dns representantes de cada grupo no
/•'comitê'' ?• — Tenha paciência. Nada; nada absohi-
lamente.

A disçrcção do Sr. Mcghc era absoluta e,
por isso, lhe fizemos scieíite de alguns de-
talhes da reunião c, bem assim, de nomes
flo "camité".

O St*. Meghe transfigurou-se, como que
confirmando tudo quanto lhe declarávamos.

Ah i os senhores sabem c, por isso, mais
unia vez nós, do ''comitê", lhe pedimos não
policiar siquer uma linha a respeito.

Estava confirmada a íiolicia.

As «andorinhas do•contrabando» e a Â.
Commsrcial

O Sr. prefeito recebeu, á tarde, os Srs.
Çornclio .Jardim, Miguel do Nascimento e
commendador José Pereira dc Souza, da As-
soeiaeão Commercial, que foram entender-
Se com S. Exi relativamente ao commercio
clandestino exercitado pelas "andorinhas
do contrabando'.', com prejuízo, não só do
commercio legal, como do próprio fisco, c
pelos vendedores ambulantes.

Essa commissão palestrou longamente com
! ò Dr. Azevedo Sodré, ouvindo de S. Ex. a

a.Tinunção dc que estudará esse assumpto
j com a attenção devida, resolvendo-o de ma-> heira a, satisfazer as aspirações da classe
; commercial,
I -* i ***** *
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Alg

POBRE GENTE!

!
. lemos informações de que foi assignado o

, termo de arrendamento da Usina de Asphalto
( da Prefeitura ao empreiteiro Américo Las-
I shnce. Esse termo, entretanto, uão foi ainda
| publicado, contrariando praxes nté aqui se-i guidas na Municipalidade.
I -' ¦ ¦qC-frfc» ||

«Estava embriagado quando
praticou o crime»

". Na cidade de Caçapavn, no Estado do RioGrande do Sul, foi submcttido a jury o réo
Tedro Loureiro, por crime de morte, como
autor do assassinato de Eurico Fernandes dos
Santos. O jury condcmiiou O réo á pena «lc
1)0 annos de prisão.Ao Supremo Tribunal Federal pediu elle,tempos depois, a revisão de seu processo, al-legando que no momento de praticar o crime
M achava cm completo estado de embriaguez,
Rao lendo havido prcmedilação, etc.¦ O Supremo, julgando o pedido, na sessão de
Jioje, resolveu reduzir a pena de 30 nnnospara ia c meio nnnos, oitenta a menoridade00 dehliqiieilte.; - -  ¦

uns senadores estão
apavorados

A reunião rcnlisndn hojo pcln cominisjllo de
liiiiiii.-as do Seiiudo revestlu-se dc iinportiin-
cia, pois no decorrer dos debates o Sr. Alcln.
do (iiiuiiahnrn ngitou graves questões.

Logo «pie sa abriu n sessão nquellc senador
passou a rclalar o orçameuto da Fazenda. Sa-
lieiiloii logo duas graves questões, Tcfcrcnles a
verba de 01.000:000$ para Juros o amortisaçio
dc cinpresthnos. Acha o relator que é iicccsmi-
riu uma tabeliã explicativa porque uma parto
dessa verba destina-se ao pagamento do le»
tras-ouro,

A segunda quesião refere-se ú verba de...,
10. ('00:000* pura os initcllvos.

O Sr. Alcindo explica quo a sua opinião c fa-
vornvol a um orçamento vcrdndeiro e por isso
não concorda com essn quantia, Os fnetos ns.
sim dcinonslrnm. A prova 6 que uo presenteexercício a dotação foi idêntica.

O governo ji'i pediu créditos parn retoi-çnl-n
O agora mesmo enviou uniu mensagem A Ca-
iiiarn pedindo o credito do perto do ,
l».000:000-3 parn iiiactlvos!

Portanto, acha que essa verba devo sor pelomenos dc 21,000:000*3. Silo compromissos n
que o governo não pôde furtnr-se, pois si faltar
it elles o Supremo Tribunal assegurara 03
direitos dos pensionistas, aposentados, etc.

Avontou-sc u idén dc diminuir ns pensões.
O Sr. lírico Coelho explien que a lei orgânica
«io_ montepio já foi estudada pelo Supremo
Tribunal c esse mandou quo se pagasse aos
pensionistas a ínclndc dos vencimentos de
quem morreu.

Tratnndo-so de so refrear ns aposentadorias
o Sr. lírico acerescentou:

r-lí' impossível porque quando o empregado
t polpudo, o próprio ministro que tem um
candidato ao logar providencia para que a apo-
sciitndorin seja feiln com a maior rapidez pos-sivcl.

O Sr. Alcindo acha que para sc diminuir a
verba cm questão, quanto As aposentadorias
trè nada se poder fazer; quanto nos pensio-rislas dn aulorisacão a rever a lisla das 1,108
pessoas que percebem pensões.

Justificando n necessidade dessa revisão, fa-
laram os Srs. Dueiio de Paiva c Erico coelho.
Esle nccrcsccnlã que procuruudo estudar a
questão no calios do Thesouro, encontrou
cousas de arrepiar cabcllos e nccrcsccnta:—Hn nlé pensionistas machos que já contam
45 nnnos c ainda não completaram a maiorida-
de! Ha um lã que percebe o meio soldo dc ura
combatente do Pnraguayl A commissão con-
cordou com as idéas do Sr. Alcindo, mas não
deliberou nada.,,

O Sr. Alcindo possa, cnlão, a relatar
AS EMENDAS

S. Ex. apresenta nada menos de 48, «jue diz
serem govcrnumeiitues. Essas emendas sup-
primem logares em todas ns alfândegas do
lirasil e verbas destinadas a materiaes.

O maior córle é feito na alfândega daqui.
No pessoal reduziu-se 151:9õ0S97-t c na verba
destinada n gratificação d.o serviço marítimo
nocluriio, 97:455?. Na organisação dos offi-
ciaes aduaneiros as economias orçaram cm
(100 c tantos contos. Pelos cálculos do Sr. Al-
cindo as economias montarão a cerca dc 
Í*.t)00:000çí000.

A única emenda que representa augmento 6
n que manda dar anais 1200-í por mez no auxi-
liar da Procuradoria Geral da Fazenda.

As 48 emendas foram npprovadas.
AS CASAS DE PENHORES EM PE-

EIGO
Terminada a votação das emendas o Sr. Al-

cindo passou a relatar a cauda do orçamento
votada peln Câmara, Ha muita cousa n se (lis-
cutir.

De momento acha que a emenda que eslabe-
lecc um prêmio aos construclores navaes pre-
cisa de um nddcndo fornecendo ao governo os
créditos necessários para pagamento desses
preinios.

Outra emenda que merece a tittençãó de um
estudo sério 6 a referente ás casas do penho-
res, Segundo diz o Sr. Alcindo a situação
nctual não pôde perdurar porque os juros co-
brados nessas casas são fabulosos. Extorquc-
sè o dinheiro dos necessitados. A Câmara co-
gilou dc medidas fiscalisadoras, mas isso não
basta.

Não comprehchde que o governo, tendo o
Monte de Soccorro, consulta nos actuaes hbiv
sos, reconhece que não se pódc fechar essas ca-
sas, mas o governo pódc não dar licença a no-
vos exploradores.

Quanto As existentes, é de opinião que se
deve ampliar a emenda da Câmara, daudo as
providencias acima lembradas o aulorisacão ao
governo para estabelecer agencias do Monte
de Soccorro em todos os pontos da cidade.

Não se deliberou sobre isso lioje, por só es-
tarem presentes cinco membros da commissão.
E levantou-se a sessão.

i ***** *.

A rescisão do contrato da
E. F. do Dourado

O Sr. ministro da Viação declarou que,
já estando a questão affecta ao poder judi-
ciario, deixou dc atlcnder ao requerimento
da Companhia E, de F, do Dourado, pe-dindo reconsideração do acto do governo querescindiu o respectivo contrato.

i ****** i

A reforma do Acre
Foi lido na sessão de hoje do Senado o pa-recer da commissão de legislação e justiça so-

bre n reforma do Acre,
Ainda esta semana será elle incluído nn

ordem do dia daquella casa do Congresso,
******

Ainda hoje nao receberam
vintém

A'» líl horas estiveram cm nossa í-cdui-çilo
cerca do ÍI50 operários dn Directoria de Obras
da Prefeitura, quo 110.1, vieram doclarar uão
haverem sido aluda hoje pagos os vencimentos
cm atraso, Esperaram, na Municipalidade, nlé
A ultima hora o foi-lhes declarado quo o paga-mento ficava mais umn ven odiado,

i ****** i '

A instrucção publica em
Curvello

CURVELLO, 20 (Serviço especial ila A
NOITE) — Começou hoje a fiiiiccioiuir o

Sriipo 
escolar desta cidade, sob a tlirvccào

o professor Ricardo Cruz, tenda campa»
reciclo ti chamada grande numero dc nlu»
mitos. A inauguração official do grupo, con»
sta, será cm fevereiro, principio tio nnno
lectivo.

Começaram, lia dias, os exames da Es»
cola Normal Livre de Curvello. Os traba»
lhos inaiuiaes dos alumnos aclianl-sc cm cx»
posição, franqueada ao publico, ein bene-
flcio escolar.

¦ ***** i

A reorganfsação do
Districto

Esteve hoje, A tarde, cm conferência coni o
deputado Mello Franco, após palestrar com al-
gims representantes do Districto Federal no
Congresso Nacional, o deputado Autonio Car-
los, "leader" da maioria da Câmara dos Depu-
lados, assentando as bases definitivas dc rcor-
ganisação do poder legislativo municipal destacapital.

"¦¦ « ****** ¦ ¦

A falsificação de bebidas
Foram multados eni 50$000. os Srs. V.Soares ft C, estabelecidos á rua General

Gomes Carneiro n. 64, por fabricarem xa-
rppe groselha, contendo matéria corante., de-
nvada da hulhas e encontrado á venda nobotequim de Fernandes 'Garcia o» C, á rua
Senador Pompeu n. 114 ei 16,

*****
Os exames nas escolas

primarias
Na escola Nilo Peçanha realisaram-sc hoie

as provas de sufficiencia, comparecendo 68
alunnios ao exame finai. j

******

O Tiro 119 de Sabará recebeu
honlem a sua bandeira

DUIXO HORIZONTE, 20 (Serviço especial
da A NOITE) — Hontem, ás 11 horas, cm
Stibaríi, uin grupo de scnhoritiis conduziu a
bandeira, que offereeeu ft linha do Tiro n. 119,
nlé íi egreja do Santa Rita. O padre Dr. fllnr-
quês benzeu o pavilhão nacional, produzindo
pntriolicn nllocução pnra os atiradores for-
mudos dentro do templo. Em seguida mar-
chou o tiro nté o Inrgo do Rosário, onde evo»
luiu, recebendo a bandeira dns mãos das se»
nhorltns. sendo proferidos então discursos cn»
thusiasticos. O Tiro n. 119 fez depois uma
passeata pelas ruas dc Sabara.*****

Nomeações na Marinha
Foiat» nomeados: • capitão de fragata

Severino Costa, chefe tia terceira secção
do estado-maior da Armada; o capitão-tc-
nente medico Dr. Octavio Joaquim Tosta
da Silva, para servir na Directoria do Ar-
mamentOj e o 1» tenente macliiiiista lMigue-1
Moreira, para o cargo de chefe de tnaclii-
nas do cilestroycr-í (Sergipe». ... —-•- - *

Um oííicial da policia pau-
lista no Ministério da

Guerra
Procurou, t. tarde, o Sr, ministro da Guer-

ra, om seu gabinete, o tenente Nnthaniel
Prado, official da Força Publica do Estado
dc S. Paulo. Esse official foi solicitar do Sr.
general Caetano do Faria licença para vlsi-
lar os fortes c estabelecimentos dependentes
do Ministério da Guerra, do que resultarão
os conhecimentos exigidos uo curso militar
paulista, dc quo faz parle o mesmo oficial.- m*** -

ioiüEsaçma uo Supremo
No Supremo foram feitas hoje ns seguin-

les nomeações, pelo presidente, Sr, Dr, Her-
minio do Espirito Santo:

A protocollista, vaga aberta pelo falleci-
mento do effectivo, o porteiro Euclydes de
Castro Lima; a porlclro o ajudante João Co»
lcstino dc Araújo; h ajudante o continuo
João Ribeiro dc Ilnrros, e a continuo o ser»
vento Ernesto Mesquita.

O nomeado porteiro conla 16 annos dc ser-
viço no Supremo Tribunal,

ninotpi
Trens que não pararão onde

sq pede
O Sr. ministro da Viação nno nttendou,

á vista das informações do respectivo dire-
ctor, o pedido do Sr. Sylvio Belim Paes Le-
me c outros para que os trens NP 1 c NP 2
passem n parar cm todas as estações entre
Barra do Pirahy c Rezende, bem como vol-
tem n circular, como no horário anterior, os
trens MP 1 e MP 2.

***9rm*w**

©3 generaes Fatr-ia e Klorr-aea
wêaiüam o ftrstenai de

fôuePB-a
O Sr, general Caetano de Faria, ministro

da Guerra, acompanhado do general Mendes
de Moraes, fez, á tarde, pma visita ao Ar»
senal de Guerra, cujas officinas e outras
dependências SS, EEx, percorreram demo-
radamente.

*****
Faculdade de Medicina de

Minas
BELLO HORIZONTE, 20 (A, A.) -r- Foi no»

meado livre docente da Faculdade do Medi-
cina o Dr. Virgílio Machado, após concurso
perante a mesma Faculdade, no qual foi una-
nimemente npprovado. Requcrcu concurso
para livre docência da clinica cirurgica, na
mesma Faculdade, o Dr, Octaviano de Almei-
da, que dissertará sobre "Hérnias e bexiga",
»'' i ***** ¦

A divisão naval que vae
sair amanhã

Ficou marcada para as 9 horas, de amanhã,
a partida da divisão naval do commando do
contra-almirante Frontin, que vae fazer na
ilha Grande exercícios com os alumnos das
escolas profissionaes da Marinha,

A divisão í>Vrá composta unicamente do
cruzador "Barroso", commandado pelo ca-
pilão de fragata Isaias Noronha, e do scout"Rio Grande do Sul", sob o commando do
capitão de fraagta Faria Ramos,

O scout "Bahia", que também faz parle da
divisão, não tomará parte nos exercícios por
se achar no dique soffrendo concertos.- ttr* i
Mercadorias que não podem
entrar nos porios de Vladi-

vostok e Arkhangeisk
Communica-iios a Iegação da Rússia:
"De conformidade com a decisão do conso-

lho dos ministros ns mercadorias que não tem
relação immediata com a defesa nacional não
podem mais desde 16-2!) de outubro do cor-
rente anno ser introduzidas pelo porto do Via-
divoslok. As que se relacionam com a defesa
nacional, para poderem ser Importadas pelo
dito porto, devem ohlcr permissão especial em
cada caso separado. Tal permissão deve ser
pedida ao Departamento do Commercio do
Ministério do Commercio e da Industria,

Quanto ao porto de Arkhangclsk Idêntica de-
cisão vigora desde 19 de abril do corrente
nnno."

i ***** i

O Sr, almirante Garnier re-
cebeu tuna manifestação

O Sr. almirante Garnier, por ter sido rc-
ceutemento graduado naquelle posto, recebeu
hoje uma manifestação por parte da offioia-
lidade do E3tado Maior e dos diversos na-
vios de guerra surtos no porto. No saguão
do ministério tocou uma banda da musica
da Marinha.

*****
O encerramento das aulas

nas escolas nocturnas
As aulas das escolas nocturnas serão cn-

cerradas no dia 15 de dezembro e não em
30 de novembro, conforme fora anterior-
mente publicado em edital da Directoria
de Instrucção Municipal.-1 **a*m*

A GUERRA
*% -'

O rei esphvnge vae ser
obrigado a se definir
LONDRES, 20 (Hnvns) *** Oi (ornaes

publlcMii tolefli animai do Atiionit* dizendo
quo o vIct-aunlrMiie Du Fournet Informou
ao governo do rei Conitanllno que ot iif*
liados nüo consentiriam na permanência tos
diplomatas 'dos 

paizes Inimigos naqucllii ca»
Imitai jiW depois de quarta-feira proxlmn.
Unia nota do noverno

hollandoz aoallem&o
LONDRES, 20 (Havas) - Rndio<(ramma

do Amsterdam aiutunela que o governo liol»
Initdcz enviou uma nota á Aliemanlm, fa»
zcnilo-lhe sentir a penosa impressão quo
tinha causado na Holianda a deportação tios
civis belgas. • i." , , m,,.
O nnniquilamenlo de uma divi» •>:.i^£:-'

silo barbara W&P*
LOKUKIÜS, 2* (A NOITE) — T«'h'«raph»m

do Bucarest cora d«U do hontem do noltei"Ao norto do dculllidclro (to Turgu.JluI lis
forras rumulciiR quasi que «milquilnram a
quinta dlvls&o bávara, enviada cspecialmcn-
te de liovel com a benção do kaiser para cas*
(Igur os rumaicos que ao alrcverain * onpor»
ee A vontado do senhor dn Allemanha,

K'j«a divisão perdeu mais do 00 "j* dos seus
cffectlvos, sendo ns suns baixou trio grandes
quo tiu-c do «cr retirada apressadamente dns
Unhas du frente,"
Húngaros c belgas irmanados pela ¦ ¦,( i

mesma desgraça 'ii..!»-."
LOriDKES, 29 (A NOITE) •— Ttlegrnpliora

de Zurich:"ressoas aqui chegados de Budapest «11»
zcm quo a deportação dos civis belgas, orde»
nnda pelos nllcmãcB, causa péssima iinpres-
são na Hungria, Os jornaes húngaros cm go»
ral condemnam esse «cto do governo de
Dcrlim. Por esso motivo, Bpparoccram muti
lados pela censura os artigos dos principaes
jornucg que commentavam tnl assumpto.

Um dos artigos que maior sensação cousn*
ram cm toda a Hungria foi o do "Nepzoui",
publicado na quinta-feira. Eose jornal recor*
dnva que os húngaros também soffrem hn
muitos anno» cora o domínio austríaco c
comparara a sltuajüo nctual da Bélgica á si*
tuaçno d» Hungria. "iV5o ha duvldn, — con»
cluia o "Ncpzava" — quo este facto com»
mum na historia dos dous povos é a fonte
da svmpathia que os húngaros nutrem pelos
desgraçados belgas",
Um protesto contra o jejum for-

çado na Allemanha
NOVA YORK, 20 (A NOITE) — A senhorl-

ta Magdalena Doly, correspondente especial
na Allemanha da "New York Tribune*', te-
lcgraphn de Amsterdam no seu jornal que
está verdadeiramente horrorisada com n
qualidade da comida que lhe deram cm Her-
lim c Hamburgo. Acerescentou que passouuma semana de jejum, gastundo o dobro do
quo gastaria em Nova York para comer prin-cipcscamcnlc,
O «Leia» foi a pique ' : '

LONDRES, 20 (A NOITE) iâ Um submari-
no ailemão mctleu a pique o vapor italiano"Leia", Os tripolantes foram salvos,
O general Roques em Roma

ROMA, 20 (Havas) — O chefe do gabinete,Sr. Boselli, recebeu cm audiência o generalRoques, ministro da Guerra da França, quesa fez acompanhar do embaixador do seu
paiz nesta capital, Sr. Camillo Barrere.
Um banquete ao general Roques

ROMA, 20 (Travas) — O general Morrone,
ministro da Guerra da Italia, offereeeu hojeum almoço ao seu collcga do governo fran-ecu, general Roques, e a outros officiaes quevieram em sua companhia.

Tomaram parto nesso almoço o Sr, Boselli
chefe do gabinete; o almirante Corsi, niiiiis'tro da Marinha; o general DaH'01io, sub-so-cretario das Munições; o Sr. Alfieri, sub-se-cretorio da Guerra, o o Sr. Barrero, embai-xador da França.

Por oceasião dos brindes filiaram oi gene-raes Morrono o Roques, exaltando a frater-nidade dos dous paizes • fazendo voto;, pelotriumpho dos alliados.
O inverno e a guerra na frenta •;:;:,:;?;/

italò-aiistriaca , " 
j"f

ROMA, 20 (A NOITE) - O inverno, queesta começando, promctte ser esto anno dcum rigor fora do commum.
Segundo informações do quartel-generalem diversos pontos da frente, na «ma mon-tanhosa, ja foi constatnda, durante o dia,umn temperatura dc vinte gráos abaixo dezero,

Continuam ainda a cair grandes nevadas
que entravam ns operações.
Os alliados c a Grécia ' ] > .'

LONDRES, 20 (A NOITE)~0 "Standard",
rofcrindo-se aos acontecimentos da Grécia,censura 03 governos alliados por nSo teremexigido ha mais tempo e com maior energia(lo rei Constantino as necessárias medidas
para a segurança dos exércitos da "Entcnte''.

O "Standard" diz quo para nquolles queatacam os alliados pelo que estes tèm exigidoda Grécia, basta salientar o contrasto enor»mo entre "a ternura que mostramos pelocunliado do kaiser e o tratamento que os ul-lemaos deram nos reis da Bélgica e da Ru-mania".

lnáugurou-se o Tiro n. 243
de Uberabinha, Minas

kyut^ABIÍÍÍIA' 2() (ServiS° csl)ecial d" AJNUU1-.) — Hontem, a linha dc tiro n. 243percorreu as principaes ruas desta cidade,acnnndo-sc fardados todos os seus sócios,tissa passeata era commicmórfttiva de «uainauguração e da passagem da data da Ban-de ira,
Puxaram a 243 as bandas de musica, corne-Ias c tambores, Até o thentro S, Pedro, on-de houve uma sessão cívica, acompanhouaquella linha de tiro grande massa popular,A sessão foi presidida pelo agente executivo.

A noite houve no salão do Fórum um grau-de baile, offerecido A 2-13.

li iiíqê. e .iil,
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e presa
Ha tempos Angela Theodora da Conceição

foi processada e, lendo hoje sido pronuncia-
da, foi contra olla expedido um mandado
de prisão, em cumprimento do qunl foi cila
«tesa por «gente dá iBsjkcctorla, ú* Capturas. [

*>—****** i i

MifliâÉ@p
O official adiinneiro Mauocl da Fonseca Limafez hoje uma "grande" apprahéiisão...- Dc

bordo do "Tapajós", saiu com destino ao cães
umn lancha a fiazolina, conduzindo o pilotodaquelle navio.

O guarda Manoel da Fonseca nppreliendeu
dentro da lancha uma machiua de escrever.

A lancha, a sua tripolação e o piloto do "Ta-
pajós" seguiram cm paz.,.
******* ... ¦,..,.. , ****%~***0}p$***3* » ....M,.^^ ****m**^****m

Na estação do Rio das
Pedras uma das

ditas quebrou a cabeça
do Esmeraldo

O menor Alexandre Pinho brincava hoje, naestação do Rio das Pedras com o seu compa-
nheiro Esmeraldo, pardinho de seis annos efilho do negociante Antônio do Castro Mar»tins, quando teve a lembrança de lhe arremes-füir uma pedra, que, por infelicidade ou boa
pontaria, foi quebrar a cabeça de Esmeraldo',

A Assistência foi chamada, estando a victi-
ma cm trntamenlo; a policia do 28» districto
uão teve, porém, conhecimento do facto.-

Um olllcio ô Associação
Commercial

A Associuç.10 Comincrclal do nio do Ja-
neiro recebeu hoje o seguinte officio dos ne»
tjuchtntes e Imlustrhies do fumos:"Illmiis. Srs. picIdenU-s o mal» membros
da illrcctorln da Associação Coiiimcrrinl —
Os abaixo asslgnndos, negociantes o indiis»
trines do fumos, cigarros, charutos, vim pc»
dir a V, S, n hnincdiatii convocação da cias»
so para combatei" o projecto denominado "O
exclusivo", apresentado uo Senado pelo Dr,
Alcindo Guanabara, llio, 10 do novembro do
11)16 ~- Orando Mutiufiicltira de Fumos Ven-
do (Josó Paes Borges), Companhia Souza

Cruz (F. A. Parkson, vice-presidente), José
Fernandes Allen, Gonçalves Cabral & C„ Au»
toulo Fernandes Alves Pereira, A. A, Mar»
tius, Álvaro da Silva Carneiro, D, Leite & C„
J. Secundino da Cosia & C, Jacohlna & (',.,
Vlceuto & Rego, 3. Azevedo &¦ C„ Albauo
Vlniiiia, M, Seniii & C, Macedo Júnior &
C„ Borges, Irmãos & C, Leite Gomes, F. P,
dc Mattos Lobo, pp. Paulino, Salgado c. (',.,
Antônio Gonçalves Machado), Rino Druiiioiid,
John Jurgueiis Si C„ Leite Ut Rodrigues, José
du Rosa Pereira Júnior, Pinheiro Júnior,
Bernardo do Magalhães & C, Gomes & Ir-
mão, João Espíndola da Vcigu, Sequeira oi ('..,
Enrico Franca, pp, Companhia Miinufiiclurei-
ra Progresso (Manoel Theodoro Xavier), pn.Tabacurin du Bolsa (J. A. dn Costa), Arthur
Gonçalves Rosa, S. Mniinchar, A. Gouvea Ma-
galhues, F, Sulles l.imii, Henrique P. Mes-
quilo, Oliveira Pimenta & ('.., M, J. Mnchn-
do Rehellu, Kugcniu Lopes & C„ J, Carneiro
& C., João Antônio de Oliveira, Jeronj-mo
Antônio Masc.-irenlms, Virgílio J. Lopes, An-
tonio de Souza Freitas, Alves Pinhão, Gui-
iiiarãcs & Leal, A. F. dc Sã Si C„ Mario Lei-
te do Carvalho, Azevedo Silva; Carlos Tavei-
ra & C„ Lcc & Villcla, Ricardo J. Attnhyde,
José Joaquim Martins."

UMA CONVOCAÇÃO DA ASSOCIA-
ÇAO COMMERCIAL

Tendo n Associação Commercial recebido
uma representação, firmada por 5ti conimer-
ciiinlcs, interessados no commercio dc fumos,
resolveu convocar essa classe nfim dc ouvil-a
sobre a emenda á lei do orçamento npresen-
Ilida pelo Sr. senador Alcindo Guanabara, e
que estabelece o monopólio do fumo. Essa
reunião seríi feita quinta-feira próxima, em
conjunto com a da directoria dn Associação.

i ****** —_

A renovação do contrato da
Caloric

O Sr. niinislro da Viação autorisou o in-
spector federal de Portos. Rios e Cnnaes a
lavrar contrato com a Tlie Caloric Compa-
ny, sob as seguintes bases: o praso deverá
ser até 13 do outubro de 1917, quando ter-
mina o contrato dn Anglo Mexicnu Petro-
leum Products ("ompany, Limited, c o go-
verno lera liberdade para regular o nssúni-
pto dc modo geral; ncceltação dos alugueis
de installações propostos pela inspeeloria, c
ndopção dc uma taxa média para a entrada
c saida do oleo combustível, entre 500 rí-is
o 151500.
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0 Estado do Espirito Santo e
Prefeitura de Victoria ndo

podeãro levantar uma parede
No juizo seccional do Eslndo ilo Espiril»

Snnlo piiipii/.ernm os Srs. João Agiilrrc o
Olynipio Agulrre, proprietários do predio n.Kt
da nm Duque de Cuxins, esquina dn run dn
Alfnndogii, na chiado du Victoria, uma iicçno
do obra nova contra o listado e a Prefeitura
da miii capital, para o fim dc condcmiial-ns a
liilo prosegulr nus obras quo vinham fiuendo,
levantando uma parede «pio prejudicava o pre.dio du que eram propricturlos o, nssim, tutu-
bom a lhes pagai' uma imlcmulsnção.

Julgando o Juiz procedente n iicçãii c ciui»
duninundo os réus, nu fôrma do pedido, veiu
hoje o Supremo a proiiunciar-se sobre n np»
poilttção interposta da decisão do juiz, dando»
lhe provimento cm parte, paru eniidemniir os
réus tão somente a não continuarem uns
(ibr.-i. referidas, ficando Isentou dc pagar ln»
(«cmiiistição nos autores,

. ******* • ¦•

O que o telegrapho traz
de Matto Grosso

CUYABÁ', ÜO (A. A.) -- Não lem nenhum
fundamento a noticia do terem sido cmpiistc»
ledas us officinas do "O Republicano", situa»
das no centro mnis concorrido desla capital
o du mesma maneira não passam «lc meras
fantasias ns pretensas depredações chi Poço»
né, onde reina completa ordem o trmiqiiilli»
dade c onde se encontra forle dcslacnnionts
de força federal. O ex-major Gomes continua
perlo de Uellu Vista, na fazenda Cnmbrclro,

COtVlíViUíNSICADOS

Csda pessoa de sua
familia é um ins-
(Turnerito de des-
pesa,

Cada «rayon» do
PARCROYRbéum
instrumento de
economia.
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Nomeações na Casnara
Por aclo de hoje n mesa da Câmara dos

Deputados promoveu a continuo de sua secre-
taria, lia vaga do Sr. Francisco Rodrigues dc
Paiva, o servente U.ladisláo do Almeida, sendo
nomeado parn a vaga desse o Sr. Januário
Monteiro,

—*****
Brigaram, um íoi para a

Assistência e o outro
para o xadrez

Por motivos de somenos importância brl-
garam esta tarde no cães do porto Augusto
dn Silva Fernandes, residente á rua do Bispo 14
e Carlos Corrêa Guimarães, também morador
naquella rua. Em meio da contenda Guima-
rães atirou nm tijolo n cabeça de Augusto,
ferindo-o.

Um foi para a Assistência c outro para o
xadrez do 2" districto policial.*******

Eucalyptus para o Piauhy
O Sr. ministro da Viação solicitou do seu

collcga da Agricultura o fornecimento ú com-
missão administrativa de estudos e obras do
porlo de Amarração de 5.000 pés de cuca-
lyptus, para nli serem plantados.

% **^*%^*\**v**-f****

O Sr. Lauro Muller reco-
meça as suas audiências

diplomáticas
Pela primeira vez, depois que reassumiu o

cargo, o Sr, Dr, Lauro Multei- deu hoje íi
tarde, no palácio de Itamaraty, audiência
aos diplomatas estrangeiros, os quaes com-
pareceram cm grande numero c foram rece-
bidos por S. Ex, no salão dos cbancelleres.

O Tiro Naval do Rio
Grande

O Sr,- almirante ministro da Marinha no-
meou O eapitão-tenente Aleibiades Machado
e o Io tenente Olivar Cunha para exercerem
os cargos de director c vicc-divcctoí do Tiro
Naval do Rio Grande do Sul.

*********

O Sr. Sabino vera ahi
Devendo chegar quarta-feira, 29 do correu-

te. a esta capital o Dr. Sabino Barroso, de re-
gresso da sua estadia na Europa, a Câmara
dos Deputados, dc que cllc foi presidente, vae
nomear uma commissão pára rect-bcl-o.

i ¦ — — --*"lyy*1 * '

MO
Reuniu-se boje, sob a presidência do Sr.

.Tusliuiauo dc Serpa, n commissão especial do
Código Civil da Câmara dos Deputados.

Os Srs. Prudente de Moraes c Hermehegildp
dc Moraes declararam nadn ter a suggerii* ou
d corrigir na parle do Código que lhes coube
para revisão.

Em seguida o Sr. Jeronymo Monteiro expoz
ú commissão as falhas que encontrou na par-
te «me lhe foi dada para correcções, acceitando
n commissão algumas e rejeitando outras das
suggestões do deputado espirito-santense,
*******  i ********** '

Pela manhã, os bancos declararam sacar
nas mesmas condições do fechamento de
sabbado, isto é, ás taxas dc 11 lb|10 c.
11 31132 d, mas, pouco depois, passaram a
adoptnr ns de 11 29J32 e 11 15J16 d, No cor-
rcr do dia continuou o cambio a baixar, nas-
sando a vigorai- as taxas de 11 7j8 c 11 29|32,
para, ao fechamento, cair ninda mais fij la-
xns do 11 29[32 e 11 7|8. Os esterlinos fo-
ram vendidos ao preço do 21?100, e as lo-
Iras do Thesouro com 4 "j0 de rebalo. Em
llolsa o movimento foi bem restricto para
ns apólices da União, embora fossem vendi-
<las DO das geraes. Antigas, * 1330? e lí.'> da
emissão sobre E, dt Ferro • 818JO00; liou-
ve, porém, negócios desenvolvidos para as
apólices municipaes dc 1914. no port., n.....
1849000 e 185*000, c dus do B. do-Rio, de
i 0|", a 825:500. Snlieutarain-sa também com
negócios maiores a» acções da Red« Súl-Mi-
njira *. S2sr.00, — '*.
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milhas em exposição
na joalheria

M3 QumêaF—Teflsph. 2.568

SEM COMPROMISSO
Visite V. Ex, a nossa exposição dc mo-

veis, verifique os preços c condições de
pagamentos. Le Mobiiier ¦—. Rua Chile 31
antiga Ajuda,

Os nossos moveis silo
fabricados exclusiva-
mente para pessoas de
gosto. Nao devem con-
íundir-se com os mo-*.
veis vulgares que se
encontram em qualquer
canto.

LEANDRO MARTINS & C. .;.
OUK-VES, 39-41-43

OWlDOKj 93-9S. ¦

4Í145 ~- 16:000$000'
Vendido hoje na casa

Sabbado - 100:DOO$'Ot]0
—¦ Av. Rio Bianco, 158 —•

OSCAR & COMP.

A INDEPENDÊNCIA.""
MOVEIS. Rua cio Theatro n.i,

Typho, Ureoiia, Infecções
inlestiiiaes * do apharelhõ iiriuorio evilam-.
so usando Uroformina, iirecioiso antisoptieo
ilesiiifeetiinte e diuretico, muito agradável ao
paladãr. Em todas as pbayniacias o droga»
rins. Deposito: Drogaria üifloiii, rua Io de
Wareo, 17,
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Visconde de Veiga Cabral
A viseondessa dc Veiga Cabral, seu»

filhos, filhas, genros, nora c netos
agradecem n todas as pessoas que lhes
enviaram jiczamcs c acompanharam
ao cemitério do Carmo os restos mor»
taes Ue seu idolatrado esposo, pae, so*

gro e avô, VISCONDE DE VEIGA CABRAL, «
novamente as convidam para assistir íi íiiiac
sa «lo sétimo dia uuo pelo eterno repouso di»
extineto mandam celebrar ás 0 112 horas «Iii
dia 21 do corrente, no nllar-mor da cgre.ia tlcjt
N. ti, da Candelária; e antecipando desde .far'
seus agradecimentos, pedem cncarccidamcult'^ispousa d* eoudoIeuciaH,:
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LOTERIA FEDERAI.
¦ .icMitno «Ios prêmios da loteria d* Capital

Federal, plano n. 897, eatrahida hoje i
• li*., titetti.tt»...*•••*tili*ioim
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Agratlcciuiento
•' Zcfcrlrio Cnrrnmlllo c Lucessla Carra»
mlllo agradecem ás pessoas «pie llics envia-
li.iii pezaiiics c compareceram á missa que
fizeram celebrar na matriz do Santíssimo
Sacr.iinciito, pelo eterno descanso de sua pre-
/ad.! irmã e cunhada I), Lnura Cnrriimilio,
coufessaudo-se Hlnceramcnte gratos,

Ecos do juramento
da bandeira

Os iooi soniaoloates
Os vôos do hontem.'
Ainda hoje foi «ssumplo a scrl* de vôos

scnsiiclonacs, feitos pelos otficlaes de Muri-
nha uns seus hydroplaiio*, hontem a tarde.

Ilcalineiite, «piem teve a felicidade de awis»

Francisco ^òríclla
Vlrginic Porlelln, Francisco Portclla

Filho (ausentes), I. idulplio Üòmlngucs
dn Silva c sua esposa, 'lltoinaz Augusto
d.i Silva, esposa e filhos, ChrlstloilO OI»
imii Júnior, esposa e filhos, Henrique
Leal de .Miranda c sua esposa, Anlonio

Porlclla (ausente) o familia, Rnymuiido Por-
filia c Plillomcna Porlclla (ausentes), çominu-
]iik'iiiii ás pessoas do suas relações o fnllcci-
mento, em Paris, de seu esposo, pae, sogro,
avô e irmão FRANCISCO PüR'1 ELLA, cunvi-
«liiii.lo-.is para a missa de sétimo dia, que será
celebrada quarta-feira, 

'li do corrente, ás t) 1|2
lioras, uu matriz da Candelária.

JLVol. Wò.rval tlc Gouvêa
(União Catholica Brasileira)

A União Catholica Brasileira, cx-
Ircmiimcntc pcnallsncla pela perda ir-
repiirnvcl do sócio honorário, seu cx-
presidenlc e cx-vicc-prcsidcnle, prol'.

NI.HVAL DE GOUVÊA, manda ceie-
brnr amanhã, terça-feira, '2\ do cor-

rente umn missa do sétimo dia, ás 10 horas,
na egreja de S. Francisco de Paula, e convir
dum para esse acto dc piedade todos os seus
sócios, assim como os parentes e amigos «lo
saudoso morlo, uiniiifcstiindo-sc desde já sin-
ccranienle agradecida.

Oscar Nci* vai dc Gouvêa
O direcloin, o corpo docente e os

fuuccionarios administrativos da Es-
cola Polyteehniea elo llio ele Janeiro,
convidam a todos os parentes, collc-
gi.s e amigos do saudoso professor
DR. OSCA-R NERVAL DE GOUVÊA

para assistirem á missa «lc sétimo dia, quc
cm suffrngio de sua alma fazem celebrar
om.inl.ii, ás 10 horas, na egreja de S. Frrni-
cisco dc Paula.
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A anarchia na Recebedoria
de Rendas

¦
A União tonta cobrar peloffrlbunaes Importâncias

que nfio lhe pertencem
A proprietária do predio n. 61 da travessa

Sorocaba, Sra. I). Virgínia da Silva Cama»
«ho, pagou cm 25 de junho do JVIil, nn Ile»
eehedorla do Districto Federal, a peuna d'a»
fnu relativa Aquelle exercício, nn inipmtnn»
ein de 54ÍOOO. 1-ul um pagaiuenlo feita á boca
do cofre, dentro do praso da lei. como nas
foi provado. - - .

Pois agora ui-mlln senhora acaba de srr In»
limada pelo Julx da 1* Vara « pagar «m 24
horas, sob iinic.iç.i de penhor», nquella mes-
mu quantia, accrvsclda «Ia multa respectiva,
tudo mi impnrtuncia totul dc 02^100.

Não é a primeira nem a segunda vez querecebemos queixas dcslu natureza. K o maiscurioso aiuil.i —> ou o mnls vergonhoso —* c
que na llcnbedoi lu não so rcc.b.ui as rccla
moções que os prejudicados apresentam, ai-legnndo-se sempre que o caso ja est4,«ffeeto
no poder Judiciário e quo, por isso, os Intcres»sailos devem ir t.unbcni para os tribuiiaes..
provar que o governo tenta cobriu- umn quan-tia quc já lhe foi paga.

Para esle caso, egual a tantos outro;, maisunia vez chamados u nttcuçáo dc quem dedireito.
m»»»

I). Augusta Freire
O pessoal dn secção dc electriçidaclc

il;i Fabrica de Cartuchos do Renlcn-
go manda resar unia missa de trigo-
siíno dia por alma dc D. AUGUSTA
FREIRE. Para esse fim convida seus
parentes para assistirem n este neto

religioso, que se realisará ás 9 horas, na
matriz do Realengo.*: rn-

Francisco Porlclla
Os empregados da casa 1". Portclla

M e. C. mandam celebrar quarta-feira, 22
«£_.". do corre;.;.., ás 9 lj2 beiras, na matriz

da Candelária, uma missa pelo eterno
repouso de seu saudoso chefe FRAN-
CISCO I -JHTELLA, c para esse neto de

religião e caridade convidam os parentes c ami-
gos do finado,

Francisco Porlclla
F. PORTELLA „ C. commtinieam aos

seus amigos e pessoas de suas relações
o falleeinieiito, cm Paris, de seu ami-
go c sócio FRANCISCO PORTELLA,
convidando pnra assistir á missa dc
sétimo dia que será celebrada quarta-

feira, '22 dò corre.ile, ás ü 1)2 horas ua matriz
<!a Candelária.

!jj$g
¦_s__

Conselheiro Br. José Berilo
dc Araújo

Sua familia fará resar missa anui-
nhã, ás !) lioras, na egreja elo largo do
Machado, primeiro aiiniversario de seu
fallecimento,

!__-____—c__________________i

Noticias do Estado do
Rio

jscreve-nos o nosso correspoialente cm Con-
feição dc Macabu':

"Os trens do ramal Barão dc Araruámn con-
iriiuiaiii siiliindo com grande atraso. As rc-
(lumiiçõçs por esse fado Icm sido geraes, luas
t fácil á Lcopoldina Railway remover, desde
que o queira fazer, a causa elos atrasos, Estes
são devidos ao transporte dc cnniius pura o
Engenho Central de Conceição do Macabu',
Ha por todas as visinhns zonas prodiicloras
de ciiiina uni excesso ele produeção. (jue tem
Sido encaminhado para o nosso engenho, que
eslá moendo com grande vantagem, e assim
consumindo não só a enunn produzida na zo-
na como ainda a que vem .ie fora. Como esta
tem sido em grande quantidade, retiiieni-sc na
estação de Conde dc Arartiama, que é o e.i-
.Ivoneame.ilo das linhas, muitas gondol.ls car-
regadas, que pelos Irens do ramal são conelu-
izielns ao engenho. As manobras naqtiellá es-
tação, necessárias a este niovimentò, é ipie dão
causa aos atrasos, porque a Leopoltliiia, em
,vez ele ler uma locomotiva para esse serviço,
emprega para sua execução a locomotiva elo
rama), demorando assim a partida dos trens,
pois estes só sáein depois de demoradas riia-
nobrns. Modifique a Lcopoldina o serviço, fa-
zendo com que pernoite naquelle entrança-
ni^nto de suas linhas uma locomotiva, e a
normalidade do horário voltará, perniittindo
que, sem reclamações dos passageiros, o En-
,.,'r.iho de Conceição posso prestar á lavoura de
Ciiiiiia, dc Dores, Carapebus c Quissamõ, o rc-
Jcvhuic serviço que vem preslaiutò".
.1» *

.0 correspondente ela A NOITE, cm Itaipa-
.-ufa, escreve-nos, datado de 15 do corrente:"Montem, ás 17 e 15 caiu sobre esta locali-
dade violento tufão, acompanhado por chuva'do 

pedra, durante cincoenta minutos, causaii-
«lo enormes prejuízos á lavoura, destelhando
tres casas c arrancando arvores. Xão houve

.felizmente mortes".
'»». 

» *»_»_»- . -

Os roubos no 23°
districto

¦ A' policia do 2,'!° districto queixou-se hoje
Jloriii Maria dc Castro, residente _ run Ma-
pod Scixas, na estação de Ricardo de Albu-
«jiierejue, de que os ladrões, aproveitando a'Sua atíssticiit, peneiraram cru mu. residência e"roubara 

111 roiipas e vários objectos,
'\A ftolicia ficou de providenciar, ••*'

Um aspecto dos vôos de honlcin
lir áqiielie maravilhoso espectaculo, jamais o
esquecerá. Toda u massa popular, composta
do milhares de pessoas, teve occitsii.o dò se
sentir ufana com o.s progressos apresentados
pela nossa aviação de .Marinha. Aos próprios
olhos dos que conhecem da Europa esse ser-
viço de guerra, o espectaculo de honlcin sur-
prelieiideu e admirou. Foram verdadeiras fa-
caulins de assombrar o que fizeram os nossos
aviadores de Marinha. E tanto eutliusiasmo
provocaram com as suas audaciosas evolu-
ções, voando consta..leniente durante duas
horas, quc chegaram a suggorlr fantasias en-
Ire os populares. O h.vdruplano C 1 fez taes
cousas, passando a tão poucos metros acima
da cabeça da multidão, quc esta, accl.im.iu-
do-o repetida e dcinorad.iu.cntc, via que cm-
quanto um dos piloto», ousadamente de pé,
correspondia ás accliiinações, o outro piloto
que dirigia o npparclho tinha fartos cobellòs,
embora presos. Ecoou então um brado de ns-
sombra: é uma mulher!

E peln boca da multidão aiigiiicntavam os
còuimcntarios e as phrases clc ciitiiuslasmp;
(Jiiem será ? li' a aviadora Violeta Odeltc.
Dahi a pouco havia alé quem a tivesse reco-
nliecido.

A hor.i urgia. Um dos nossos, no local, te-
Iephoiiou n notn ullrn-sensacionnl. Foi assim
que essa linda e cnet-vánte fantasia saiu pu-
bliçada. Hoje, porém, podemos restabelecer n
nota dos verdadeiros vôos sensacionaes, quc
liiiit.) rumor produziram. Os bravos aviudo-
res, que com tanto suecesso dirigiram hon-
tem o C 1, foram os officiacs ele Marinha te-
nente Vinnna Bandeira e tenente Virginius
dc Lnniíirc, Tiveram as palmas do dia.

MIRAHY (Minas). 20 (Serviço especial dn
A NOITE) —- Imponente n Festa da IJandeira,
aqui promovida pela professora D. Olga Nns-
cimento Duarte. Houve passeata e, na sessão
reíilisada no Ihenlro, que se achava repleto,
discursaram diversos alumnos c o phormn-
ceiilico Álvaro Rezende. Estiveram presen»
tes á festn as colônias hespanhola, portuguc-
za e syria aqui residentes.

DELLÕ HORIZONTE, 20 (Serviço especial
.ia A NOITE) — A' cerimonia do hasteamen»
to da bandeira, na Delegacia Fiscal, hontem,
somente assistiram dous funecionarios, mui-
to embora fossem Iodos avisados, na véspera,
dc que nquella cerimonia teria grande solem-
nidade.

FRIBURGO, 20 (Serviço especial da A
NOITE) — Foi inaugurado hontem o coreto
da praça Quinze dc Novembro, havendo to-
cata c passeata em honra da Bandeira.

«sus» ¦
DORMIR

numa cama «Berta» é prolongar a vida.
141. Uruguayana.

i*>- i

Aos poucos elles
vão indo...

Vae agora o «Phlladelphla»
Proliibielii, por decreto, a venda, no actual

momento, dós vapores mercantes naeionaes,
os interessados, para a realisação de s.chie-
lliantc negocio, não tiveram, como parecera a
principio, os pés c ns mãos quebrados. Pròhi-
bira-sc-llics a venda; mas pcrniittia-se-lhes o
arrendamento, por longo praso, quasi a ven-
da, pouco menos que a alienação, que o go-
verno pensou vedar, por decreto. Ê já não
estamos, assim, sem algumas das unidades cln
nossa marinha mercante; pequena embora,
mas tle real utilidade á cabotagem nacional V
De feito, c ninguém sabe por onde andam,
a essa hora, o "Hio Pardo", o "Campista",
clc, clc,.. Si, afinal, tanto não bastasse,
apparcce agora a noticia das negociações, que
sr; apressam e se ultimam já, para o arren-
danienlo dc mais um nosso vapor mercante,
ou o "Pliiladelphia", ela Emprea de Navega-
ção Rio de Janeiro, ou o "São João du Bar-
ra", da Companhia dc Navegação São João da
Barra e Campos. E' um desses vapores cpie,
dentro de pouco tempo, deixará a Guanabara,
arrendado por cincocnla, setenta, cem nu-
nos!...

Tratando desse negocio, acha-se ncsln ca-
pitai com as informações trazidas a A NOITE,
o Sr, Bugge, representante de L. Lorentzcn
_ C, do Pará. O Sr. Bugge foi o mesmo ar-
rendalario do "Rio Pardo". Adeaiitoit-lios o
nosso informante que o futuro coiumaiidaute
ou do "Philadelpliia" ou do "São João da
Barra", o capitão Sr, Ulaf Bjertiis, já está
de viagem para o Rio de Janeiro, em cujo
jiovlo embarcará ou num ou noutro dos re-
feridos vapores, lcvamio-o a descongestionar
no Velho Mundo portos de mais fácil cies-
congestionamento quc os nossos, do norte e
do sul, nos quaes ainda se deterioram proilu-
ctos, tão difficeis são or; meios ele transpor-
les que possuímos, parcos c caros.

* —*r*-|f* *

A curiosidade dos nossos
sertões

Umá_população que temosdentes Dlohudos ...
Estávamos hoj* a pensar nu singularidade

jle uma fila el.noiuatograplilca, n que assls
limos, —-'•¦ ¦¦¦•¦ -¦¦-" ¦¦-'¦»
o cli

um cordel,.solidamente liiuiurmíò á rolha de
__*:_„__f_f„:_í. ''-IwropoHiie1. provocava o

Suzanne Després-
i, Lugné-Poe

Com os olüfios Dão so
Êrâca!

MT Quando a esmola é grande o pobredesconfia! O cliente, quo não é Ingênuo cnao se deixa levar por cantigas, diz lã com-sigo: •¦¦— Exame gratuito dn vista, ojiltcri «le
primeira qualidade, preços especiaes b,.ratis-
simos"... é muilo proveito num snuco] sóe passa clc largo, á procura ela "Óptica Wderna", á run 7 clc Setembro, 47. "A ÓpticaModeriin" não proniette mundos nem fun-elos, não illiule. não seduz, náu nttrnhc. Poristo é a preferida pelos Exinos, Srs. médicosoeulistas c pelo honrado publico, por cliusi
da cxccllciiclo dos vidros, absolutiiinente hy-
gienicos e pela honestidade de seu com-mercio.

Um prêmio de viagem
á Europa

Augusto José Marques Júnior, nlüninò dcpintura dn Escola Nacional «Ie IK-IIas Arieseu quem conferiu, anlo-hontém, a cdlígrpga-
çao daquclla estabelecimento o ivremiu dealumnos — .viagem á Europa, de 191 d, npiirò-

.os, onde um dentista, tlgnnim «. drute «piecliente dcsçLiva eximir A extromliiiide decordel, solldaiueiite iiiuurrado A lofha de« gnrniftt do "chaiiiiMignu", 
provocava o«ospouçamento", e, .vloleutiunenfe', a rolha;linpcllldii pnrn o teeto, levava, preso uo cor-chi, o dente rthclde,

hslnvamps n pejusar nesla sluguliiriil.idc(luiuidii cm nossa redaeção entrou uni senhordc barba u .Nazareno, (orno dc jiuiueliío «rui.'C. cumpriiiicnliiiid...nos. disse:O senhor vao desculpar-me si por algunsmomentos lhe tomo o precioso tempo. Mas...
Cli SOU llcilllhlil...

Ianios Interrompe, o, coutando lhe n curiosa
coincidência. O homem, porém, continuout
_. .-.•••..'V01,. d<mtlM_ «in hi.itivldi.de, noEstado de S. Paulo. Venho contar-lha mn In-
lerossanto caso que, uaquclla localidade, ob
scrvel cm minha clinica.

Em meu consultório fui proeUríidõ por umsenhor, chamado Joilo Pnselioul. A.ômpanhii-
va-o um iiieiilno, filho do Sr. João, chamado
Anlonio Paschoal. t) menino chorava: tinha
o roslo inchado e nm «lente u doer.

Immcdltitomcntc procedi nos curativos, Col-
loquei no dente um pouco de algodão com nci-
do pheiilco c o menino, sentindo-se nlllviadofoi emborn. Passados alguns momentos, tor-num a entrar em meu consultório d Sr. João eSeu filho Anlonio. O Sr. João eslava iissoin.
brado.

r— "Seu doutor", disse-me elle, esta saindo
um bicho do «lente do menino...

Uin bicho?
E, realmente. «Io dohlc, já nlguiii Imito cailu-

do, sala um "blclio" de cerca dc Ires conti
metros de comprimento! Tirel-o,

V1
As suas Ires leafas arllfl.1-
can no Municipal esla

semana
O ca-inl Simaiinc Ucspres-Liign. Pu*', que

se acha tm uiissilo artística offlclul, por no»
intAçAo do governo friuicea, Junto aos í.ii»
Ims InUllettuaes da Amcrlcn Latina, e quc

em um vidro contendo álcool

9 Sr. ilarques Júnior >
valido o parecer da commissão julgadora do
concurso respectivo, é natural desta capital, c
na Escola foi discípulo de J. Bnptista da Cos-
ta, E. Visconti e Zeferino da Costa. Afora
os prêmios adquiridos nns exposições de nlu-
mitos, nnmiaes, Manracs Júnior teve traba-
lhos seus acecilos nos nossos Salões, sendo
premiado com menção honrosa clc Io gráo, no
dc 1013, c medalha de bronze no de 1915.
Fundador do Centro Artistico Jnveiitas, fez
parte do quasi todas ns suas directorias, des-
do 1910, e, nas exposições dessa sociedade de
arte,. sempre figurou com relevo, expondo
sangüíneas, carvões e branco e preto bem
marcados e dc bom desenho. No anno pro-
ximo passado, com Henrique Cavalleiro, con-
correu no concurso dc prêmio de viagem de
alumnos da Escola, concurso'quc muito deu
que falar, pelo seu inexplicável resultado, pois
a congregação do referido estabelecimento ele
ensino a nenhum concorrente premiou.., E
foi ainda com aquelle seu companheiro ele
bancos acadêmicos, desde o Io anno, que Mar-
ques Júnior vem de entrar no concurso dc
qne saiu premindo para ir aperfeiçoar, cm
Paris, os estudos que aqui lhe deram os uri is-
tas .1. Baptista da Costa, Visconti e Zeforino
da Costa, seus mestres na E. N. de Hcllns
Artes.
____________ > IM» 

colloquel-o
..ínndci cou-

vuliir o prefeito pnrn «xaiiiinol-o. K o pre-feilo me enviou, então, o seguinte officio:"Exmo. Sr. tenente Júlio Cnssio Guerra
d. d. cirugião dentista. Tendo V. S.' con-
vidado-me, nfini de ver em seu consultório, um
bicho com tres centímetros du comprimento
«pie diz ter cxtrnhldo de unia carie «le 3" para'¦lJ grãos, de um dente moiiir, do menor An-
tonio Paschoal, filho de João Pasclionl, res.
dente nesta cidade, tenho n iriforriiar-vos qiiefados idênticos tccm sido freqüentes nesta lo-
ealidade, porém não tão desenvolvido quantono que V. S.» apresentou-líiê; o que causou-
me ingente extraiihczu. Aproveito a opportuni-
dr.de pnrn ngrndoccr-vos sinceramente o con-
vile (pie dignou-se fiizer-me. — Antônio Pires
dc Moraes, prefeilo." (Firma reconhecida peloescrivão dc paz da localidade).

I-. esle o curioso caso que trago pera A
NOITE. E, fiinlisiindo, conto-lhe ainda o se-
guinle foelo que tenho observado em Nalivi-
dade:

A população desle logar não come absolu-
lamente carne «le vacea. Alimenta-se cxcltisi-
vãmente «le carne de porco. Por isso, grande
é a porcentagem ali de morpheticos. E nc-
cresce que medico c plinrinacetilieo são chi-
meras em Nati\idade,

Ii o Sr. Cassiáno Guerra fez suas despe-
elidas, proiiiclleiulo-nos trazer uni, dnqiielles"bichos", para o phològraphnrmos.

» ¦<«» i
Ull a Pá dc arroz impalpavcl, pciTumc delicioso.¦iii_h Aill.ere nuiis do rpio uiialipinr outro, _Ç5(J0.
Nus perfumarias o á RUA Ult.UGuAYANÃ N". 00.
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uin fogão «Berta» é ter uma cozinha assea-
da. Ml Uruguayana.
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FIGURAS D9 NOSSO CLERO

Hr.*''' ' >t^fl -_-_J__r^_li ¦ ^_f^__i

Ís____r."' -_BH_M
__P_ - _____ B!__-"'''* ' _____!__¦

0 MERCADO SE CARN£ VERDE
'S

l.ituiic-Poc-Suzunne Ucspris
tem sido acolhido com sympatliia nesta en-
pita), dar-)ios-á esta semana, amanliá, a 23
c a 25, os seus Ires ãnníincindos ospectáciilos
artísticos, tão justamente esperados. Vamos
ter «-.r-ini, aluda nesta estação, tres festas ex-
rcllentes, tres noites dc arte magnífica, dado

valor dos sons interpretes,
A julgar pelo succcMÒ dos assigiialuras lo-

niiidas nn casa Arthur Niipolcão, pnrn as ires
recitas niihunéindhs cm beneficio dos i.rtis-
tos mutilados ua guerra, quasi toda n socic-
dado carioca lá estará, no Municipal, dns l)
ás 28, terça e quinta-feira c sabbado,

Frisas c camarotes Já lem sido procura-
dos, inutilmente, offertaiidu-sc-lhes grandes
lances. E ns poucos poltronas quo ainda res-
ti.ni, cérlamchte não chegarão pnrn os retnr»
dnliiiio.s,

li' com Iinnicnso prazer que vemos o bello
gesto francez, de propaganda artislici, lão
bem recebido por nossos pnliicíoü', que, mais
unia vez, demonstrarão á evidencia os seui
sentimentos pcJá causa dos alliados.

• -«atai. ¦
Doonças do «.;...ai,«E.io _..;__•

íIvm o do svs(i.ma nervoso. —
.afos X. — Dp. r-enafo de Souza

Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás 4.
. —aiw»-.

Ne Matadouro d* Santa Crua
Abatidos hojoi 6..! reze, Ul porco», 3! car.

lli-lro* « 3J vltrllus.
Marchantes: Cândido E, do Mello, II r, 15 p.í Durlsli A c,„ ii r.i A. Mendes ft C.OU r.j Lima ft l.lhos, il» r„ ti p, o Iil v;Franolsco V, Uoulart, .|fi r., 23 p. « u v.: ,1q(.uliuieiitn de Abreu, _« r.j Oliveira liinflos .ti., 78 r. * 14 p,| iiii.iliin Tavares, M v.: c.dos rtelalliIstnH, 7 r.i Portlnlm et t!„ 27 r.ihdgard de Axevedo, 2(1 r.i V„ P. Ollveli.i _C„ 41 r.j Fernandes .. Marcondes, (J p,; Ali»«isto-.--M.-dn Mollii, fi!) r. o _1 e.\ AloxaiulrcfV. Sobrinho, 3 p,j Sobreira A t:., Vi r, «• l

porcos.
Furam rejeitados: 4 314 !ÍS r„ ! p. e y vForam vcuitiilas 'il \\'i rezei com 0,600 kl»Ios u 10 freiSlirns de rezes.
Stocli: Caiidlilo E. dc Mello, 131 r: Ourisli

ií ,:" „'!:_•• .'»•• ''''.<"'<'c•, * C„ 4113} Lima ». !-'i-ios. 238j Francisco V. Ooulorl. 10.; (;. .i„hI elalhlslas, 17; João Pimenta do Abreu, 180:Oliveira Irmãos _ (;., 855) Pórllnho A (!,, 13Edgijrd de Azevedo, 120; Augusto M. d.i Mui»
•' ..l.1 i.','V .,!.._ini * (:" 8,i Sobreira ft(.„ Hi.i, i oi ai, _,:i:i-j.

No entreposto de S. Dlo_e»
chegou eom cinco miinilos dcO trem

atraso,
Vendidos: 501 1|4
Os preços fornin

r„ lio ji., 31 e, t 30 v.
,.-,.,. - „.„.  f? seguinte,: rezes, du
9/BO n Ç830; porcos, «le 1Ç100 a 1*160; car-"vi.?.»." ,?<l°,0' e '''t-Hos, de ?0ÜO a |.-..i.iiiNO IA r- N.is ovinos vicr.ui
caprinos,

No mntadciuro da Penha
Abatidas boje: Kl rezes.

uu incluídos Hi

' T V . i__9 bkI

'MlÈ

__*_¦__• _Limpador o polldop univot-sál
EM TODA A PARTS.

go ios poços

iLLWlIiS-
Kspccialisla dus
doenças elo nariz,

gai-gaiilaj e ouvidos.
0, li un Urugi .iiyiiiiii.

— .í-

Mnrnt das Dores _gcrska coiiimiiiiica-iiós
que, após o encerramento da subscripçao pu-
blica em seu beneficio, recebeu ainda, para
augmento do seu patrimônio, as seguintes
Importâncias que nos pediu paru dar publi-
cidade:
Subscripçao promovida pela Mari-

ilha Nacional  374$000
Maçonaria Brasileira  300?000"Jornal das Moças", ü.) »j» dá ven-

da do n. 52, de 13 ele junho ul-
tiínò  «0.000

Club de Regatas Vasco da Gania... 65.?000
Hcvista "A Renascença", por inler-

médio ela A NOITE  S7Í500
Jornal "A Vida Acadêmica"  3^000

Tot.il 8299500

Drs.Leal Junior e Leal INeto
Especialistas . ra doenças dos olhos, ouvidos,
nariz e garganta.: Cocoultas de l ás _--**,

,,en_aléa ». «.0- -¦--"-- '^tá *

Mais um menor afogado
Um menor de 7 nnnos, branco, filho de

Daniel Nunes Pardal, residente á rua Silva c
Sá, cm Areia Branca, na estação de Santa
Cruz, pela manhã ele hoje foi a uni poço exis-
tente no quintal de sua residência buscar
água. Ao curvar-se pura encher o balde, que
se achava amarrado a uma corda, perdeu o
equilíbrio, caindo dentro do poço c morreu-
do iifogaeío.

Seu eadaversiiilio ficou, a pedido de seus
paes e com consentimento da policia do 27"
districto, em sua residência.

' c If I ¦ . '¦¦

Homenagem a duas
heroinas

Escreve-nos o professor Mondes de Ios
Rios:

"Amigo redactor da A NOITE — Um telc-
grranima do serviço desse apreciado vesper-
tino, sob o titulo "Homenagem a duas herói-
nas", se refere "á morte, cm campanha c nas
ambulâncias italianas', das enfermeiras Ma-
thilde Biirloldi e "coiidcssa Carmcu tl'An-
vers".

Quer me parecer que essa ultima denomi-
anção encerra um engano tclegraphico ou é
o resultado de menos feliz interpretação dc
um cabogiamnia. Este deve referir-se á "con-
dessa Calicn d'Aavers", de illustre familia
franceza, «lá mais moderna nobreza, titulada
e br'a_òna'da_ Os Calicn, si não lembro mal,
foram dc Jacto enuobrecidos sob o segundo
império. Procediam elo uma illustre familia
burgiieza c parlamentar que muito sc eligni-
ficou nas Câmaras francezas sob Luiz l!hi-
lippc e a segunda liepublica.

Dava-so nessas câmaras haver deputados
com o mesmo nppellido, como por exemplo
o tle Dupont, que é vulgar em França. Para
se distinguirem uns dos outros, alludiam,
entro pareuthcsis, após o nppellido, no ele-
parlamento pelo qual elles eram deputados.
Assim houve Dupont (do PEure) e outros
Dupont, como houve Ciihen (ePAnvers) apc-
zar dessa origem flamenga.

Mais tarde suppriniiu-se o parenthesis e
houve, com feição fidalga: Dupont dc PEure
c Gaben d'Anvers.

Uma famosa poesia, intitulada "Carnaval
Parlamentar", alludia n essas particularida-
des, em forma que não lembro, sinão no:-:
seguintes versos, muilo cm voga de 18.18 a
18.il:"Thiers, cn Chicard, s'élançait á la ditnse,
Gargantu.i, sorti tle sou étui:
11 élait granel, grace A 1'outrcuiilance,
Dc sou lonpet, trols fois plus liátit que lul."

E nada mais. Areigc» _= A. Morale» de Ios•M*a-**-

Monsenhor Macedo
Cosia

0 novo vigário da matriz
do Sagrado Coração de

Jesus
O Sr. cardeal arcebispo, D. Joaquim Ar-

co\erde, nomeou para o cargo de vigário da
matriz do Sagrado Coração ele Jesus mouse-
nhor Dr. Antônio dc Macedo Gosta, que hon-
lem mesmo prestou o juramento do cstylo.
Monsenhor Costa é sobrinho de D. Antônio
de Macedo Costa, saudoso arcebispo do Pará,

preso por haver pro-
testado, no tempo do
Império, contra a pri-
são de D. Vital, arce-
bispo de Olinda.

O novo vigário é
conego cln Cathcdrál
cio Pará c tambem o
prelado doméstico de
sua santidade e pro-
tonolario apostólico"ad instar partieipan-
tuiu". Sua Hevina.
concluiu os seus eslu-
elos no Seminário de
S. Sulpieio, cm Paris,
e cursou ns duas aea-
demias de Roma, a de
direito cauonico e dc
thcologia, da Üííivér-
sidíide Grcgoriana, nl-
cíiiiçiin.lo os grãos de
doutor cm direito c dc
thcologia dogmática.

Foi seu mestre nes-
ta ultima faculdade
sua eminência o car-

clcal Zigliara, dominicano. Monsenhor Mace-
do Costa, no Pará, era conego da Ciilhcdi-al,
e professor de thcologia no Seminário Maior,
nomeado para estes cargos por sua majestade
o imperador D, Pedro II.

Foi também secretário do bispado, cura da
Sé, redaelor-c!iel'e ela "Boa Nova" e elo "Dia-
rio do Gráo-Pará", e mais tarde superior do
Seminário e primeiro director do Instituto
Providencio, instituto agrícola c industrial
fundado pelo bispo do Pará.

No Pará, aineln foi governador do bispado,
na ausência de D. Anlonio. Na Bahia, mon-
senhor Macedo Costa foi também secretario
do arcebispado, secretario da então Relação
Metropolitana e vigário da párochia de Na-
zarelh. Logo depois da morte dc D. Antônio
de Macedo Costa, monsenhor veiu para o Hio
tle Janeiro, onde se entregou inteiramente ao
ministério do púlpito. Foi Sua Revma, quemfez o discurso dn inauguração da Candelária,
a oração fúnebre de D. Carlos, c outros dis-
cursos sacros. Durante quasi vinte annos
monsenhor Costa exerceu com a maior tle-
dicação a capellania elo Collegio dc Slão, dc
Pelropolis, foi director da Congregação das
Mães Christãs e das Filhas de Maria, tanto
em Petroplis como no Rio, pregando nume-
rosos retiros espiritúaes e exercendo um mi-
lii.s.lerio cspirlual fccuiidissituo, tanlo na dio-
cese dc Pelropolis como na archidiocCne do
Rio.

Escolhido por D. Francisco Mcyer para ser
o director das homenagens ao Christo Hcdein-
ptor, no fim do seculoXlX, tão bem se houve
neste cargo, quo foi agraciado pelo santo pa-dre com a condecoração "Pro Eccleria N.
Pontífice". O governo francez lambem dis-
tinguiu monsenhor Macedo Costa por ocea-
sião da bella oração fúnebre que pronunciounn Hiihia, pelo seu pranteado presidente Sadi
Carnpt.

Mudando a sua residência para o Rio, sua
eminência o Sr. cardeal acolheu monsenhor
Macedo Cosia em seu palácio, c acaba de no-
mcal-o parodio ela matriz do Sagrado Cora-
ção dc Jesus.

«Jogaram fora o dinheiro,
mas poríjiiie era...

falso
A' policia elo ü" districto foi entregue um

achado curioso. Nada menos de 13 nickeis fal-
tor-, alguns ainda por acabar, descobertos pelo
copciro Sylvio Gomes dc Lima nos fundos da
casa iin rua Ernicliüdn n. 82, residência dos
ürs, Franz Ichcnie c Carl Fruger, onde é cm-
pregado. Os nickeis estavam embrulhados

em pedaços de pnuno velho e, no quc parece,
teriam sido jogados para o fundo daquclla
casa.

A policia do 9" dislricto fez diligencias no
senlielo de descobrir a procedência do dinhei-
ro falsificado, mas, nada conseguindo, vae
enviar o adiado para o museu da policia.;. ¦ mm -.—__.

lim protesto contra o
modo por que foi executa-

do o hymno nacional
"Sr. redactor da A NOITE — Patriota cx-

tremado, não posso deixai' passar sem pro-
testo a "liberdade" com que o ensuiador do
h.vinno nacional, cantado no edifício da Pre-
feitura, hoje, por oceasião da festa á banelei-
ro, alterou movimento c rithmo desse nosso
caulico patriótico que vimos ouvindo desde
o berço como liiqucbrnuta-cl harmonia
ele fé.

Esse meu protesto cresce de indignação ao
saber que tal sacrilégio é coiiimettido por uni
italiano, quo actualinenlc dirige os cânticos
escolares, como si já não houvesse" mais en-
tre nós brasileiro com mais escrúpulo paranão alterar a produeção alheia.

O que se deu com relação ao nosso hymno
nacional também aconteceu ao hymno á ban-
deira, quc aquelle senhor fez cantar pelascreanças com anda mento alterado, fazendo
daquclla peça vibrante uma verdadeira mar-
dia fúnebre, com grave desrespeito do seu
autor, quc é um dos mais illustrcs musicistns
tlc nossa terra, c que ainda vive.

Como o meu protesto .individual -nenhum
valor representa, peço-vos, Sr. redactor, pelovosso popular órgão de publicidade, chamar
para tal abuso a attenção do Sr. Dr, director
geral dn Inslrueção Publica ou do Sr. pre-feito municipal,

Sou, Si', redactor, vosso, ele. — João dc
Oliveira Freitas. Rio, 19—11—910."

. <8aa>--. .

Morreu aos dezoito annos

CAIBO FIEil
MISSAS

ltcsnín-se amanhã as seguintes:
Visconde da Veiga Cabral, á> :> l\'2 lioras,

na matriz do Sacramento e na áà (lande-
laria; José França da Graça, á5 0, n.i mes-
ni, : D. Maria du Glorin Machado Lisboa,
ás 9, na capella do Coliegio S. Vicente, em
Pelropolis; i). Maria Josephina Lnvignassc,
ás !), nn Calhedral de Nictheroy; í), Gcor-
giiiu F. tle Menezes iChininlia-, ns '.) 112, na
matriz do Sacramento; D. Eli^a dos Santos
Vasconcellos, esposa do Sr. Valentim de Al-
incida Vasconcellos, ús 9, na egreja .ij Nossa
Senhora ela Conceição, á rua Geuci-al Ca-
mara; I). Isaura de Souza Pereira ás 8 II2;
rin mesma; José Ribeiro Nunes Júnior, ás
10, nn matriz de Rodeio (E. I-'. C. Ir!.);
D. Anna Alves ás !), na egreja lie S. José,
á rua liarão de Mesquita; Dr. Hormlnilo
Leile, á.i 9, nn egreja de S. Francisco de
Paula; D. Zulmira dn Costa Fcrnaücles Sil-
va, ás 9, na mesma; Dr. Oscar.- Ncrvnl de
Gouvêa e D. Maria Augusta de Gouvêa, ás
10, na mesma; D. Benigna Reboredo Esco-
b..r, ás 9 1|2, nn mesma; Júlio Alberto cln
Costa, ás 9, na mesma; O. Dora Vianna
Guimarães, ás 9 1|2; ha ..mesma; D. Jardini.
Bustos, ás 9, nn matriz de S. Joacmim, á
rua ele S, Christovão. Israel Antônio Soares,
ás 8 1J2, na egreja do Hosario; Manoel Gar-
cia, ás 9, nn egreja do Sanatório, viu Casca-
dura; Francisco Antônio iíj Carvalha., ás 9
no Santuário de Maria, á rua Cardoso, ue»
Mcyer; Paulo llayimnido Nogueira da Gruz,
ás 9, na matriz de San. Aluiu-, D. Bulbina
Alves, às 9, rin mesma; Dairinso Alvos ele
Carvalho, ás 7, na matriz de S».ntà Rita;!
Forluiiiilo Lopes Pereira, ás !), _a 'ncsjiia;
José Jiieinthc) Cordeiro, ás 3, ua ptatrisi do
Nossa Senhor., dc Loürdes, em Villa Isabel i
conselheiro Dr. José Bento de Araujó ás !)
na matriz do largo do Machado; Dr. João
Carlos dc Magalhães Gomes, ús 9, _. _v.-sh.ii.,

ENTERROS

Ale

ia»-,
losé

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco ..aviei

xandrina dos Santos Dias, rua Santa Luzian. 74; Darey, filho de Manoel Pereira da
Costa, rua S. Luiz Gonzaga n. 893; João1Fausto, ladeira do Barroso n. 100; Dr. Secini-
elino Ribeiro, rua do Senado n. ;„!; Clemcn".te, filho de Dclphini Simões, run Bailo doMesquita n. ã(l7;. Gracinda Rosa Teixeira,
morro ela Providencia, s|n.; Isidoro José da
Silva, rua Presidente Barroso n. 5,1; 't.iio.iii'
da Silva Mendes, rua General Pedra n 11,'ij
Guiòihái', filha de Antônio Goúea.lvW-ibii.
rua da Paz n. 52; Philonicna, füim de
Lanza, praia cio CosteJJo ri. 9.—No cemitério ele S. João íi. .-,:¦;_.-. • \r-miiulíi Augusta, filha de José Tckeirn", rua4 de Setembro n, !); Agostinho, fiüio de Au-
gusto Corrêa da Silva, rua Alice n. 192; OI-
ga, filha de João Antônio Varclla rua GostaBastos ii. 201; Engrncia Lopes di.' Silvai ruaGeneral Polydoro n. 49; Diony.sio José Cliris-to, rua Ribeiro Guimarães u" 82, ciiua K1X;Maria Rosa dos S.-.nlos,- morro de Suuto Vn»tonio, sjh.; Jorge, filho ele Armaudo de Mel-lo e Silva, rua General Severiand ti Clicasa IV. '

—No cemitério do Carmo: Heiir
Barbosa Scrzçdclló, Hospital do "**' '¦"-----»——i a ?ng<na_- t—— ¦'

lento
uaraio.

INGLEZi
Exame da vista grátis por um óptico

inglez formado
Lente de superior fabricação ingleza.
Últimos modelos de oçiilosejiince-nez.
As receitas dos Srs. oeulistas são ex-

(•enfadas seientificamente com _ máxima
precisão.

Concertos rápidos.

If — LARGO DA CARIOCA -
»-»» lado «io * Correio «ia iManiiâ»

If

¦'ir'- ¦

¦* Jif _¦-.";

E pot-ejue estava cansado de
vivei*

Depois ele escrever um bilhete assim: "Ma-
to-nie porque estou cansado de viver e dar
coutrariedades n minha mãe" — Mnrcolino
Manliães deu um tiro ria cabeça.

O fado passou-se ria rua Fluminense ri. 38,
ein Santa Thcreza, onde Mnrcolino, que é lira-
sileiro e conla apenas 18 annos, residia com
sua familia.

Ao estampido do tiro correram os da ca-
sa para o quarto do rapaz, èncòritraiido-o
cuido, ensangüentado e empunhando ainda o
revólver, Não havia o tresloucado, que esla-
va desempregado ha muito tempo, deixado
mais esclarecimentos sobre o seu acto, sinão
o lacônico bilhete. _

A Assistência prcsloit os primeiros etirati-
vos a Marcolino, Iriuisportando-o para a San-
ta Casa e a policia do 12" districto abriu so-
bre o oceorrido o respectivo inquérito.

¦ ¦___> ___________

MAINTEGA PASTEURSSÂSA |^_-
CASA ESPERANÇA — 7 1)13 SI-TEMISItO, 79
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O facão em scena
Um homem esgsaSde.t»ado
peEa poSâeisâ e D-ecoEhido

ao xadrez
Marcioiiilo Ernesto dá Cosia, mais coube-

cido pelo vulgo de "140", é um pobre ho-
nieni quc trabalha como carregador de cesto
ele. uma padaria ú rua Maria José, cm D. Cia-
ra. De vez cm quando toma os scus "pi-
fões", mas não offende a ninguém.

No cnfaijtp, a soldadesca do 2J" dislricto
tomou conta' do homem e vive a perseguil-oconsfáutemente, pelo epie ultimamente "140"
lem visitado varias vezes o xadrez daquclla
delegacia.

Snlibado ultimo, varias praças pegaram _i'o
na rua da Estação, em D, Clara, e o espaldci-
rariim barbaramente, coueluziiido-o depois
para o districto, onde ainda se acha, com
grandes brechas na cabeça c com a camisa
completamente ensangüentada, tendo sietr.
piecisos os soecorros da Assistência, que omedicou na própria delegacia- sendo elle no-
vnmento recolhido no xadrez.

E' caso para o Sr. Dr. Aurélinò Leal mau-
Jar esse homem a corpo dc delicio e punir

àos 
mandantes e autores dei__ scena dc ver-

àadeirO terbarismo _ .-._.,

POSSUIR
um cofre «Berta» <5 ter seus va!c
tidos contra o fogo c roubo.

.—. —aotg» .
g-arai.'?

A suecessão paraense
Novas adêiesões á «_and'i_aiitira

Sodré
Recebemos do Pará, hoje, o se.uintõ lólc»

graiiima:"Os chcrinónistas de Vigia, Sragnfiçn aOdivcllas hdlícrirnm á dandidatura Sodré."—"A "Folha dò Norlc", replicando ao"Estado do Pará", cOiifirriin a prc.mptidãodas forças dc policia e Bombeiros, assim eo-mo ser exacto vir o governo aüamentaiidó oeffeclivo da Brigada Policial, quc constitua
uma ameaça maior na rcspoiisnliiüiiade elo
pagamento do fniiccionalis.no."

Di*. J_.lgari..h_..n.cs .̂..iieiifo da
-- rc'tilo3_pelo Pueumolhoras — Rua S. José jüG,' is _horas.

•»*-_re-_a-----«--

«Liga Marítima-
Recebemos o numero 112 da ;;Lip Vla«ritmíá», correspondente ao mez dc outiibrò.

São constantes os melliorãnícritos que scobservam nesta publicação põpulap, oroãocia Liga Marítima Brasileira. O numero ene:temos á vista traz, na capa. 0 retrâ(qdo saudoso almirante barão da Lá.o-una, mimdas figuras mais proeminentes do pássauoregimen e a queni a Marinha nacional deveiinestimáveis serviços; e o seu texto o§|nado de excellentes gravuras, que constado seguinte stimmario: Alienação" d) Lloy_*
Brasileiro, Accordo Parana-Sáhta Catharina,
Regresso do Sr. Lauro Mulier, Senador Ray-rniuido Mirátida; Marinha mercante para ohstado de S. Paulo, Marinha inglezii ~ a
poderosa esquadra, .Muller dos Reis, Novo
periscopio para submarinos. Os
O domínio do mar, Perigos
Marinha mercante, Carvão nacion
e petróleo, etc.
¦~ ¦"-' "***— ¦ —-? -»a_-_>_rt-»---»»».» - '- '" 
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carypelrcs,
para t'.o.-=a

TERRE
Veüdem-se dous !

Barão da Taquara,
giiczia, Jacarepaguá,

l^tKine *. 210,

les oe ferrei
ntiga Estrada

Trata-se uu
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Da platéa
NOTICIAS

j\ ,i ;|i.Jliln dn Curumim — O espectaculo de
hojo
L,.:iila.l'i'lia icrA o ultimo 0B|lCOlnculo da

tPiVUACiiilii ScoHiiiiiuIglIn.Curnmbn nesta vtipl
lal, i >iís HfxlR-foini ella oslnra du purlldn para
k, 1'iiliio, üiule oitenta nu Mihhiido, uo lln-n
tro S. -I|IM'' AksIiii, silo os de linje ul»'- i'ii|iielli-
iha ns derradeiros ospoclnculos (Icnhii "Irou.
pe" iliiiinllll uu Itepubllea. Hoje i- li 10' iiVItn
ili iiMilgiinUmi. que enlnclde com u festa «rlls-
Hen do nmosiro Vieeuzo llellc/zn. IteprcHcn-
lar-sc-s, cm uma única recita, a opera cômica
cm Ires netos, de l.cnueiivnllo "Molbrucli", cm
cujos prlilcIpiiOH papeis esturãn Ivnnlsl, Pas.
(jiilnl e (ioiiMilvo. A orchestra, Bob a dlrccçAo
dn maoslro llcllcz/.u, executarat Sviniiliniiiu dn
opera de Carlos ','nniCH, "O Giiurciliy' ; gavottu
c marcha tintura, de fl. Oculto,
O festival «le Antônio Serra

Antônio Serra, o gnlá cômico du companhia
Alexandre Azevedo, faz
hoje seu beneficio,

O theatro Recreio
vae, pois, ser pequeno
pnra receber os ainigns
o admiradores do esti-
mudo o popular actor.
.IA desejando altennar
a deficiência dn lota-
ção, Antônio Serra re-
Holveu fazer o seu fes-
tival em duas sessões.
A's I!» lfl será repre-
sentado o "vaudeville"
cm M netos "O A guia"
e ns 21 !l I, «iiilrii peça
nas mesmas condições,"O Çnunrlo". Ambas
ns peças suo engraça-
dlssimas c Anlouio
Surra lem ncllas ex-
cellcnlcs crenções.
Os benefícios do Car-

., , .. los (ioiiiesi) actor Antônio Serra
Renllsa-so hoje no

Carlos Gomes o festival dn actriz Mar.v Sol
ler. Serão representadas as peças: "A ceia dos
cnrileacs", de .1 utio Dantas; "O defuiito",
«ie Felinto de Almeida; e a revista "Dominó".
Ain.-iiilià, será a festa de Luiz Bravo, com as
representações da revista "Maré «lo rosas" c
«liim neto da revista "De capote e lenço", em
tjuc elle fará o cabo Elysio. Depois de amanhã,
os adores .losé Moraes e Augusto Cosia farão
o seu festival, com um programma excellente,
11'uc hoje ainda está sob slgillo.

—15' ti» sexin-feirn vindoura, imprcterivcl-
jiienlc, a primeira representação da opereta"A duquczii do Bal Tabarin" pela companhia
Alexandre Azevedo.

—Entrou hoje cm ensaios no Ihealro São
José, a opereta "O capitão Suzaiiua".

—Espei-tiie-iilos pura hoje: Republica, Mal-
bi-uck; Recreio, "O Águia" e "O Canário";
Carlos Gomes, "A ceia dos cardenes", "O de-
fuiilo" e "Dominó"; S. .losé, "Dá cá o pé".

A NOITE — iSeRuhda-fcIrn,
mV9m9**m********M*********m

20 de Novembro do 191!
***"¦*.

Os bairros

__r^ _flNÉ_k t<i

\# í %¦'

TRASPASSA-SE uma pensão fami-
liar, bem afreguezada, na rua Senador
Dantas, 2."). O motivo c o dono da
casa achar-se doente.

¦ ***** *

Notícias do interior
de Sao Paulo

(Dó correspondente especial
ila A NOITE)

A Sorocabnna Riiilwny Company vae 111011-
tar nesta cidade grandes officinas mecânicas,
liara reparações e factura de carros e. loco-
motivas. A montagem dessas officinas terá
inicio muito breve.

Por um garoto, camarada da fazenda
Lagcqdo, foi descoberto próximo á via férrea,
já oni adcanttido estado de pulrefiicção, o ca-
daver de uni prelo velho, cuja identidade é
ulé agora desconhecida.

IC esperada aqui, nos primeiros dias do
próximo mez, a Exma. Sra. D. .lulia Lopes
ile Almeida, conhecida cscriploro, com o fim
dc rcalisur unia conferência em beneficio da
Maternidade desta cidade. A commissão 110-
picada para receber .a digna visitante irá, cm
jiutoinoveis, encoiilral-n em Jahu'.

Amaiiliã, churrasco ao Rio Grande
SáTA Casa Assembléa, restaurante de primei-

ra ordem, tem diariamente o mais variado"menu" e os melhores vinhos. Rua da Assem-
bléa. 7!1 Proprietário Ottnmar Mnllcr.

clamam!
O QUB E' INtlXIáO OUB SE

t-AÇX CUM UKUENCIA
9

TOIIQB 08 SANTOS
—limpar, rslçar * illuminar • rua Vlscon-

dc de Tociiiilius,
8. lllltlHTOVAO

—policiar a rua Tuyuly, «landi» oulro pa-
raihliii nos numerosos vagabundos que 11 iu-
IVsIlllll.

IIADOOCK LOBO
—acabar eom o mAn cheiro que ae esliala

do coiiductor de águas servidas du Padaria
Allnuii ', 11 rua lliuldnck Lobo 11. .T.'7. con-
iluetor «ie ngiuis que vnc stilr 110 meio fio du
rua.

CATUMBY
—reparar os encanamentos de «nua» • es-

Bolos «lu travessa «los Rcdregnos,
VILLA ISABEL

-limpar o rio Maracanã, transformado, no
trecho du avolilda Maracauâ cm verdadeiro
foco dc infecçáo.

RIO COMPRIDO
—policiar rievldamenlo • rua Aristides I.o-

Im. cujos moradores são hoje das maiores vi-
climas dos mais audaciosos ladrões.

SAMPAIO
—policiar a rua Palm Pnmplonn. nn morro

Paim, cujos moradores lém sido victimas dos
maiores roubos, assaltados cm suas casas e
em plena rua.

O falso espiritismo
Na rua Coronel Pedro Alves, entre os

números 21 c 25, um explorador qualquer
montou a sua tenda para explorar a boa
íé dos iiigciuios.

E os visinhos é que soffrcm com essa
exploração, porque o tal espirita 'faz um
alarido tamanho, até á madrugada, que nin-
guéiíi pódc dormir. A' policia do districto
vae endereçada esta reclamação, sendo de
esperar que ella providencie quanto antes.

' ¦ ***** 

Menezes BDr. Telles de
Clinica cm geral — Usp. moléstias das senhoras

e partos. Cons. 11. Carioca n. 8, !) ás 5.—Toleph.
ÍOO(3 -Itesid., Av. Jlcm de Sa, 72. Telcp.OUCi

('liiiinatlos a qualquer hora.

Em pouess linhas
—•—

A policia do 1().° districlo prendeu os des-'Dçcupádos Raul da Silva e José Nazareth,
quando tentavam furtar vasos de flores nó
tcm.ii.erio do Caju'.

—— A policia do 12" districto prendeu em
flagrante João Fernandes, quando nggredia,
na rua do Senado, a cacete, Manoel José dc
Miranda, que ficou ferido na cabeça.

 No morro elo Cruz, em Villa Isabel,
tilde residem, as nacionaes Rosa Maria da
Conceição, preta, de 27 annos, c Maria Lopes,
inulata, de 2il annos, por um motivo qual-
,quel\ empenhnram-se esta manhã em umn lu-
ta encarniçada. Maria Lopes feriu a cabeça
tle Rosa eom uni pão e foi presa. Rosa rc-
cebeu curativos na Assistencia.

* ****** *
ftr finhortu FraÍPaCil'l!rS;iii0 (lu Misericórdia. Opera-
Ul. IsUUtilIU 110110Ções.apparclliosc vias urinarins
¦_———- II. Carioca, 26, sob. Tel. Gílui C.

Uma queixa contra a
Prefeitura

" Recebemos dos Srs. Coutinho A Guerra a
íseguinte carta:

"Pretendendo nos estabelecer á rua da As-
Scmbléu com um negocio dc legumes, pro-
curámos obter do commissario de hygiene a
necessária permissão, que nos foi negada sob
a nllcgação dc que era anti-esthetieo seme-
Ihaiite gênero de negocio naquella rua. Como
houvéssemos feito despesas com á instailação
«Je nossa casa, requeremos ao direclor dc Hy-
giene Municipal a indispensável autorisação
jiara obtermos a licença. O Dr. Paulino Wer-
neck despachou promptamente, e até hoje os-
tnmos esperando qualquer resolução da Dire-
Ctoria de Fazenda da Profeitura. E isso, Sr.
tedactoí, ha SO dias".

Raios X -« Electricidade medica
Exames, photographias e tratamentos pelos
raios X. Applic. dc eleclric. nas moléstias em

gera). Dr. J. Toledo Dodsworth.
Í08, AVENIDA CENTRAL, Tel. 2.326 central.

VIDA COMMERCIAL
PREÇOS CORRENTES DE DIVERSOS

GÊNEROS
Arroz nacional, por 00 kilos: Agulha brilha-

do, dc !I2$ n 30$; especial, de 'W a «OfiHiO;
.superior, «lc 211$ a 27*: bom, dc 211* a 2.r>*(m0:
regular, do 21$ u 22*: branco «Io Norte, «lc
21$ a 25$; rnjado do Norte, dc 1!)$ a 228000;
Arroz estrangeiro, Agulhii, dc Ia, dc 5l$00l)
a 55$; Inglez, de 21$ a 22$000.

Feijão nacional, por 00 kilos: preto tle
Porto Alegre, de 12$ n 15$; da Terra, de
12$ a 15$; du Laguna, de 11$ n 14$; inulati-
nho, «lc 11$ a 18$; branco, dc 24$ a 2(»$0()0;
vermelho, de 11$ a 12$; de eõrc.s diversas, de
11$ a 18$; manteiga, tle 22$ a 25$; unien-
doini, do 18$ a 20$; enxofre do 18$20(l a
19$; estrangeiro, branco, dc 30$ a 42$; fia-
(Unho, de 37$7flO a 38Ç700.

Milho, por G2 kilos: aniarello da Terra,
dc 7?500 a 7$800; branco, dc B$500 a 1)$000;
misturado, dc C$ a 0$500.

Farinha dc niandincii, por 45 kilos: dc
Porto Alegre, especial, dc 15Ç800 u 10$0ul);
fina, ll$500 n 15Ç400; peneirada, de 12$I!(MI
a l.'l$400, o da .Laguna, grossa, dc 8*500 a
!)?000.

ltatiilas nacionaes, por Uilo: $220 a $320.
Mànleira mineira, por kilo, 3*200 a 3*000.
Toucinho mineiro, por Iiilo, de $!)00 a 1$100.
Banha, por kilo, «lc Minas, em lata dc 2 kl-
los, 1*200 :i 1*300; em laia grande, dc I$011(1
ri 1*100; dc Porlo Alegre, cm lata dc 2 kbi.,
de 1$420 a 1*500; em latas dc 20 kilos, «lc
1*170 a 1*510; da Laguna, cm lata grande,
dc 1*120 a 1*480; dc Ilajahy, em lata dc 2
kilos, de 1*520 a 1*510; ein lata de 10 kilos,
de 1*500 a 1*520; Fumos: em corda, por ki-
lo, do Rio Novo, especial, dc 1*000 a 1*700;
regulai-, dc 1*200 a 1*300; do sul de Minas,
especial, dc 1*200 a 1*300; superior, dc 1$000
n 1*100; regular, de $000 a $800; dc Goyaz,
1". 2*000 a 2*200; 2", 1$500 a l$(i00; de Ga-
raiigoln, $800 a $000; em folha, por kilo, dc
Porto Alegre, nmnrclld dc 1", «le 1*300 a
1$350; ele 2", dc 1*200 a 1*240; commum, de
1", de 1$250 a 1?280; de 2", de 1$I00 a
1*340. Assucar, por kilo, branco crystal, «le
$500 íl $000; terceira sorlc, dc $580 a $590;
crystal aniarello, dc $400 a $520; mascavi-
nho, de $470 a $500. c moscavos, dc $380 a
$100. Algodão, por 10 kilos, primeira sorte,
do sertão, dc 30$ a 31$, c primeira sorte, dc
28$ a 29$0()0.

-CnKOSOTADO -
DroiiL-liiles, Itoiiqui-
dão, Astliina, e tu-
licrciiloso pulmonar.

Do ERNESTO Souza Primeirodc.Marro 11

RHÜM
*******

Uma c_r*eMad3
Escrevem-nos:
"E* unia perfeita crueldade o que sc fez

escolhendo pura livro dc traducção dc inglez
nos próximos exames geraes dc prepiiralo-
rios o "Redgauntlel", de Walter Scolt, c"The La st Day of Pompeii", de lord Lil-
tleton.

E' unia crueldade porque são dous livros
difficois, difficilimos, num inglez custoso
para os próprios inglezes, eoino ba livros
portuguezes qtie não eslão ao alcance intcl-
leclual de todos que falam portuguez.

Ii' uma crueldade escorar exaníi,'nandos
atrás dessas trincheiras entravadas dc itlio-
tismos e tio peculiaridades qi|c fazem suar
muitos adultos experimentados no tradu-
zir, c em que irão esbarrar moços que da-
riam, aliás, boas provas dc seu saber tra-
duzindo correntemente autores fáceis, ainda
que não sejam celebridades literárias.

E' uma crueldade, para pão dar Outro no-
me, a dos DOUTORES, que se armam eom
armas de surpresa para enfrentar esludan-
les, exigindo delles, cm aclo dc exame,
nquillo que elles, os DOUTORES, aprendo-
ram em longos nnnos dc magistério.¦Não queremos, ninguém quer, os exames
relaxados, cin que a Improbidade deixa pas-
sar a Ignorância atrevida ou ingênua; mas
não podemos assistir sem protesto a essn
partida feita aos estudantes, que ha dias
Correm, eomo loucos, ás livrarias, ú procura
dessas obras, que nem ha, no mercado, e que
estão sendo importadas ás pressas para at-
tender ú eventualidade commercial.

Exigir umn traducção não pódc ser uma
exigência dé prodígios de saber. Para veri-
ficar si o examinando shbe traduzir inglez,
o escossez de Scotl é, evidentemente, uma
cilada."

MANTEIGA PASTEURIZADA í^g
CALA ESPERANÇA - 7 DÈ SETEMBRO, 79

* ***** i 
'

Si começam as"pastorinhas..."
Nem jijesmo depois do confiicto, ultima-

ínciité, dõ eíuail síiiu ferido, o grave, o nacio-
nal Luiz Leonidio, a policia do 9o districto
achou conveniente acabar com os ensaios de
uin "rancho" de pastorinhas, que se organisà
na travessa Braz e Borros, no Itaplru'. Por-
que, antes, uma só noite nao passava sem quea visiiiliíinçn da casa, onde se reálisãm tnos
ensaios fosse ailarmada com t) barulho in-
fernal, a gritaria è as' discussões nos mes-
mos feitas. E depois, também ós Incidentes
vêm se repetindo, todos as noites, perturbou-
do n ordem publica é o socego das famílias
moradoras na referido travessa. Estas rocio-
mam e continuam reclamando até du policia
do 9o districlo qué, injustificadiimeiitc, lhes
não dá ouvidos.

Declaração de Leal Santos & C.
Com o fim de evitar confusões, declaramos

que não existe nestu capital nenhum mcin-
bro ou filho de membro da nossa firma com
o nome Leal Santos. A nossa firma ó com-
posta dos sócios Henrique 'Marques Leal Pan-
cada, Leonel Marquos Leal Pancada, José A.
dc Carvalho, Hyppolito Santos e Francisco
de Lemos Lessa, sendo este chefe da nossa
filial desta capital, a rua do Livramento, 174,
e unico sócio residente no Rio de Janeiro,

Rio dô. Janeiro, 18 dé novembro dc 1010.
Leal, Santos & Ò.

NPUKTH
OorridM

Aa da hontem no JoeKey-l lub
Poi um iiiivtiiiK positivamente exceilente

•li o ponto de vista spnrtivo, o de lionlem.
uo Jockey-r.luh. Nenhuma falta foi iinluda
nu disputa dus parcos c nenhuma decisão do»
julxes, em varias rliegnilns apeitatlas, mere'
cru o mais pequem» reparo pur parle do pu*bllei»; '

Algumas vorrldas furam de de«enlace In-
tiiporudo, o que vem provar o que mais de
umu vex temos nffInundo: a mediocridade
das turmas du pniellielros de 1010.

Comparados alguns resultados de limitem
com oulros do dln 15 ultimo, no Derb.v-Cluh,
verifica-se simplesmente isto: uo Dcrhy,
Roy.il Scolcli trliiiiipliou fuclhicnte, dcisiui-
do Trunfo em ultimo logar; Miss Linda ba-
leu Velhinha; nn .loclu-y. hontem. Trunfo, •
feiamente derrotado, bateu Miss Linda, que
batera Velhinha, c Velhinha bateu lloynl
Scotcli, que «lels/ua Trunfo cm ultimo logar!

•Si houvesse lógica, ou melhor, si houvesse
alguma classe nesses purclheiios, Trunfo dc-
viu ler liuiitcin perdido para Miss Linda, umn
vex que Itoyal Seotch soffreu derrota pnraVelhinha, Mas tudo se deu exactamente uo
contrario do que n lógica impunha.

.U duas principaes provas dn turde foram
brilhantemente ganhas pelo Jockey Le Mc-
ncr, tom .Sultão e (juayuiiiu*. «pie revelou
mais uma vez as suas qualidades de hábil
profissional.

Sultão marcou o "record" dos 1.000 me-
lios, 011" 415, o que corresponde ao "record"
da milha, dc 100", obtido por Argentino. Es-
te, «íue era cognomiiiiido o "rei dn milha",
dividiu agora o seu reino com um Sultão...

O movimento das apostas passou dc 
80:000*000.

Football
Flamengo versus Andornby

Um empate de 0 a 0, conforme odeantá-
mos liontcin, foi o resultado desse encontro
nos primeiros teoms. Nada mais justo, poisos rivoes quo se enfrentaram, defendendo-se
com egual bravura, atacaram-se com a mes-
mu intensidade.

Não se pôde destacar, principalmente da
parte do Andnrahy, nenhum elemento dc nm-
bos os quadros antogoiilslus, que proporcio-liaram no publico, regularmente numeroso,
que assistiu A peleja, um malcli perfeito
pelo jogo harmônico de suas hostes. No
inicio o Flamengo atacou mais. A sua linha
ligeira de avantes era quebrada, entretanto e
sempre, deante da defesa contraria. No fi-
nal coube no Andarahy dirigir com persis-lenda ataques ao goal dc Hydarnés. E dc
tal fôrma elles foram que Syilney, que sc
achava na linha de avantes dos seus, foiobrigado a passar para a defesa. A linha do
Andarahy, dos nossos clubs, ó inncgavcl-
incute a mais siibtil e perfeita nos ataques.
Só lhe falta melhor direcção nos sfioots
quando faz o passe. Os seus lialvcs sabem
comprchciidcr o papel, recuando ou avançan-
do, mus sempre marcando. O Flamengo,
apezar dc desfalcado, deu-nos um conjunto
optimo, que fez perigar muitas vezes o postoultimo do Andarahy.

O reforce, Sr. Edgard Vieira, esteve bas-
tanto apreciável pelas suas decisões, tornaii-
do-se um juiz enérgico, que a assistência
applíiudiu.

EM S. PAULO
Cruzeiro F. C. vorSus Athletico de Tres Co.

rações
Hontem, no campo do primeiro, na cidade

dc Cruzeiro, como já havíamos auniinelado,
cncontrarain-se os primeiros tcams dos olubs
acima. A lntn desenvolvida, segundo infor-
¦nação que nos mandam daquclla cidade, foi
fortíssima c ferlil em bons lances. Não
obstante a cxcclleucia da equipe dc Tres
Corações, reforçada tle optimns elementos, o
Cruzeiro não desmentiu o seu passado de
victorias, dominando o Athletico até ,vcn-ecl-o pelo bom score de 2 a 0, .

JOSÉ* JUSTO.~ 
modÍsta

Confeccionam-so vestidos sobre os últimos modelos
dc Paris, ltua Pedro Américo n. 0, casa 3.
— ¦¦ ¦ *9*** i

As victimas da própria
imprudência

Manoel Antônio Augusto, com 16 annos,
branco c residente á rua Cezaria 166,''quan-
do hontem, á noite, voltava de assistir a
uma partida dc «football» na Estrada Real
dc Santa Cruz, foi casualmente, devido a
imprudência sua, apanhado pòr um. bonde
da Light, ficando bastante contundido.

O motorneiro, regulamento 2;087, foii preso
e conduzido á delegacia do 23o districto,
apezar do facto se ter passado na jurisdicção
do 20o districto, ..'

Está aberto inquérito no 23o districto.

*"*******T*****^*mm
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Major Secundino Ribeiro
Falleceu hoje, nn hospital do Corpo dc llnin-•belros. de onde foi mvilicn durante 2'3 aunos,

ii, major Dr, .Smindlun Ribeiro, que hoje
tnosnfn foi sepultado uo cemitério de S. Fran-
cisco Xavier (Caju'), tendo saldo o IVivtn» do
quarlel daqucllc corpo An 17 \\2 horas, ncoill-

punhado pnr grande
numero dc .imlgos e
enniaiiMlas.

O finado lia cerca
de quinze dias foi
ameaça d o de morte
nor n-.iiliyxi.-i c por
isso soffreu a opera-
Vão du traeheotoiuia,
pelo Sr. Dr. .losé

dc Mendonça, auxilia-
do pelo Sr. Dr. I.eul
Junior.

O Dr. Sciuniliuo
Ribeiro nasceu uo Rio
(irande do Sul, n 15
de setembro de 1805,
e foi nomeado medico
dn Corpo dc llomhei-
ros a i de novembro
de 18011, promovido a
tenente cm IHlll, a ca-
pitão cm 180.*) e n ma-
jor em 1011. Em, dos
médicos dessa impor-

Major Secundino RI* tanle corporação, um
beita dos mais enritativos

c deixa entre o.s solda-
dos e officiacs grande numero dc dedicados
amigos, O finado era cunhado do Sr, Dr.
Frederico da Silva e pac do Sr. Dr. Seeundi-
no Ribeiro Junior.

Durante o dia, alé ao saiinento do enterro,
o corpo do estimado e caritativo medico foi
muito visitado.

¦ i ****** i

Di*. Belmiro Valverde
Docente da Faculdade e da Academia de Me-

dlciiia. Cuidados especiaes A pelle. Tratamento
da lepra, syphilis e moléstias venercos.

Consultório: — Av. Gomes Freire, 09. dus•l As <l. Telephone; 1202. Central.

E3B--

Seis orphãos de
pae e mãe

Quantia publicada 
Um uuonymo 
Catharina Baptistu du Silva...

515$200
10*00(1
1ÜIÜ000

Total 565*200

Luarine
Liquido parn linipar metaes.

GUARANÁ'
Poderoso fortificante do sangue, regulador.das fun-

cçõos orgânicas : coração, fígado, rios, estômago, in-
tnsliiiüs, fraqueza «los órgãos gonilaes e de grando acção
diuretica. Únicos depositários — CIIARtlTAIlIA PARA'—
Ilua do Ouvidor, 120 — Itio

i ***** i

Os casos políticos ar-
gentinos

A Intervenção na província de
Entre Rios

BUENOS AIRES, 20 (A. A.) — Corre como
certo «me o Dr. Hippolito Irigoyen, prosiden-
te da Republica, designará hoje o magistrado
Dr. Sotero Vasqucz para, de accórdo com a
resolução do Congresso Nacional, intervir
como representante do governo federal, na
província de Entre Rios e restabelecer a
normalidade politica ali.

Pedindo exorcismo...
Foi uma scena edificante a que assistiram

quantos estavam hoje, na egreja dc S. Fran-
cisco dc Paula As 11 horas. Fora contratada
com o padre Pellinca uma missa para ús 10
horas por alma dc Joaquim Monteiro da Rocha,
c. os parentes e amigos da fiiniilia do morto
qiic enchiam a nave esperavam já lia uma
hora' sem que o padre comparecesse parn re-
sal-a. Estranhando essa irregularidade, os Srs.
Haracio Mello, sobrinho do morto, c Jorge
Cunha procuravam saber o .motivo da demora
dò padre Pellinca, entendendo-sc, então, com
ò'padre. José Maria da Rocha. Antes não o
fizessem. Esse sacerdote, muna iucontiiiencia
dc- linguagem imprópria do local cm que es-
tavn c dosrespeitosa a si mesmo, recebeu-os
niol, dizendo arrogantemente que "não era

•criado dc nlnguom e que não o aborrecessem".
Alguém, escandalisodo com as grosserias do
padre Rocha, perguntou-lhe qual era sua "gru-
ca"'. Foi. o diabo: o homemzlnho mostrou-se
ainda íriaís fáçahhutie», nmiáiçálido céos e ter-
ni, dizendo qué-;"não. Uilhlf g>oça, era o ho-
mem'da desgraça" c que naiTa receava...

Estaria o Rev. Rocha tomado do demo?...
Nesse caso, não seria mão mandar exorci-
sal-o... 1 

***** >~|l> fílFfellY tuiisiiltoi-io: run Sole
Ul*. UVIIU a —,)e Setembro n. 00. dns
2 As 4. Resid.: rua Machado de Assis n. 33.
Cattete.

¦ ****** i

Consultório Medico
(Só i» respondo i cintas aislgnadui com

Inlciats.)
M. M. de A. — Além desses nyiiiptniniiH: u

hi-cn-çiio í- rara im fôrma kcccii, lirlgncãcs eom
o wphAii de AVcber. (Oiinlquer um pAde liilui-
car, por si, esse uppiicellio, luiniergiuilu em
uma garrafa mantido a 50 centímetros de nl-
tura, um tubo de borracha, A cuja extremidade
se adapte um bico du vidro.) IíiinIii aspirar
um pouco para que se produza um jaeto conll-
nuo do liquido (ngun fervida, mu litroi sul
da cozinha, duas eollierxllas das de café).

Além dus ii rigaçòes, iiutnr, ao dcitiir-su.com
esta pomada: mciiiol, 15 cciitlgr.; ácido borl-
co, 5 gr.; vaneliiia. 50 gr.

i.. K. A. I.. — Não nos lembramos de «pie
se trata porque as fôrmas dessas moléstias são
muitas c o tratamento varia com u causa du
moléstia,

N. 1. C. Ií. — Tara se saber si é ou mio é
hérnia é preciso exame.

C. I. I.. I. A. — Mandar buscar: pcrmiingn-
nato de potássio, 1 gr. Pura um papel, N. 00,
Dissolver o conteúdo de mn desses papeis em
siis litros dc água fervldu, nos tres primeiros
dias; cm oito litros, nos outros tres dias sc-
guiiites o, depois sempre cm des litros. Com
essa água, nindu tão quente, quanto a poder
supportar, deve fazer lavagem completa e
profunda du parte doente. Nisso seria bom
que se fizesse auxiliar por pessoa pratica. Es-
sus lavagens devem ser feitas tres vezes por
dia: A noite, de manha, e durante o dia. Ií
cada unia de seis, oito e dez litros. São neces-
snrios ainda: repouso absoluto, dous banhos
mornos de assento (feitos cm água onde tenha
dissolvido o mesmo remédio). Afastar as preoc-
cupaciics moraes. FicarA completamente boa.

Mlle. C. II. A. R. I.. O. T. T. Ií. — Oni,
mais ou ne travaille pas pour lc rui de Prusse.
Surtout (lans cc inoinent oíi il iious cause
bcaucoup dVunuis...

C». G. — Exame.
A. P. G. (',. F. — Com cerlczn o senhor já

fo! a vários médicos c não tirou resultado...
E' caso para exame.

P. Ií. D. II. O. — 1" cousa sem importai)-
ria. Tome: henzonto dc sódio, terpinn bydra-
tntla, ãã 20 cenlig.: Pós dc Dowcr, 8 centigr.
Pnra uma cápsula. N. 12. Tres por dia.

P. Ií. II. E, A. — A sua carta é muilo ex-
tensa. Ií si dantes não tínhamos tempo para
ler cartas dessa natureza, muito menos agora 1

I.. I. N. I). A. — Comer depressa, moles.
lias do sangue, moléstia do couro cnbeiluilo,
etc. Só com exame sc poderá reconhecei- a
causa.

Q. Q. Q. Q. — Deve abandonar o vinho.
JÜ. Z. — Vacciuus especificas c tratamento

local pelo mcthodo dc Coniglio.
W, II. A. — O que quer dizer íi nossa res-

posta "exame"? Nós costumamos dividir os
doentes, que nos consultam pelo jornal, em
duus categorias: uma, que sc pôde tratar sem
exame, c dumos-lhc logo o conselho ou u in-
dienção medicinal necessários; outra categoria,
a que se não pôde tratar sem exume, nós intli
cnimos-lhc a necessidade dc sc fazer cxiimiiiar,
c pcln medico que cada um entender. Ií si dc-
vem fazer, ainda, exames de escarro, dc urina
ou de fezes (como o senhor pergunta) isso o
medico que «i examinar o dirá.

P. A. R. T. — Seja breve.
Mlle. H. O. P. E. — Dormir cm cama

dura, levantar cedo de manhã, não dormir dc
dia, comer pouco. Evitar ingestão de muitos
líquidos. Fazer alguns exercícios'.

DR. NICOI.A'0 CIANCIO.
NOTA — Pedimos desculpas aos nossos con-

siilcntcs si íiffnzercs profissionaes dc extrema
urgência nos afastaram por alguns dias deste"Consultório". Procuraremos attender a to-
dos, apezar disso.
—1 l «si» I

"ANoné Mundana
SMV/VSIWÃ/I/Oa

Fn/eni iilllioi ImiJpi
A menina Alinciliida, filha do Sr, Affuiisii

Campiis, du Ministério dn .lusllça «¦ nosso col-
lega de iiiipii-ii-.il, v de D, Virgínia (.limpos,
o Dr, Octuvlo AffoiiMi de Mello, o ciuegi»
\'iiloU de Castro, deputado federal paulista;
o pequeiii» voluntário Itubeiis, filho du coro-
nel Rapliacl (in ilvOB, gcieiile do llolel Ave-
ilida, e de I). A ia Alves Gonçalves,—Completa hoje mais um nunlversnrlo o
Sr. Tlieiuiilii da Silva Santos, encarregado du
iiuslo ilu l.impezn Publica u Paitlcular ua
ilha do Governador,—Fax iinnns hoje a Exma. Sra, D. l-'rau-
cisca Ferreira Deschamps, esposa do nosso
mitigo eollegu de Imprensa DoscImmpB Ju-
n Ior,

—Fax nnnos bojo o menino Oresles, filho
du Sr. Maicelllno Teixeira, da Companhia
Sou/n Cruz,

—Passa hoje u data do anniversario nata-
lido do Sr, capitãn João de Souza Spiuobi,
agente nu estação de S. Diogo.—Fo* nnnos hoje o Sr, Guilherme Cândido
Fazenda, mitigo empregado da Caixa Eco-
noinlea.
RECEPÇÕES

Reiilisa-si- na próxima quarta-feira a eni.
Ininada recepção do conselho administrativo
da Associação d Os Empregados uo Couuner-
cio do Itio dc Janeiro, aos seus sócios o
líxmas. famílias. O Dr. Plácido Harbosa dis-
sertãrA sobre o thema: •'Vida ao nr livre u
cultura physlcn", sendo franca u entrada a
iodas us pessoas «pie queiram assistir u essn
coufereiiein sobre o palpilontc iissunipto du
nctunlldndo,
CUMPRIMENTOS

Recebeu hoje muitas felicitações pela pas-siigcm dn seu annivcrsario nntnliclo o Sr,
coronel ElCsbão Bittencourt, siib-dlrcctor di
secretária do Conselho Municipal.
VIAJANTES

Acompanhado dc sua Exmn. familia partii'Imjc pnra Petropolis, onde vnc fixar resldcii'
cia, provisoriamente, e exercer a clinica me-
dica, o Or. Octuvlo Wcrncck,—Emborcou hontem a bordo do "Ilupema",
com destino a esta capital, o deputado bahia-
nn Rodrigo Lima,
ENFERMOS

O voluntário Felix Travassos MonlebcUO,
5'- annista dc niediclnn, que havia baixado
do campo tle manobras no Hospital Central
do líxcrcilo.cm cphscqucncia de um plinlegiinio
uo pé esfpicrdo, obteve licença para Iratar-se
cm casa, relirnndo-sc hoje daqucllc estnbclc-
cimento.
PELAS ESCOLAS

A justiça e a politica piau-
hyense

.THEREZINA, 20 (A. A.) — O Dr. Luiz
Nogueira, juiz dc direito dc União, írnnsinit-
tiu o seguinte tolcgrainniu ao presidete do
Tribunal dc Justiça: "Uniílo, 19 — Hontem á
iioito o deputado Rego Filho mandou barrar
à frente da easa dc minha residência com cx-
eremcnt.o humano, deixando sobro a janella
uma peia, prenuncio do futuras.aggressões.Por
intcrmctlio do secretario do governo commu-
niqiiei o facto ao governador c o levo ao co-
nhecimento dc V. Ex., afim ele mostrar que.
tenho falta de garantias para desempenhar as
funeções do .meu cargo. O delegado dc poli-
cio é irmão do referido deputado c o promo-
toi- é seu sobrinho. Attcnoiosas saudações".

. ¦ ***** *
TabBlIlào NUEMIO Oa SILVEIRA

RUA OA AI.FANDKd* Vi - telephone 6111
* ***** * ¦

Os radicaes eo novo minis-
terio chileno

SANTIAGO, 20 (A. A.) — OíSportido radi-
cal declarou-se contrario ao ministério que
acaba dc ser organisado pelo presidente da
Republica.

¦ ***** i

Pelas associações
- Rcunc-se no próximo domingo, 20 do cor-

rente, As 19 horas, em assembléa geral, para
approvação dc estatutos e eleição de nova di-
rcetoria, a novel sociedade dos Protcctores dos
Motoristas Marítimos.

CASA STAiVlP
Avisa que recebeu novidades

em cálijâdos fino--,
artigos |iara Football.

Lawn Tcrihis e Banho dc Mar
URUGUAYANA, 9

Fez exame final dc violino, no Instituto
Nacional dc Musica, obtendo nota dislincla,
Mlle. Dora Soares, filha do Dr. I.uiz Soares,
direclor da Companhia de Seguros Garantiu
da Amazônia, e aliinnia do professor Fran-
cisco Cliiaffilclli. Mlle. Dora, que executou
trechos difficilimos do Rcolliovcn, I.eclair e
Mcmlelsshoii, foi especialmente felicitada 110
mappa dos oxúminiindòs pelo director do
Insliliilo, que aimia lhe deu mais uma prova
do seu apreço pelas provas cxhibidas convi-
dando-.i n tomar parte no concerto que, em
beneficio do patrimônio daquclle estabeleci-
nicnlo, sc rcalisará dentro eni breve.—Realisaram-sc bonlem na 3' escola mixta
as festas «Ias ferias, havendo sido o hymno
«Ia bandeira cantado por luSi) nlumuos. Houve
lambem exercidos physicos, discursos, reci»
táticos, etc. /
MISSAS

A missa por alma dc O. I.cocadia de An-
dri-.dc, mãe do nosso collega de imprensa Sr.
Arii.os Pimenlcl, será rosada na próxima :;cx-
tii-Velra, ús 1(1 horas, na matriz dc São José.

• ****** *

Ia matar um gato e feriu
o outro

O vigia da serraria dc Machado Bastos
& C, estabelecidos lio campo de São Christo-
vão n. 43, quando procurava esta manhã ma-
tar um gato que lindava a dizimar nma criação
de pintinlios, feriu com um tiro de chumbo
o operário Manoel dos Santos Nobrcga, porlu-
guez, morador também na serraria. 0 vigia,
que sc chama Alexandre Santiago, foi preso,sendo, porém, apurada a casualidade do facto.
O ferido, depois dc medicado pela Assisten-
cia, foi removido para a Santa Casa.

¦ ****** 

Pr. Meira de Vasconcellos - K|fS
Das 2 ús 4 1/2-Tel.. C. 2.200

Para os pobres
Com destino aos pobres da Irmã Paula um

íinoiiymò nos entregou hoje a quantia de ....
25SO0O.

Srs. alfiiiates
Bin virlniic do contrato qne noplinmns elo llrmnr

com o editor do Ogurino I.K PltO.GItKS, e qne nus
gãrnnlo a i-xcliisividnilo, lemos o prazer do cominiuii-
cur que reduzimos ó preço dri assinatura puni

25$OOQ POR ANNO
DcJtlc já acceitninos nsfigniitiirns para o anno de

KII7, a conicçnrcoín o niinn-roile janeiro.
Casa Reynaud

Rna dos Ourives n &7 - SYI.VA1N RONAItl), suecossw

Guarda nocturno
perigoso

Hontem ;í noite o guarda nocturno da
Guarda do 23" districto Alberto Dantas,
cm completo eslado dc embriaguez, depois
de provocar quantos passavam na rua da
Estação, cm D. Clara, sacou dc um rcvól-
ver e detouou-o varias vezes. Um dos pro-
jectis ia alcançando uma creança que se
adiava á porta dc sua residência.

O guarda foi desarmado c conduzido á
delegacia do 23o districto, oiidc foi apenas
detido.

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

e na secção de ROUPAS FEITAS, grandes SALDOS de camisas, ceroiilas,
pyjamas, íoupinhas de creançás, roupas para homens, collaiinhos e chapéos,
mercadorias todas de PRIMEIRA QUALIDADE que vendemos por preços
baiatissimos.

IAU CARNAVAL DE„
Rua Ouvidor, i:>6

VEN1SE
__ttJB-BB-_aBi

(89) FOLHETIM

A COLUMNA INFERNAL
Emooionant© romance da actua-
• Udade, de Gaston Leroux •

2a PARTE
A terrível aventura

s»oeo*

m
— Vou contar o que se passou... Quando

elles o perseguiram, não me deixei ficar na
inatta... Procuravam por toda a parte, pa-
rociam uns furões... poderiam descobrir-me.
Voltei para Brétilly, onde encontrei François
cm miserável estado, com Uma febre} dos
diabos..."François nem me deixou tempo de nque-
ecr-lhe uma tigella de vinho. Elle disse-me:¦ "Regressa para o "Cavallo Branco", mas
desta vez sem te oceultares, como qualquer
pessoa que sentira grande prazer em beber
uma pinga com o sou velho amigo Rose-
uheim. Pois qiul Tobias abi ostá também,
lias dc conseguir fazcl-o dar A língua. O rapaz
ba dc contar-te o fim que deram k menina
Julieta; confim, procura obter informações e,
tudo o que te contarem, irás ropetil-o no Sr.
Gérard 1"—. O Sr. Gérard? cxolamel eu, onde esta-
rá o Sr. Gérard? A estas horas, ainda está
Correndo I''—• Sim, respondeu-me François, e vou di-
zer-tc para onde fugiu, mas. si ropetim n
quem quer que sela uma palavra do que te
vou referir/agora, tnibalharás Contra a pátria.
« es um itOem mortoI».. íoi isto taesmé O

que ellc aecrescentou... Era cousa que não
valia a pena dizer u Corbillard I... Juro! pela
minha salvação eterna, e eu não sou um nien-
tirosol... pode-se ter confiança em miml e
u prova é que aqui estou!.. .

Então, estiveste com Rosenheiin? inda-
ijou Gérard, arqucjanle...

Nãol Elle já havia partido com o tal
Feind e a menina Julieta, dc íiutot...

*~ Ahi Deus meu! Fcind ia com ellaI
Não se excite! Ellc regressou a Brétil-

ly com Roseuhciin, na mesma noite. Haviam
ido depositar a moça em logar seguro. Eu
soube por Tobias...

Tens confiança no «jue te disse Tobias?
Sf tenhes confiança!... Vou contar-lhe

como Consegui snber... vale A pena..."Elle estava brincando na cosinba de Rose-
nheim. com umas cousinbas redondas sangren-
tas. "bolinhas <ie ngatha vermelha", íissim

Íllzía 
elle... A mim repugnava vcl-o porque

>wn rcppubcci os olhos dos quatro filhos do
pobre Sr. Talboóho que o bandldosinho viera
nrranoar-lh'os depois do fuzilamento, por en-
trô fl chacota, de todos os boches, quasi queissft tae fef AaenUlt.. Então, elle disse-me

veiidó que eu o queria agarrar para tirar-lhe
as bolinhas de agatha vermelha."— Vendo-ll^as por cinco francos, tio Cor-
billardl...'.'Eu o sabia avarento, respondi-lhe:"—Ouve, Tobias... somos companheiros
velhos. Dou-te um bonito luiz de vinte fran-
cos, si me con tares tudo o que se passou aqui
com a menina Julieta!..."Não tardamos a nos entender, logo qua
elle viu o luiz; tanto mais, que eu lhe pro-
mettia mais um, si tudo o que mc contasse
fosse verdade. EHe jurou por Deus que só di-
ria verdade!"Foi assim que soube tudo e que ellc repe-
tiiHme tudo o que ouviu: Os Srs. Fcind e Roso-
nheim devem morar sob o mesmo tecto, cm
uma grande casa de Melz, nas proximidades
da estação da estrada de ferro, numa casa
onde ha, ao que parece, uma cervejaria... To-
me bem nota disso... uma cervejaria, uma
grande cervejaria; foi para ahi que levaram
a menina Julieta. Parece que houve nma sce-
na terrível, na oceasião da partida..."O tal Feiiid queria obrigar a menina Ju-
lieta a assignar uns documentos, ao que ella
se recusava fazer!... Então, o tal Fcind disse:"— Muito bem! vou assignar no seu logar!
Assim, ns eousas ficam rcgularisadas!..."E nietteram a menina Julieta dentro do
automóvel como si fosse um volume. Ella
estava furiosa e não cessava de gritar: "Pre-
firo morrer, mas, mãte-nic, por favor!..."

Meu Deus! gemeu Gérard.
E' isso mesmo! respondeu Corbillard, o

que quer que lhe diga mais?... Tenho sédc!
Gérard procurou cm vão obter qualquor ou-

tra indicação de Corbillard, o que esle, po-
rim, lhe contara era jú sufficiente, e cm todo
o caso, extremamente precioso.

Gérard agradeceu o coveiro-bcdel-offieinl de
justiça dc Brétilly-la-Côte, c quiz dar-lhe di-
nheiro, o que lhe foi recusado;

Tenho mais 'dinheiro do qne o senhor,
disse Corbillard, não é isso o que lho preoc-
cupa. Antes dc expirar, o cura deu-me de pre-
sente todo o dinheiro dos pobres, visto que
não lia mais pobres na parochia. Só ha boches,
François e eu, masv antes dc regrossar para
junto de Fjrançois, quero confessar-lhe uma
cousa qiie ainda nao disse a ninguém..

Estou ouvindo, elisse Gérard,
Uma cousa que mc eslá dando cuidado,

porque pódc elar-me paiinos para mangas.
Mas, que foi então?

:.—' O caso foi coin o Tobias...
E então?...
Pois bem! pelos vinte francos cu que»

ria obter os olhos que eu iria enterrar com os
pobres pequenos; era muito natural... O.s de-.-
pojos pertenciain-lhes, não é verdade'?.,, li só
boches mesmo são capazes ele jogar ás bi-
lhas com olhos!... Para encurtar razões, To-
bias quiz conserva 1-os. Então, znuguei-íinc...
o senhor cpinpçehcnde.,'. c como estávamos só
nn gai-age para conversar mais á vontade...
e'porque... e porque elle estivesse n aboiTC-
cer-me... e como Havia muito próximo nmn
niacliadinha para rachar lenha... então, ra-
chei-lhe a cabeça!...

A cabeça de Tobias!...
Com certeza! Ue quem quer que livessí

sido?...
Tu és um rapaz valente! disse Gérard.

r-yE' umiimbecil!.;,.. declarou Theodoro.
O senhor tom razão!' disse Corbillard

apontando para Theodoro... Comprehenda, Sr,
Gérard, que não tardarão a descobrir que fui
cu o assassino...

Nesse caso, o que tens a fazer, é ficaf
cm nossa companhia! elisse Gérard.

Impossível! disse Corbillard num sopro.
Não posso ficar íkiiiív por causa de François!
Irão procurar-ime c François será descoberto!

E' verdade! disse Gérard!... François
será assassinado por elles!

Oh! ellc já está meio morto! explicou
Corbillard, mas, cmfim, não é uma razão para
se abandonar assim u outra metade. Não ha
tempo n perder... E' preciso primeiro que cn.
conlrom Tobias! Escondi o corpo debaixo do
estéreo, porque elles puzorom os animaes na
gároge...

Corbillard, vou dar-lc dous homens d<
confiança que te auxiliarão :i trazer Frauçòii
para cá I..,

_— Não é cousa que se recuse oca "absob
vicio"! como diria o nosso fallecido cura!....

e— A **solução".l corrigiu Theodoro.

i/Continuo.)
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RAMOS SOBRINHO

11, Rua Buenos Aires» 11
Teíèphone 3.043 Norte =

* o. ROUPA BRANCA PARA HOMEM wa™f CE
1[2 dúzia, rs.

blNHO

A melhor qualidade -- O menor preço — O maior sortimento

mmCinii imii'11 ii|i|ilieii.,íni ilo
FRAÇOfc (•*"•') I""''1' /¦'»¦¦'tutor iliilífiPiiiiiiifflr INS'
TANTÀNR.\MBSTH:rí.POB
i.o.MI'l.l'To Iuilo o i|ii.il*
«tior -.ll-ii' lítldO l|i»riil|iO
(llc.1, .xillii", elo.) A'\oil-

ilii 1111 pòrniinnrln A NOIVA, rim llodrlgo Silva n. MO, o cm lodM «• ipom*
íia- c jiorniiniiiliii.-íliilxiiílOOO, pelu Corroio i|500, - Amostra* gratuita».

te Mb
ACADEMIA üt C0MMÜK.10
FUNDADA EM 1902-PRAÇA QUJNZE^I)E NOVEMBRO

I T \T I f* A instituição dc Ensino Superior <lc Comntcr-
I J l\ IL//-V cio, no Rio dc Janeiro, que confere diplomasux 1 iwi m. dc (,C!|rac,0|. óiTiciul» (Lei Federal 11. 1.33o
de (j dc Janeiro de 1903).

CURSO DE FERIAS
para preparo do exame de admissão c matricula dirccla nn

segunda série do Curso Geral (dezembro a março)

m Dlnrnas e Noctwnas
ENSINO ESSENCIALMENTE PRATICO

PEÇAM PROSPECTOS

1 ilo ha nada a fazer, minha velha

1 B
RUA DO OUVIDOR

LOTERIAS E COMMISSÕES =====

12$000

E* preciso domi-
nar a multidão

elegância força
o êxito!

AS CASAS QUE MAIS VANTAGENS OFFEHECEM AOS SEUS 1 REGUEZES
mm—*

PAGAMENTOS IMMEDIATOS

Estas casas não têm filiaes

¦m-T-ff 'MmiTmMVen"'

.1 TUBERCULOSE — Esse homem pertence-me,
está cm minhas mãos.

O GÀTARRHÕ — Não lia nada a fazer, minha
velha) elle toma ALCATRÃOGUYOT.

teresse. Pura obter a cura do vossas
bronchites, cutiirrlios velhos, deliu-
xos mal cuiilailos, o a /ortiori da
lislliinii o da tísica, ó nlisoliilnmcnto
necessário exibir nas pliarmacias o
verdadeiro Alcatrão-Giiyot. Aliui de
evitar qualquer duvida, oxamiiTac o
rotulo: n do VERDADEIRO ALÇA-
11ÍÃ0- UUVOT. tòva o nome do Guyot
impresso um loiras grandes c sua
assignatura cm Ires cores: roxo,
verde, jiprniellio e de trai"'z, assim
como o endereço Lusa Frere, iq,
run lacob, Par.is.

O traiimdnlii vem a sair a 10
CENTÉSIMOS POR DIA-c cura.

I
11'ltl.l, UIIC UJIli.t HL-ljí"

O uso do Alcatiiii -C.iiynl, li-iiimló
.•in lodns as refeições á doso ilu uma
colher .Io café pia- cüpo irugua, l.asl.i
de Ia. Io para liizcr dcsap|iiircecr em
pòlico tempo a losse mais reliclilç e
pnra eiirai tanto ò defliixn mais tenaz
como a mnis inveterada hroiiclute,
Chega-so mesmo ás vezes a parulysur
e ciiini' a lisiea declarada, pois o
iilcalrãn SUílii a ilecoiiipu-ieã.i dns
tulicreiilos ilo piilinão, destruindo
us mios nncioliios, causas desta de-
coii.pbâictlu.

.Si quizorem voiuícr—vos tal ou tul
produclu om lonar ilo verdadeiro
Alcutrfio-Gujoti desconfiai, èpor in-

I' S. — As possuas que não podem acostumar-se ao gosto ila agua
de alcatrfio poderão siibstittiil-o pelas Capsulas-Cujot de ulcalrão da Xo-
riieg.i DÉ 1'IMIO MARÍTIMO PURO, tomando duas ou Iros cápsulas em
cada refeição. Obterão assim os nie=nios cIToitos salutares e unia cura cgual-
menle certa. As verdadeiras cápsulas Guyot são brancas e a assigna-
tltra Guyot eslá impressa cm prelo cm cada cápsula.

PARAMES SENNA & C.
6 Mil icttTO e hralo Pur-ant», taxativo. leporallr»
CMtnNUSIO dafUTBE.IHE, CONCF.Sf&ES. EHXAQrjECâ.*
üiglr o frasco uunll-oo uomo CHARLCt CHANTEAUD
t'.fãil Frinei-Bourfl-oli.PHHIS-g-ntf •**'• "'""t» rrunlo
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I INGÊSTA
——————————

Loteriüi da [aoltal federal

COLA NORMAL
O Curso Normal de Preparatórios, o de maior

freqüência e o de mais notável corpo docente da capital, çom
a costumada seriedade, inicia actualmente o CURSO ES-
PEG9&3. PARA A E. NORMAL, a mensalidades re-
üiíztdissimas e a cargo de distineta directora e completamente
independente do curso de rapazes. — Uruguayana 39,
I* andar. — Informações de 14 ás 19.

Companhia do Loterias Naclonaes
do Brasil

Extraeções publicas, sob a fiscnli-
sação do (inverno federal, ãs 2 1J2 e
nos Tibbiidos ás 3 horas; á rua

Visconde dc Itnboraliy u. 45

AMANHA
345 - 14'

Um 000
Por 1§400 em meios

Sabbado, 25 do corrente
A's 3 horas da tarde '

300 — 36*

1 00-.000S000

mmÊÊÊmmmmmmmmm

Unico ({uc com um
colher 1

iúlijiiiritlii ou licrcditaiia em tuilus as
nmiiilcslai'õe3. Hlieumalisnío, Ecze-
ma-, Uli'01'iis, Tiimurcs, Dores museu-
lares e ósseas, Dures de cabeça no-
cliniias, ei"., c tudas dooiu;iu rcsul-
tantos dc impurezas do sangue,
coiam-sc inlullivelmenle com o

só Irasco faz dosiípparucor quiilquòr manllostaçãò. Uma
ipús as releições. Km tudas as pliarmacias.

loi
Por 8SÜ0O, em décimos

Os pedidos de bilhetes do inte-
rior devem ser acompanhados de
mais 600 réis para o porte do Cor-
reio c dirigidos aos afientes geraes
Nazaieth & C, rua do Ouvidor
n. 94, caixa n. 817. Teloi;. LUS-
VEL c na casa F. Guimarães, Ro-
sario, 71, esquina do beco du» Can-
cellas, caixa do Correio n. 1.273

Peiipiras â purtupeza
filial ila casa Barrocas. Tel. 11.072 Norte
IUü, rua do Rosário, 105, enlre Quitanda

e Avenida
Casa matriz Telephonc l.í!!i5 Norte.

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

AMANHÃ AO ALMOÇO :
Salada dc badejo'
Uaciilliáo á biscainlia.
Carne secca assada.
«aliada com carurú.

AO JANTAlt:
Sopa ox tail.
Iiacalliáo nas brasas.
Marreco de cabidela.
Roast-becl' á ingieza,
Variedade en» legumes paulistas.
Todos os dias ostias frescas, mexi-

lliõcs o caças. ,
Vinhos superiores, chopp da Haiisca-

tica.
Manoel Fernandes Barrocas

leilão de penhores
Em 24 de Novembro de 1916

L. OONTBIGR & C.
Henry & Armando suecessores

C«5BFUND**DnEMia67

145 - Rua- Luiz de Camões 47
! Fazem leilão dos penhores

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

;<x=i!*=

Fiiz-so qualquer posliço dò
iu to com cabellos caldo?
Ponteado no salão
(Miiniciire)— Traia-

monto das unhas
Mnssiigons vilualo-

rias, nppliiaçíio
Tinluiii em cabeça
Lavagens do cabeça

a 
¦'eifumurias Unas pelos me-

lllorcs preços
Salão cxeluslvailiculo para
seiiliuias Ca-a A NOIVA,lili
ma llodrigo Silva llli, antiga
Ourives, entre Assemliéa o
SeledeSeleuiliro. TòlcphbllC

1.Q27, Central

LOTERIA
DB

S. PAULO
Oarantida pelo novcrno do

Estado

Amanha Amanha

FARINHA LÁCTEA PARA CREAN-
ÇAS-CONVALESCENTES DEBILITA-

DüS-AMAS UE LEITE

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SÉDl* EM LISBOA

Capital 12.000
FUNDADO EM 1864

contos fortes
Descontos, co

brancas e todas
as operaçõesban
carias.

Saques á vista
e a prazo sobre'
todos os paizes.Depósitos á or-
dem e a prazo ás
taxas mais vanta-
iòsas do merca-
do.

Empi'es'timj*-f#
caucionados.

Agencia na Cidade Nova-PRAÇA 11 DE JUNHO

Filial no Rio
de Janeiro, RUA
DA QUITANDA-ALFÂNDEGA

ÇjM&gsmiismsiMm^mmmWmmm^^

PELLE
As moléstias da pelle, como sejam:

einpigons, darthros, sumas, man-
clii.s da pelle, comicliòc- no corpo,
cuspas, eiiiam-se com o SABONETE
ANTl-HERl-KTlCO.

Vendo-se na pliarinacia Bragáií-
tina, rua Uruguayana li. 105.

Conserve suas roupas
LIMPAS

BENZINA TITU3
Sem rival para tirar as manchas
dos vestidos, tapetes, sedas, luvas,
etc. Vcnde-sc cm todas as phar-
macias 1$000 o vidro.

BETEILLE & COMP.
Agonies .

Caixa do Correio 1907

Leitura Portugueza
Aprendo-se a ler 0m 30 lições (de

meia hora) pela arte maravilhosa do
grande poeta lyrico João de Deus.

Vontade c inemoiià, c todos aprendem
em í)0 lições, homens, senhoras e cre-
iinçàs. Explicãdorcs : Santos Braga o Vio-
leliwBraga.*T S. 

JOSÉ' 52, 1- andar— '

j Compna-se
' 

qualquer quantidade do jóias velhas
com ou sem pedras, dc qualquer valor c
cautelas do «Monte de Soecorro»; paga-so
bem, na rua Gonçalves Uias n. 37.

Joãlheria Valentim
Teleplione 91)4 Central

lOhomeinieiDvenescel

ANTARCTICA
Recebem-se pedidos

e encommendas des*
tas aíamadas cervejas
no Deposito á rua Ria-
chuelo n. 92, (Empre-
sa de Águas Gazosas);
entregas ao do miei-
lio. Teíèphone 2361 C.

Terríveis Afíecçte Dos Olhos Curadas
Quando enfreiitaès uns olhos vermelhos, engorgltados e repe*-'

Icnle.s, o vosso Ímpeto é de evital-os.
Sabeis que existe unia nova descoberta sui-prchendcntc que torna

Sadios os olhos doentes? — uin fluido maravilhoso.

LAVOLHO
i/ue "lotará os vossos olhos do
suavidiidc o brilho? Não ha nnis
veniiclhidão, nem purgaçRo, uera
palpebras iloontins. Os olhos do-
entes e fracos ganham força e sau-
de.

LAVOLHO, descoberta de ura es-
pecialista em moléstias1 dos Or
gãos vlsuaqs, de fama mundial,
absolutiuncnto iiioffonslro aos
olhos mais sensíveis.

Vendem-se
iolas a preços baratissimos : r

rua Gonçalves Dias 37

Joãlheria Valentim
Teleplione c. P94 — Central

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

que represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELEPI |ÕNE^9?2 jjpnfE

{Aborto das 7 horas da
manhã ús 7 da noite)

J. LIBERAL & C.

iufando o suspensorio Elcctrico-Ma-
ignetico do Dr. Wilson. Cura iiifal-
Siivcí o ahsolutamcntc ccrla dos OR-
GaOS cnlraquocidos por uma moci-
dado desregrada ou uma velhice
prematura.

DEPOSITÁRIOS
MERINO & C.

RUA DO OUVIDOR. 103-Rio
. . Remetteni-se catálogos deste

apparelho.
Paulo:

Representante cm São

JANUÁRIO LOUREIRO
RUA 15 DE NOVEMBRO n. 7

4o:ogq Sooo
Por 3$600

Bilhetes á venda em todas
as casis lotericas.

A NOTRE-DME DE PARIS
Qranâes saldos gm toâas as

secçôss a preços sesn prece-
dentes.
O.Iicina â3 costuma e tallleu?

poar ü& iies

ía=

—Adolpho Vasconcellos—-

RUA DA QUITANDA 27
*-»

DtNTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião ilcnlis-

ta pela Faculdade dc Medicina do Rio
de Janeiro, com longa pratica. Traba-
Ihos garantidos. Consultas diariamente.
Consultório, .-ua da Quitanda u. 48.

Mecânica
Officina montada moderna-

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

82.Ií

ALTA NOVIDADE

Folhinhas e Blocks
para -19-17

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

BENZOIN
Para o einhellczarncnto do rosto c |das mãos; relresca |

a pcllo irriiada pela navalha I
Vidro 4Sooo. Pelo Correio

SSooo
Perfumaria Orlando Rangel

Gran Bar e Rotísserie
PROGRESSE

Largo di S. Francisco de Paula, 44
Teleplione 3.814 Norle

.JOSÉ MIGUE1Z DOMINGUES
O mais confortável salão.
Primorosa cozinha.
A primeira casa que possuo um fogão

Modelo para releições rápidas.
Serviço especial de ceias e

canja ás 22 horas.
Menu :

AMANHÃ AO ALMOÇO:
Salada de anchovis á hespa-

nliola, papas á transmontaná,
cassolet ao Progresse, peixa-
das á poveira.

AO JANTAR :
Perna de vitella á americana,

frango á marengo, ignoques -í
italiana, ostras frescas, legu-
mes paulistas.

Succulenta garrafeira

HOTEL AVENIDA
O maior e mnis importante do
Brasil. Occupuiido a melhor si-

tuacno da
Avenida Rio Branco

Servido-por elevadores electricos.
Freqüência annual de 2Ü.UUÜ clieu-
ss. Diária completa, a partir de

10S0Ü0.
End. Teleg. -- AVENIDA

ilio Dlí .lANKIM'.

CAFÉ' SANTA RITA

Itua do Acie n. 81. Teièpiiohe UM Norte
e rua Marechal Floriano, 22, Teleplione
1.218 Norto.

Vendem-se
Jóias a preços baratissimos

Na Avenida Rio Branco, 137
(Junto ao Odeon) a

•——-

Teleph. 1179 Central

Nao se Ufindam!
Com os preparados para -1

pelle. Usem sóa PEItOLINA ESMAL-
TE, unico que adquire c conserva
a bojlcza da cutis. Approvado peloInstituto do üèlleza de Paris e pre-iniadi) pela Exposição do Milano. Pre-
ço 3$000.
Encontra-se á venda em todas as

perlünmrias aqui e cm S. Paulo.
DBPÍT SETEMBRO 189

-CAMPESTRE-
Ourives 37. Tel. 2.666 Norte

Amanhã
AO ALMOÇO*.

Tripas á hesnanliolu.
Mocotó á portúguez.!.
Arriz tle- lonio cm canoa.

AO JANTAR:
Suculenla perna de poico.
Frango íi Ina-ilcira.
Ciiuit-aii-pot.
Todos os dias canja', papas.
Unas peixadas c liacalliuaila;.
Sardinhas frescas. Ostras cruas.
Poscailníhas, liadejctcs.
Camarões torrados.
PROVEM O DELICIOSO VINHO BRANCA

EM BOTIJA.
Preços do costume

ESTÔMAGO, FIliADO E INTESTINOS
Digestões difficeis, azia, gastrites;

entcriles, prisão dc ventre, máo liali-
to, dilr e peso no estpiiiiigiij vômitos,
dóres dc caheçíij cufnni-so com o
Elixir cupcplico do prol'. Dr. lienicio
de Abreu. A' venda nas hòas phar-
macias e drogarias do Rio e dos Es-
lados. — Deposito — 10, ltuu Io de
Março, 10. — Rio.

Curso de tlauta
Agenor Bens, primeiro

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

Curso de preparatórios
Mensalidade., • ••••*.( 2S"pOOO

Professores do Pedro II; obteve nos exa-
mes do anno passado I2i approvações.
Nenhum dos seus alumnos foi reprovado.
Rua Sute do Setembro n 101, 1 and t.

A Syphilis vencida por pouco di-
nheiro pelo novo produeto

franecz

MANCEOL
So lição estável, eslr.iilisanto o
jiíjcultivòl de Noosalvarsiin, oxpe-
riiiioiitada com suecesso nos lios-
pitaos S. Louis, Beaíijiin o oulros

do Paris é Buenos Aiics

CASA URICH
41, Rtta Sete de Setembro- 41

Tem sempre salames, mprtiídòllas, lin-
gnas dcluiiiailas o todos os frios do Bar-
haccnit o Pctropolis, das melhores qua-
lidados.

Saborosos almoços, jniitarcs e cüíiií
feitas pela cozinheira viciiííonso. Todas
a< terças, quintas o sabbados, o celebro
«Strudel de maçfisí, especialidade vien-
rioriso, Chopp da Bi aluna a 1100
róis.

Edmundo Urich.ex-socio ria
Casa Assembléa

A Mala Cliinezn, á run do Lavrailin
n. 01, é a casa que mais bárnifl .vende,
visto o grande sOrlirnehtò que lem; chama
a atteiiçàõ dos sèúliores viajantes.

CABARET RESTAURANT DO
CLUB DOS POLÍTICOS

RUA DO PASSEIO N. 78
O mais chie e elegante desta capital—

Rendcz-voiis dn elite carioca.
CONFORTO, LUXO, ARTEj BELLEZA

A' vcudn, com conta-gotas, nus'Pharmacias, Drogarias e casas com-
^.anerciacs.
3":0ninado & Cia., Drogaria PachccOjAraújo Freitas & Cia., Blo <*U Janeim'A

HOJE HOJE
A's 11 horas em ponto

20—11—010
INEGUALAVEL suecesso da t troupe »

de artistas sob a direcção do elegante ca-
baretior brasileiro (.unico no gcnero)JULIO
MORAES.

FERNANDA BRIAND, cantora í V0».
LA FL0RY, cantora italo-fianceza
OLGA BRANDINI, estrclla italiana.
ANITA BOSCHBTTI, exceiilrica italiana.
NINON PERLOR, cnnlorii franecza.
Estréa de MARCELLE NERIS, cantora

franceza.
Todos estes artistas são contratados ox-

cltisivamenle pela empresa A. PARISI & C.
Orchestra do tziganos sob a direcção

do popular nuiostro PICKMANN.
Brcvemonte - GRANDES NOVIDADES

a chegarem 4o 8. Paulo. Surpresa»^

THEATRO REPUBLICA I Clnema-Theatro S. José
Empresa OLIVEIRA & C.

ÚLTIMOS ESPECTACULOS div grandecompanhia italiana de opereta CARAMBA-
SCOGNAMIGLIO.
HOJE: =ZH0JE

A's 8 3/4—iú' recita de assignatura
Festa artislica do notavol maestro Cav

VIN1.ENZ0 BELLEZZA
ÚNICA representação da deliciosa obra

ciuijica cm tres actos, de Leoncavallo (au-tor da opera-OS PALHAÇOS

MALBRVCK
Toma pattc toda a companhia; Os

prlncipacs papais pelos artistas MARIA
IVANISI, GIUSEPPB PASQUIM e LUIG1
GONSALVO.

Deslumbrante e riquíssima montagem
Grauite concerto, a grande orchestra,

sob a direcção do maestro Cav. VINCENZO
BELLEZZA.

A svmpbonia da opera do Carlos Go-
mes-0 GUARANY: a)-Gavottc-Trcchos
característicos (para instrumento de corda)—II. BEN1TO. b)-Maroha turlarâ (para
grande orchestra)-!!. BEN1TO.

'; Empresa Paschoal Segrcto

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

HÒJE-20 do novembro dc 1910-IIOJE
Tros sessões - A's 7, 83/4 e 10 1/2
II», ii' o 13» representações da ma-

gnifica revista cm dous actos, sete qua-
dros e duas apothcoses, original, dc Can-
didú de Castro e Odnvaldo Vianna, mu-
sica dos maestros Felippe Duarte e Ro-
berto Soriano

DA' CA' O PE'
Exiio extraordinário do quadro — ZA-

LA-MORT.
Brilbante desempenho de toda a com-

panhia.
A maior victoria do theatro popular l
Oi cspoclacUlos oomcçnm pela exhi-

bicão do filma oincmatograplilcos.
¦»¦?.->. —

Amanha € toda* as noites — DA' Ca'
O Pi-1.

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO —

a Tournée » Crcmilda d'0liveira
HOJE—2 comédias ile enorme exilo—HOJE

Festival artistico do actor ANTÔNIO
SERRA.

Primeira sessão, ãs 7 3/i
êrm, *m m i wk

Bocard  ANTÔNIO SERRA
O papel de Tricoche obsequiosamenle

desempenhado nclo actor João Barbosa.
Segunda sessão, ás 9 3/1

Correia  ANTÔNIO SERRA
Únicas representações das duas come-

dias quo maior suecesso alcançaram du-
rante a temporada.

Amanhã, âs 7 3/4 e 9 3/4-Sensacio-
nal espectaculo.

Sexta-feira, 24, primeira representação
da querida opereta—A DUQUEZA 1)0
DAI. TABARIN. Protagonista, CREMILDA
D'0LIVE1RA. Estreados artistas ADRIANA
DE NORONHA c SALLES HIVKIRO. Lts-
lumbranta monlagem.

THEATRO CARLOS GOMES
Companliia do Edcn-Tlicalio, dc Lisboa

Empresa Teixeira Marques — Gerencia
dc A Gorjào

HOJE HOJE
ESPECTACULO COMPLETO—A's 81/-2

da noite
Festa artística da actriz MARY S.OLLER

A represcnliição da peça em uni acto,
cm verso, dc Júlio Dantas
A CEIA DOS CARDEAES

Interpretada por CARLOS LEAL, IIEN-
RIQUE ALVES c JAVME SILVA.

Primeira e única representação da co-media cm um acto, em verso, do Sr. Fe-
lin to dc Almeida

O DEFUNTO
Helena, MED1NA DE SOUZA ; Igncz,

SARAI1 MEDEIROS : Virgílio, HENRIQUE
ALA ES.
Grandioso intermédio pelos artistas DER-

THE BARON, MEDINA DE SOUZA, MARY
SOLLER, HENRIQUE ALVES o outros.

A inlcrossanti! revista
DQMIINQ' cSfts-
ÍIaT«joÍosjl\X

--MifiMiiiimim CT-ta-jgiaa

CABARET RIÍSTAIJIIANT DO
CLUB MOZART

A elciiante tiónhonniè.re da rua Chile, 31
HOJE, as 0 horas — Colossal suecosst»

do nrogramiiia dc artistas sob a diic»
cção do arislocralico cabarelicr GIUS*
TINO MINERVINI, cômico moderno, a
mais querido da elite carioca.

Tríumpbãl suecesso da estrella ila-
liana I.A SILIANA..

II jo, todos ao Mozart. Nlnsuem fallcj.
Monumental estréa—I.A BELLA A.MA-

LIA, couplctista hospiinholn.
Programma:

ITÁLIA FRINE, canlaiile ilaliana.
U BELLA SILIANA, estrella italiana.
G. e M. MINERVINI, no novo repertório
LA IBÉRIA, daiisariiia hespanhola.
VISCONDE AUELARDO, celebre vcil-

triloquo.
LA CARMELITA, dansarhia á traiisfói>

inação.
L.i AMAI.IA, couplctista liespanhola.
RAUL, fadista portúguez.
R0S1TA, cahçonelisla hcspanhõlii.
Orchestra de tziganos, snb a iliroccãd

do prolessor brasileiro ERNESTO NlillY.
Na semana, outras estrétisdo l« òrileir-,
Grandioso êxito d.i soilila de Frou-FroÜ

da DUÇHESSA DEL BAL TABARIN pelacelebre cantante lyrlca ITÁLIA FRINE.

A _jfe.i__


