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Ao oauoao da expulsão doa
ministroo teuto-turoo-

búlgaro

Si lia aceusação que se possa lazer com
liitçirri justiça no governo iictiinl é a de
/iiio ter toiiiaito até ngora a menor pròviden-
cia tendente u altenuar a carestla, da vida
cm todo o paiz e especialmente no llio de
.liinçirb c em outros centros de população
densa.

Ilcin sabemos (|ue escrúpulos conslilucio-
Unes podem ser apontados como justificativa
«In inércia do governo, 

' Mas é preciso não
nos esquecermos de que poderia encontrar-
se um meio de se chegar ao resultado (lese-
jatlò sem ferir os preceitos da Constituição,
«•nino se lem encontrado parn a satisfação de
outras necessidades e até do simples ca-
J.rii hos.

A anormalidade dn situação exigia e exige
«iue medidas de certa energia sejam toma-
das liara proteger a população, quanto pos-
sivel, contra o encareeimento dos artigos de.
maior necessidade, encareeimento nem sem-
pre determinado pela escassez da mercado-
ria, mas muitas vezes pela especulação com-
inérciaI, que se aproveita do momento para
« conquista de largos lucros.

15' o que, segundo informações que hauri-
mos em fonte fidedigna, so está passando
«rom o assucar, cuja exportação, sem limite
fixado previamente, produzirá dentro em
pouco grande subida nos preços desse arti-
go, como está sueceilendo com a carne verde.
Para isso, dizem as informações que colhe-
mos, formou-se uma espécie dc syndicato,
«Ide age não só aqui como em Buenos Aires
aqui retendo o mais possivel o proilucto, Ia
fazendo umn campanha tenaz, em nome das
classes proletárias, pnra a isenção de direi-
1os sobre a importação do nosso assucar.
¦Desse modo, 'conseguindo exportar numero
de suecas maior do que o razoável, desfal-
«ar-se-á o "stoclc" ' 

necessário ao consumo
interno, o que elevará os preços a limites
«me permittirão lucros verdadeiramente for-¦ínidayeis.

Kssa denuncia, mie levamos no conheci-

mento do governo; na esperança de que este
aproveite o luiiccioiianieiito do Congresso
para a addpção de medidas extraordinárias,
cabíveis no momento; rçfere-sc a toda a sa-
frn de assucar de Campos e Pernambuco.
Vejamos, poréin, qual é a situação actual,
já de si premente.

Os preços dos atacadistas, segundo as cn-
lações olíiciaes, são actualmente: branco
crystal, (itlü ríis; 3" sorte, «10; 2" jacto, õtíO
crystal amarello, 540 ; mascavinbo, 520 ;
mascavo, 400. Vê-se que esses preços já são
muito elevados; si a especulação não tiver
um freio qualquer, elles chegarão, porém, a
limites que excederão a qualquer expectati-
va. E o que mais impressiona é que grandes"stochs" estão sendo retidos desde já. Ii'
assim quc, só na Cantareira, ba 115.000
saccos; nos Armazéns Geraes, 72.000. Quer
isso dizer que, de 292.377 saccos, que é o
total «Ia importação renlisada até hoje, ape-
nas 105.000 cslão disponíveis e soffrendo
a' constante diminuição produzida pelo con-
sumo.

Einquanto isso, as exportações vão se sue-
cedendo. Só hontem, por exemplo, foi fe-
cliado um negocio para 70.000 saccos, que
se destinam ao Rio da Prata.

E' natural, justificável e até inevitável
que o Brasil se aproveite das circumstan-
cias do momento para augmentar a cifra de
sua exportação. Ninguém mais do que nós
applaude esse desenvolvimento do nosso
commercio exterior. E' necessário, poréin,
quc excessos creados pela ganância não crêem
para o interior do paiz uma situação que
sc pôde tornar insupportavel. A circumstan-
cia do nosso afastamento da guerra não jus-
tifica a falta de providencias que impidam,
pelo menos até certo ponto, as explorações
prejudiciaes á collcctividnde. Não estamos
na guerra, mas sòffrcmòs-lhé muitas de suas
cruéis conseqüências. E tanto basta para
que os poderes executivo e legislativo lan-
cem as suas vistas para tão grave assumpto.

0 governo de Athenas recusa, cm principio,
entregar aos alliados o armamento e as

munições do Exercito grego
NCVA YORK, 21 (A NOITE) - Nem cm

Londres, nem cm Paris, nem cm Allicna»,
sc conseguiu ainda saber ao certo quaes os
termos da nota qne o almirante Du Fournui,
couii*i,indnntc da esquadra aliiada do Ale-
ditcrraiico, entregou no dia 17 do corrente
ao governo dc Athenas.

Sabe-se apenus, com precisão, que nesfa
nota os governos da «Entenie» exigem a
entrega do armamento c munições do Exer-
cito grego. Sabe-se cgualmente que pedem
a retirada dos ministros da Allemanlia, Ans-
tria-Hungria, Bulgária c Turquia e dos con-
sules desses paizes cm toda a Grécia. Mas
suppõc-se "haver ainda outros pedidos, egual-
mente dc grande importância.

Os alliados justificam esses pedidos com
a necessidade de garantirem as suas ior-
ças que operam na Macedonia. Quanto .1 re-
tirada dos ministros do grupo germânicocila torna-se necessária porque elles, com o
consentimento tácito das altas autoridades
gregas, se entregavam á* espionagem mais
desenfreada a favor dos seus paizes. Ciiam
o caso do addido naval á íegação da Al-
lemanha, em Athenas que, com conheci-
mento das autoridades gregas, fazia escan-
dalosa espionagem nas próprias repartições
publicas; devassando documentos dc toda
a natureza e enviando para Berlim informa-
ções relativas ú situação dos exércitos aí-
liados na Macedonia, informações essas co-
lhídas nos relatórios das autoridades civis
e militares gregas. ^*

Em Londres diz-se que o praso dado
pelos governos alliados ü Grécia para res-
ponder a essa nota termina hoie, de tarde.
A nota tem todo o caracter de um «ultima-
(uni» e o almirante Du Fournet declara que
fala em nome de todos os governos allia-
dos.

O conselho de ministros grego foi con-
voendo para hontem de noite e reuniu-se
Is 21 horas sob a presidência do rei. Assis-*

tiam lambem outras personalidades, induin-
dc o presidente da D.^la c diversos antigos1
ministros, além de varios generaes c almi-
tantes. A's 23 horas, quando foi expedido
de Athenas o ultimo despacho, ainda o
conselho estava reunido.

I iiiÉü Ia Ma

ASSIONATUIUS ^^
Pof """-iiiiTnnii mima 36100(1'
Por MaaitM..,.M~».Mt.M««t«*M«» 141008*

Nt7aUehOAVUr.no IOO Ha»IS

O iuuilciitu ocorrido com um vanor iu»
kw. na Bahia, está feliamente oHiarecido
«li» um modo que mio drixa marjvm d quul»
quer rmentiincnto. De umis hoje, a UftiU»ritfito doa reprexonluntci» dns compunhiun
liiglivn-, pOo (ermo uo boato de boicotai* m
«iuo ne ripalliara.

O ca/.«> foi simples, lim certo vapor in-
alce explodiu iiiiiii bomba. O fato não «Ul-•xon du ler gravidade, embora nilo tivr.io
todas us ciiiiseiiueiiciuH que poderiam advir
Uo* um» ocurrcnela dessa ordem.

O comandante i|<> vapor verificou quo A
cxnlnxiio sc prodiixli-n em cnrgns embiircnlno
nn Hnlna c, por isso, ns autoridades liigl«*»ns
r-1'illr..m a«» governo daquele Estado que *.e
(icupiiMie com a iMiiiioíu «Io crime.

Kssii rcquizieüò nüo foi talvez muito re-
Sular na forma; mas a verdade é quo o Mi-
nisterio «Io Exterior, hu lurguissimos anos,
«tesric. muito antes do Sr. Lauro MúlJer,sempre admitiu quc os diplomatas cstivu-
jçiros tratassem diretamente, com us auto-
ridades próprias; certos ucgoclos que os in-
tcrcstiíivum.

Em todo eazo, feito a rcquiziciio, o i:o-
verno du Bahia achou que nada llie cnm-
i*'i«. providenciar, porque o crime ocorríri
em alio mar, cm águas neutras o território
ingiez.

Essa interpretação não é lalvez prodljiò-••¦a de correção, porque, si as conseqüências
do ato ocorreram cm alto mar, o ato erlml-
nozo essencial, quc foi o depozlto da bom-
).a na carregação, passou-se em um navio
mercante dentro do porto da llahia.

O ministro ingiez disse enlão «iue. diante
disso, não lhe ern mais licito considerar
.'.quele porto como muito seguro e o boato
se espalhou de (pie as companhias dc nave-
gíicflo i 11 in hoicotar a Bahia.

O boato está desmentido. 1**\ porém, im-
possivel,deixai* de reconhecer que o niinis-'.ro ingiez linha inteira razão. A questão
não é dc patriotismo, mas de bom sento.

Figurem «pie haja nesta cidade uma rua
em que alguns garotos se divirtam a meter
nos bolsos dos tranzeuntes bambus èsplòzi-
vas. Essas bombas não explodem imediata-
mcnle; O eazo só ocorre, quando o trauzeiin-
te está muilo lonje.

Kle volta, «jiieixa-se e a autoridade poli-
ciai da "zona"- lhe diz que sente muito;
mas, como a explozão sc produziu em ou-
(fa delegacia', nada pode fazer ca ''.ra os cri-
nJuozos. Acha alguém «pie a rua, cm (,ue
sb- produzem esses fatos, é um lugar seguro'.'
Farece evidente que não.

O que, porém, de melhor se deve tirnr
t/c:,se incidente é a lembrança da emoção
qne ele cauzoii.

Ele prova como é absurdo o ponto dc. vista
(los «pie vivem a pedir (|ii(i imitemos a ;...;-
liliea dos Estados-Unidos, no tocante aos
paizes europeus. A simples boicolajcm (!n
porto da Bahia já seria uma tremenda P' '¦'-
tUrbação para a vida econômica, não só ei;:-
«!ii(.'le listado como do resto do Brazil. I*'i-
í:urein, portanto, o que Seria si essa boico-
j,'!"'-'''— tão faeil de fazer — se estendesse
np Brasil inteiro ?

Os nossos germanófilôs — confessos ou
disfarçados — supri r-nos-iam de outros
meios dc navegação ?

Medeiros e Albuquerque

A ultima photographia
de Verdun

•**-*1*-*-*1*-*-1*-*-***-**1''*'*'*'*1-»-*-*^^ ,

A bordo (/.) Aniazon passou honlem orlo
nosso )mrlo n nosso eolleiia .Sr. Lèon lin-
senuttiti, direcior dc. LI Ordeii, jornal tine
se publica cm Buenos Aires. O Sr. Letm
Ròsenvald. que uisiloii, poucos dias tm-
les de vtirtir, o eanipo dc batalha de Ver-
tina, forneceu aentilmenlé a um dos nos-
soa companheiros esta pliolõijraphiu, mieè a iillima phototjraphia tirada em Ver-

,ctòr tio Daily

tlun. /*."' unia nista tio centro da cidade, e.
por ella se pôde ver a (/ne fieda reduzida
Verdun. Apenas, ao [lindo, mal se per-
c.cbe unia torre — única tt.umt ainda tle .
pé em Verdun. Xa pholóijrdphiu liCem-se:
ao centro, o generul Dnbols; camniundan-
le. do sector; de pé, sobre us rui nus, o Sr.
Lèon lioseiiúuld, tendo a seu Indo lord
Barcluu, c na tua frente, sentado, o dire-

Express, de Londres
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O thainjar» offerccidoaa Aero Club Brasileiro por Santos Dumont para a escola
dc aviação náutica, e construído na praia da Saudade. Terminada di/órã d sua

construcçào, será em breve entregue sblcmnemente

Umagrandeoperação
sobre o café

D Sr. ministro da Fazenda
contesta formalmente

a noticia
Foi hoje publicado que o governo fe-

Hera! está sendo trabalhado pela politica
paulista e está prestes a realisar uma larga
operação com o café, empregando para isso
cs 150:0008 que restam da emissão atitori-
sada. Tal noticia levou-nos a procurar esta
manhã o Sr. ministro da Fazenda.

Recebidos immetliatamentc pelo Sr. Dr.
Pand.iá Calogeras, tivemos de S. Ex. for-
mal desmentido á noticia.

O titular da Fazenda disse-nos, textual-
Incute:

— Não ha absolutamente visos de ver-'dade nessa noticia. Demais, acerescentou S.
Ex., o momento é inopportuno a cogitar-se
de assumpto de tal natureza.

1 mm*. ¦—-
A exportação de vinhos do

Porto para a Dinamarca
' LISBOA, 21 (A. A.) - O governo, àt-
tendendo aos pedidos do alto commercio e
Uos produetores, autorisou a exportação dos
vinhos do Porto para a Dinamarca.

1 "¦—a» .

.UM FACTO DOLOROSO EA1 S. .PAULO

Matou a irmã sem
querer

' WOTTA PAES, 20 (Serviço especial da
V NOITE) — Falleceu hoje a senhorita
iuplirosiiia Pires, de 18 annos de edade,
isidente na fazenda Santa Thereza, cie pro-
ifiedacfe do Sr. José Ribeiro Motta Sobrinho,
í morte da senhorita Euphrosina foi causada
ior uni Hro dc garrucha disparado por seu
Jmão Virgílio Pires, quando vereficava si
aúçlla arma estava ou não carregada. A
fila attingiu a infeliz senhorita na oavicula¦"(juercia.

Cavallos de aluguel
«7m mineiro que veiu ao Rio «fe Janeiro

pela primeira vez antes dos bondes electri-
cos, perguntado na volta qual fora a cousa
que mais o havia impressionado na capital,
respondeu que os burros gordos.

De faeto, um burro roliço ou um cauallo
com um rego no fio do lombo não são fa-ceis de encontrar nas regiões montanhosas,
onde o serviço de transportar gente e outras
cargas por morros a pique e mãos caminhos
não deixa aos pobres animaes opporlunidade
de engordar.

Os cavallos de aluguel, principalmente,
nunca apresentam um caso único de obesi-
dade. A sua magreza profissional c clássica.

Não transgridem essa regra, antes a con-
firmam invariavelmente, os animaes que nas
estações de águas se alugam aos veranistas
para passeios. .

Em X... (Tanto pôde ser Caxambú, como
S. Lourenço, Cambuquira, Lamburu ou Cal-
das). Na estação aquática de X....ha dous
alngadores de animaes quc se detestam mu-
tuamente. Essa rivalidade não guarda os li-
mites da conveniência, e, como moram em
frente um do oulro, a opporlunidade de pi-cuinhas reciprocas não lhes falia.

Ambos têm na frente da casa laboletas do
mesmo tamanho com o mesmo letreiro:

ALUGA-SE ANIMAES

feito em letras eguaes, peto mesmo pintor,
que, pelos modos, não era especialista em
grammatica.

Uma oez um dellcs pendurou na porta um
grande pedaço de papelão escripto : C

Meus cavallos não precisam de chicote
para andar.

-Era uma insinuação e uma indirecla ao
rival da frente, cujos animaes não eram, dc
faeto, gõnlos nem fortes, para não infringi-
rem a regra. Mas sua victoria foi ephemera.
No dia seguinte o letreiro, què dormira do
lado de fora da porta, amanheceu acerescen-
tado :• --::¦.-"

"E* verdade. Basta o vento para empur-
rar elles."

O papelão foi rciirado. Talvez por causa
do erro dé grammatica..t

fi.

Aspirantes da Armada ar-
gentina a bordo de navios

norte americanos
BUENOS AIRES, 21 (A. A.) — O go-verno argentino solicitou dos Estados Uni-

dos da America do Norte a necessária li-
cença para serem admittidos a bordo dos
navios de guerra desta ultima nação, dez
aspirantes da Marinha argentina para se
aperfeiçoarem nos seus estudos.¦ mm* ¦ —'
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Io— Si houvesse justiça nesta terra, aquel-le sujeito «iue ali vae, repimpa-do no nu tomo-

vel, estaria a esta hora mi*, cadeia,, Saiu do
ííoverii.i.jiodre deríco... ' "''

2"— Entretanto, aquelle oulro foi uma rc-finadissinia besta; Esteve no poder lautotempo e não soube eueher-M. Burrol Aêqm,
quasi vive de «molas...

No sul de Minas protesta-

PASSA QUATRO, 20 (Serviço especial da
A NOITE) — Com extraordinária coneorren-
cia; realisou-se, no salão da Câmara Muiiiei-
pai, uma reunião de commerciantes, • lavra-
dores e exportadores de fumo. Foram (Uri-'«idos telegrammas de protesto contra o pio-
jecto «io monopólio aos Srs. presidentes da
Republica e do Eslado e ás associações com-
merciaes de todo o Brasil. Foram lidos na
reunião numerosos protestos <le adliesão de
todas as localidades produetoras do sul do
Estado. '.'.:.

Sei que o commercio daqui convidará o
das demais localidades-do Estado para um
protesto coíiectivo 'Cotftra o projecto Al-
cindo. •

Reina firande agitação no 'seio do com-
mcrcio c da lavoura.

Recebemos de Passo Quatro, Minas, o tele-
gramma abaixo, datado de honlem:

"Rcprescntanfes do conimerciò de . fumo
desta Izona, protestamos, vehemcntemei.le,
«oniraí o projecto Alcindo, do monopólio
odioso, :inconstilucional, descabido, que neiir-
retarâ. a ruína e entravará o progressodesta região. Confiamos no elevado critério
do_Ejtmo. Sr. Dr. Wencesláo Braz, na defe-
sa dós.-.d^rpitos do commercio.

Apoiam.1*' nosso protesto quasi todos os
lavrádoíes de fumo das différenlcs zonas

;do sul de.iJWinas. O monopólio, lisphyxiã.hdo
a prodíícção, representa a ruinn econômica
de Ifída a região sul. — Santos & C.'„ Caia-
cio!tt'& Sobrinho, Almeida & Moraes, R. Per-¦roiie & Irmão, Herculatio Caetano & Coutinho,•Luiz^Pe.rróne, João Benedictò da Silva & C,
Rabéllov.-$.Colly, Gastão Jardim & C. j; Egy-
«lio Bonaiji.", t

PHRASES SINISTRAS QUE SÃO
DESOLADORES ESTRI-

BILHOS
Os tilulos alarmantes quo precedem o

nosso com meu Ia rio são, antes de tudo, a
fiel expressão tia verdade, si por a,caso não
mente a palavra official do ultimo Boletim
Dcmogrnplio-Sáiiitario, referente ao inez de
julho passado c agora distribuído':

Está ainda em foco muito intenso o mo-
vimenlo scienlifico operado em rodas de cli-
nicòs afiiniados, do qual fizemos larga di-
vulgação, através dc entrevistas importantes
sobre o eslado sanitário dos sertões brási-
leiros, proclamados em situação de verda-
deira calamidade, accesso franco á degene-
ração do liabitanle do nosso solo.

Observamos, agora, a mortandade no Rio
pela;i cifras aceusadoras de moléstias conla-
giosas ! Era exaetamente um confronto, at-
tendendo especialmente á palavra do Dr. Car-
los Seidl, direcior de Saúde Publica quandofalámos a S. S. sobre aquelle problema sa-
hilário'.

Infelizmente — disse-nos, então, S. S. —
só a Capital da Republica e "a de dous ou
tres Estados tèm* saneamento "real; 

quandoesle devia existir cm todas as cidades do
Brasil !

E, apezar de tudo, a estatística demogra-
plio-sanitaria dá para um mez (o tle julho)
a mortandade, por moléstias transmissíveis,
de 451 pessoas, das quaes 374 victiinadãs
pela tuberculose I

Este estado doloroso em que sa encontra
a Capital da Republica, já perdura, entretan-
to, de algum tempo a esta parte.

Sob o mesmo ponto de vista, já ò Dr. Car-
los Maxiniiliano,' ministro «lu Justiça," im-
primira o tom alarmante,, dizendo no seu
relatório do anno dò 1915:"A tuberculose é o maior flagello desta
cidade. Mata um habitante dc duas em duas
horas e concorre eom a porcentagem animal
de ^4,01 óbitos por' 1.000 habitantes.'?

Em 191"í, só pela tuberculose pulmonarforam victiinadãs ¦4.233 pessoas I E no mez
de julho a tuberculose .fez. mais victimas do
que no mez anterior, unia;; mesino, de duas
cm duas horas. O quadro a seguir mostra
a comparação da mortandade por moléstias
transmissíveis' num total de 451 no mez de
julho, contra as cifras do mez anterior :

teísiíitfisfo
p

sgsesls*.! para ft NOITE)
Buenos Aires, novembro. í

Os ''typós 
da rua"! Interessante e inesgu,.

lavei thema..; Sejam metrópoles e se cha-
mem Paris ou Berlim ou sejam ignoradas ai-
deias anoiiynias, aqucllas e estas tèm, todas,
os seus "typos (Ia rua"; uns, ellas viram nasr
cer e verão morrer; de outros, ellas ignoram

I o passado, mas ainda assim verão o fi dà

f -te j
1 m/l

w - j

maior parle, po»
lém, ellas ignu»
ram tudo: o nas»
si mento", o que já
foram, o (|ue são,
pura onde vão.. .*
como elles pro-
pi*ios o ignoram,
locados sempre,
cada um, por sua
sina...

.\ssiiu. Buenos
Aires, como o Rio
«te Janeiro, tam-
bem tem os seus;
cada qual mais
curioso, cada qual
mais extravagante.

*" * .Muito erean»
ça ainda, nu edade
em que os outros
meninos só pen-

brincar:»

Julho Junho
Varíola..;.*,- .... .........' 12
Sarampo ....... • - ' 

;¦
Coqueluche  ....• .... 4' ']')
Diphteria .- .... ;...¦ ' 2
Crotij)  1 3
Gnppe ... ...i: • -24 49
Fehre typhoidè.'. "..'.'.;..¦ (5 .10
Dysenteria.  ......... " 7 lli
Lepra  ........•...'.• 0 . 1
Paludisnío. ;.;. ¦.... ... .¦ ' 

34 
23

TUBERCULOSE.. ....- ..... 374 t51

Um festival ao poeta "Alma
;$g,\ j Fuerte"

¦BUfNOS AIRES, 21" (A. A.) - Os con»
sules" das nações aluadas, residentes na ei-dade .tle La, -Plata, estão brganisando urafestiyal em homenagem ao poeta.argentiiioPedro Palácios, mais conhecido pelo seu
pseudonymo de «Alma Fucrtc», autor da«Apostrophe», conlra 0 i»atr*dot da Alie-
muantu

Como se vè, pelo quadro acima, oflicial,
ha uni, decréscimo pequeno na estatística de
outras moléstias transmissíveis, exéeptò k
tuberculose, quc vem acerescida, sendo de
29,47 ui'' 11 média da mortal idade.

A mortalidade geral foi de 1.530, o quedá um eoefficiéutò de 49,35 óbitos por dia.
A diphteria, qüe apparece no quadro com

a pequena cifra «le 1 e 2, no mez cornente
está grassando assustadoramente, sendo o
seu resultado para o boletim, talvez, uma
sitrpreza, era comparação.

Ha oulro ponto de saneamento da cidade
enrecedor dc 

*uiri 
fundo reparo: — a mor-

tandade por affecçõcs do apparelho diges.ti-
vo, prpduçto da criminosa incúria dos pode-res municipaes sobre a venda de alimentos,
victimamlo assim 228 pessoas em jnlho, das
quaes 139 eram creanças, sempre persegui-da pelos venenosos doces de laboleiros c ou-
trás giilndiccs ! . ~

Só .1 febre aniarella, graças a Deus; não
deu ar de sua presença. Também, que se con-serve ausente, por todos os séculos...

Deante, pois, dos dados quc ahi ficam, da-
dos otticiaes, muita razão ha para1 a reflexão:-r-si o lirnsil "é um iiumenso hospital, miopinião dos doutos, a Capilal da Republicae o irinladouro da tuberculose c de outrasmoléstias transmissíveis.

A reducçSò do consumo de
luz á população lisboeta
LISBOA, 21 (A. A.) - As companhiascio gaz e da electricidade desta capital so-licitaram do ííovcrno autorisacão para reclu-cção do consumo de luz á população, devidoá grande difficuldacle com que 

"lutam 
para•abastecer dc carvlo suas oírlcinas-, .

sam cm
conheceu a reali-
dade (Ia vida, seus
pães fizeram delle
— qm* contava
pouco mais dc um
lustro de existen-
cia ! — 11111 vende-
dor de jornaes1
Instrucção '.' A es-
cola ila rua lh'a
daria... Carinhos ?
Luxo de ricos...]
E"E1 Pequeno Pa-
linador", então
ánonyhío como os

outros Infelizes de quem o.s pães fizeram ou-
tros tantos "diareros", começou de vender o»
jornaes que lhe entregavam.

"La Nacion"! "La Prensa"! apregoavam
aquelles minúsculos pulmões, onde corria
um-sangue pobre e cheio de "micróbios 

respi.
rados no pó das "calles"... -.<

Mas, havia uma "cousa" divertida: tomax
o bonde cm movimento;1.! E oniquanto me-
drogas*-* mamas e alleniãs criadas faziam' oelectrico perder um ror dc tempo, que ellas
tomavam: para subir ou baixai* lerdos mciii-
nos bem tratados, elle já quási 

'.* íomava ' '»
"trativia" quando "este" ia "a nove"!...

Assim esteve dons ou tres annos. Infelizt
Um dia, na.esquina Cordòbii e .Monlevidéo,
aeonteeeu-lhe uni desastre... Rente ás nade-
gas, já no hospital, niiípularam-lhc as pernas!Pernas ?! aquella pasta de ossos, carnes, tra-*
pos, sangue c terra...

Quando voltou a si, e na sua miniatura de
Cérebro; onde as circumvoluçõcs apenas se es-boçavam, se foram coordenando confusos eu-
saios de idéas... Já elle não vendia diários!

Os olhos muito, abertos, passeou a vista'
pela sala toda — enorme, clara, silenciosa á
Havia ali muitas camas; cm todas estavam-
meninos: sim, eram meninos, elle lhes via as,caras! Mas... parecia que eram caras dc 

'me. 
Ininos... e corpos de bonecos, como aquellesI

que a mana tinha! Olhou por cima das eober-tas para ver o delle: d delle também era as-»!sim! Mas... cllc não tinha pernas! Só entãochorou, chorou muito pela primeira vez aliIVeiu a irmã, vieram o medico, o interno, oser.rermeiros... Que não chorasse, diziam-lhe, 
"

e elle chorava cada vez mais! , !,.Mamãe! Pápaét Ihstiiiclivamenle ellechamou pelos pães'...Hoje "El Pequeíio Patinador" c a nota pit-torésça das "calles" buonnirenses! Túnica «¦
Vhapéo de explorador, o tronco mutilado pos-to sobre um patim, servindo-sc dos braços có*
mo dc remos, o thorax dc um campeão de rc-
gatas, nm apito á boca... c cil-o á disparada:
])or entre os autos, carros e ruais toda a sój?te de temíveis vehiculos que circulam pela"'cidade.

Si lhe atiram uma moeda, apanha-a sení-*
pre com a bocal

A' doca Norte, em dia de partida dc Irans-atlântico, elle lá estã, excitado, a "patinar'^
a .beira do enes, desafiando a agua. Ií como o'*viajar faz a gcnlc exosntrlco, quem jílhe atiraria uma moeda só quc fosse de itm
janella ou de um sobrado,.. attra-Ihè, nâuma porém, muitas, do barco quc p.ir?í;.,/lLsta rico! Possuo uma casa. tem o seu ríc*culio... * T

Haverá mesmo "males mio vêm para bem"|
Raul (íomcí*

€' ,^~ "- '., ¦ ^i.V. 
'' '. 

.^W"! r ..;,*¦.--. 
¦:.
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fâcos c novidades
T.idni ns niiiini. (|iiiiihI.i o Congresso vola

i> (11'comciitoti, o* inloroiuulól na i>in»siiKi'in de
ciiioiidiiii mi iiiitorliàçoeH nmi» <m inõiioi esciíii-
ilnlomHi iiii.vliiieiiliiiii-wj o tlosuiívolvcíii umn
furmUInvol calinln cm lioforii dus mmh prcleu-
(•..cs, l'v..i cabala í prlliot(jiãlilieiltõ feilo ijON
»'..ri'i'i|..ivs do Senado o du Cniiiiirn. e nas salas
«Ias Kiins i'1'specllvas cominlssOos ilu finança»,
mio iinrcsoiilmii nor essa occoílilo um aspecto
Inconüintllvcl. li' lodo um inundo que sc ugl-
t.t tlfiilrei il,i.|iii'llus (IHOtro paredes. Este mino,
in. Scnnilo. •• Sr. Urlinno Sanlos cm nome dn
,,.(..,, ,,„. 1'i.ui qiie iibsiiliilaineule nau nc-
f.liarlii finviiilas que fossem contraria» ao re-
«Imoiiloi Islo «•, as ipie n-prcseiiliiisem medi-
fias ile caraclcr porinanenlo, e as quo em se-
¦tiiuila dlseiisisilo Iroiixessem augniento de des-

Toíln» essas magníficas liiloiioSe* foram, im-
r.in rrngoroimiiionío pnr ngua abaixo. Embn-
ra a nmlorlii du coiiunlssuo pretendesse upoior
11 ilccliiriiyiiu dn nicsa, alguns de seus membros
lifto tin'iam fibra paru resistir nos pedidos,
üiieni (v7. o primeiro furo no dique dns boas
Intenções le.i « Sr. Alfredo lillis, balcndo-se
pelo restabelecimento du verbas Inúteis do Ha-
iiiarnly c ((lio servem apenas para pagar os
"nuiiinns bonitos!' e para custear dedicações
jornalísticas, IMc furo provocou u ruptura gc-
ral: e ngora é um nunca acabar de emendas
escandalosa!», iiiilcomenlo paru satisfazer appo-
tllcspcssoae.se que sei servirão para apressar
o momento du derrocada final, ü Sr. Pires
Ferreira M conseguiu fazer nina emenda con-
slgimntlo quinze ctmlos do réis paru que dons
bfficinos de .Marinha ncompaiihcin "ns cvolu-
«òcs «Ias esquadras lielllgcrnntes"... Natural-
iiienlc, pelo menos um dos officiacs designa-
«los pira essn commisíuo hu «le ser algum «los
numerosos parentes e amigos que o Sr, Pires
conla uri Marinha. Outra emenda muito curió-
sa é ele nutorln do Sr. Francisco Sa, relutor do
orçamento da Guerra; Essa emenda manda nu-
'jtliicntfir e-m mais de vinte c um contos a ver-
ba já grande paru transportes, afim de que
esse accrcscimo seja distribuído entre os che-
fes «lu líslndo-Mulor do Exercito, do Deporta-
mento da Guerra, c os «'111111111111111111105 de rc-
i!ià.i — duzentos mil réis mensaes a cada 11111
•— para despesas de conducção, Os chefes do
lístado-Miiior «' do Departamento jo tem íi sua
«lisposiçãn automóveis officiacs, de que sc ser-
vem íi discrição... Paru (fie, pois, muls esses
duzentos mil réis mensaes? Por que ainda sc
lia dc dar verba para conducção aos commnn-
«Imites tias regiões, generaes com magníficos
vencimentos, e que são exitctnnienlo os offi-
ciaes da região «pie menos são obrigados a gas-
lar oin cnndiicção?

Mas, tiiele. isso não mereceria commentarios
si, o regimento não tivesse servielei de -prelex-
lo para quc sc recusassem muitas emendas
uleis c aproveitáveis apresentadas aos outros
ministérios...

, m• »
A propósito elo "trust" 011 monopólio legal

prõjcctntlo para n fuiiin, lembra-nos pessoa
aulorisiiilii que, si não fosse a guerra, talvez
já existisse esse monopólio pelo menos de fa-
cto. (''im effeito, poucos mezes tintes da cx-
plosúo tl.i colossal hccutoiiilie, uma iniporliin-
tissinm firma londrina, os Srs. Erlnnger & C,
jti hoviii entrado cm negociações com as mais
inipòrlniilcs casas ou fabricas de fumo exis-
tentes nu Brasil, para a organisação dc iim"li-ust" colossal. Algumas elcssas fabricas
chegaram a ser avaliadas, e houve mesmo con-
tratos ei.' opção assignados.

Agora, segundo nos nffirmou a mesma pes-
soa nulorisadu, os capitalistas «íue pretendem
Incorporar o "trttst" são iimcricnuos.

&sP A íauelaiit-a do v!'!ã oceorrendo entre a
Cilaele ele IA aunos é o tempo «ic perigo c de'temor 

para u maior parle das senhoras. A sc-
gurançn da vida c 11 paar.í.j-eni bem nucceeli-
«ia «lcr.tc período critico, é inteiramente uma
questão ela condição (Io sangue, A liyslcria,
«lorcs n«!;l membros, estado de melancolia,
dores ii-.. estômago e tia cabeça são signaes
dc «inc e. sangue c os nervos necessitam «le
força c nutrição. Isso pode scr obtido com o
1110 tias Pílulas itosatlus elo Dr. Williams,
o grande tônico para o sangue e nervos.

¦ -m—usica sacra
Como a Escola Cantorun
coiT.íTiemora o dia do

Santa Cecília
O ebnçgn Alpheu, direclòr da Escola Canto-

i'Ulii Sanclae Giiccilinc, faz celebrar tinianliã,
lis fi horas, na matriz dc SunfAiiiia, uma mis-
y.\ em lionrii ela padroeira dn escola.

A' noite erfeetuii-se uni concerto cm que
lnmnrãó parte distinclos professores c canto-
res da escola, c alumnos tia Escola Ptierorum.

Elixir de Nogueira— Ünico auc cura syphilis
————  1 .«gaa* .

A partida de urna
divisão naval para

exercícios
A divisão eomnvnndniln pelo contrn-nlmi-

rante Pedro Frontin, composta pelo cruzador"Barroso" e sceitit "Hio (iraiide elo Sul", par-lilÇhtijc elo missii porto afim ilc_cf.fcctuar-excr-
ciclos fjeraes na illia Grande e sutis proximi-dndes.

A bordo deses dous vasos ele guerra parli-Tam officiaes, praças e tiliiiiinos tias escolas
profissiònacs.

Não seguiu, porém, o pessoal ela defesa sub-
in a ri na.

O fir. almirante Garnier, que esleve a bor-do eleis referidos navios, passando revista tlemostra geral, deu ao contra-almirante Eron-tin as respectivas instr.ucçõesj ficando, po-rim; os exercícios ele artilharia, desembarque,telcgraplna, incêndio e signaes inteiramente110 critério elo còmhiandhnlé «lã divisão,O cruzador "Barroso" levem como coninian-«lanle c immedialo, respectivamente, os Srs.capitão tle fragata Isaias Noronha e capitãode co.rveta .Mario dc Amaral Gama, c o scoutHio GraneU. elo Sul", os Srs. capitão dc¦ fra-
gata Oscar ele Faria Ramos e capitão de cor-veta Augusto Durval da Gosta Guimarães.A divisão regressará ao nosso porto no «lia6 de dezembro, *»•———  - -itir- •

COLL YRI0CU1'6 us infl»»*n*açõesdoi

MOURA BRASIL Rlia ^^ana. ,7• , * mm— .

O 62" anniversario do
chefe da Egreja

Catholica
¦rl<>P<f S<? 

o?jC °„62° ,.ann'versano nataliciô
íhahca' 

'papa 
^nedlct0 XV- O mundo ca-

Sr-S ?i, ' u1'1. rejubila com ¦> P^sa.
if-io1 x JQ™$™&&& V cessar de
um

c (lc ver-sc sua resignação sabia, assistindo

Um escândalo
na Alfândega

Um alto funecionario tenta
lesar o fisco

A repeliu du liollclu que demos honlem
sob os tiitileis iiclniu, recebemos o seguinte do
Ur, Uiiiçii Cou los

"Amigo Sr. rcilnctor — A líoliclri do vos-
ao acivdilodu iurnul de limitem, "Um eseim-
doto un AlfqiKlcgo", iiirccu de Justo ivetlllco-
cão, llnslo para is-.o o simples narrativa do
oceorrido,

De Paris enviaram em umn mala algumas
oiicomiiieiidns de roupas, destinadas a ellver-
sas pessoas. A mala foi entregue an Sr. Is-
iiiací de Oliveira .Mala, que, uno n ptiilcudo
emborcar no vapor em «íue partiu, pediu no
Sr. l.uguè l'uc puni Irnzei-n. Nu liossn Aliou-
degh o Sr. 1'oe declarou que 11 inalo não lhe
pertencia. O Sr. Oliveira Maia, culão pre-
sente, submctlcii a inolu a despacho e, núo se
conformando com a conferência e aliitlu maiii
com 11 inulln iinpostni "cm proveito do coufe-
rente", do valor superior a um conlo de réis,
deixou dc pagar os dirello.i e tudo couimiini-
cou a dislluctissiuiu senhora a «piem era cn-
dcreçiidii 11 mala. A senhora, por sua vez, deu
conhecimento do fucto a todos os interessa-
dos, em numero de doze, coiividantlii-03 a
comparecer k Alfândega, no dia seguinte. As-
sim se fez e, por estu oceasião, foi solicita-
da a minha interferência junto ao Sr. itispe-
clur da Alfandcgu, pura ser relevada a multa,
sujeitando-se todos 110 pagamento dos direi-
tos, embora exagcrudanicnte calculados. O Sr.
inspector disse-me ser preferível falar no
confcreiite e este me declarou cstnr tudo con-
cluldo c bem feito. O Sr. Oliveira Mola, a
pedido dos interessados, requercu uma nova
conferência, o que foi deferido pelo Sr. lu-
spector da Alfândega.

A nova conferência, feita pelo Sr. Dr.
Thcotonio do Almeida, "discordou" coniple-
lamente da primeira, já "cm relação ao peso
das mercadorias", jti "quanto k classificação
dus mesmos", conforme poder-sc-ii facilmen-
le verificar, confrontando as duas informa-
ções seguintes:

Primeira conferência: "A mola .1 quc sc rc-
fere o requerente c que me foi apresentada
como fazendo parle dos volumes que cousti-
tiiiaiu o bagagem de A. I.ugnè I'oe, pnssagcl-
ro tio vtipor inglez "Orito", enlrotlo em 10 do
corrente, coutem o seguinte: roupa fei Ia tlc
filo de seda não especificada; simples, pcsãii-
do liquido "dez ltilos"; roupa feita de "filo
dc seda", bordado, pesando liquido um kilo;
roupa feita não especificada tle qualquer ou-
Iro tecido de lã, pesando liquide, nove ltilos;
vinte e quatro pares dc meias dc seda, com-
pridas, de mais de d,'211, lisas, pesando liquido
um Itilo e cem gramnias; c roupa feita ele tc-
eido dc ulgodão branco bordado, alé 100
grammas por inlí, pesando liquido dous ltilos
nu valor dc cincoenta c um mil tresentos c
trinta c tres réis. Assignado. Annibal tle Cas-
tro. Conf. 1*1 de novembro «le 11110".

Segunda conferência: "Verifiquei uni baliu-
mala, medindo mais tle 80 centímetros, con-
tendo o seguinte: roupa tle "filo dc algodão"
enfeitada; pesando mil c duzentos e quarenta
graminas, uo valor dc 00$; roupa tle seda sim-
pies, pesando "cinco mil cento e cincoenta
gramnias", roupa tle lã .singela, pesando nove
mil e (liizcíitas gramnias; roupa de algodão
enfeitada, da taxa tle .'lízOÜ, pesando 2*20
gramnias, 110 valor tlc "iíi8!í0; roupa tle seda e
algodão, pesando dous ltilos c trescntns grani-
mas; roupa tle algodão enfeitada pesando tloitr,
kilos c duzentos grammas, 110 valor «le 4-1$;
vinte pares tle meias tle seda, pczniido 1.120
gruniüiiis; se1:, vieiras de perfumaria n. 2, pe-sando 1.7UII gramnias. Armazém 18, em 14 tle
novembro de i!)H>. Assignado. Tlieotonio «lc
Almeida, l" cscriplurario:

Cobrem-se os tíircilos de aceordo com o ve-
rificado, Assignado, Fernandes".

Os direitos ficaram assim muilo reduzidos.
O Sr. Annibal Castro pretendeu cobrar
U:577i$li80 pela inala em questão. O Sr. Dr.
1'lieotonio tle Almeida cobrou 1:1)08?, haven-
«Io uma diffcícnça dc ü00-*i(i00 cm favor dos
interessados.

Tudo foi pago pelas parles interessadas,
sem qualquer outra reclamação. A mim cou-
be apenas o parcclla de 2'ttli^, metade para a
Fazendo Nacional, "incladc para o confe-
renle". Não paguei; portanto, a cifra imngi-
liaria tlc. 2:5319590; não me fiz acompanhar
por pessoa do Itamaraty, nem tão pouco re-
presentei 110 líxino, Sr. ministro da Fazenda.

Onde o tentativa dc lesar o fisco '.' USèi sei-
mente do legitime, direito de impedir que"lesassem as nossas olgibcirtis" e muito con-
segui.

Vosso nt lento leitor — Dr. Graça Coulo,— Rio, ül de novembro dc 1910."
 11 "a •et*

LOTERIA DO tSTADO DO RIO GRANDE D9 SUL
Iixli'a:çiio por csplicrns e globos de crvslnl

SKCTa-KEIÍU, üi 110 COR.KBNTB 
"

40 Contos por io$ooo
18.000 liilliclcs  11.1:0003000

Menos '.'5 'i a0:0(%000

75'j. em prêmios.;  108:000$000
Prêmios sorteados

1 premio ele
1 » v.
1 » 
(i prêmios tle 1:0011$
0 » 500$....

20 » 1003....
5H > MIS.

19(11 * 25?

"••ItMIll I»
iltltttlillili

40:000*>OCO•SiOOOSüOO
2:000?'000
CÍO00SO0O
4:500áOÚ0
2:000$000•2:0008000

47:UÜ0$000

2.000 prêmios no tolal de ,.
a' venda em toda u parte,

 1 mu— *

108:0005900

Caveira de barro

línhei,"!.^ 
a-'-.al da Cllr''standade,

Ifa 
' 

,ciP"'to. superior, boníssimocio tlc perdão e piedade. Ainda arrora
™ rinJn,'"S(Í 

S"a, WÇWÇ**0 sab'a. assistindoao desenrolar da mais tremenda guerra, cmfltic, surdos aos seus ensinamentos, se cneon-tram, se lerem c se matam milhões e mi-Ihocs de homens. O mundo christao ha delioje, erguer suas melhores precespela conservação da vida do venerando che-rei:. CnthnUnn C O .!'i- ....

no dia de lioje, erguer suas melhores precesiscryaçãò da vida do venerando che-
|fc tja hgreja Catholica, S. S. Benedictò XV.

Dr. Hilário de Gouvêa-01!,os'ou-

Morreu de repente
i O Sr. Eu/r '
br
ipe
da uanclèlaría n. 20

S So°nl m°-rrea sem Vencia ml
¦Sl'dc 9l?',P?r. }sso> ,?.S211 «daver, com

v *m

„enio Fernandes Ua Silva Vianna
S f 

30 annos, falleceu S 5áS$Siilmaineiile na casa onde trabalhava,; á rua

Aquelle Irccbo vazio da Avenida, onele pormais dc um século esteve assentado o con-vento da Ajuda, como uma mansa pomba,
parece que quando foi abandonado pelas ma-ecradas freiras, lá deixaram cilas, como um
protesto, uma estaca fincada, com uma ca-veira dc burro..

ü terreno tem eslado para ser uma porçãode cousas lindas e unia porção tle coiisas bor-riveis. Os jornaes têm falado dnquillo ali pordiversas vezes. Agora, lá estava o terreno, acrescer matto, com os minas das ultimas ex-
posições "manque", guardadas por dou» sol-dados «le policia, noite e dia, quando surgeuma nova historia.

Hontem foram vistos nli o Sr. Pierrc, di-rcetor do conhecido circo eqüestre, com o seupalhaço bacalhtio, acompanhados do Dr. Ber-nartles, engenheiro. E' que o Sr. Picrre queralugar o malfadado terreno para assentar alio seu circo, levando assim do Vencida o seurival, o Sr. Spinelli.
Um circo n.i Avenida 1?¦ m— ¦¦ "

Exames de sangue. anáSyses
de urina, etcú

Drs. Bruno Lobo e Mauricio de Medeiros, daFaculdade de Medicina — Laboratório de Ana-lyscs c Pesquizas: UOSAIUO 168, Ao. praçaGonçalves Dias. Tel. do Lab., N 1334.a •"'•¦-ifr '•'-••' " ' ¦""

0 cruzeiro fluetuante
"Pax"

Partiu hoje para o' Hórtc, tio «Minas Ge-
raes», 6 irtventbf brásil«JÍró Sr. Cândido Cos-
ta. S. S. pretende lançar ao mar, da altura,
mais ou menos, de Fernando de Noronha, o
seu cruzeiro fluetuante «Pax», que é dedi-
cado a esta folha. Para o lançamento do
cruzeiro o Sr. Cândido Costa aproveitará
uma corrente maritima que o conduza ás
costas do Estado do Rio. Será mais.uma
demonstração pratica das vantagens desse
apparelho, de què e'm"tempd tratámos de-
tidamente, 1.1- ,

A GUERRA
'*-*v»-^^-*>Wt*'

Os pnnwiiros^^
/UWVWWWW

tomada de Monasiir
NOSBALKANS

O incendia dc Monastir
londres; ai ca noite) — o» corresiion-

dentes militares junto do Estado Maior do
gcncrollsslino Sarrail dizem que, antes do
aboiiiliinai' Monastir, os ouslrlncos e búlgaros
lenlarani Incendiar 11 cidade. Todo» os «ran-
des edifícios foram iuceiidlndos cora |>etro-
leo. Muitos outras ensns foram evacuadas «
força pola soldadcsra e depois incendiados,

A entrada immcillato dos forcas nlllodas
em Monasiir evitou, entrelonto, o destruição
tio eiilntlc. As fnrens olllodiis extinguiram o
fogo rapidamente, poupando quarteirões in-
loiros, • *

Mais detalhes da (ornada do Mo-

nastlf '

PAUIS, 21 (Havas) — As ultimas Infor-
moções sobre as operações nos Halkans «pie
determinaram a tomada de Monastir, «Unem
que os alliados estavam perante a defesa
principal daquella cidade, constituída pela
crista 1212, estendendo-se (Is tropas do se-
guinte modo: na ala esquerda os franco-
russos aeliovom-se na altura dc Kanina; no
centro, estavam os francu-servios. Depois
do ter forçado as linhas búlgaras cm Ke-
noli e de ter levado as suas tropas até A
região ao norte de Ncgoliu, a ala direita
dns servios, achando-se já além da crista
1212, alcançou ns proximidades dos pontos
culminantes da rndeia. A 18 os ires exerci-
tos mareavam novos progressos c o iniml-
&o recuava cm desordem. Os alliados nt-
tingiam já as immcdiaçôes da crista 1378 e
tt aviação bombardeava os acampamentos ini-
nilgos cni Novtik e Monasiir. A's 18 horas
a cidade estava quasi completamente rodea-
da. Km vista disso os gcrmano-biilgnros,
ameaçados tle envolvimento, decidiram eva-
citar os formidáveis linhas quc constituíam
o campo entrincheirado 110 sul de Monastir.
Entretanto; os alliados levavam ns suas 11-
nhos rcsolulamoiilo até ú orla da cidade e
os servios desciam a marchas forçadas as
vertentes tios planaltos dc Selltzai - Domin-
go dc manhã ns tropas do general Snrrnil
entravam finalmente na cidade, que havia
sido evacuada durante a noite.

LONDRES, 21 (A. A.) — Telegrammos
de Boina informam que os servios, quc avan-
çarom a léstè dc Monastir, demoraram a sua
entrada 11.1 cidade devido estar aquella parle
presa tle terrivel incêndio acompanhado dc
violentas explosões. Assim, ns tropas sérvias
tiveram que extinguir o fogo que lavrava
cni todas tis casos, lendo por isso entrado cm
Monasiir algumas horas depois quc os franco-
russos, que operavam cni conjunto com os
servios. 1
Os tcuíobuigarcs reíiram-S3 •

LONDRES, 21 (A. A.) — Senhores de Mo-
íiastir c tle todo u região a nordeste dessa
posição, os servios movem uma perseguição
tenaz aos teuto-bulgaros, que fogem prceipi-tadamenle cm direcção a 1'rilcp.

¦Çi ijll» tt—
A GRÉCIA PERANTE OS ALLIADOS

Ainda a invasão da Macedonià
LONDKES, 21 (A NOITE) — Telegrapham

de Athenas «lizcr.do que, segundo está pro-vado pelo archlvo secreto da 7* divisão dn
Exercito grego, papeis esses agora encontra-
dos cm Salonica, o governo grego, quando
era presidente do conselho o Sr, Skouloudis,
é o único responsável pela invasão teuto-bul-
gaia na Macedonià, pois cila se fez com sua
autorisnção,
A expulsão dos ministros teuto-

ruços
LONDRES, 21 (A NOITE) — Informam de

Athenas «íue o almirante Du Fournct com-
municou uo Sr. Zalacostas, ministro dos Ne-
gocios Estrangeiros da Grécia, que no porto
do Pirçu so encontra desde hoje uiii vapor
para receber 03 ministros da Allemanha, da
Auslria-lliingria, da Bulgária e da Turquia,'
e o pessoal dns respectivas Iegaçõcs, intima-
dos a sair do território grego, como já se sa-
be, até amanhã 1Í3 12 horas,

ATHENAS, 21 (Havas) — O almirante Du
Fournct, commandante da esquadra aluada
em operações 110 Mediterrâneo oriental, poz11111 vapor á disposição dos diplomatas alie-
mães, austríacos, bulgaros e turcos, acredita-
dos junto ao governo grego, os quaes terão
tle abandonar amanhã o lerritorio da Grécia,
conforme a nota da "Entente" recentemente'•entregue tio rei Constantino.

LONDRES, 21 (A. A.) - Resolvida á ex-
pulsão do território grego dos ministros dos
impérios cenlraes, o almirante Du Fournef
poz k disposição delles o vapor que os deve
conduzir para fora da Grécia.
Porque foram expulsos .

LONDRES, 21 (A. A.) « O «Daily Muil",
occuptindo-se dos acontecimentos que se es-
tão desenrolando na Greciá, diz que a expul-
são dos ministros dos impérios centraes do
território grego, obedece ao facto de ter fica-
do exuberunlemcnte provado que o addido
naval k legação ollemã cm Athenas pratica-va largamente a espionagem, devassando ossegredos diplomáticos e administrativos da
Grécia,

A constituição d» exercito naciona-

¦**»¦
Elixir de Noàuetía-— Milhares de attestados.'' '•''•> •*!¦**¦'*•"''• 1" '

Nomeações na Fazenda
O Sr,: ministro da Fazenda nomeou paraos logares de escriviíes das Collectorias Fe-deraes em Barreto, S3o Paulo, e Queluz,Minas respectivamente, .os Srs. Pedro Pau- „„,„,.,„.Io ria Silva Nogueira' i^óaquíif >Jps2 Alve». 1 brllhaot*

lista
NOVA YORK, 21 (Havas) = Tclegrammas

de Athenas para a Associated Press, datadosde 17 do corrente, annunciam que por nm de-creto real foi acceita a demissão de todos osofficiacs do lixcrcito e da Armada que dese-
. jcm juntar-se no exercito nacionalista.

ATHENAS, 21 (Havas) - Q Conselhoda Coroa decidiu cm principio recusar aentrega das armas e munições, que foi exl-
gida numa das recentes notas da «Entente».

.... " **" *•** 19» '
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«nu*. ...
O estado do imperador ô grave

VIENNA, 21 (Havas) (Vis Nova York) «-
O ultimo boletim acerca do estado do impe-rador Francisco José annuncla que durantea noite sobroveiu uma inflanimaçãi» d« ex-tensão restricta ao pulmão direito.

LONDRES, 21 (A. A.) - Correm aqui boa-tos, transmittidos do Arasterdam, de que oimperador Francisco José, cujo estado é ver-dádeirahiente muito grave, solicitou a ben-
ção do papa Benedictò XV.

Os socialistas querem a paz ''

A DEPORTAÇÃO DE *"'ViS DA BEL- I

Novos horrores
¦ . 

LONDItES, 21 (Havas)' — Pros«gulndo na
sua narrativa acerca das violência» pratlrs-
dss pelos allemass na Usltlca, o eorrespon-
drnte do "Chicago Dully News" nent» cspl*
lal tnviuu aqurlU Jornal malg ai seguintes
rieelaraçGes do negoclanto americano que lhe
forneceu as notas Ji publicadas!"Outro aspecto pungentt da situação na
Bélgica provém da Internação 4 viva força
nsquell* pais da franeexea arrancados Aa pro*
vi nela» da Franca «ocupadas pólos allemães.
A política do governo allemão pareça con*
¦latir em forçar o» belgas a trabalhar na Al-
lomanha a forçar oa franceses a trabalhar
na Bélgica. Isto tem dado logar a Incidentes
profundamente lamentáveis. Muilss do entre
os victimas se têm recusado a trabslhar, de-
clarando, tanto os franceses como os belgas,
que i absolutamente Intolerável forçal-os a
cooperar com o inimigo contra os seus pro-
prlos países."

O Jornalista em questSo dis em aegulda
que o seu Informante lhe citou o caso de
trinta e cinco france;:»* que, por se terem
recusado a trabalhar, foram durante 21 ho-
ras ou msls amarrados a arvores para cas-
tlgo. Esta punição, porém, não conseguiu
quebrar a vontade das victimas, qua foram
por fim soltas. "Mas, acereseenta, como po-
derio ellaa viver, si os allemiea não lhes dão
o menor alimento, a uso ser que se resolvam
a trabalhar? A commissão americana da soe-
corroa tambem nto pode auxillal-as, porque
tem por principio recusar alimentos a todas
as pessoa^ que os allemães posssm forçar a
participar de qualquer acto ou trabalho dc
Kuerra como este. Como isto acabará só
Deus o sabei As autoridades allemãs dizem,
pura Justificar estas violências, que oa bel-
gss e francezes dos territórios oecupados de-
generam cm conseqüência da ociosidade a
que estão condcmnadoB, e acerescentam qne,
por Isso, o melhor pnra clles 6 serem depor-
tados e forçados a trabalhar, o que lhes per-mtttirá manter a moralidade e enviar dinhel-
ro ás fsmllias, graças aos bons salários quetêm a receber.

Este argumento utilitário esquece, porém,
que os allemães deportam indivíduos que cs-
tão trabalhando activnmente nos seus paísese que não basta a miragem offerccidn pararemover a séria dificuldade resultante da
força do sentimento de nacionalidade entre
belgas e francezes. Cites homens enérgicos
affirmam que a situação a que os oubmcttcm
é bem peor que a escravidão pura e simples,
pois que ó uma escravidão aggravada de trai-
ção octlva e obrigatória."
Uma nova violência em Bruxellas

LONDIIES, 21 (Havas) - O "Daily News"
noticia cm tclegramnia de Rottcrtlam que os
membros da municipalidade de Uruxelliis,
tendo-se recusado a entregar ás autoridades
allemãs a lista das pessoas sem oecupação re-
sitlcntcs naquclla cidade, foram todos presosc assim mantidos durante 24 horas, até «pie
os allemães encontraram a lista quc pio-curavam.

.1 •— q— l-—
. A RUA1ANIA NA GUERRA

fnra 
'dislrahir os neutros,..

LONDRES, 21 (A. A.) — Dc Ilucarcst
comniunicnni «pie a actividade desusada «Ias
tropas nuslro-allcmãs 11a Transylvania c lia
fronteira sul-oéste «ie Rumania com a Rui-
garia, é para dislrahir a attenção dos ncu-
tros c bclligeranlcs, com repelidos sueces-
sos, embora suecessos sem importância nlgu-
111a, cm virtude de terem os russo-runinicos
paralysado c entravado completamente a of-
fensiva «íue vinha fazendo o general von Ma-
cltcnscn na Dobnulja, cujo exercito hoje
tem todos os movimentos inteiramente im-
niobi Usados.
Na Transylvania e na Valachia

LONDRES, 21 (A. A.) — Segundo as 110-
ticias vindas de Bucarest os combates se ge-neralisam cm todos os pontos da Rumania,
sendo cada vez mais intensa a lutn na Trãii-
sylvania c ao sul da Valachia. Diz, porem,um radiogramma desta manhã «íue, apezar do
ímpeto dos allemães, austríacos c búlgaros,
e de contarem esses inimigos com «bun-
dante o excellente material bellico, a linha
geral das antigas posições não foi ainda mo-
dificada, tendo hayldo. simplesmente recuos
c avanços cm pontos diversos quo se com-
pensam.

J k. NA FRENTE OCCIDENTAL
1 ¦ ¦ ¦Sm»»

A situação í

LONDRES, 21 (A NOITE) === O ullinio com-
niunicado do generalissimo Sir Douglas Ilttig
informa «íue ua região do Ancre as tropas iu-
glezas continuaram a avançar, tendo oectipa-
do diversas trincheiras ao inimigo.

As perdas allemãs são verdadeiramente
enormes, segundo confessam os prisioneiros,Na ffente franceza nada houve de impor-
tiintc, a não ser forte bombardeio no sector
dc Verdun.
No sector francez

PARIS, 21 (Havas) !— Communicado offi-
ciai das 23 horas:"Actividade bastante notável «In artilharia
inimiga ao norto do Snmnio e no sector de
Douaumont. No resto da frente nada ha n
cssignalar."
Outras noticias

LONDRES, 21 (.V. a.' — Auginontando o
numero dos seus suecessos na offensiva quevêm fazendo aos alloniãesj os inglczes captu-
rnram toda a linha á esquerda do Ancre.

Foram feitas algumas centenas de prisio-nciros, não se sabendo aiiida qual a presamaterial ali rcalisadn,
LONDRES, 21 (A. A.) *à> Espera-se aqui, a

todo o momento, a queda em poder dos ai-
liados da aldeia de Grandcourt, onde já un-
tc-hontem penetraram os inglczes, occupan-
do os arredores oeste da aldeia, apezar da
resistência c do fogo da infantaria e da ar-
Ilibaria allemãs.

»»\ <as»

Acabará desta vez u • vergo-
nhelra dos esgotos da

Santa Casa ?
Um Oiflcio A Saúda Publica
A Inspevliirlii do Ktgoln* dn Districto Fo-

dciül parece ilhimsla a regular a slluiiçúo
UTgonlHiMimciitc anômala dn Santa Ciuiilo
.MÍHTÍi'oi'<lla, que alé liujo pratica 11 nhiisn
iliiiiiinliiavel (lu despejar diretamente 1111
mar, sem tratamento algum, as águas servi-
dns e os dejcelos do linsplliil do Sanla l.iuin.

IC n qno so dcpreheiKÍo dos Iciiikih dn t.f-
f.rit» que O nclual luspeelnr dus CBgOto.* III-
vlou nu director geral do Sniide Publica e
«liiu acaba do scr respondido pelo Sr. I)r.
Carlos Selill.

Nesse documento, nppclliiudo pnra a re-
partição que deve zelar pela salubrldailu da
cidade, a ínspeetoria de Ksgolos mostra eu-
mu a administração dn Santa Casa tem pio-
telatlo a solução desse importante assumpto.

Assim, em janeiro do ÍIM.I, a provedoriu
da Sanla Casa pediu quo a City Improve-
iiunts fizesse projeclo c orçamento pari in-
Mnllnçím tio* esgotos no hospital de Santa
Luzia, os quaes feitos, e orçada a obra em
•l.'i:.').'.'.l'*, foram entregues A requerente cm
dezembro desse aijiio.

Quando se julgava quc o serviço In ser
atacado, a provedoriu dessa instituição, nl-
legando que ns obras poderiam perturhnr o
serviço hospitalar, pediu a orgaiiisiiçtlo de
novo projecto c respectivo orçamento, quo
niigmentoii o antigo de <iG2$30ü.

A Clly, porém, promptlflctm-se a fazer uni
abatimento especial dc 20 "," 11 Saula Casa,
que mais umn vez, ngorn A exigência de seii
ingiiihelro, pediu novo projeclo e orçamente!,
ijiic lhe foram organisados e entregues ein
outubro dc 1014.

U dahi nté lioje, não lendo motivos parinllegar a protelação, a adminislração du
Santa Casa «lucdou-se.

IC pnra que tal abuso não continue, com
grave damiio A stiiule da população da cida-
de, que em grande maioria se banha nas
águas onde a Santa Casa lança, in-nalura,
o seu despejo, «pie a ínspeetoria de Esgotos
offieiou k Saudc Publica, solicitando; uma
vez por todas, providencias que dirimam esse
iiuporlantlssiino problema.

(I interessante cm tudo isso é que o gover-110, 110 contrato com a City, especificou uni
tratamento especial para os dejcelos dos
liospitacs I

¦ -ata*— •

Quorois apreciar bom o puro café?só o PAPAGaao

0 arrasamento do morro
do Castello

Uan requerônienta na
Camac-a

Os Srs. Alaor Prata, João Pernctla, Si-
inões Lopes e Erasmo de Macedo, presiden-
te c membros da coriiiriissão dc obras pu-
blicas da Câmara dos Deputados, apresen-
taram cm nome daquella comihissão ;í 111c-
sa dessa casa do Congresso Nacional iun
requerimento^ cuja discussão foi encerrada
sem debate, pedindo volte á alludida com-
missão o projecto 11. 193, de 1010, mandanilo
árjrasar o morro do Castcllo c dando ou-
trás providencias sobre o assumpto.

Este requerimento, que é idêntico a ou-
tro, formulado oralmente pelo Sr. Bueno
dc Andrada, deverá scr votado na sessão
de amanhã.

A comniissão de obras publicas pretende
reformar o parecer que faz concessão a
determinada empresa para que faca o ar-
rasamento do morro, n ceei tando, porém, os
fundamentos da necessidade desse arrasa-
mento c determinando que o inesmo seja
feito por concorrência publica.

ASSEMBLE'A 44
DAS 2 EM DIANTE

TELEPHONE CENTRAL1 5.735

A reorganisação do legis-
lativo municipal do

Districto Federal
Um discurso do Sr,

Camuri)
O Sr, Oólnclllo dc Cainiirn.députndo federal

pclu 2* dlslrlvlei eleitoral desln capllal, oi>
cupim hoje, durante Ioda n hora du oxpedlcii-
le, a trihiiim da Câmara, para lialar da nrojei
ciada 1'corgiiiilsaçilii «lu puder loglslallvo nm-
uicipal dn Dlstrlelo 1'edci'al,

O orador começou por nfflrinnr (pie, d.-pu-
Indo pnr esla capital, se lhe nfflgiirnTn sei;
seu principal dever cuidar, coíno represou,
tanto da Nação, do interesses delia. I., nssliii
peiisnndii, estuda sempre com vnrlnhn Indo
quanto lhe diga respeito.

O projeclo uu 0:1 jirojcelos, orn em foco, «I.»
rcbrgunlsiição do poder legislativo municipal
do Dlnlrleto, ha muilo «pie o vém prcoccujian»
do. Ho Sr. Octacilio du Camarà passou n t:\y.ec
ciiuslderaçiies sobre o assumpto, Cxaniliiiiii(lo<
sob vários aspectos, as varias suggesíõcs eu.
iihecldas para a solução do problema.

Um se referindo au propósito «le jf prorogar*o mandato do actual Conselho MiiirT,;..'.! o ora»
dor combnle-o com nbtiutlautc ck-fiú tle argu-
liiciilos, íiffirmaiid.i que se não pódc alargar
um mandato elcellvo pelos mesmos funilaincn-j
tos pelos quaes se não |>ode restrlngll-o.

Iteportando-M* ao projeclo de scr o Con»
scllio Municipal constituído por liitciidcules
nomeados, no ciivós de eleitos, n dcpultltlo ca-
rioca combate-o vclieincutcniente, trazendo,
para illuslrar o debate, a opinião tle varias nu-
toridades. li nrguinonla ainda: si ninaiiliã, tt
capital dn IlcptibliiM sc transferir pura o pia.ui.lto cculral do llrasil, o.s cariocas terão ca-
pacidade paru o effcctivo exercício «Io leielei*
os seus direitos políticos. Por que nãu a tènt
agora? An demais, as funcçõus de trlbuladorcs
de inípostos,ciibem,pclo nosso rcginicii,n tlele.
gados do povo e não aos delegados do gover-
no. Como, pois, vae um Conselho nomeado
organistir orçamentos de receita'.'

Ilcpois de outras longas considerações o Sr.
Octacilio de Cama rã declara que.á vista tle se re-
clamar como.indispensável a lei dc orçamento
municipal para o exercício vindouro, afim do
l.cni marcharem os negócios do Dlslricto, apre-
senta A consideração tlu Câmara um projcclà
de orçamento parti esla capital, orçando a re-
eeitii e a despesa «lc aceordo com a proposta ilo
lei luftainciituria «lo prefeito ao Conselho Mu-
nicipff.

li, de faclo, S. Iix. envia ú mesa o projeclo,
que rçsn em stu art. Io:"No exercício dti 1017, no Districto Federal,
será pelas autoridades munieipaes arrecadada,
ti receila, «íue fica orçada cni ;M.77S:üãüií, «Io
aceordo com tis seguintes verbas" (seguem-so
as verbas da proposta do prefeito".

Outro artigo elispe")u egüalmciite sobre a par*
lc do oi-enniculo relativa k despesa.

¦ maõm ¦
Elixir tle Nogueira — Cura rlieumatismo.
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Um subíiito do rei da Hespanha
escrivão de coilectoria no

Espirito Santo
O deputado .lerònymo Monleiro enviou Imie,

á mesa da Câmara dos Deputados, um reque-
rimchto «le informações, ticoiiipanliadò de «lo-
ciinientos pelos «nines prova nffirmritivaincú-
le as suas interrogações a, b e c:"nequcifò «pie por intermédio da mesa
ela Cainnrti sejam 'solicitadas ao Sr. miiiislro
tia Fãzéiidã as seguintes informações:

1." Si José Hieitdti MÚrãlSida, noineíielo cs-
crivão «Ia Coilectoria Federal ele Alegre, lis-
lado do Espirito Santo, pelo aclo dê 2'd ele «n:-.
ttlbro elesle tiniio, é o mesiiui do epie falam tis'
ccriiilôes jiinlas sob ns. 1 e 2;

2." Iim caso tiffirinutivo:
a) Qual a sua idoneidade parti exercer o caf.)

go dc escrivão, estanilo sob ti acção du justiçai
que lhe move dous executivos íiscttes por elivi-.
das ú Fazenda Federal?

b) Conserva àindã a sua iiíièiònnlidadc da
subtlilo do rei da Hcspanlia?

c) Si não conserva, «intuído se liaiiirãlisòu?
Sala das sessões, 21 de novembro de l!)l(i.—i

Jcronymo Monleiro."
A discussão desle requerimento foi encerra':

da sem debate.
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I sessão do Senado
9-

wm 'A ITALIA NA GUERRA
•"¦•••?•¦^¦¦i

Ao longo 'da frente;

LONDRES, 21 (A. A.) — No ultimo Con-
gresso dos Socialistas Austríacos, os mem-bros desse instituto resolveram, por grandemaioria, exigir dó governo da Áustria umadeclaração dc estar disposto a assignar a pazfazendo cessar immediatamcnte a calamidade
que pesa sobre essa nação.

. im i ir. <i mm— i*s»i ¦¦ ;
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.0 policiamento idas águas de Cabo
Verde
LISBOA, 21 (Havas)' •— O almirante, c"oni-

mandante da esquadra ingleza do Atlântico,
redigiu uma nota altamente honrosa parao commandanlc das canhoneiras porluguezosempregadas na policia das nguas de Cabo
Verde. O official porlugucz «i nesso do-
cumento calorosameal* floglad* pela sua

ROMA, 21 (A NOITE) s O intimo com-
municado do generalissimo Cadorna annun-
cia quc a artilharia italiana desorgàuisou as
columnas inimigas na frente do Trentino,
pondo em fuga os austríacos. Tivemos a re-
gistar, entretanto, um pequeno contraste no
Càrso: nli, o inimigo, muito superior cm nu-
mero, atacou aa nossas posições na cota 126
c cm Volkovnak. Travou-Se uma encarniçada
batalha, sendo as nossas tropas obrigadas afazer um pequeno recuo. Nos outras pontosrcpellimos os vigorosos ataques dos austria-
cos, obrigando-os a recuar • iufligindo-llies
enormes baixas.

ROMA, 21 (Havas) ^ Diz em resumo o
ultimo communicado do generalissimo Ca-dorna:¦'Contrabatcmos erficazmento ns bateriasinimigas qup bombardeavam as nossas posi-ções cm Pal-Piccolo e Freikofel, No Carso,na noite de 18 para 19, o inimigo atocou asnossas posições na cota 120, ao norte de Vol-líovniak, c, depois tle violenta luta, occupou
um dos nossos cntrincbeiranientos, No restoda freute rcpellimos todos os ataques aus-
triacos, infligindo nos ntacanitcs numerosas
perdas • fazendo bastantes prisioneiros.**

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Oculistas. Larf*o da Carioca 8, sobrado, i

Uma campanha louvável do
Sr. Miguel de Carvalho

A sessão foi presidida pelo Sr. Urbano
Sanlos. O expediente lido constou de propo-
sições da Câmara c tlc- riicnsagèm do prefeito
nn» n ela n d o ao voto do Senado as rtrzõcs ele
um "veto" seu a resolução do Conselho Mu-
uicipal. Foram ainda lidas as reducções
finaes de duas leis, votadas nas sessões an-
teriores.

Fala o Sr. Miguel de Carvalho, sobre n
manifestação de desagrado do executivo con-
tra o Senado, negando-se a fornecer a esla
Casa do Congresso as informações pedidas
(io governo a respeito da ida para a Colônia
de Ooiis» Rios de dous menores, para ali en-
viados pela policia do Sr. Aurelino Leal.
O Sr. Miguel «lc Carvalho faz ironia com o
governo e o Congresso c diz que, andando
um a procurar adivinhar os desejos do ou-
tro, para lhe ser agradável, não quer fazer
o Senado passar pelo desgosto de ser assim
tão claramente desacatado pelo governo. Nes-
tas condições, desiste das informações petii-
das. cm requerimento approvado pelo Senado
e faz essa communieaçâo ú mesa, para que
cila disso se inteire.

Critica o acto da administração publica
fazendo cessão o uma sociedade particular
da líscola 1'remuniloria Quinze tle Novembro,
único estabelecimento oíficial tlc que dispu-
nhamos para recolher os menores abando-
nados.

Alarga-se cm considerações sobre a assis-
tciicia á infância, citando números e factos,
uo sentido de provar que estamos num ab-
soluto atraso nesse sentido. Appella para o
coração e para os sentimentos do presidente
da Republica, afim de que cesse o abandono
a quo yivem atirados os menores desla ca-
pitai.

O Sr. João Lyra requercu que entrassem
na ordem do dia da sessão de amanhã os
orçamentos da Marinha, Guerra e Exterior,-que já hoje foram publicados no "Diário Of-
ficial", o que deferido.

A ordem do dia constava da 1* discussão
do projecto que crêa, com caracter official,
a Ordem dos Advogados do Districto Federal,'
da 2* discussão de proposições abrindo dous
créditos aos ministérios da Guerra e da Fa-
zenda.

Foram encerradas sem debate as dis-
cussões, adiadas as votações por falta de nu-
mero e levantada a sessão, depois do presi-dente ter declarado que a mesa não pódcacceitar varias emendas aos orçamentos porirem de encontro oo regimento.

Cigarro' populares, ele
liinio Hio Novo, para2ÜÜ róis, com valiosos

"Sío Lourenço" -
bri-itles. LOPES SA' & COMP.

mm—-
O Sr. Lauro Muller na

Câmara
Esteve hoje iia Camarà dos Deputados,

onde permaneceu algum tempo em palestracom vários legisladores no gabinete da pre-sidencia, o Sr. ministro das Relações Exte-riores. S. Ex. foi agradecer á Guinara asmanifestações de sympnlhia que lhe foramtributadas, quer por oceasião dc seu regres-so da America do Norte, quer ngora, no aclodc haver reassumido a direcção da pasta doExterior.
-mm—.

CAFÉ' (hH.OBííi ChcrcoitUe*. bonbonsVií»E ÍU \X\L,\9ml\J finoselantasiado
ohacolate, so de Blisrlng & Comp. rua Sota de•««tembeo, m, 104

ClilE^T0^^2u^íut;:i;
l'Mil.0 PASSOS tc Luzia, -202

-1 «a-ct&i i-

Tiro Naval Brasileiro
Gonimiínicáiii-iios :"De ordem do Sr. coiiimniidniile direclòr,'capitão tle corvela Frederico Villar, coiiímu<

nica-se a Iodos os reservistas elesle liro quo
deverão ter promptós; com a major lircyi*
titule possível, os uniformes de mescla, nliii!
tle ser dado inicio aos exercícios ele liro, ele.— A direciona;':'

1 ¦•8955» i.»

Farinha Rsr \
Manteiga pura nata [Biscoitos Leal Santos
Ovos frascos )

NA CÂMARAtt

í^euraiu-se hoje &
É. de finanças.

Reuniu-se 11 commissão dc finanças da .!n«
lliárti, sob a presidência do Sr. Anloliio
Carlos.

Foram lidos e assignados os seguintes pa-
receies: do Sr. Jusliniauo tle Serpa — fa-
voravcl a emenda do Sentido que tiiílorisa a
abertura do credito de il57:717j?7í)() paru p:i-
gíimeiitó de despesas da administração du
faculdade dc Medicina dá líaliiti; aiitprison-
do a abertura do credito tlc l(i:'.!le>£e>58 paru
pagamento a D. Anna Cândida Brito, agente
dos Correios dc S. Pnulo; do Sr. Galeão
Garvalhal — autorisando o credito dc 7:07251
para pagamento de veneinientos de empre-
í'ados c operários da Fabrica dc Pólvora sem
fumaça; do Sr. Alberto Maranhão — man-
dando devolver no procurador elos padres sa-
lesianos da llahiti os papeis que instruíram
um req'ucrimento.

O Sr. Galeão Carvalhal pediu vista do pa-
recer do Sr. Alberto Maranhão relativo &
nomeação dc uma commissão para estudar,
o promover a reforma ortògráphicti'. O Sr.-
.Tustinitino de Serpa pediu vista do parecei*do mesmo relator sobre credito supplèmdh-
tar a varias verbas do Ministério dn Justiçai
do art. 2o da respectiva lei orçamentaria
vigente.

Um eppello ao dono de
um cão que mordeu-'

uma creança
Recebemos o seguinte:
"Sr. redactor — No domingo, 1!) do corrcrtsj

tc, á noite, na praia «lo Leme, foi mordido mu
menino que na mesma brincava. Em sen soe-
corro acudiram varias pessoas, inclusive a
dono do animal, que sc encontrava ho local,
mas a nenhuma oceorreu ti idéa de perguntai!a este cavalheiro onde era a sua morada para
que durante alguns dias fosse o animal obscr-
vado. Sabe-se quc o cão não se encontrava
doente, mas a familia da creança; justamente
alarmada, precisa de saber com eerleza si «1
animal se conserva 110 mesmo eslado, afim dei
tomar as devidas providencias e não subnícttcí
a creança .1 uin tratamento doloroso; que póela
ser evitado.

Assim, vem a familia dessa creança por in<
termedio do seu conceituado jornal rogar a li.
iiezn de convidar o dono dp animal, epie é nw
rador na localidade, tt mandar qualquer notU
cia A rua Büarqüe 11. 511, o «pie muito se agrtn
dece.

Grato por esla nolicia.
Rio, 21 de novembro dc 1'Jlü — C. Qacs

11 doso,.*^ ~ —:-
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NO
EXTERIOR ItflfRVIÇO"1ÍMJ

)C*>«R£_.r*ú^0CNT65

.!,7.TCf'*0R e no

ti

scenas desta tarde|(l fatn ||ff"
na Prefeitura

¦wf
üa operários em massavão novamente ao

iitr-elfelto
jJojicY depois dns Hi libras começaram aniiiiir ftPrefoil urn «.s óperarlos jm-nalelro.dn Municipalidade, que ,,,,,„ „ii\í «l,,rn. esperança do recebimento dc ..nlnr ...rnsg, eríricamlo, porem, qu o méln ,,"*c .iici-uuivii, pms m, ,, iionia lomin ccrrii.dos nn portas ,1.. Pafcadorlii, os ope..-.. í

ulonfolí?! ..„"*", JSsC M««*l«?,rMrtM.'oanti .movei do Sr, Azevedo Soilré. Iam cano.rar o prefeito pnra peillr-lh! o .jS„c ,K cominentiirlos que se ouviam eram todosc Inflninmmln, cniiflejilo liidlfifim 'o
\S5fSn n0."10"1? T ÍPWfeèeu o .SrNlcnnor

Como encara a questíío oSr. Muniz Sodré
Tivemos boje orcnslílo du ouviu n c n»

rime tx-cor»
cujo Jl.q.ic»

íSsb?:'»»:»-
I Uude <l<, policia ,f„ uniilrt 6 crIlo a bordo do «".cni.ysoii*». ene

, ! .H,..U'm PKWMclo fiiij rcslnr

""»"•"•'" «o m PC ,, nlmins coTu.«.,s dn
is denlro dns normas e doiilrinns

A política do Districto! A GftFfeRAFederal em foco WfcRRA

i.iiiiilin, e
i'K'U no i-.i

, ,, u ,c"lI?cn í'02'" " roofabulur comum. parle do grupo,, sendo constantemente«parleado pelo resto dos rcolamanlcsíi-ii» fi . ?va. le-eioiiiiiiiu-s:--Mia advocacia im,, pi«jft| |j|i0 ve, ,rncomiuciidol Q„cr fn«V Voltllcn HoáS

!"' -« com o Sr! Dr! Sodre! 2..^.^.

Êf£f*pip. *';™'s« «"vs
|;-"'t'',,!s:lV'.£;;:-c3a,^i

Acha o "leader" dn b.i

O Si*. Wencesláonomeará um Con-solho Muniolpnl ?
vn?lo$õ«lonteL(l?.f, ,,oll,c.1," d0 wmWnnSes dc

^«Sidrlott

nc.id.. du Bahia c

iisi^iiimi
aodru par.. fnhNo ' ir-ll.c.

estavam vários (funi-iim'•¦'•-"m «lo covollori,,.
loca

Desordens em Ihibira
Campo, Minas

civis e

tio

* »"_V «roílà c,pol|Icii;/ü,'ün,,n G,,nrn»>»

»-\

BC deveria i.uerTlZe^"^'- Wfàtln teriam dc ver
ulo, com o qual .,„.mmmmw

suspeita. Li!1'K," „0J)iIn,cl?o ycsliííio dc
<¦« Volíclã:°bnãhnn' _._?QvSr ""''"• """^'õ
Estado levo"co bccímenlô «V ,,f,'U0 'íi,í,m,° °
via^nslourodooCCSrI1^í''^^eha.

praga das addicíonaes..
ce^^Wm.ik'0 dn VÍ-,<;no al"p'i^'' n con-

, respectivas diárias, !(, „,,jii„, .' „',nl? (l ,s
*rs^t*^^S»*%JSs*

Ibrffics 5g| Sjft «ber%« ns a»:

i^a-AS^vasriA-,

nn Directoria Gemi ,1,,..

Águas marinhas
prehendidas

f. 5 - I"™," «mu.

liliÜS-Hlli
a Sr. 1'crclra ílrnffn dlssc-noss

^«ÍIKwíâá___Br|É

scntnnto cnriócaf tfueSS108 °, rc"'rc-

0r.Sl'*v\icc"{c ri'--ff'l>e declarou-nos*'

wmMÊmÊm

í*ufamo8 para honraro nome da Grocla>

STtt___J>$ •¦WM* £ a5£?!m?° ÍISKLK ,V9,ll,cn n rcvo,uí"o
wlme JratiK"li?" j,,,nn *írc?a co•¦^¦••¦ o

Miiamos para honrar o nonto da Grécia.»
A-JfflWWJ» «"«s-dn na Allcmanlio .- 

_i~ 
i«om a qu<.da do Monas»"" ^ f

»iilÍiM»*".«
(pcrllm" u 

Prof*">-llssln,a impressão em

dífiSIl.'^"?. fefik A,"c^n5'n' "riu,
«le Mor.astn^ad0os',7e.lr?b^rS * '^
O esforço italiano nos Ballcahs

ItOMA, 21 (\ ^•fllTP^ r rIpnjcá q\,o diversa ííc)r~Inf<-'mam dtf S"
in pnrtiolpnrnm «li

¦ ¦
OS DEBATES NA CÂMARA

A sematiial de 1.-CJ.3 tia
S. N. A.

O Sr. Lauro Muller reassumo
a presidência

Falou em «_,T.ffi «?...'„.,0 ..A'!""!o..ns.
?n..',„?.!'„c •&:._S««!l»« .*•* tribuna, t) reprü-principiou rendendosentniite fluminense

cloqucme ,)rofiss-0 t,0 fe°*0;sV -u*
wPfâ& ;MSul(,R n dM,r,n •'»' í 1 míecer

l«nTs^.l"í;:d^,^"Xlí.?^•",,,,^•, f»^»,,e -«^
.«mil t, co ; (^_S!:Jc,,illurai ,*<"*«
4Uro Muller r,r K',.'l,',,i,,t',,lü " *si'. '-r.

Con tminndo a w ,, fflla' '"'«-llcVo
tine consloS, entre outros 9B.««»eUloiiicrepresenlavi.. do 

'iiitendofílo 
„ ''"''l <lmn"

soas inflnoalM do Mossõro ni«. " s.,)0?*
Norte, pedindo A sòotedmlô'__.sCiVi''"'" <lu
M que essn dtli.dc seja Irrliadn n. i'.7 ''i"

,,,,,., ,. .—. cumprlineiitaiido o Sr Dr "VtíJ
ii!'!'.!...':»1.»""!. Pota« deelaraíões sobro o mo!

tio um moincnio pnrn «...iro ,"níl0;.,,!..uilcosso questfío «l«. ,An.iin OllilS,
-sc

cuja reforma

tnmbem'OTrticinVran, Z'1H'ÍÍC"U-S Jlí|l''-'">os
•¦ '•'""-¦Poiiim das operações que nn-

8rSoUiClSàl' W^a "V")3 >w <"» Co»-
nfS; W&'4?»fe «'-'««".'"'"ia-

Conlinuantlo no desenvolviconsiderações c

vações sobre „ pcèun 
'h 

VSf, "l,ser"
«¦'« «lo Sr, Edtíani ürcen ,i .' : 'i'11"1'"'"!
rniinicnud,/haver .nc ,..;,'1' ' ?,cc,rc' *'•"'••
do cultura do nlôôdi ,.""'' '';!"",0J
Ita" ou «piik b, II tvoi-m» !!lllc,,.la nosslnic,
mljto (biquei , 1., lê, . '. ' " ",,!"s sor|0 ni-
«mitos 'es '^ 

„,0 
J%v'"° c »'*

suí, cousa ni..ilt.s'7.rc I 
•'(, 

^ 
•',¦!.™ Por

deiíustneffn1 » ,.n..,r°f,c n.'° lonmr porte m
mento devi va mente aparlendo

suas
pelo

con-
iriouirain efficnzmenio ,,.,.7. ,,"""' C0M-
so, ^Ópei-andò-Spi&á. íif^"0 Sl,cccs-
icfíião do latto lc pínin s do i?ernn c nn
sislcncia do"Tiifeí "T^ÔS1 n?do a ^
suas columnas. Os ifalinlldesol,?nn,s-»*-*» ns
prisioneiros. ""'innos fizernm muitos

. sc" u,ónt a n;,'"'-vsc 
,c 

-M-stcnlação'^
em separado'. ^* ík'ie»volvcu no seu volo

A peroração do deputado Pedro Moaevi-foi uma liomenaftcm A ii.lrcnifl', « viwPncorasem do «prctón.tíSi nas Gera"?
S^ ^ran?0'.:ín*Uc'rando.sè iasS

dô-vlinlòdo do íf H„oíÍ,,CÍ?,r51Tpn,chle<rcnllsará no snliit ti,\t „., . í':'",x' *",c sol

ifiaDoas-GõiijBnB para^@ Hwrár ^9 la©s_2@_2a
das preafiaçftaa

^.".'^nS^dclf^o^t^ ,l0lci,mi»°" »
embareridas no ''Mine K n?unsin''",i*ihas
n Nova Yorle IVló s,. fei" c. «-csllnadas
«nado o hjiuante K,L tí ?•r"a-ni6*' foi dcsl»
effeito a hSSjio"5 

"0S 1,nrí* lev''"' «

£S'^^l!iS5s!;s^E

aucrer votar um orçamcnlo -al 6 dc se
.extremamente

sun rn.wi- ninn? "Scnles de policia vMiíiisua residência, estando assim amenfcnVln -^»mP^». Porque, como ns cónlaTn^^,,^em. nau quer

Estudantes chilenos para asuniversidades norte
americanas

SANTIAGO, 21 (A.

1'
•'côe pagar ao liomeni das presta-

Õs

Proteólorn"dos"_studaiíc }
nn elos pontos dinente, com o finos laços que uneC;?.,!liVclllS. nniericnno. resolveu cn-

~ A Sociedade
dando cumpri-

prògrarhma c,
ez mais

rivclTixlse ^pSío^rTC^S ,* »Pf
rogando os orcamè itos ¦ -mS^c «-'ctador, pró.

-A* * ''^psa_i_isF
e sei-A na cn,,ii,i„ .7. ..""'•

giar a sua acção,

Ad^onh? rCC°n,,CCCrJ ° rcí'"> I
PARIS, 2t 'fllavnív c , , 

' 

gramma'expedito dn Sn?u5«?^,ld«í» 1,m r-lt,!°-
tlcrol resolveu L ?»Í£SI1' ° Conselho Fe»
loi.ia. AccrcscenH A?CÇ 'T0!' ° rcino ''o Po-
esla décisfi «6incute r-'*'.0 do*V>ncho r"IC
Pffieialmente tlepois"daS^cl.ín0,',,r»(1« ln,b!k'fl

.(Havas) — Um comnítiincado
ra a con-

lV umn offi,. ,o)- CS",10 lCmp0 *'"*". «-cnoisa__s-"^S^*-sssa_ -assa
num reciio,

B___»*-*4fe&V_í!6i

numa escapada
mia fugida,

iii.iuslifieaveis.
/ne1' ,!'UÍ":°„ií!oii 9 Sr' Mello Franco,Ia tor do

IIOIIA, 21

unidade deS, ,« SS off çazmente a
imias-. Co.nl „ «?„ " ™l' ,a c nrUIlíorla ila-nanas. Combatendo ,V,,n. c '¦"•'"".¦iaila-

H'e a pliiniciè dc (-cr ò è fe10 ,ÍM««*o. eu-

si ngg.r nssim é
i^».»»^-^^ -ucio de-pícíu:

tentes orientacs dòs montes'J/S* d/s VCI-

aVf, que o Justificou ra..',.-"t',tc,',)e ° «deanlndo dn hora, ficando orisso, ndintln a sua discussão 
11U"1(10' l10'

¦ ¦¦«-•-

ü A viagem da divisão naval
ipilrifetili^l
tie tio Mil.., commanc ac a pelo contri-iimi

?°l Viagem scmio iniciados os exercícioscom os alumnos dns escolas profissional

Fazendeiros prejudicados:
pe.a Central

do ram 1Pda cSfffr r^!a ^«W* '
Dtnrfe enfr! <--,llr',1i OC Bemfica a Lim-.
S,.50/' F?,n granas prciuia». , ';' ,'"-""ente. A linha; san^crc-^fícil^' U,HV

A sltaafã. it
©spaaaSsa

'ína de es-
.'M)c.'fciÇoa,'e.m"orTeufe±Lf1,Cri01'CS- J,:u'a
tladcs daquclleQ„JÍ pl„UCJ0S nas «'"vcrsl-
tí Partir daq.' J - Sfl 1,,rma- c'1Ie *¦¦*"-

A greve geral

oeŝ vios de materiaes
Centre!

, peraiile o siibsliiufo do
oor crjmiiírii di l!..,„,í,ií'SMS-lc,IU'i.a do 1'to'cürh-
iioje n i-ormi è-.wí. i ' 1,1,leni,°» 1'ro.scguiu
tias, do ft, ,.? d0 lc,lclUc L«o»i-
gea'' e9,deinnU*21 ?' C0S,,0""«ntlò "So-",..:..---¦ ,m''s Pessoas denunciadas «n ,..,

¦N'i »'" Vara Federalrespectivo juiz, como

ponsavèis «cln ,i,..-,.i„ "i "-.m.,uel.a«ns como res--. w.W pelo desvio ele materiaes da Cerilrálo palácio elo Cattete, „0 «jba-
do Brasil paraIriélinio passadoOepoz a tèstenuiiibíi Sc. Gravomento Sessa festemuuha foi 1iodo cerca de tres horas,
«a^Sc„eloVnorSl,f0H'i^."-vin nbeolu-

, .i...-. !U *-lÇ.e 10-í a policia coiiQtn,. (]c

xiino SaT^W dc W-Wíb»
^__^«.'cs^

O governador de Peruam-
buco faz um appello

laiioel Borba, o se

M)c.aç,,0 Commercial desta capital, relSi-

uma içsoiuç)rtl«íãra\,dol a ^'c° glTtra

. A V _- r» , iVTiiCm -n-i;ín'* As vcn<l!|s 'le hoic soinnvi,",-c,sr S," »s*» í"a- sra,* =!§?!

O depoi-
iongo, tendo du.

(RECIFE 9íi s?Sllin(e tcle/jramma:

2_Hü* w, XSi,í fi:sociação Commerc a desta nniiJ „i «•

(,.„ •, '. '" a vinda de vanórés tíVfn ^transporte cc irenome nri.v „..'J.u.res I aia .9oXc^r°S taqui a™â«nat1o ; 6

Noticias do «Carlos Gomes"
ce2,iSlnmI'!Íri,,te diefe.d0 estado-maior re-
Si noriè ecSTr* d° «""«"andante doiianspoite cLarlos Gomes», que anda em viigem commercial pelo norte dSblímiconrmunicando ter partido th •R,hP, „ '
destinojio porU> deP Sc, 'a COra

otç aisaeiitos no"loiüflô

os pomboeKsorreios em SãoPaulo
CAMPINAS, 21 (Acorreios hontem

quartel da Gttai"s seguintes nicnsage'moças do Ampnro sau ,nas por occnsiiío da fcsln ,ü'7!!5 ,"í l;il,"P-
Prefeito do A niiarn w," a ^"deira", "O
m ?° «a-de S,SS f]?,fdg:

ga-
pa-

O Centro Exportador dosAgricultores de Santos
SANTOS, 21 (A A A r 

"IILUS
ria constituída mêlosSi-T t-' 'Vl,a,dil'wl0-
s^ciiW; Manoel fi & fe TrcaIoíí' l)rc-fiidalécid Conde ffil», Slhfl' -secretario:
"io flenlea o Francisco Yón°À 

° J^c Alll°
«cha organisado o r:«Si,?Aopc,:>_.??Ín<.s. M.s'

. O CAFÉ'
\oflou hoje o .mercado de café amais ou menos firmo, nos prceoV ,lc%" niatoír,r&r> '^'7; «-«o 2_J.wsa. ,e «ova *iorI; cont niuTr S f„,;,.„

operar"100 
c

-ipczarcontiiiuar a funeeio-
m

COIV3Í 
" 5_;__g~r-_ri__3_B__

VIUNICADOS
Apólice perdida

gado dc Á.nparo% mi, ^],!',n-s • "° de'
do de Ca /', saudações ao tlclef
il!!l_____ÍÍ^^

redMmõt-ionote,1!;' f^f & "ia Ma,

1002.% dc- ' "'" "'in 1Sr'a ,C lln «S^a
ferreira, á r§a--l>rJme o det^ríf'"^* no
brado, cj„e será grSdo. S° "" ü'' St*

A posse do novo intendente
da Guerra

Realisou-sè hoie .1^ 11 iir,,.no »
çló novo intendeu c'da Glrra00,,cl Prn°esco Mendes dc Moraes Rea is ida rsagem da nd--'-'-' - .^•'"''-'"•i ..

9, Largo da Carioca, 9
(Junto ao portão da Ordem)

, , • 9 pecaimeiro SSuoo c ISooo.

Chie e Barato Vt;slillos.cni piumòufs
nnuistração pelo intendente'de-' ('il-Sob ^ídairfc-^^nVÍ .P^''."*'5?''^ n.llmtfaio."

traç
to ao I 1-, 1 n — .iiv.ua tMu,i-ioui. Saudações cordiacs.»

A popujação de Ipamery,
o* Paulo, tomada deespanto

11¦ '>y !"• f¦• \- oi iv-'»....V-'1' ji (Serviço especial da K \'QT
péorr^Kaf^S^ *fà* ^
faísca èíccti-ich 1 nu. 

1"hVI,,í",n P01' "ma
Çássos, nada aeo, leceu Io -^ eÍ° 

Sr> JoaíIuim
VO .iunío da vielimf ,,,,,, lc fI"e sc «cha--
<]e que forâm al"id-J" n..TS,no " Syl)col'c
J)lgnma'.s ye.s°_*Sn._ ,^^lo..ao; estampido,

ÍiÒenirS,m20 Wl-ólven mesmo o dc-l —~ -->m---_--___________

ES^pliSPf * *-í!e o flagrante
_____?S"'_3?"°""'"" é «""o. Pediu habeas-

fira mm. a«l j. corpus
—'¦ e ach

'lo çll'roces:
idio,

te não foi lavrado com as fõrmlwâdcTlc."

£ançiscotlcX:auiò;'sob^álEç^tia0se acha preso clcsele n Hi, 7 .f„ V.. ,UL
Ido clistri

em T^}mormmc de tentativa de homi".
1 1, ,i* t1-1'?30 dc,^cle ° ciia 7- "o xadrez do
íoce mC ?n,'P0!ÍCÍa'' .C"Jas aütoíidádfs opiocessam por crime de icntaliva de hnmiCA?mt mWénte, porque o i-laò°c nao foi lavrado com as formalidades le'»

A dlcíaduraida eonimissao definanças
O ORÇAMENTO DA

.. VIAÇÃOA mesa do Senado se tem nettado a rece-
1 mníeair,ConvenndnS "S8 °**™mMÍk
casa fi-vPrcss.n do regimento 'datjuèlla

ínl'1^,, 1r"lí(la a commissão de finançastielaSa?' ^0™> disciltida Í5S
naKVoif dl" f^111081™™ acsgostòsa. Afi-¦ .ii, ticpots tle todos os nreseni«.« c,i-,,.„,„

missonario coronel Souza A/jiilar aoNoii
»M»S todos os fuSnarms 

'
vis e militares e pessoas gradas for-un I
etins allusvos ao acto, um do intendente:demissionário agradecendo a cada um dosseus auxiliares os serviços presfados ò òu

Zá°o ?_SÍ_*W' -^-^'cSnlScom o auxilio c dedicação dos seus sub

^KSSS*l:|s:S-
Artíiritisíno, Gota, Rfie«matismo

•iciiiiiimeiite o ni-inc?ivii U,„ t,;"''1,i''11IC õ ru-Hiinrt^o .,„ •? ¦*'..'.*-?v«y "ua seus
produeto. 0-<&rSj^,'Sfríad'» daquélle n™ 10* desempenho de sua ir
m-ae-a llgimtetolMalMn^^ despediu-sc sensivíaleinv Ãrõ,.í , u su« «'de ria L « l-u'u"ei /\'

SSi,S afíixarii dia-!W emocionado
íissaòi

, sensivélineii-
sendo acompanhado até

cioiinrios.

actualmente
produeto. 0
praça Iguale
i-inincnte, ntím nW^iZ'"' ünue affixarli dia-

mâ™^&^mM^m° & sas, m«„«¦:
¦ —*—*t'rfr" ¦

Processo annullado

veScle arcT,slcr°c^n,r,ft' r^a «^

"-ao**—*-

Gottas Virtuosas d%Eürnesto
SouzaCuram hemorrhoides, males do líteroovanos, minas c a própria cysüte'

Toftio

spcilo das cme,idnsSl'» ^™°,Sa"?0S • ÍP:e do

mias pessoas quecerto dWiaerWr^pffl "° U,°,ne,,í°' a

vc conferência resolvro^^^^i
nanças. -'eiante a commissão tlc fi-

Foi, então, pedida ã retiradaestranhas e, fechada a porta a 
"'com

1 v„,ca',.._.3_ falou, ouviu, discutiu

áídu'; eíSu ft*"d"° 
C3tafl0-'na:°r

coiTeta' w!mamd^n£ ^®mà dend
íül
rio

^..^.licat-sc 
-^^l^W^ÍW^^MWmm^ 

m m* <*

ea«e s_ccoa.,.e8.am IJm hydPot

tóE„' J" -°S-.offiC,ae.s daquclle\ esta

^-/^iara,;P^ril0 
C-°r"C'aC:

O mercado do cambio abriu firme, ft tirio

11 2?32 c 11 lõf.°1fi,af,ndü; 
n/i"a'' 

í3 tiúròs tlc
fora., Lsociaofe^om Í\^S^^movimento na Bolso foi cm cci-il 1,™, ¦',°hn- paro ns apólices gcl-acs! S^do stn «130.*, c paro as da União de lOlI\\ %iu* '
W» 

^_ 
du L-sfnelo elo Rio; dc'! *]*% fôíoü! '

O relatoi-io^a^ ©neiíã d_
.0 Sr.

ciia
s se CM3"_a'

bacios.
a ewiden-

„Q£

f'"°*. enconlpanu-se esi? 
~"

ElffiS*
sa casa

OURIVES, 39.42-4Í
ns

2, S3-95

amara
^.'wigue^.^alU^'^^^

das pessoas togenes C."""-missão
e-

«o- pilotado pelo ciiiiMn t ^roaeropla-
toffencs Giiln ,,?,,, í:'10. dc co«'eta Pro-

m
chad
do

com-
Ma-

a-
Afinal, num accordo

0=^ SSfi mÊ^!m ser* amanhã

«i% a iSSf darScs.1CS,'CSSnVa d°

. tiimisíro da Òtterra fez baixar hoie

qljtrecimentos necessários para a elabonçao^tlo seu relatório refe^te ao alfnd coí:

 ouvido;
sbTcõmprSissõ '
b***,kbb»«í=«^--^^

Visite V. Ex,veis, verifique
HE«S_la nossa exposição de mo".os preços e condições de

.«' commissão resolveu

0 Sn Irineu Machado'

Eurof
para a

)a

sessão da Ciunora dos Deputados teve1S JJ c 2o,: presentes 54 dcpu-
inicio lioje,
todos. Píèsidiii-a

« scnátL DÍ-'.1 lSlaMa^lS.° du Ftísm

joJ3rnSi> cm matvo rònuo8VinlóurofCSSará
~~~ '* -(J»». 1 .' 0 343° anniversario dafundação de Nictheroy

Scoíeról? ieotV'mnM a visinba

«»4Â fencTt SSas zissa ™
Suo J.oureneo. onde « "g.? °.do morra
pois " ¦• ' uc

«^."oT^as^suv '™s™ *mmmámmm
ÇÃO, juKiMijciio _ in

approvada nelo SeuaelÒ 'rJi seia ninniihã
mento dessa casa wS1. lcf? man<*o o regi-
ra a scguiut^^ciZlo0^1^^^, tiueie-
emendas approvad-is «»ú ^Çeiituadas ns
nanças". 

"i,picnauas Pela commissão da fi
Isto quer dizer o scnlnin. >..f.,5 Uc: os senadores

tle
re

mitlida a ^trâ^à"dé"êS[Ã P01'la' pc.sao continuou nos ikt'\Â%£M a commis-

apresentarão suos cmfinanças c _ b, „ Is\'ZLtt W*W**àreiipi.í. ,i„ ; rs noeeltnr, a inésn nc•UM yão contrario, nãoEstabelecido i-.y„ <•„! "• .

Os carvoeiros da Marinha

_á__|_^Si__|S:
A Great Western desatten-«ida pelo ministro da

Viação
|f 1 limlSSÍã£ '"«eferinelo um
I-d-, em que pedh ?nJ.1 StC-n ?f Bi'azil tí.lioi-ario dc MS^!!5:^(te.«'» .«ovo

pagamenfos. Lc Alobilièr .- Rua Chile aiantiea Anda. ' IU,a Ul11*- -31

rente.

io concurso na Contabili-
ede da (iuerra

lpiaeguiapiilas.(BsJ
esssaneíJoSosas '

eüSoeSÍSr ^P^s "o ultimo con
Ti, ad° 2? Contabiiidadc da Quer-

om,Sn. S*.P.*'ee»ch,'**ento dc tres vacas tk
£5 Steg» Mf levadas ao !Ii$
11 istm 7i, r' fiCnei'aI Caela,1° de P»Hainiuisüo da Guerra. A um dos candidatos

'"-**© i. -i

S.(Ri0)- ' tówtóà
31330 

' *' •r':0(10ínflo
_._ '' 2:000?0'0f

Thereza Pereira 
"s^ãií

Brap;a
(FALLECIÜA E.M P0HTUGAL) ,

Wen^O.uc Pinheiro Braga,

Em seguida o Sr Octacilio de Caniarabe-parn tratar ela reò--gaiiisacito
oiipoti o tribuna
do poder legislai
JUSlifi

manha a visinlia cidade de annivcr-

.¦)«'*'':'"ò histórico1; SuSíSf» ?lissa n° «o-
o.iiiilioArarygboi^derUamèntTd,de

-ivo elo Districto FetleraY
nielpaí ° W" projccto <lc orçamento m_.

no? Sutómé?;;? ;ir#r° ^ao.
A» ;íí!ni"eiito do informações.

vot„çôfef1U d° dia -"• *onÀ mimero; p.-,
comSÇt Justiin?11^ ^ par?^ «a

4 mesa

"""-ura Atfonso dc Sniiir-".-'"4"""*» uo"l vamento tía IndicacSnV_„ ,,„, u? PeI° arebi-sfide, e ós J7 borns L „•/¦ °ó ' t-1% a sua se <W PeVlin si.ff2«?s„ * Lancad« amazonen-1 Companhia Cai in-ipi „'in ]",'nca fronteira' iialidnd«. V. iP^i-*¥i,oes sohre> n co.istit.icio-

._-,- 'í-^llloMMt. ,- -? fnt,?ni»1 Nosuelrâ • Pedro-~*=aS5Lt ^ ;-.>',*- _*gS_«^"—'-fe*3s_ i

seiitadas ao' orçamenlV,?ò' v-*- e.lnondas apre- tle e ílabcdêiio 'mnl.T v"l"-r "-.iimpina (ir.-.n- oar f0i imni.Vn^""""'?"'"" V!l "--'"feiro 10-lou un, sâBsàS1^.^»^0^ ®>mi m^^^&^^S^ in^èbibr ele e?x me , „ fiffl0 ° , acto-.cie, fc,> Pitado• do Ilio Grande do St 1 rof. 
' 

.da bancada,cer os trens dlavl.- Pn^??11-,r,n " 1"esla,'c»«!- ás rn?n. ri„ . <:col,as>,J '"do estas parar
! £$« Pelo substUtivo0,^6^ ca'^hír-. ^0^-^-llC"fc c W_M-_ j%^#^9?Mt^cãMdãtòlStto

" »®fô^^^»?5iS graphica S-^StST^ ia^ -

i-ãr-ssar ^^jsssb fe# 1íIí.*ssíss _ rs ~™*"*~
ro. ntmrovarln . >. *—•'- ^«'-oiiassii ^y_

dos Santos, WviS,w_'Bn?a 'í0'' Srs- Soares "S^ --*iob-^-Monteiro aütól&ag"^ ife& e Victoriuo Bfila© fit *~"os serviços do porto do ml r"° a, encamj.ar ¦*'*aoeW «
an-cndal-os ao 

Jgoverno 
&t,m^ãP S«Í eassumindo este todns «s mo fii>iBlii

tlK,.n. 

e j «itios. tendo recebido ... iu.
íZWíf0 fallecimeho dc su„
compre chorado mãe-, sogra c avóconvulnni sen.s parentes e rimfgos a*

lelSror nor I, n íi" ' 3,":i-si' (J,,e wnntlnm cc-

Sj2m-^m_ar_*£_i_i
,, iltar-inói', liypòtécíiridò 11 suí'eterna gratidão n todos tjuanlos assi.sli 

' l
CjIc .ido dc religião

^^.ciuaimenu, pesam soWe^tflífi

c..íen,la}ad,o])<S?. &^™ .<Ut.nt.ll-, a
t^i? quatro n.e/..sa,rcontnt0P„'r-"lm'0 ':01tem com â OonípanT,!. pir„«mí,í,e ° fi°vel-uove.aça». ^ .-,.4-í: 1'-ni* ^Çnambuçnn» de Na-

. ._4, —-*'¦--"..TC;

mm mimo l%$mm
„ 

"'„;", ' 
r J"S-t'Ça' SeS'ÜÍrá -B-í-íIlS.paia aeilitiha, afim de apurar o f-irio nj.ó

irem á!
ri

JOSÉ
Vital Domingues Marques Pires osua família cpmmmiicain a seus naii"entes c pessoas amigíls 0 follc^WJJto de «eu -idolatrado filho, irmão, ne*to, sobrinho, primo e parente ó i,i

^•£è''S?c=fc0Vs^!

provado que o
mas a Se

.iconíccimento íòra todo casual
m Sie'níf^ j",ffando '«ttfA 

de
ffi_5^_??,.flíw ° Dr. Ria abrisse^^_a imuerito. #iÍÍ_^;ílem|e

Francisco Porlclla
. .Os buteiros da A Torre Eiffel rr,„-vulom seus amigos pnm nfsisli-em „misra rmo matutam rosnr na cg-cin de
I* rv»íboà s ^-]™ ¦•«

'7-

Pfe*_*_tit_-. -_ ¦lj.t?.t--"i.:---':^-—*^- -'
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A* NOlTB ~ Tcrcwfclra, a< dò Nòfcmbtò d»T.$?*

LOTER.A FEDERAL !

'Ili-ii mo uo» nreiiilò* dn loUrlft
Ffilnal, plano IU 1115, exlMIlIut»
•JUÍI17 "' •
|ii*.'i.:i n.,,1 itm •;
I(»','¦'!,,,,..  11 • • i • •'
.(!,,', • •

41Í11." 
Deram hoje i

Antigo •'•'••'
Moderno '
lll ••'
{jalUiiilo 

1'unt iiiiumhã t

fe

7

817'.I2H
mi

ila ('«plUl
hoje i
aiiiuiio-iiMHi

a-.miihiHiM
I illllO-flIOll
l iiioiiíiimi

. HUtlOfOOO

Cachorro
Carneiro
Cavulln
Macaco

W*mvi3* _J

t7%-.ll*>
!lfl3

•**' «g
403

0 professorado municipal
contra o projecto Mendes

Tavares
A ropro»enlaçao ao Conselho

li' n At-tíuliitt* a ropwMntncao uue oi pro»
fcssorea inuulcIpMe.pw Intermédio «o Ceij»

O Lopes
li* ntieni .li ii loituiiii 1111111 rnnldii nai loteria» e cllo»

icro uinlore» vmitnifoiii «o imlillco.
Cnsn nintrlx. ruu Wlilnr IM - nilno» u Ouvldoi

IKi üulliuiiln, 
"'.ii PriiiiflinJ «IoMarço,6Ji I» Wlaeioin

.Si, tlU; ütiiiural Úniitini, 30U. - S. 1'uulin run Uuliuc
liu íiOVCIllIll 0, OU.

Br. Coetano to Silva
Molcsiia. íío pulmnoi i<. Uru-juayana 3Í>

Das i íis 4.

Viuva Adriano dc .".Bello

í
JtSÉb.
hll.-.s

di. 1'iiiichlta)
Fallcceu hoje, íis (i horas dain.iiihií,

llll suitf em sua residência á rua Senador Ver-
ii. 137, D. FHANCISCA DA
MlilJ.Ó. Adelaide de Mello,
de .Mello, Ernesliim «la Gama
Francisco d.is Chngns Leite,
Thcrcsa Sil.,1 llodrlgucs, sua

ii „ii (ausente), Dr. Chagas l.eite, seu gemo.
Francisco dc Paula 1'crcira, Itenalo da Goma
Custro, Nilzu Pereira, sm-, netos, convidam
os seus parentes e omlgos parn acompanhar
o fcrctro, i|iie sairá amanhã, 22, ás 0 horas
da manhã, da sua residência para o cemitério

•.lK'lt'1)

SILVA
Aiueliii
Castro,
lhas, 1).

.!, S. João Daplista, Antecipadamente agra-
deccni,

•4'í
porlclli
Mia e
íiiciim
mento,
a\ò e
dando-i
celebra
horas,

Francisco 1'or.lcIIa
Virginie Portello, Francisco Porlella

Filho (ausentes), Hodolpho Doinlngucs
da Silva e sua esposa, Tliomaz Augusto
da Silva, esposa c filhos Christlano OI-
tmii Júnior, esposa e filhos, Henrique
Leal de Miranda e sua esposa, Antônio

i (ausente) e família, ltaymundn Por-
Philomcna Porlella (ausentes), coirimu-
ás pessoas de suas rclasões o falleci-
cm Paris, de seu esposo, pae, sogro,

irmão FRANCISCO POHTIiLLA, convi-
is pura a missa de sétimo din, uue será
ila quitrlii-feirii, -- do corrente, ás 9 1|2
na matriz da Candelária.

Judiíi. Martins de Araújo
Baptista

(1° ANXIVEHSAHIO)
Dcocleeiano José Uaplisla, Manoel

de Sá Araújo c familia e mais pa-
rentes convidam seus parentes c ami-
gos para assistirem á missa de pri-
meiro annivcrsario de sua nunca es-
querida JUDITH MARTINS DE

ARAÚJO BAPTISTA, que será celebrada ama-
nhã, quarta-feira, 

'22 do corrente, ás 0 ho-
ras, na egreja Conceição e lioa Morte (rua
do Rosário), pelo (pie desde já sc confessam
agradecidos.

Qiizapú&s-mmtânlm úe 1891
' 

A turma de guarilas-innrinlia «le
Jf 1801, commemorando o seu 2<i° anui-
*W?& vcrsiirio de formatura, faz celebrar

no dia 23 do corrente, ás 0 J|2 ho-
ras, na egreja da Candelária, mis-
mis em memória dns saudosos col-

legas João Manoel Sail-Juan, Carlos Agos-
tinlio de Castro, Alvarim Costa, Florio Pi-
lombo, Manoel Ferreira de Umare, Ilonorio
de Lainarc Kocler, llaymuiido Gnyoso, Auto-
nio Barccllos, Miguel Dorat, José Moreira da
Rocha e Godofredo Natividade.

Francisco Porlella
Coronel Antônio Porlella (auseil-

le), sua senhora, filhos, genros e no-
ras comniunicam ás pessoas de suas
relações o fallccimenlo, cm Paris, do
do seu irmão, cunhado e lio FRAN-
CISCO PORTEI-LA, coiividando-as pa-

missa de selinin dia que será celebrada
a-feira, 12'i do corrente, ás Ü lj2 horas,
iiiti-i/. da Candelária.

f

feira,

Francisco ft*orlc.la
1". PORTELLA & C, comniunicam aos

seus amigos e pessoas de suas relações
o fnlleeiinenlo, cm Paris de seu anil-
go e sócio FRANCISCO PORTELLA,
convidando para assistir A missa de
sétimo dia que será celebrada quarta-

22 do corrente, ás 0 lj2 horas, ua matriz
da Candelária.

Francisco Portelfa
Os empregados da er.-a 1". Porlella

& C, mandam celebrar quarta-feira, 22
-3 do corrente, ás 0 ljü lioras, na matriz

da Candelária, uma missa pelo eterno
repouso de seu saudoso chefe FRAN-

_ CISCO PORTELLA, e para esse acto de
religião e caridade convidam os parentes c ami-
gos du finado.

m

I S(
O Sr. general Caetano dc Faria mandou

que o chefe do Departamento do Pessoal
cia Guerra providenciasse no sentido dc sc-
rem recolhidos aos 'v> e 5^ regimentos to-
dos os officiaes aos mesmos pertencentes.

O Sr. ministro 'da 
Guerra expediu hoje

uma nota ao chefe do Departamento do Pes-
soai da Guerra, determinando que, com ur»
gctícia, seja enviada ao seu gabinete uma'relação dos capitães de cavallaria, com a
declaração do tempo dc arregimentação que.
¦iics.se posto, têm tido. Egualmente, ordenou
a remessa dc ouíra relação cios officiaes
daquella arma que, pertencentes a corpos
sem effectivo ou a quadro supplémcntar,
não estejam em qualquer emprego,

(ümlM te©!© ê
*ml\Viv^**SS3^2S^t.%^^ XCIMD

*saiifn.'jn.-ivaiv!^-aa**ma3*iKm**

representantes nesta cidade da Compa-
nhia de Navegação LLOYD SABAUDO,
comniunicam ter recebido noticia da re-
ferida Companhia de que o paquete «To-
maso di Savoia» chegou felizmente em

Gênova no dia 18 do corrente
-•—o94J»—»-

Duas nomeações no
Exercito

Por aeío dc hoje do Ministério da Gucr-
ra foram nomeados:

O major Rainiro da Silva Santos, fiscal'da Escola Militar desla capital, e o 2o te-
nente Bento Ribeiro Carneiro .Monteiro, paraajudante de ordens do chefe cio Estado-
Maior do Exercito, o Sr. general Bento
Ribeiro, cm substituição ao capilão José Ma-
ria Franco Ferreira, que foi dispensado cia-
(jucllc cargo.

DORMIR
Ijlliliíl cama *Ber(a» é prolongar t
1.41, .Uruguayana. -

I lll «TI

im «in viam', vau inrmir ¦« wu»»*»» ******
clnia protfslaiKlo coiitr» a «(lop.ao «In pro»
jeito íi. W, «•« AUtorlA Uo Sr, Mendes Tava-
res c uue vIm, como nu sabe, n reduecao de

«cida

veiicliiientom . ..... ,<"Iíxiiuiü. Sr», nirmuroí do Coiiiellio mu»
iilcipnl da cidade do Hio, de Jiiiiclro- O teu»
tra dos l-iuúsborcs l-rlinnrloa; Munlçlimcs,
orgfio do (léfein dos Interesses do magistério
iirlmnrlo destn cldnde, mu. rMoeltoinirienta
pede vento a VV, ISIÍ-r. parn «prcaíotnv algu-
mns poiiUcracOes ^ulll^• o projecto n, »» oesie
nnno nn parle referente n diminuição dus
vencimentos dos professores do primeiras le-
Iras projcclo i«sh« resultante- (lo uniu «Ias ul-
limas iiH-iiMigcni «lo Kxino. Sr. I)r, prefeito
no Conselho .Municipal.

Alarmada n autoridade note os gastos, une
julga excessivos, com a InstruccAo publica,
volln-se pnrn os funecionarios incumbidos de
ministrar o ensino ii infância e é sobra seus
veiiriiiiciitos que Impiedosa pretende cortar
fundo para obtenção de meios «pie lhe per-
niittam oecorrer a outros serviços,

Uc principio, é necessário notar que só lein
bons fiinecloiinrlos o governo que ns sabe
bem luiuinlioiii*, pnrn Jlu-s podei- exigir o mn»
.nIuio dc csfiirco o dcvotiiiiiento no serviço
m.-Ii sua responsabilidade.

Depois, a rcspcllohllldiido dc dclcrinlnndaJ
funeções ic o magistério primário «leve ser
das ,,'ll's respeitáveis), depende principal»
mente dn relativo bem estar dn indivíduo nn
vida privada, do socego do espirito rcsullan»
te da satisfação do necessidades inadiáveis
ipic sempre devem estar dc accordo com a
posição social dn 1I1CS1110 indivíduo.

Ainda mais: embora errndamciilo sc diiüi
ipic o mngistcrlo primário não e.xigo apti-
(lòcH (•xtraordiii.iriiis, o facto é ipic o cargo
dc preceptor da infância só c dado no indi-
vidiio «|uc lez o curso da Escola Normal; c
parn «tuc esse indivíduo sc torne uni bom
professor 6 necessário iiuc continue a pre-
occupitr-sc com as inulllplas «iiicstõcs da pc-
dngogln, ncompnnliniido de perlo o progresso
do sua especialidade, sem o (pie sc tornará
um repetidor dc nnaeliroiilcos processos, con-
trnproduccnle.s no ensino. Isto ipicr di/.er (pie
o magistério primário i- illlin carreira lilera-
ria ipiu exige estudo «luotldiano dc gabinete
para ser bem desempenhada. E, sendo assim,
a funeção do mestre não pode, não «leve, co-
mo sc pretende, ser collocada em jilano iu-
ferlor, para rcliilmil-a a autoridade com ven-
cimcnlos niesquiiihos,

E' a escola primaria base de todo o pro-
gresso social. E' ahi que sc formam os ca-
rneteres; c ahi «pie sc incute nos futuros ei-
«l.tílãos o amor ao cumprimento do dever, il
justiça, á pátria, A humanidade, K, não sc-
rão mestres, acabruiiliados por preoccupaçôcs
argentarias, que terão o amor, o devolnmcii-
to o equilíbrio nervoso necessários para bem
ministrar aqucllas noções ú infância dcscul-
dosa.

Allega-sc que, sendo a maioria do magislc-
rio primário constituído ])or senhoras c que
não tendo estas, como os homens, as mesmas
imperiosas responsabilidades de familia, dc-
vem receber menores vencimentos.

Soh esse ponto dc vista devemos conside-
rar que, além de haver no ensino primário
um numero hem apreciável de docentes ho-
meus, numero que necessariamente atigmeíí-
tara com o dcsapparecimento do exagerado
feminismo que sc pretendeu implantar no
magistério primário desla capilal, hu ainda o
facto de muitas professoras serem arrimo de
familia numerosa. E mesmn que assim não
fosse, uão era razoável que os poderes pu-
blicos gratificassem mal o trabalho das pro-
fessoras, apegando-se Aquclle fundamento,
soh pena dc ver o seu acto taxado «le expio-
ração do sexo fraco pelo forle.

Sabe-se que o magistério primário í uma
profissão esgotante, dc natureza toda espe-
cia.', cujo boin desempenho exige o despen-
(limenlo de grandes energias intellectuaes e
pliysicas. "O uso iminoderado du vou c num
esforço fora do natural, quotidianamente
feito durante cinco horas, a irritabili-
dade dos nervos apparcntcincnte calmos, cm
lula com a natureza rebelde c insiihordinada
de não raras creanças que freqüentam a cs-
cola", já o dissemos cm documento tra-
zido a VV. EEx., concorrem para avclhanlar
o mestre primário antes do tempo. A tu-
bereulose lnryngca ou pulmonar, as cardiopn-
tbias, a neuriistlicnia, são doenças muito com-
muiis entre docentes do ensino primário, que
mais do que outras classes paga pesado tri-
buto a esses males,

Nestas condições, como achar excessivos os
actuaes vencimentos dos professores de pri-
me iras letras?

Diz-se que em nenhuma cidade os prece-
piores da infância recebem vencimentos tão
elevados como no Rio do Janeiro,

E' preciso, porém, considerar que esses
vencimentos não estão nesta cidndo em rela-
ção com o que recebem todos os outros fun-
ccioiiarios para prestar serviços muito mais
suaves. E isso mesmo já provou brilhante-
mente o ex-director de Jiistrucção Publica,
Sr. Medeiros c Albuquerque, era artigo edi-
tado no jornal A NOITE.

O projecto 88 a qm- nos referimos diz que
que serão respeitados os direitos adquiridos
dos actuaes fuiiccioniirios.

Isto quanlo aos catlicdralicos, muito cnibo-
ra fique para elles, uma vez transformado
em lei esse projcclo, o perigo de receberem
maiores vencimentos que seus collegas, futu-
ranuile nomeados, e uma situação dc cons-
trangimenlo moral, parecendo que sempre
receberam uma paga indevida, immoderada,
excessiva.,.

Mas os actuaes adjuntos? Todos elles são
prejudicados, pois uma vez promovidos te-
rão vencimentos menores do que os da ta-
bella aclual.

E 6 a esse respeito que vimos trazer a pre-sente representação, esperando que mu bom
movimento de VV. EEx. salvaguarde os inte-
resses de nossa classe.

Mas, si os nossos esforços forem improfi-
caos, restar-nos-ii o consolo dc lermos cm
tempo lavrado o nosso protesto publico e
solemnc."

Vae meter, atinai
Vhiiiu» ver «gorn, como vne m arranjar o

velho Torquato, parn te dcsculpin* com •• «uns.
vasta» icliiçócs, Elle dliln «cnjpr» que, sl «•••
duvji assim, Imilias longas, cubellos cm trnn-
çns, iniipa esfraiigalliudii e botinas «««mo ns
ilu» os voluntários trouxeram dns manobra.,

—?—-***¦¦¦

Cuidado com os olhos
_ üí-Tin pobre cego que fazia dói Ficou as-

sim por usar vidros liyglcnicosí Si tivesse asorte dc graduar a vista no Instituto Óptico
Casa Madurcira", á rua Sete de Setembro

n. Oa; poderia ler a visla perfeita c dizer atodos que é uma easa de primeira ordem, quenao tem padrinhos nem tem que dividir oslucros' por esle motivo unico pódc vender
óculos c piuco-nez com vidros crystalinos de
primeira qualidade, assim como executar
eom o máximo esmero qualquer receita dos
Srs. médicos oculistas, por preços mais ba-ratos, Os clientes que nos honram com n sua
preferencia íazcni-n'o por espontânea vonta-
de, crentes de que são bem servidos o que não
tratam com charlatão ganancioso pelo cobre,
e sim com pessoa dc reputação, com 22 annos
do pratica,

O fim unico do nosso gabinete i para gra-duar a visla c bem servir a, todos os clientes,
escolhendo o gráo exacto, deixando os proces-sos antigos.

Tudo isto c a expressão da verdade; não sc
pode confundir com proveitos num sacco só
como se vô claramente i um espirito dc in-
veja. O sol nasce para todos; o que não è 11-
sonjeiro 6 fnzer juizos fantásticos. Não tra-tarei mais deste assumpto por economia; afazcl-o terei que tirar dos clientes, augmen-laudo os preços.A' Una Seto do Setembro 95.encontra-se um completo sorllrüeiito de optl-
ca moderna especial.

--»»»>•»»•

Ern poucas linhas
João Dias «le Carvalho c Fraucisco LI-

no dn Barròs, ambos residentes A rua Ame-
rica, o primeiro no n. 21C, o o segundo non. 180, foram presos cm flagrante pela po-Iicia do 7" districto, qumido fugiam com umíeogio c corrente de ouro furtados a um¦ {lixeiro dn «asa <!c moveis de. ru» Volunto-nos d* Pátria »¦-*--- •---..-

O velho Torqualo
era a culpa da Prefeitura, «pie o havia ix-du-
zido Aquclle eslndo de penúria; vendendo ein
leilão, o predio de sun propriedade, cm Cit-
tiiniby, c obrlgniido-o a gastar os últimos vin-
tens com os advogados, na acção a que foi
obrigado n mover.

Sim, veremos agora como «ile vae sc portar,
pois venceu u questão c o pn feito vae mau-
dar pagar os prejuízos que lhe causou, na im-
porliuicla de quinze contos.

Hontem,foi n questão tei-miniulu, c pordespa-
dio publicado hoje, no expediente do prefeito,
lá está — Torquato Teixeira Coelho — indefe-
rido. O que foi indeferido, foi a prelenção do
requerente, que queria receber n liulciríiiisnçno
c ficar com o terreno'. Foi-lhe deferida a parle
referente á indemiiisação, c indeferida a refe-
rente ao terreno.

O Torquato esteve lioje na Prcfcllurii. Lá
dlsseram-llie que lhe pagariam em apólices
municipaes.

r-\'oil considerar — disse o Torquato.
—E* melhor receber as apólices, que dinlici-

ro não lia.
—tjue remédio...
E assim, vae o Torquato entrar dc novo

para o rol dos capitalistas. U diabo é que cllc
já sc habituou aos seus andrajos, esses mes-
inos iinijrajos com que cllc tem sido confundi-
do com os mendigos c por isso 'arrebanhado

pela policia ' .' '
— . i ****** »

A POfi/IPADOUR
Casa especial de i-elletes sub inedidu sol! a «lirccçãò

dc Miko. rnuíco (iliplomailii pela Exposição Interna-
cional de ltcma). As nossas fregiiezits encontrarão um
bom Eortiincnto do teci los de seiln, linlm, nlgoilãò ò
tricot, padrões modernos e lindos, córes variailiis.

PllEÇOS MÓDICOS
165, AVENIDA RIO BRANCO (í° andar)

(Com entrada |>cU ru» SS'i Joní)
i ****** i

Ocâso dos melhoramentos
dos cinemas e o Sr. Staffa

lima petição perante
a 2» Civel

tw Devido a uma entrevista, concedida
ba dias a esta folha pelo Sr. J. II, Staffa,
proprietário do Cinema Parisiense, sobre a
lei de remodelação das casas de divwsões
dessa ordem, vão se derivando coinplie i-
ções interessantes e inesperadas, como aliás
já temos noticiado.

O caso c que o Sr. Staffa acha que nos
Estados Unidos, por exemplo, teria a seu
favor, nessa quesião, o apoio da própria lei,
quo seria garantir-lhe u direito alaeado.

Reclamando esta g-.-rantia, o'proprietário
do Parisiense, por intermédio do Dr. As-
lolpho Rezende, seu advogado, propoz
uma acção perante a 2" Vara Civel contra
os cinematographislas, importadores c exhi-
bÍL-ioni:ú.'.s, subsciiptòi-es dc circulares que
visam tolher-lhe o exercício desse comincr-
cio. A petição do advogado do Sr. Staffa
é concebida nestes termos :"Exmo. Sr. Dr. juiz dc direito da 2" Vara
Civel — Diz Jaeohio Rosário Staffa que. por
motivo do decreto municipal n. 1.768, de
il do mez corrente, que estabefeec regras
para a concessão de licença para o funecio-
namento dos ciiicmatograplios nesta capital,
o supplieante conversou n respeito com uni
redactor do jornal A NOITE, que o pro-
curou, c manifestou-se favorável ás exigen-
cias contidas no referido decreto, quo lhe
pareceu muito opportuno o de utilidade para
os freqüentadores daquellas casas de di-
versões.

Foi islo o suffieienle para «pie as empre-
sas congêneres, colligádas eonlra o suppli-
cante, lhe movessem a mais feroz das gucr-
ras, procurando não só diffamal-o em arti-
gos e cseriptos pela imprensa, como ainda
empregando todos os nieios de prejudical-o
no exercido c expansão do seu commercio.
E' nssim quu as ditas empresas úirigiram-
sc por cartas e circulares a todos os freguc-
zcs o agentes do supplieante nesta capital
e diversos pontos do paiz, intimando-os, sob
ameaças dc prejuízos c perseguições, a uão
negociarem com o supplieante, e a não ad-
qujrirem nem exhibirem "films" do seu
commercio. Esses actos illicilos e reprova-
veis das dilas empresas tím produzido em
parle os cffeitos «pie elles visavam, pois di-
versos agentes e freguezes do supplieante já
lhe escreveram e telcgraphnrain que, deante
da pressão exercida sobre elles, não lhes è
possivel manter os contratos que haviam cc-
lebrado com o supplicanle, como tudo sc
verifica dos inclusos documentos, e de outros
que diariamente recebe o supplieante. Ora,
estes actos das ditas empresas cinematogra-
phicas são illicltos e acarretam, como tôrn
acarretado, grandes prejuízos para o suppli-
cante, quo oulro crime não praticou sinão o
do mostrar-se obediente a uma lei votada
pelo Conselho Municipal e sanceiouada pelo
prefeito. Por Isso, o supplieante quer pc-
rante V. Ex. protestar contra esses actos
para ejn todo tempo haver das ditas em-
presas todos os prejuízos, perdas e damnos
que lho estão causando, e a quo dá desdo
já o valor estimatívo do 100:000? — cem
conlos de réis. Requer que, tomado por ter-
mo o protesto, sejam delle intimadas as
empresas :

Fcrrez e Filhos;
Agencia Ciiieinatographica Universal;
Fox Film Corporation;
Agencia Geral Ciiicniatogrnphica,
Películas D'Luxo da America do Sul,

entregando-se os aulos ao supplieante para
delles fazer o uso conveniente.

P. deferimento, A. estn com os docuiuen-
tos iuclusos. — E. R. J.'

Rio, 20 de novembro dc 1916.- — O Rdvo-
gado, Astolpho Vieira de Rezende..'*

Raios X •= Electricidade medica
Exames, photogrnpbias e tratamentos pelos
raios X. Applic. de electrio. nas moléstia* cm

geral. Dr. J. Toledo Dodsv-orth,*
110, AVENIDA CENTRAL, T«l. MM t**it*l.

lim desastre
horrível

• ¦ ¦ ' 

_.Com as pernas esmagadas
sob um bonde

Nn prftl* da RoUfogo, «piaudo procedia 4
flxciillNOçuo dos bondes, foi vlrllina de um
horrível desastre 9 fincai, du Light, u. ii»,
Francisco (lonçiilvcs llnslo», que, «a tomar
um bondo de Ipauema em movimento, caiu,
tendo colhido pelo reboque que lhe esinngou
as ditai, perues.

O niotorneiro do bondo, Manoel de Almel-
dn Segundo, chapa n. Wi, assim ««ii<- se deu
o desnslre, piiruu a veliiculn «• fugiu,

Frniiciico. bntjlo.s, «pie «S casado, uonln Ilií
,-iimos e reside A rua l.aurinilo llnbello uu-
mero OU, foi soccorrido pi-ln Asslstciicla e
iransporlndo em estado grnvo paru u nau-
tn Casa.

X.i delegacia polleinl du li" dlslricto foi
liberto iiiqiu-iito sobre o facto; pnrn apurar
n mui casualidade ou não, sejillo; poiòiii, dus-
dc }{>, ns testemunhas unanimes em nffiniinr
a priinclrn livpolhcsc.

i ****** i

Aniil.vsnda no Laboratório Nacional do
Aiinlyscs, sob o n. 3,7.15, cm t) de sçlcmhru
du 11)10; ¦' innifo nulritiva, reconiniciuladn
pelos médicos ás pessoas fr.icns. ICii.oiilrit-se
á vendn em todns ns cnsns «lo 1" ordem, De-
posilo: praça Tiradentes n. 21, Telephone
II, Ii!i8 ('.entrai, Itio dc Janeiro,

¦ i ****** i

t
jMobilíns n proataçõonj

^•j-j ALFÂNDEGA, Ili I

O grande incêndio
da noite passada

•
Dous prédios destruídos em

S8o ChrlHto vflo
As Niitoriiludes policiai* do 10a dlslriclo

cinpenliam.se em diligencias pnrn apurar
as Miípcilas de um crime surgidas prin* vir»
i-unisliincla em que se deu o tirAiiile iii.cn»
d'o dn noilif passada na run S. l.nl* don»
üiigit, Todos os Imlielos admlttem « l.ypo»
tlicie «le um luccudlo proposital,

IHii detido ua delegacia, de\cudo prct.ir
nliula hoje ilccliiraçoi'*! un Inquérito que foi
iiist.iuiadn a propósito, o carpinteiro .lut1
FoitcIjm du Couto, cm cujn ofllclna, Aquviln
ri'ii ii. li. le vi. Inicio u inccndlu, prop.ig(in«
dfi»«i0 v.ipiiInuiinU' pnvn o pivdio vlsinho, on-
do liuli.i ufflclims o ferrndor Coelho du
Hnliii, como já foi mliiuciosnmeiile noll»
ciado.

Ao que parece, os negócios dn eni-pllll.1»
ria mio iam bem, tendo por diversas vezes
isso uão escondido nos seus amigos o rar»
plnlelro Ferreira do Couto. O seu cstabelc
cimento comnierelnl estava, nn entanto, sc-
glirüdo por I0:0UÜ9 cm uma das nossas com-
paniilns,

A polleln, iniles do exiiuie pericial, Irnbit»
lha,, porem, aduiilliiulo apenas a hypoUicoc
do Incêndio propnsilnl, que pódc ser mnis
lurdo (Icsfeitn, tudo (íue, depois de pruslar
declarações no Inquérito, será posto cm II-
herdado o carpinteiro sobro o qual recaem
ns suspeitas,

«ot**—*
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O cirurgião dentista^We
uiuilou,o seu consultório da Av. Itio Dninco, 181, parii
u ruu do Ourives, ü7. Tel. :).8I7 Norte,

********t*
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Desastre tle aviação no
Peru

Um a vi a d oi* c^s.eno com es
lÂCt-naS i:S"tfCT.UE-3íeíB3

LIMA, 21 (A. A.) — (J nviádor chileno Sr.
Rojas foi hontem victima do um nccidciite.
Depois do realisar varias evoluções uo llip-
nodromo, com o seu npparellio, o Sr. Rojns
iniciou o arriscado exercido do "looping-thc-
loop", c já havia feito duas vezes a famosa
curva completa, quando, ao tentar a terceira,
perdeu o equilíbrio, caindo de uma altura do
qiiurçujn metros. Inimcdintnmentc soecorri-
do, verificaram os médicos «juc o infeliz avia-
dor havia fraclurado milhas ns pernas c sof-
Ilido serias lesões internas, sendo considera-
do gravíssimos o seu eslado.

¦ ****** i

llll ERNESTO SOUZA
Pyspc|i5iii. Mas digcstOos; ln-
ii|)|iclcnci;i, cnxaijticca, jinlpi-—tnções. liguJu. InlOitiiios—

Dcpdsilo—Priineiro cie Março 14
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USAR
um fogão «Bcrla;> é ter uma cozinha assea-
da. 141 Uruguayana.

DrsXeal J uiiior e Leal Neto
üspeciallstas 5in doenças dos olhos, ouvidos,
nariz e gurgauU. Consultas de 1 ás Gr—Ae-
sembléa n. Í0» ü:;-.

0 Sr. prefeito está promovendo
uma bernardd

O pessoal subalterno esta
cansado de esperar pelosseus vencimentos
A cidade assistiu, ao cair da tarde dc lion-

lem, ao desfile dc um enorme bando de pro-
letarios da Prefeitura, que veiu aos jornaes
narrar a situação afflictiva cm que sc cncoii-
Ira por falta' de pagamento dc seus mingua-
dos salários. Más, não são apenas os opera-
rios «la. Directoria dc Obras. Os calcetciros e
serventes também não recebem desde agos-
lo. Ainda boje nos veiu ler As mãos uma car-
iil em «pie um desses pobres homens conta
ns privações que "com scus filhinhos esfo-
meados" vem curtindo, graças A nnarchia em
que andam, as cousas municipaes.

Mas, não. haverá remédio parn essa si-
lunçãoV

Doenças do appareího diges-
(Ivo e do sistema nervoso. —
.<aios X. — Dr. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 59, de 2 ás 4,

Gmranesia^
maravilhosa combinação de GüA-
RANA E MAGNESIA FLUIDA.

— PODEROSO A MT/A C/DO —

*******

tmiiLU--n.Olhos, ouvidos-
o gargari

Josó, ól
ís 5.********

Um supplente de policia
alegre...
"'¦- «»¦—

Um plc-nic de arrombo na
Penha

O domingo, com aquclle calor, estava mes-
1110 convidativo para um passeio ao campo,
ao ar livre, O supplente em exercício 110 22°
districto policial, Dr. Daniel Bastos, pro-
curando fugir á massada do serviço da dele-
gacia, reuniu um grupo do amigos e, em car-
ros de bois e envoltos, organisou uma alegre
caravana,' em demanda da Penha. E foi uni
dia cheio I Depois do repaslo, servido debai-
xo daquellas arvores que são bem um dos
maiores encantos daquelle subúrbio, organi-
soii-se uma corrida de cavallos, que foi o"dou" do pic-nic. E era iiih gosto ver o jo-
ven policial servindo de "starter"! Os ca-
vallos inscriptos nos diversos pareôs c que
já tinham sido montados pélog rapazes vin-
dos de Ramos, é que se não mostravam lá
muito obedientes ao bridão: acostumados ao
trote pesado das rondas, pois são da Policia,
não estavam positivamente para aqucllas vio-
lencias, que só os seus "collegas" do Dcrby
e do Jockey-Club supportain.,. E ciiiquanto
o supplente farrlsta sc divertia, as ruas dos
subúrbios da Leopoldina, da zona do 22° dis-
tricto, ficavam sem policiamento, pois os
soldados do destacamento de Olaria não ti-
nham cavallos para montar...

O Dr. Bastos está mesmo merecendo uma
proüioçáosiulia.., ¦ -i-rr ¦

A POMPADOUR
S»l«o dc íuanlcüre. Para senhoras o cnviiHioIroi.

165, AVENIDA KIO BHANCP, 105
(Knlrada pela rua São íosój

-> ******
Oleo para lamparina — AROMATOb

Ultima novidade, americana]
Mais brilho, mais duração, mais barato I
Encontra-so 1 venda em todos os armazéns.
Depositários gornos: Co.-ta Pereira Muia ii C.liüADO EOSAMÜN, 05

»¦ le liniio Liquidação
gorai. —

Itua Selo
de Seteni-
tro, 205.

Dll. GODOY» Consultório: rua Seto
do Selombro n. 00, dns

. 2 ás ia. Resid.: nu. Ifftfbedo de Assis n. 83,
tç*\i*u>-

Geralmente, anui! her tintado seu rosto
c do seu eabello c csqüccc-se de cuidar
da conservação do seu corpo. X.ío lia,
Dòrém, belieza sem uni corpo perfeito.
Um bloco de PO' MEDICINAL no
banho diário clareia a pelle, evita a
flacidez dos tecidos c transníittc ú ept-
derme a frescura, a maciez e o periu»

me dc uma pétala de roca
Depois deste banho, friecione-se o cor-
po com PERFUME SEEDAj desde o
pescoço aos joelhos, provocando a re-
acção. Este é o melhor e mais moder-
no exercício para corrigir òs excessos
de gordura, as deformações da llacidex.

c as fadigas nervosa e muscular

Os preparados de Mme. Selda Po-
tocka encontram-se á venda nos
melhores estabelecimentos de per-fumarias da Avenida Rio Branco—
Depositários geraes: Cesta Pereira & C.

BBS *«*.,
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Ko MnUdouro A* B»nt> Crua
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Almliiloi hnjci 604 reici. ">'> 
POIVOJ, !{• ."ir.

nolros « '.'.' liliillo".
MnrchniilvM Cnmllito B, dc Mcll.i, II r, 1 ,«t

IM DuiIm-Ii & C., SO r.; A, Momiu» & (*., IW
r.j l.imn * Filhou, 38 r.. 7 p. e IU t/,; IVancis.
co V. «•iiuliirl, fi» i',, .. ii, e 1 víi ¦>'>"> l'l»
iiiciita de Abreu, 'ili r,; Oliveira Irmnoi * 1;.
80 i*. v 15 p,; Uioillo Taiurc», 3 ¦/,¦ (J. iluí
Hctiilhl.tn», II r.; 1'orliiiho & (',„ ai r.j l <l.
Km- du Akcvc(I«s ai» i'.; 1-, 1>. tíllwiu H. (,.;<
,'IH r,; l-crniuidrs (t MiiivuiiiIum, 5 p,j AllKUMn
M, dn Muttn, 17 r. c II» ««.! Atoxnudre V, Ko-
liriuhii, *¦ p., c Sohniiiii <* C, :il r. c 1 |i,

l'ornin rcjeilndost M *H r. r * p,
I'ornm vcudiitos: 'il r., com B.400 Uil...# t vs

fressura» do rcidS,"Slnch"! Camliilo li. du Mello, IHH r.: Du.
iímIi Si ('.,, 0S5 A, Mciiilcs 'Jl'.); I.miiii i& l-l-
lhos, l'.'0; Francisco V. Uojilnrt, (I7U| (J, 1I01
llitulhlstns, lll; Joilo Pimcula dc Abreu, -."i;
Oliveira Irmilaü .*» C, IM; Porllnlió k {',.,
31; Kdiüir dc Axevcilo, lim; Aunüito M. da
Miillii. '.71); V, P, Oliveira «•» t'.„ 100, e Siihrcl.
rn & C, 'W, Tiitnl, 3.4'.'0.

Ko entreposto do 8. Dloffo

O trem chci/òu A lima.
Vendidos: lii'J :i I r., ,',:i p,, m t-. a j»«j v.
Os preços foram os «,ci;uliitpn; rezes, «Ij o7«;ii

n 982U; porcos, dc 13100 n WlfiO; carneiros. .1
IÇ800, e vitellos, dc í-!'*'t» a lifOOO,

X11 maludiiiiro da Pm lia
- ******** ii 11 1

Aliiitldns hoje: 17 n /• •-.
C.vportnçflo

1-oi'àm nhiiiidiis pnrn csiiorlavão '.!ti2 reze»
dc Oliveira Irmíos & ('..

A commissão medica dc Sanla Cruz rejeitou
a i;i rezes,

.*—*»ej».—?-

PAI |p
liimpador c polhloi1 universal

EM TOOÃ A PABTÈ
-«—««a

Cuidado com sua roypa
A Tinliiraria Paulista pode lavar, tin--ir

ou limpar a sèccq sem estradai-a, Teleplione
Norte 57-1. Manda a domicilio.********mm fdh

¦ ****** *

Queimada com água
fervendo

A menor Isidoria, de pouco mnis dc uni
anno, filha do Sr. José Sayão, residente á
rua General Câmara 11. ')',!(), ipieiiiioii-sc lias-
lante hoje á tarde, em sua residência, com
ngua fervendo.

Isidoria foi soecorrida pela Assistência e
a policia do 4° di*.tricto teve conhecimento
do facto.

03 nao se
•

t$' Quando a esmola i grande o pobre des-
confiai O cliente, ipie não é ingênuo, e não
sc deixa levar por cantigas, diz lá comsigo:".— Exmne gratuito da vista, óptica de pri-
nieii-íi qualidade, preços especiais baratissi-
mos".,. é muito proveito num sacco só, c
passa de largo, á procura da "Óptica Moder-
ua", á rua Sete dc Setembro 11. 47,

A "Óptica Moderna" não promette mim-
dos nem fundos, não illudc, não seduz, não
iitlráe. Por isto é a preferida pelos Exmos.
Srs. médicos oculistas e pelo honrado pu-
blico, por causa da éxcellcncia dos vidros, ab-
solutamcntc hygicnicos e pela honestidade dc
seu commercio.

¦ ****** 1

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

Curso de sSojd
Realisar-sc-á na próxima quinta-feira, 23

do corrente, na Escola' Tiradentes, íis 16
lioras, a quarta ii;ão do professor Thco-
pliilo Costa sobre o ensino do sloclj educativo
cm nossas escolas. Essa aula terá o sc-
guinte thcina: «Escolha de madeira e pri-
niciros cortes».

O. Centro de Professores Primários Mu-
nicipaes, sob os auspícios do qual sc está
rcajlisàndo esse importante curso, pede o
coniparccimcnto do professorado desta ca-
pitai e dc todos os que se interessam pelo
assuinpto,

1 ***** 1

MISSAS

llesani-sc amanhã:
D. llciniingarda Coutinho' Pereira, ..., ÍI I 2,

na egrejn de S. Francisco Xavier; Almirante.
Pedro velloso Rebcllo, ás 10, na mesma; Dr.
Oscar Xerval de Gouvca, ás Ú 1,2, nu mesma";
D. Maria de Souza Martins" ás 10 112; na nus-
ma; D. Maria Queiroz; dii silva Valle, Ss '.* 1 2,i
1111 mesma; I.eão Perháíules, ás 0. ua mil-
triz do Saci-iinienlo; D. .ludith Martins do'
Aranjo Baptista, ás 0, na egreja de N. S. da
Conceição, á rua Genérttl Câmara; Francisco
Porlella, ás 'J 1;2, na'Candelária; Sebu ;i:*í>
dc Carvalho, ás !>, na egreja de Santo Auto-'
mo dc liamos; I). 'Phercsa Pereira Sampaio,
as !), na matriz dc SanfAnna; Manoel Pran»'cisco de Azevedo, ás 9, na matriz de S Joa-(liiini; Alpheu Nogueira, ás 8 112 iu, San»'tuario dc Maria, á rua Cardoso, iio Mcverf ;
D. Amélia Manhães, ás !>, egreja de S 1'Van-'cisco Xavier; João M.ilhciis Dutra ás ü namatriz dc Santo Anto/iio dos Pobrci

EXTERROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier- riarice, de fijiação ignorada, travessa Bambiniò

n. IJ; Maria Rosa Gomes liastos nia D VniiaNcry 11. 23G, casa IV; Luiza, filha ds Vicentá
Sersosnno, rua Sn 11 PA 1111,1 11. 122, casa XXXIX*
Pedro Corrêa da Silvu, ilha do Som jésiis-Hugo, filho de Albcrtino I. Pimèntci, rua Sáó'Luiz Gonzaga 11. 298; Francisca Moúicn fiou-vt-a, rua Janniizzi 11. ti; Sccundino, filho deMarcial Alves, rua do Alcântara 11. 1C1 • Ju»rney, filha de Basilio Baptista Oliveira tr-i»
vessa Sayão Lobato 11. 50; Itisolei:,, fitiui deiJoaquim da Cunha, nia "Jaião de S. Fclix nu.mero 132.

No cemitério dc S. João Biiptistá: Palnivra
de Souza Cardoso, ladeira João Homem 11. -IJ*
Cândido Ignacio de Oliveira, ladeira do Senado11. 80; Orlando, filho dc Aurora Maia, rua Fu-
phrasia Corrêa 11. 14; Anastácio CiU-vaHiciró.rua Lopes Quintas n. 83; Roberto Oliveiras.Borges Júnior rua Gonçalves Crespo :i 18-
Heitor, filho dc Joaquim dc Freitas, rúa IluvBarbosa 11. 178. ,

—Terá logar amanhã o funeral -i.i viuvaD. 1-raiicisca da Silva Mello, saindo o caixãomortuario, dc 1» classe, ás !) horas da rua Se-nudor Vergueiro n, 337, onde foi hoie armadicâmara ardente.
O sepultamcnto $cn\ feilo cm caruèirò per-

pcluo, na neei-opolc de S. João Baptista.—Também será sepultado amanhã, uà mes.
ma neeropole, o menor Álvaro, filho de .\r-• naldo Pènnafort, saindo o pequeno feretro ás!) horas, do Alto «la Villa Hica n. t.

«1

CURA DA GAGUEIRA

«¦»

DR. A. LINHARES
mudou o seu consultório para

37, Rua Uruguayana, 37

Uma homenagem a
Ruy Barbosa

BUENOS AIRES, 21 (A. A.) — O Centro
Jurídico c de Seiencias Sociaes nomeou seu
sócio honorário o senador Ruy Barbosa porunanimidade de votos, lisse titulo tem sido
concedido, desde a fundação do Centro, em1883, até hoje, a pòuquissimas pessoas, de ex-ccpcional destaque no cultivo das seiencias
jurídicas e sociaes. O respectivo diploma seráenviado ao senador Ruy Barbosa por inter-
mcdio da legaeão do Brasil nesta capital.
-» t**t ¦

Morte aos percevèjòs!• — Só com o —
DESTRUIDOR

da SOCIEDADE HYGIENICAL
do São Paulo

Rua Uruguayana, 10
sobrado

EM FRASCOS
Não suja o efleilo promptò

Ã fatura parttlba tia

Russo contra inglez a bordo
do «Verdi»

O "Vcrdi" estava ancorado na Guanabara.
Um seu tripolante, dc nome Juan Sleffani, dc
nacionalidade russa, entrou a discutir com o
primeiro macliinisla de bordo J. L, Ed^yárd,
inglcz, sobre a futura partilha da Europa.
Não havendo elles chegado a um accordo, o
russo tirou dous dentes ao inglez. A policia
marítima tomou conhecimento e entregou o
caso aos cônsules russo e inglcz, que, nellc,
vão servir du juizes de paz.

i TlfHr- »

01 iVIPrl ° 1'oll'ül(;0 1uo garante a hygtenõ com-wkiwibu plota da caboçn, [iroihií cabéllus fortes osedosos. Vidre ÜÍÜciü. iS*» Ptnfuajuiias e 4 rua Lin-x-uavaua o. t»> -

Aa emenoias úq Sb\ itâmmúo
t'-T O Sr. Alcindo Guanabara, evitando oc-cupar a tribuna do Senado, á qual vota umaogerisa inexplicável, preferiu vir pela im-

prensa bater-se pela approvação das emendas
que apresentou ao orçamento da receita, rc-
lembrando os bons tempos em que a pcnnado "Pangloss" pontificava.

A causa que defende c má, e. em falta
de outros argumentos, procurou í'.liminar
com ironia a benéfica acçiio da Ass.ociaváo
Comjiiei-cial na discussão que interessa gran-dc parte do commercio.

Si as intenções de S. Ex. são tão pa-triolieas, porque é que, em vez de estiibole-
cer monopólios lão niilipalliicos, que virãoaspliyxiar o commercio e a industria, não
apresenta projectos arrendando a arrecada-
cão dos impostos, a exemplo do que se fazia
com os dízimos nas antigas províncias ?

O exemplo de um "cornei-'! feito para
produzir a alia do algodão não c [instante
para querer acabar com a liberdade cie com-
mercio e promover a desgraça dc inüiuueras
familias e do operariado.

_ Por que é que S. Ex. não propõe a' alio-
lição do casamento, deante das tantas inl'e-
licidades con.iiigaes de que se tem noticia
nesta cidade '.' Por que. é que S. ti;;., i\ue
agora quer passar como a mais pura das
ycstaés, fingindo defender o commercio, a
industria, o consumidor c o jjovcrnò .-•¦.-!¦'
(excusez dii pcu), não proliibe a" venda do
Lysol, que tantas vezes tem servido comoarma suicida ?

O monopólio do fumo, como está elabo-
rado no projecto do illustre senador pelo
g;it"cTt0 Pfdci-al, NÃO E* UM MONOPÓLIO
rlSCAL, mas um monopólio pi-eparadn pariiuma sociedade anoiiyiua estráiigoira quecertamente, a estas horas já se acha eni for-maçao, para a felicidade da nova Beocia...

Para provar a constitueionalidade de seu
pi-ojocto, o illustre. senador pelo Districto
Federal, com um talento digno do iiiellior
sorle, fez a apologia do "Irust" e irrijou-se
com o talentoso jurista conde dc Áffonsó
Celso, por ler tido esse a ousadia de dis-
cordar das opiniões do novo Colbert, '

Em seguida canta cm prosa e verso as
vantagens dos monopólios com os argiimen-
tos que destruiremos no artigo dc amanliã
e uos que se seguirem.

O illustre jornalista e senador polo Dis-
li-'clo Federal não deve pontificar cm dia-
pasão lão dogmático, devendo ter sempre
em mento que um elephaute pode «r in-
commodado por i:::;a formiga, que no caso
aclual é

Pangloss Mirim.
(Do "Jornal do Commercio" de hoje.)

 > m-tXj^j*** •' ¦¦-¦ —

Amanhã, cpolal-aii-jpíía
<a"A Casa Ássembléa, rcsíaiirimle «lc primei»,

ra ordem, tem diariamente o mais variada"menu" e os melhores vinhos, llua da Asss*ji<•èlca, 19. Proprietário, Otlomar Molieir,: ,

*&**
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Pelas associações., 1
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Ai.oriav'''» Pròteelora il»» Pobrcg e Creun-tt»

l**lu ii>'iu'liiv."in fn* nin nppolln íis Ksmiis.
fn nllliis iltmlfl emillnl parn quo ninllniii-ni n

. 
',ii,-r 

ú Kua sido, » <• próxima djilri*
iiiilrilo. roupus, fnlçniloj c oulnnqunKij-or do-
íuilh-n, iiuirn-liii. miriiilpco u r.xitm. M'n. l»,
àiiKlInii l.lniii »m peole '•¦' "¦'«rlor l,eSM ••''
íniinii •• a Mi»". l.iimherl um» porção do rou*
L* ile ,'ivnncii • pnrn » pru.Nlinii dlhtrll-ulcjto
Jü ilivcilllini.

A. Mi-iliiii-CIriiriilcii do Rio ile Janolro
Km stiii «ídi* mioIiiI. íi rim Vinlc a Qiiptrn dc

liiln n. lll, nu ürIuííIõ du Rocha, rcnllsii
iliíi iís '-" horas, esln liinocliicflo
hllll n.-cinlllcii geral, em SüKIIIHlfl ciuiviiciicun
mini iiiipróViiçflt) do iiropoiliií «lc

si liiiuii-r li-iii|iu rcuIlMir-M'•» lamliom n sc-
niiiilii si**m"io 1'xli'iiiirillnnriii dn cnrruitlo mez.
cnjn urdem do elln í » neiiilíilci I) Commiinl*'l i 1'olli'linlriis. pcln professor

Da platéa I amazona macabra
AS PRIMEIRAS

uni»
:cll'lllil'lçll
.invocação.
Mirins Im-

líir.ii"! nnic.
J>r. Joilo Miiriiiliu

Innocencia e Peccado
¦v^****- **v * v-**v> . x-v ^%,^V^*'»»^'VX>

ÚLTIMOS DIAS-HOJ12 \l AMANHA
——*

Pcln artista mais K'lla

H E N A/VPORTEN
-Qiiinla 1'c'rra,; depois tle amanha -

M.tis um programma (.le incontestável
suecesso

¦*>

Continuação das formidáveis aventuras
(IO cc lebre bando clc

VAMPIROS
cm scus oitavo e nono cpiso.lios,sol)

o titulo

"Mulliriivli", na Iteptililli'*
o ni'i("<ii'ii iiblléxxti, dn comiiiiiiiii» c«ro*n-

Im, (va, limitem, suu IVMii iiiIIsIJcíi, O l.«'l«i'
blica. iiiir ohko iiuitlvn, ninlH por ('•«••l! Illlllivi.
ilii liiu- puni ouvir o ver n Oitcrc.lli "Mnl-
Ifri-ck" do l.uoncavnllo. npiinlimi iimit bon
1'iii.a, o iiiiliiiiidfi. Ai-iii-lln nroiliieçflo do ex-
protegido c rx-omlgi» do Ihiimt, do enj» pro-
IopoAo nlirln uni'» o ili« cnjn iimlsitili* iilijuroii.
escrevendo, ultliniiniciili', sim nperu "Muinel-
II", iii' lundu iiiitrinllsiiiii — u iípcreln "Mui-
liruck" leva' d» parle du C.niMiuIm cuidada c
luxuosa iimiilageiii, I*i*ii* nsslm li'renrcliem.1-
vol desempenho, As Sins. Miirlii Ivunlsl o Du-
r.iiclli ò ns Srs. (iiiiiMihn e Pasqulnl llvcriiin
miIiiv si-ns lioniliroH ns responsabilidades dos
piininriiies papeis c iifin 11'ilü cuiiiprumettc-
rum por issn i|iic u pinica Ilus min ruiiiilaoii
seus 1111'llimi's ii|ipliniM»s, sem Icviir cm con-
lu us iliinonsliuçòcs da "t'lui|iic" menus
"iiisliuidii" uu seu nfflelo que temos visto...
Nn Intcrv.ilIn dò 2* paru n !l" neto. O niiicslro
ilullc/.zii IV/ suu oraicstrn executar uma "«o-
vullii" du "Mnrclm Tnrlnrn", <lõ Oculto, o
a piiil.iplioni.i dn "Oiinrhny" do nosso Car-
Ins (Somos, pagina estu ii (|iic o Joven nines-
tro itiillnno deu uinr.uilica Interpretação,
ilíilii as piilllins calorosas recebidos c os cliu-
mnilos ú sceiin, gitdo cllo nppnrcceii, afinal,
iiffi'ri'i'i'iiilii-sc-llu', cnliio' pur su» festa* vu-
iíiis e custosos luinins.

NOTICIAS
A festa de José MorueH e Augusto Costa

Os nclorcs .losó Moraes c Aiinusto Costn. du
cimpnnliln do IJden Thenlro dc l.lslipn, fazem
fuiuinliâ seu liouuficiD no Cnrlos (iomes, com
ii ii espccjnciilo completo, em lioincnagcm nos
ii-si'1'visliis nnvnes. Serão reprcsentndns a rc-
vista "No pni/. ilo sol" i' ii peça burlesca "Não
npcrteip ;i Inrrnclm". Dúrnnto os Intcrvnllòs
loi'.'11-ú ii liiuidii dc musico do Itutiillião Nu-
<wil.
'A duquezfi (lo Ral Tabarln", em porluguez

"A (luqiie-tn do liul Tnlmriii" scro represen-
Ii.iiIii scxla-felrn viiidourii em porluKiic-?^ no
1'ii'i-eio. A propósito du compnniiin Alexandre
Azevedo ir rcprcsciitiil-ii, riilíinios no empresa-
lio José Loureiro, que nos disse:

• —A cnmpniiliin conti min rã nn comedia e no
•'vniideville", sojíuiudo nos primeiros dins de
11)17 pnrn S. Pnulo, cm exploração do scujar-
lio repertório desse ("enero. No entanto não ò
mula extraordinário que, ncercscidii dos nomes
de Adriana Noronha e Snllcs Hibeiro, elln (16

B-a-ss

' íV-•f.
1' it

C1HR PALAI8

*** *'¦ A grande crcaçilo do
*>I4 .

ITÁLIA MANZINI
A que viveu pelo seu Amor c pelo seu

Amor morreu!

A que solireu o pungir das maiores dores
humanas!

¦fc*? a sua vida um longo Calvário
de Amor!

Quinta-feira
NO

8PÜKT8 ANoite Mundana
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Os ladrões de canos nos
subúrbios

A' policia do 22o districto qticixoii-sc hoje
o Sr. Antônio Fernandes de Azevedo, resi-
dente á travessa Barreiros li. 172, dc que
os ladrões, pela madrugada, visitaram a
sua casa c dc lú arribaram com grande
quantidade dc encanamento dc agua c toda
a roupa branca aue sc achava cm um quar-
tinho no quintal.

¦ mim —--

OliAmom 
HaC 1/PtlAnAC "'• publico, nn nossa lingua; essa opereta que

nOrnClíl UUb VClIClIUi t«nlò suecesso nlcnnçou nas recentes edições

Enrctlò de sensação

Triümpho para a esculptural

MLLE. MUSSDORA
Só no ODEON

Dr. Dantas de Queiroz ^ trKnt
tliorax e outru.i iiiclltiiilu<i nioilenins de Iratiimcnlo, Cou-
•ulUiiilHn s i)r. II dn iiinnli.i. Itua lirii|;iiayaii*i, n. 411.

rn—*
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fugM éo servia e
apreseaton-se á

policia
Apresentou-se liojc ás autoridades do 20°

iStrictò o nacional João dit Silva Pavão, re-
tidente á rua Gomes Serpa, sem numero,
dizendo que somente agora sc senliu com
coragem ck- sc apresentar á policia, para l}^1». ^
pòífrcr a pcua que merece, por ter dado
o tora da caia cie seu patrão, Sr. Pedro
Ighacio Martins, estabelecido com açoiiguc
á'mesma rua n. 1. João Pavão couiessou
que abandonara o serviço cm que ganhava
o pão tle cada dia com toda a feria c ai-
gumas con Ias que, depois, recebera.

João declarou á policia que, antes dc
apresentar-se á autoridade, andava com re-
reio de ser pilhado pelo seu patrão, que
lha promettera uma valente surra de páo.

A policia abriu inquérito sobre o abuso'de confiança Feito por Pavão e mandou iii-
timai o patrão a prestar declarações a re-
speito do caso.

1 rn—» 

italianas du Vitale c Cnrninlin. IV como que
uma retribuição (In s.vmputliia que lhe é dc-
•áTcndn pela pluléa carioiu. Unlii a ininli» idéu

|(l.i mandai' traduzir a peça, tarefa contida a
competentes no assumpto: Bastos Tigre, nos
versos, e Ue-jo Burros e Pulmeii-iiii, quanto n
prosa, que *se sairam, como era esperado, bri-

llliaiitemcnte. E nclio que não andei mnl. "A

duijuczn do Ilnl Tabarln" deverá ser uma boa
nudieúo para o publico. Dos prlncipacs papeis

lão cncárrcJKodos: Ci-einildii dc Oliveira,
Adriana Noronha, Jllditll llodriRucs, Snllcs Hi-
billro, Alexandre Azevedo c Anlonio Serra.
Os coros estão sondo eoiiipòteiiteincntc prepa-
rodos pelo írincslio Felippe Duarte' Quanto
Ins scennrios e marcações será unia surpresa
que Alexandra Azevedo nos proporcionniVu
© espectaculo dc ho.ie, no Carlos Gomes

Faz hoje sua lesta no Carlos Gomes o actor
I.niz Drovò, que, alem duma conferência Im-
nioristica, fará o cabo lilysio da revista "De

capote c lenço". Serão representados um acto
dissa peça ca revista "Maré dc rosas". O es-
pcctliciilo é completo.

•—A companhia Caramba repele lio.ie o "A

diiqiieza do Hul Taharin", em iillima represen-
tnção.

— -lislréu depois dc amanliã no Palace a il-
lusionislii e prcsliilifitadora Miss Evita Eni-
rei.

--IXcuo llarros acaba dc escrever uma "rc-
vuettc" original para u companhia Alexandre
Azevedo. Intitula-se "Madame X" e está sen-

Ido musicada pelo maestro Felippe Duarte.
Tim 1 acto e ii quadros e no seu desempenho
liai) entram coros. I"' uma revista chie.

—A companhia Caramba resolveu só se des-
pedir dò nosso publico no espectaculo da noite
de domingo vindouro. Segunda-feira essa
"iroupe" embarcara para S. P.-.ulo.

—Hoje, amanhã c depois haverá especta-
culos no llecreio; para ensaios de apuro da
duquezn do Bal Tabnrin".

--Espcclnculos para hoje: ncpublica, Ein-
Carlos Comes, "Maré de rosas') c

De capote e lenço": S. José, "Dú cá o pé".
i -m—m '

Fallecimento no Piauhy
THEREZINA, 21 (A. A.) — Falleccu nos-

ta capital a senhorita Maria dc Lourdes,
filha do capitão Deolindo Rocha.

¦ mm* i
Tabllllio NOEMIO OA SILVEIRA

IttlA OA ALFÂNDEGA HU — I elephnne 61 li
•fm

Uma exoneração no Colle-
gio Militar

Por despacho dc hoje do Sr. ministro
da Guerra, foi exonerado, a pedido, do
logar dc Instrtictor de eqüitação do Collegio
Militar desta capital o 2» tenente Bernardo
José Teixeira Ruas.

Instrucção militar
TIKO N. 5

Haverá hoje, ús 'M horas, na séde social,
á avenida Meu de Sú n. 170, exercicio de in-
fatitaria (Indo pelo instruetor Sr. Mi rio liar-
bedo, que pede o compiirccimciito dos Srs.
soíIob, pois, cm breves (Ilus, pretende evoluir
com os atiradores devidamente unifnrmi.su-
dos. Os sócios que fizerem parte d.i banda du
musica deverão comparecer quinta-feira pro-
xinin nu séde acima, afim dc se entenderem
com o tenente Mario Lago sobre a rcorgaiii-
sação da mesma; outrosim, fazemos scienlcs
os Srs. directores dc que haverá reunião da
(lirccloria nesse mesmo dia.

¦ m—M i

Casa Viuva Henry
(Fundada lia 5o annos)

ncliiilm Unas ile loiln* as finalidade1: sé se enco-i-
lia in á rua ila A.-scnililca n. lil (próximo ao largo
.l.i Carioca).

mem
Apedrejam todas as noites

a casa. do Sr. Toque
Queixou-se hoje i delegacia do 10° dis-

tricto o Sr. Miguel Toque, residente á rua
Pedro Alvares Cabral n. 

'21, dc que, todas
as noites, a sua casa c apedrejada por uma
malta dc desocctipados que naquelia via pu
blica estaciona até alta madrugada.

M1STINGUETT
ESTREARÁ QUINTA-FEIRA, 23

no novo salão do

A Mm elo Interesso
*>T Deveria Ioda casa que vende óptica ter

Uma iiislallai-ão especial para o exame de re-
íracçãoj afim de evitar o grande perigo que
correm as pessoas que, precisando níiuilas
Vezes da intervenção de um medico oculista,
limitam-se. unicamente a escolher as lentes
pnrn scus olhos, da fórmn a mais eondemnn-
da c perigosa. A Casa Vieitas, com a instai-
Jação do gabinete na sua secção de óptica,
|Wíi o exame ila vista, o qual é gratuito, veiu
preencher perfeitamente as condições neces-
¦iarias. prestando a muita gente, sem dislin-
çção iHji classe, o mais consciente o inestima-
vol serviço. Com o exame de refracção veri-
fica-se quando o cliente precisa unicamente
ti sol- lentes ou si deve submelter-sc a um Ira-
tanVento especial : no primeiro caso, sabe-se
i-igoiiisamciile qual o grão das lentes a usar.
è no segundo caso, aconselha-se immediata-
¦mente a ir a um medico especialista.

A Casa Vicilas pode provar que no seu ga-
biricte, á rua da Quitanda n. !)9, já se sub-
meiteram a exame de refracção 21.000 pes-
ábns, em dous annos.

>-m—m ¦

Camarão & C.
%n- Estabelecidos á rua Buenos Aires

n 2'i:>. antiga Hospício, com commercio dc
cieclricidadc, participam ás praças do Hio e
ilo interior c a quem interessar possa que
acabam dc crear uma secção de commissões,
coiisignnçõcs e conta própria de gêneros do
paiz, c que esperam seja merecida a con-
fiança do commercio c mais pessoas do inte-
flor, como iá sc acham possuídos da praça do
Rio dc Janeiro, acecitando todos os artigos
referentes á mesma secção,

Rio, 21—1,1—910.

Para ciúmes, gottas
de iodo

Da Assistência Publica foram reefamados
hoje soecorros para Maria da Costa, bi;an-
ca, com 19 annos, residente á rua do Mat-
toso n. 265. Maria, por ciúmes do marido,
bebeu iodo para morrer.

A Assistência; porém, soecorreu-a e Ma-¦fia não morreu desta.
rn—»

Chapéos modelos
Madame Soiissiui previna a sua distineta clientela

que áciilwu lie tirar ilu Alfândega os últimos modelos
de Pnrls (|iic continua sempre a vender pelos preços
rruiis razoáveis.

N. B. — Q.s modelos não são expostos nas vitrinas
para não sjrcm rcconindos.
¦f-tu.**» Gonçalves Dias n. 29

A vingança da politicagem
parahybana

<¦ Recebemos de Campina, no Estado da Pa-
rahyba, ò seguinte telegramma, datado de
hontem:

i;0 novo prefeito municipal, coronel João,
retribuindo a vingança poiitica da passada
administração, demittlu a professora publi-
ça municipal seniiorita Josepha Teixeira Ma-
chado e outros funecionarios e suspendeu
á illuminação publica daqui, — José Ma-
chado.»

Dr. EdgarAbrauics^If
Selo 

Pncumolliorax ¦—. Llua, S..José K*6, ks 3
oras*

ConsuHopio Medico
•—-

(Sô se responde a cartas asslgnadus com
iniciaes.)

L. N. O. R. —¦ O diagnostico nessa rc-
gião não nos parece muito difficil; mas um
exame detalhado e cuidadoso é indispensável.

C. C IV". — O desenvolvimento natural do
organismo pode soffrer não só retardamen-
tos, mas pode ter verdadeiras paradas, li is-
to sob influencias diversas.

W. i, _ a ausência da dor indica ja o cs-
tado dc ciironicidadc. Nessa phasc a medi-,
cação local não produz já o menor effeito.
K' preciso jogar com um conjunto de eotisas
(não cxplanuveis aqui) para poder subjugar
a moléstia'.

1'. H. T. de O. — No nucio da secreçao
urinaria diminuo e depois começa a augmen-
tar. E' o caso geral. O coração nesse periodo
eslii sempre indéinne; não se assuste. Está
bem medicado.

X. Y. Z. — E' preciso ver de que se trata.
K. K. K. — Vosseneiii tem, então, 29 an-

nos c quer crescer mais 10 centímetros? Em
qüe sentido?

K. RI. A. X. O. — E' provável que a sy-
philis lenha atacado a aorta abdominal c es-
ta, pelos contínuos batimentos, constitue uin
máo visinhò para o seu estômago e dahi
também o soffrimenfo desse órgão. Si se de-
ve tratar? 'Está claro que sim! E no seu ca-
so o tratamento deve ser enérgico. O resul-
tado será certo. Tenha confiança na thera-
poiitica.

p; A. R. I. S-— Tumeur des ovaircs,
ínyome, iiiflaminatiou des annexes, grossesse
turbaire, hematocéle retro-uterin distension
de Ia vessie, grossesse dans u**i uterus en re-
troflexlon, tumours du rin, foie ou de Ia ra-
te: tout ça peut donncr ce symptoinc là.

L. O. L. A. — Magiiesia fluida, 250 grs.;
Bicarbonato de sódio, 4 grs.; Tintura dc noz
vomica, X gottas; Xarope de flores dc laraii-
ja, 80 «rs. Tome uma colher, das dc sopa, de
2 cm 2 llòrasi

S. A. P, E. R. ¦—>Brojnoformlo (dissolvi-
do cin q. s. de álcool) O.ÍIO; Uenzoato de so-
dio, S grs.; -Xarope de Tolu', 30 grs.; Hydro-
lato dc alface, 100 grs. Tome uma colher, das
dc sopa, dc 2 ein 2 horas,

N. O. I. V. O. — Leia; Savcrio Currioni
"La condotta di due anime".

L. S. S. RI. (Providencia — Minas)— Pe-
lo facto de lhe termos acertado esses tres
diagnósticos sem o ver, não quer dizer que
também o possamos medicar sem o. ver. E*
caso de responsabilidade. Ahi, cm Providcn-
cia, não haverá medicot

COLLEGA X — Obrigadissimo pelo confor-
to moral que nos traz. Soubemos depois que
aqui mesmo O saudoso professor Bcniclo dc
Abreu já tinha notado e ensinava que o io-
dureto de potássio produzia fraqueza desse
órgão, de que falam n thcrapeutlca ue Mim-
qnat (citada pelo oollega) e a de Francês-
chini. Rias alóin desse mal, não só os iodure-
tos, o iodo q todos os seus derivados, ainda
produzem todas aauollas cousasl Apezar dis-
so o iodo não poderá deixar de sei- receitado,
quando for ôstrictameuto necessário. Rias não
mais eoin í antiga llheralidadc...

Í)H., NICOLAÜ CIANCIO,

I, 
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para cuja inauguração se exhibirá em uma peça vertiginosa, de assumpto
policial, sua ultima creaçao' no theatro francez
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Oorridas
O "(iraiiil»* 1'remlo (iunnabura'*

Nn corrida de !l do deiçjnltro próximo deve
MM' ili-|iulnil» uu .liiiiicv-Cliib (i (iriinde l'n-
mio (iiiiiiiuliiirii, ilo «stlUOíi do prêmio uo von-
cedor e 'le gtorijuni tradlçoòc om iioiiq titri.

I5ilu hitorüMnmo prova, Olll «lllfl lenppiire-
cera o viilcnlc niicliniiil Inlrrvlcv, enlu cun-
«liltiidii du M-giiliilf loiiiuii

Dliliuicla, '.'.liiu mel rns; coneorroiilORi
Enerfilcn, M klloil Inlervlcw. nl; II011II, M;
Myilorlòíoi 521 Ciimulia. Ml: Piitioiio. lll: Sa.
iiiaillano, -11»: l'«yoi'lto, 1H; Delfim, IH; Irliim-
nho. IH: ICsiopcIii, l«: llnjovava. lil: llclvc-
tia, -Ul: ll.vgi'11, •!«: Porlo Ali*tfiv, 11; llortcii-
«In, II; IIiiit.iIi, li.

Football
UM S. PAULO

Cruiclro F. C. * Atliletleo de Treu Cornçiíe»
Petisou une assistiu ao mntch acima, reull-

sado iinlc-lionlein 1111 cidatle de Ciu/ciro, pc-
ilc-nos ulgun-. reparos a respeito.

Segundo 6 nosmi liiforinaiile. o club de 'Ires

Corações Jogou contra uma verdadeiro scriiteli
dn norte dc São Paulo, onde figurava ali' um
elemento do llolnfogn I*. C, de nos:<a capilul,
c onde os jogadores propriamente do Cruzei-
ro !•'. C. não passavam de cinco ou i.els. sen-
dn que o jui/ do jogo, sócio do Crii/uiro, ar-
liltroii eom a iiiiiníiiiii pai-ciiilidiiile, deixando
de punir um hanils évldciito de um buck do
Cruzeiro com o indispensável neiinlly.-klck,
e perinittin.lo vlnlciitissinias cbnrges dailus
contra os pliiycrs do Trcti Corações; em des-
accordo com as regras do Assoelation.

Disse-nos ainda o nosso informante que o
Cruzeiro não dominou absolutamente o Trea
Coi'OÇ0o8, pois que só conseguiu dous gouh,
no segundo hnII-time, sendo o segundo dei-
les dc um nciialty-UicK.

E aqui ficam estas informações, que, obe-
dienlcs A orientação que nos traçámos, não po-
deriiiinòs deixar de reproduzir.

Os matches do dia 26

Dous interessantes matches da presente tem-
porailii du primeira divisão da I,. M. S. A.
estilo iiiaiviidos para o próximo domingo.

L'm dellcs, entre o ollliifogo 1*. C. e o l'lu-
lllilicnsc F. G. despertará real inlercssc, não
(io porque iiiiueüe, 110 primeiro turno do cam-
peonalo, soffreu formidável derrota por par-
le desle e, de certo, ambiciona uma justifica-
du icvanchc, como porque o Fluminense do-
citlirá, em porte, nesse jogo, da sua colloca-
ção 110 campeonato de llll li.

O primeiro team tricolor deve ser enviado
.1 campo organisado da seguinte fôrma:

Marcou
Vida! — Nelto

Arlliur — Oswaldo' — Honorio
Celso — Couto — Welfiirc — Baptista —

Ernani

Cyclismo
Club Motocyclista Nacional

Domingo ultimo, 10, um grupo de 10 sports-
meu, cm I"> motos e uni automóvel, reali-
sou uma esplendida excursão á represa do
Cigano, cm .lacarípaguá.

A's 7 horas partiu da avenida Rio Branco
o alegre rancho, cngalanados com 11 s coube-
cidus fliiiiiniuliis do C. M. N., cm dcmanila
do íipriizivcl arrabalde.

Ahi chegado;, após pequena parada para
que os excursionistas nppliicusscm si cõiiiculn

Ido lindo dia de domingo, sorvindo-se dc rc-
frescos e sorvetes, Iraiisporlndos dn cidade,
seguiu a alegre caravana para a repres-a do Ci-
giiuo. um dos mais lindos e pillorcscos rei-an-
tos do Rio. *»

Após ligeiro descanso, sob os cnramáncliõen
da represa, os associados do C. RI. N. diri-
glruin-sc á Freguezia, onde os aguardava um
lauto almoço, findo o qual foram distribui-
das as medalhas, de ouro, ao campeão do Iii-
loinclro dc 1010, c de praia, c bronze, aos yen-
cedores do parco Automóvel Club do ffrar.il,
ile machinas leves, dns corridas do dia 1,2.

O velho motocyclisla Carneiro .lunior, cm
brilliaoles palavras, fez. 0 apologia do moto-
cyclismo, o melhor dos sports, c dirigiu hei-
lissima saudação ao campeão de 1910, pediu-
do ao presidente do C. RI. N. que coIIocobsc
ao peito do mesmo a medalha que tão bon-
rosanicntc conquistou.

A directoria do C. M. N. não poupa esfor-'
ços para dar aos scus associados conslaiites
festas c reuniões agradáveis; assim para o
próximo domingo uma grande excursão está
sendo organisada pelo C. RI. N.

Noticiário
Chegando ao nosso conhecimento que ai-

guem, estranho a este jornal, se fez passar
recentemente como redactor ou representante
do redactor desta secção, urge informai' mais
uma vez que os sports da A NOITE sc encon-
tèain integralmente, sob .1 direcção do nosso
companheiro Netto RIachado, como aliás não
deve ser ignorado em nossos meios sportivos,
quer do turf, do foolball, do remo, etc.

Foi vendida ao Sr. A. Rlagalhãcs a
amalucada egüá Zelle, que, de ora em deante,
correrá com as cores roxo e manchas ouro.

 Tem trabalhado cm boas condições,
devendo reapparcccr cm breve, a cgua Hehréa.
Seu entraincur, Joiê dc Paula Mendes, espera
ainda vcl-a figurar com brilho em nossas pis-
tas e na próxima temporada dc. Petropolis.

Recebemos um convite para a confe-
rencia que o Sr. Dr. Plácido Barbosa reali-
sara amanhã, ás 20 horas e uni quarto, no sa-
lão da Associação dos Empregados 110 Com-
mercio, sob o thema "A vida ao ar livre —
Cultura physica".

.TOSE' JUSTO.
¦ m—m ¦ ——

•.v.v/rA7,.s,i;*,').s

In/em iiunoh iiimiiihii :
Oti Srs. Carlos Américo dos "¦imitm., iiuk*.»

collcga dc impicii-.i; ciinltflo Cccllln Ferrei-
ra dc Cnriiilbo, major (mimo Ciinini',;.., Dr,
Alfredo Murliiiio dc Oliveira,

-— 1'iismi 111111111I1A 11 ilii'11 iialiiliclii do Sc.
Dr, lloriiclii Magalhães Cumes, dcmitndo fe»
i.eriil pelo IMiido do Ilio de .laiiclro,

• -Piinsii Imi.íi* o amilvcrsnrio natalicio do Sr.
Valilcmiii' lliiiidelra, nciiilcmlco de direita.

Pu/, iiiiiiiih hoje 11 mciiiiiii Nair dos Siuiliis,
lillia do Sr. .iuilo dos Santos, cncíidcnindoi*
das ollleliuis dc obras ilu A NOITK.

—Fuz nnnos boje o Sr. Antônio FuiiMIiu»
Friigiilu, guarda-livros da Compiiiililii IiiiIim-
lilal liiipiii'ladni'11 Alias,

•Por motivo do seu aiiiiivcisiiilo. que pas-
sou limitem, recebeu muitos cumprimentos u
nosso collcgn de Imprensa, Sr. Auiilolio Yullii*
dures.
CASAMENTOS

Coiitr.ilou ciisamcnlo com Mlle. I.ueilia VI-
tlul, flllui do Sr. Josó Augusto Vidnl, chefe du
casn "A Ilordiiilorii", o Sr, Francisco Siidre*.
giiurda-llvro-i dc importante casa cimimereliil
em Minas.

—Kffccluar-sc-A amanliã o consórcio di»
pbiiriniicculico Sr. lidiiiundo Nunes I.o pos
eom a scnlioriuliii Olga Dutra, filha dn capi-
tão do mar e guerra .Manoel Thcodorleo Ma-
cliuilo Dutra. cipUAo do porlo, e du Kxina.
Sra. D. Leopoldina de Orncllus Machado Du-
tra.

O contraio civil será celebrado ás 1K horas,
n.i residência dos paes dn iiòlvii, á rua ''.onde
de Boiiifilll n. 807, servindo dc leslemiinhas
por parte da nolvii o Dr. Alberto Salrciii (iur-
vão Ribeiro c por purte du noivo o dcscillblil'-
gndiii' Virgílio de Sá Pereira,

O aclo religioso realisar se-á ás 18 12 ho-
ras. na matriz, do Kiigcnhn Velho, sendo pa-
driiibos dos niihentes o coinnianiliiiilc Machil-
do Diitín e sun esposa, I). Leopoldina do Ow
¦-.(.•Ilus Machado Dutra.
HAPTISADOS

Nli Catbedral de Nietheniy, recebeu llOIllcitt
as ii«uas luslracs de baptisillO a llieilillll Mil-
ria l.avina, filha <lo Dr. Caetano Sardinha, me-
dico residente cm S. Si mão, do listado <le São
Paulo. Fór'u.111 padrinhos o iivô paterno Dr.
.1. .1. (lu Silva Sardinha e avó materna Kxm.u
Sra. D. Maria de Brito Criissmiinn.
imÒAs

11 Sr.
lixnui.Festejam hoje as suas bodas dc. praia

Francisco Zenha Pereira da Costa e sua
cspòsii, D. Elvira Pereira da Cosia.
/<7;.s/.t.s

Promettc reveslir-sc de todo o brilhantismo
a "soirée" concerto que, oil» hunieiiageni no
maestro Alberto Nepomuccno, está sendo or-
ganisiiila pelos primeiros pri mios de violou-
collo. violino, piano e coijto do Inslilulo Na-
cional dc Musica c o reali .ar-sc no din 23 do
corrente, ás 21 horas, 110 salão da Associação
dos Kmpregados 110 Coinínerclò. O pro**rarinnn
desln lesta, cujos convites já esláo sendo dis-
Jrilíüidds á nossa primeira sociedade, (5 cons-
lituido de números inteiramente, inéditos. Ila-
verá uma saudação eni versos, da lavra dc uni
consagrado poeta patrício, versos que serno
recitados por uma nossa joven e apreciada poe-
tii.a.
mCEPÇõES

O Sr. e Sra. Eusebio de Andrade suspende*
niin fcmporarinníciitc suas recepções ás sc-
gundas-feirus.— Por terem subido para Pctropolis, onde
passarão a estação ciilmosii, suspenderam a»
suas recepções ás terças-feiras o Sr. e a Sra.
Alvín-o de Darros.

—Depois de amanhã, ás 20 horas, sem rc-
cebido 1111 Academia Nacional de Medicina <i
novo acadêmico Dr. Arlhur Rloses, do lusli.
tulo de Mangiiinhos c docente na Faculdade
de -McdlcinaV O Dr: Rloses será recebido pele
Sr. pi'òf| Abreu Fialho.
VIAJANTES

A bordo do "Frisia" parte amanhã para ft
Europa o Dr'. Iluaseiir Nabuco de Abreu.
PELOS CI.UÜS

Itealisa-sc nn próximo sabbado, no TijuCá
Football C;iuh, mais uma "soirée" dedicada
aos seus sócios e familias.
*I//.S'S'.IS

A directoria do Inslilulo Carioca, da qual
fazia parle o saudoso professor I). Oscar Nor-
vai de Couvca, mandará resar amanhã, ás
0 í|2 horas, na egreja de S. Francisco dc Pau-
lu, missa dc 7" din, em suffragio de súa
alma.

¦ m—* ¦ -
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Será a nota excepcional de uma festa chie o concurso da notável actriz na
inauguração do NOVO GRANDE SALÃO DO DECANO DOS

CINEMAS DO BRASIL /

Srs. alfaiates
-»-

Em viiliulc ilo contrato que nçalinmos de firmar
com o editor ilo figurino l.E PlIOtlItíCS, c <|iic nos
gnriiiilo a exclusividade, lemos o prazer, ile. cominuni-
car f|iui reduzimos o preço ilu assigiiutiirii pnra

25$000 POR ANNO
1,

Desde jú ncccjtnniòs assignatiirus para o anno de
1917, a começa r com o numero ile janeiro.

Casa Reynaud
—»

lua dos.Ourives n. 57 SY1.VA1N IIONAlil), suecosí-or risa GunVaiiy
**•*•*•*•**»¦¦-¦¦*•¦¦

EURASTHENIA
Esterilidade e Iraqiicza tjcrat
Cura ccitiij fiíilcál e raplilii — i-niurti elctm-nie-

dica especial do 1)11 CAI5TANÜ JOVINE
lllis II ,'lS 11 Cllllí Íl-1 íl

LAItCO DA CARIOCA 10, sobrado

Conferências espiritas
Amanliã, quarta-feira, 22, na sede da Con-

federação Espirita do Brasil, á rua Marque;*
de Pombal, 11, realisa-se a 

'1.645» conferen-
ciá-discüssão com tribuna livre para os ad-
versarios. A directoria central determinou
que todas as sociedades confederadas rca-
lisem duas confcreiicias-ciiixussões todas as
semanas; e a sociedade confederada Es-
trella do Oriente realisará a Lõ-Ki'» conte-
rencia-discussão na sexta-feira, 24 do cor-
rente, ás 10 horas, lia rua Amazonas, 3o.

A entrada é franca.
¦ m—* —

CASA EM PETROPOLIS
Alugn-sc a da ru;i Mpntecnscros, 200, neva b liem

inobilailii. Tratii-sc 11a rua Sete ile Setembro 11 122.-

OO) FOLHETIM

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

MB-—

2a PARTE
A terrível aventura

m

algo clc

-—A "absolvição"! reorquiu, teimando Cor-
billard... Eu sou sacristão c 0 senhor nudi
entende dussas cousus de padre! Não foi veu-
dendo etiquetas de phniunaciu que pôde apreu-
der a religiãoI...

Passada uma hora, Corbillard poz-sc a ca-
minho com dous "poilus" da columna que,
como olle, conheciam perfeitaincntc a região.

O sncrlstâo, ao chegar, á noitiulia, nos fun-
dos do cemitério du Br6tilly-la-Cote, estava
completamente embriagado.

Esvasiura uma -segunda cabaça de aguarden-
te l E que cabaça!... Uma dessas bolças de
couro que contêm pelo menos dous litros 1...

Entretanto, logo depois de ler deitado um
olhar por cima do muro do cemitério, a sua
embriague;* evaporou-se como por milagre.

No local da sua casinha, acolá, Corbillard
viu apenas nm montão dc pedras cnncgrccldas
c de cinzas.

Era tudo o que restava da morada do Cor-
billard 1 até então respeitada pelo inimigo!

— Seria uina honra, gemeu o homomziiiho,
si François não estivesse lá dentrol...

Corbillard saltou para dentrij do cemitério,
seguido doB dous "poilus'1. E foi ein vão que —.„ .~~,
procuraram François, morto 011 vivo, não oi — Dlrknn.. diriam... Em primeiro log.ir
encontraram. I nada têm que dizer... és o chefeI... E de-

=a Pobr» vflhal diitt d»lor<>siua»ttU • *••• pois, peasaiiam certamente aue se deve tratar

cristão! teria desejado pelo monos enterral-o!
Mas, como seria possivel encontrar um esque-
leto em semelhante confusão 1... Regaram tudo
com petróleo!... Emfim, vou sempre enter
rar os olhos dos quatro filhos do Sr. Talbo-
che! Olá! senhores "poilus", não se impa-
oicnteml... Vou já!... Não posso deixar de
enterrar alguém ou cousa alguma l Isso é da
minha profissão!... .

XVII
D'ORA AVANTE OS POILUS DA COLUMNA
INFERNAL TERÃO A SUA COMIDA PREPA-

RADA PELO "CUISTOT" DO IMPERADOR
• Que vacs fazer? perguntara Thcodoro a
Gérard, logo que Corbillard afastou-se com os
dous companheiros. E' preciso salvar a tua
Julieta, meu velho. E* preciso arrancal-a das
garras dos miseráveis I... Temos o necessário
para obtel-o! Tu o eu falamos perfeitamente
boche... acompanho-te! Sigamos para Molz.

— Obrigado! respondeu Gérard aportando
a mão do amigo, mas, o que diriam os cama-
radas vendo o seu capitão partir de novo e,
desta vez, com o cozinheiro da companhia?

de uma expedição pouco commum
muito sério...

Sim, retrucou Gérard, preoecupado, seriam
incapazes de imaginar, nem por um segundo,
que eu me estou occupnndo unicamente de
meus negócios possoaes.

Gérard, não comprchendo semelhantes es-
crupulost Trata-se de salvar uma franecza! De
impedir esses miseráveis ile commclter mais
um crime I Não & porque Julieta é tua nolv 1
que te deves desinteressar de sua sorte! Se
ria estúpido e odioso! Além disso, Metz fica

tão próximo. Emfim, não vacs deixar essa po-
bre creatura...

.— Mas, cala-te! Mas, cala-te, por favor! Não
vés a minha agonia?

Nessa oceasião, acudiu Ccllier.
Este parecia muito excitado:

Alerta, meu capitão! A patrulha do cabn"Latão" cliegou-uos trazendo boas noticias:
na estrada dos Tres-Carvalhos, temos boches
para engulir; nm regalo! São uns dez homeus
mais ou menos de guarda a uni carro de baga-
gens, que parecem vigiar como si contivesse
o thesouro da guerra. Todos elles estão sob
o commando de fim olierleutnaht da guarda,
si faz favor 1

Gérard já «-seguia o pholographo, Thcodoro
ia-lhes 110 encalço.

Na primeira sala, encontraram a patrulha c
o cabo denominado "Bico dc L,nlão", um cabo
que tinha itm nariz de prata tão maravilhosa-
mente "trabalhado, pintado" que ninguém o
teria "notado" si, de vez em quando elle hão
batesse nesse appendice como se bate numa
mcsii de café para chamar o "garçon".

E dizer! exprimia elle com orgulho, que
me bastaria desatarrachar o nariz ante o con-
sc-lho dc revisão, para que me mandassem tra-
tar dos meus. caramujos!

Mas, cra um patriota e soubera dissimular
a suo miséria nasal. De onde teria cila pro-
vindo? Nunca quizera dizel-o: contava rindo
que nascera assim! Os scus conterrâneos ai'1'ii-
mavam que houvera nessa historia do nariz
uma cruel aventura de amor...

No inicio da campanha, os seus camaradas
o haviam denominado: "Nariz dc prata!" Os
parisienses gritavam-lhe também "estás todo
nnclio com o teu apagador de velas feito dei ila estrada
jesbol" Elle os fatia calar •

Vocês vão ser causa dc que o.s boches
ainda m'o roubem, dizia elle. Prefiro que fa-
çnni correr o boato de que elle é de latão!

E por isso, lhe havia sido dada a alcunh.l
de "Dico dc Lalão".

Logo que avistou Gérard, o cabo correu n
elle:

Capitão nada quisemos fazer som recebei'
suas ordens!... mas, mandei uns homens 'le
vigia nos Tres-Carvalhos...

Quantos?...
Quatro.,, quatro lurimas... os quatro

de Norémy...
Qual o numero dc allemãcs?
No máximo, uns quinze.,. Talvez haja

mais alguns, 110 carro de bagagens... Viemos
consultal-o por causa dos cavallqs: Deveremos
matar os eavallos?...

Não!... poderão nos ser ulcis! disse C.é-
rard... temos onde accommodal-os e alinien-
talos... c, cm caso dc necessidade, si não nos
forem uteis, poderemos comei-os... 11 medida
du nossas necessidades, porque ha alguns dins,
que temos escassez de carne de yaccá... Va-
mos, meus fillios, sigam-me...

Uma meia duzia dellcs saiu com Gérard a
Thcodoro.

Püzoram-se cin desfilada, por dentro da mat-
ta, com grandes precauções e chegaram a unia
pequena eminência de onde se dcseortinav.1
o leito branco da estrada dos Tres-Carvalhos.

A estrada ainda conservava os vincos pro-
fundos da passagem rccenle do serviço da re-
tnguarda da brigada boche, que operava cm
redor da floresta dc Champenoux e do bos-
que Saint Jean. *

Todo osse recanto da região eslava cm po'
der do inimigo c como as ultimas escaramuça!
da Columna infernal sc haviam realisado cnl
ponto bastante afastado dos Tres-Curvalhos.
(eeta eslava sendo procurada cm tal oceasião
jjára os lados da Ccrca-Suntu) a pequena ca<
ravaiui que se divisava approximava-se cou.
fltinlç.

Obedecendo ás ordens de Gérard, "Hico dc
Latão" levou comsigo seis homens c, tomando
por um atalho, foi oceultar-se do lado opposto

iÇonliiiúa.)!
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CLUB PARISIENSE
ffiueliMinüa tiiiKi.uiilmi^Z3«lõ!T-Kund«ilrt «oi IDISAuluiKulii 11 riiiiccíuiiiir mn loils ii Unlfi) nelas tetitii»

Cniiiiie» ni. '.','1 u 118
Coiicoiiloiiarlu du Loteria de E»tu<lo ilo Ps raná

1'iHul i ItlO l»i: J AMIMO, rua iln
Quitanda, 107—sobrado

.„_. Gód« 1 Porto Alegro
.\|!i'ini.i« gonici em loilai 01 KMudu» dn Republica.Agciulii» niiue) eiatiiilii» at loulitliides dus Ktlnlos

Hmiquolrus: Unnco Puloliinio u lluiico du Coiilinoriio ilo l*uilo Alegre
Co|i|lal leiill.aili  :ion:oa)iooo
ruiiilo du reierra  .VJ7 iláiillílo
1'romloi illitilbiililoi 11 lú 00/0/1010  íôvvininnii

***••• ••!•••et

Promloi illitrlüiililoi 11 lú 3Õ/t)/IOii)
I'ni Inmltlni malríeiiifiilüi nli) llü/ti/l0luPro>liiinljlni inrioiiilui uié :iO/ii/iúiii ,,PivitiiniMiii cliciiivü» cm £)U/u/101U  ...............
Praso, .io tiioxes—Jolu, i'o$ooo—Mensalidade Jts.

Munsiilmonto
I |'ii'iiiln ila IU  fnOOOSOOOI prcmio .le It»  SiOÕOJOOOI premiu du Iti  I:0Ú0S00ÜA iMcinlns.li. lUlílM», íiOOlIÍÕOO I picinio do lli.,IJ preiiijui da Iti. i|i!0» »iOM$t)00 I -prêmio deli»..',l8üpj(iiiilojüo Iti. louí, lH:0üu$0iMJ I iruinio tia Ila,.

7»7'.Wlí(kHl
li.liOõ
r..OKj
7.08.%

íoSooo
Annual o extraordinária-

monto no dia do
Nalal

25:00 $000
ICiOOOlllOO
10:0001000

Í00 promloa  8li0003000' 3 preinfos  r.OiOK^oO-j,
Ao.» |ireslninl«tní conloinpliiiloj rom premiai de II* auOJOOO o I00S000e i.iiiiiin.iii u dosliloiicni, «juuihIo nüo lhos com ler recobcl-os. aos proitãiiili-ii-Mi.io surlemlus durante o proso dn contrato 10 Iara a devolução do sunsemraims uccreicluui du umn bonificação da IU •/« «etno o valor dai ineimai.

AMlMiüj-Ai-i-uiiiim-x., desiia ipio nprosoalcin bons roforoiielas e fiança.
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Ealraceflcs publicai*. wh a flucnll-inçlo do governo federal, as 2 IjB e"°.*.. "«oontlO» ás a Ininis; A ruaVisconde do Itaboinliy a, 4*

AMANHA Í
330- 3J*

üara Ti Assim

*g2> te

• FABRICA de TECIDÜ5 de ARAME -
e EST^M^|Aob_ZINCO *ti 

"

JANCDS.MEZAS,CADEIRAS,VIVEIROS PARA PASSAROS. ARAME PARA CERCAS E GALLINHEIRQS.

CARDU5Ü& FUMO- Hospício 108-Rifl

¦ ¦MaMl^lJ

16:008(000

l.nvác os vossos

e bo-ilhantes ** Palpebnas maciasPestanas longas e fortes
com a nova e maravilhosa descohcrtn

OÜIO:
o vireis como as vossas amigas

'USO

«ASULâBfiSUICA
COMPANHIA DE

lli»

sc occiiparfio dos vossos lindos
I.AVOM-IO — descoberta de um especialista om moléstias elos or«os vsiinos ,ie fuma mundial, absolutamente inoffensiv, aos 

"li 
smais sensíveis. Cura rapidamente é coni Ioda a seguranén os o os

cmsti,,dn„t^ó,ru,1,nT^ 
°S 0,h0" CÁ,0r0S0S' As >a">cb™ "Xta. -

íoHtU,íon,o0pornm»fiicá:iK"aS " """"• °> Mm tmC0s to™"**

ineièiacs!"'"' 
"'"" conUuiíolas. ''«sPliarmacias, Drogarias c casas com-

Granado & Drogaria Paehcco.Araujo Freitas & Cia., Rio de JaneiroCia.
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"O sangue viciado ó a causa latente detodas as nioiostlas" — (BOUKDiEUl
Dcpurae o vosso sangue usando a

JTAYÜPIRA SILVA ARAÚJO
hlcop exclusivamente vegetal

71
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I EXTEflNATO BOAVENTURA li
1 Director, Dra

i Curse

DE SEGLHOS
VIDA

soriol,, dna apólices dc
G:000$000

llciilisaudo.se uo dia 10 do cor-rente mez »> nosso lli" sorlclo de-apólices de 5:000?, vimos pela pre-sente convidar os Srs. seguradose o publico em geral a assistir norcrcrlilo sorteio, <|ue lerá logar ôsi_ lioras da tarde, na sua sédc so-Ciai, a rua do Ouvidor, pelo iiucantecipadamente agradece
A dirccioria.

Mais de 1.700 segurados tive-ram suas npo]tecs sorteadas, rc-
?ícJ5Sn'ií".do ''' importância de...16.020:000? de seguros em vigor,tem pagamento dc prêmios.Alem desta grande vantagem, nhiil-Aincricn está distribuindo cn-ire os seus segurados, mesmo aos«íue, por lerem sido sorteadas assuas apólices, nf,,, mgam ,,re.mios, lucros que representnnj cmimiitos casos "um niigmenló de00 jior cento da soinina garantidann apólice, ou nina reducção deo.) por cento nos prêmios pagos"e que o loriani sido si não fossemsorteadas as apólices.

Garante-se, assim, uni Si-YlII-110.ECONÔMICO mnio luemtivõe^COMPLETAMENTE GAHANTI-O POI U.M ACTIVO DE MAISDE 89.000:0005000.
Diiigir-.sc á sede social:

KL'A DO OUVIDOR
(Edifício próprio)

1)

ify, AVENIDA RIO BRANCO, 169
(EM FRENTE AO HOTEL AVENIDA)"A. i*R_çr>iiv_5cyrA

hstabclcciincito dc conlinnça. rccóiniiiciídado ncío virindo-o bom sortimento de todos os seus artigos Síie s-lô*£&; ':S"s mn **»-*<*. ****** ffqSuã:
Ali'.,:..»....:.. _ _...

Por 1S600, em meioi
Sabbado. 25 do corrente

A's j lioras dn tarde
300 — 36*

I:
Por 8SO0O, em décimos

Os pedidos de biliielus do inte-
rior devem ser ncompniiliados do
mais 000 reis paru o porte do Cor*reio e dirigidos aos agentes geraesNazarcth & c„ rim do Ouvidor
n. 04, caixa 11, 817. Teleg. J.llS-
VEL e nn casa F. fliiimaiítcs, Ilo-
snrlo, 71, esquina do bico dus Cnii-celliis. eaixa dn Correto n. 1.Ü73

D1HHE1BO BOBHE J0IA3
CAUTELAS DOJIONTFm SOCCORRO

CONDIÇÕES ESPECIAES
45-47, RUA LUIZ DE CAMÕES, 4$-4?Gusa GONTHIKR fundada em IM7

Henrv « Armando
u-

100:0001000

íosse?
BRONCHÍGIA DE

Adolpho Vnsconccllo
7—Rua da Quitanda

m

Mealcl a Vegetal
POCIlwLINA

Ctirn a iieiiiiistlicniíi, insómnin, mclancholia e tlòcnça
icrvouns. Restaura o sy.stoma nervoso c é um granaultrinntc nutritivo do cérebro-— EXGbUSIVAJVltilSTi- VEGETAI» 
rau \* ^asembvéa, bZ~^,ct& "B\xftT\o& Mtes, 1%n
^a Ai Qu\,\tTvt\s\, \b1 eruaTSwwoB Klrcs, \oi>

®
Bellcza do rosto OCro,"í •to do Auto Mussnaoiii nnfn o cuiduil

i.d ilti» l> _ .T 11 11 ¦

l.cltollalili^conillliirni nintniluiiiün,

Itugas e é oiiTolIior iidlieiiiu ilo
ila pèiloo a mia conservação, pieiorvomlo.il dus
d 11110/

ta ii.\ ii 1 i i^m'1'. "l"í l0,l«*',l" »'''!'"». IMiinos e maiiclins da poli,.,
n, ~ : V 7A tm !""" Imlil" üá i,u caliollóuinueoriloiirodn.íem

íplrociio. 
"AI'""V'' l"',-•|"l,'i"l, vegolol, Já uma cor juvenil c ideal, It.-.Ho ií Iran-

PO1 DMi.ltd/, lirnncn, r»isn o racl.olTtNTUIlA LIQUIDA DAI.II.A' PARA O.S CAI1EI.I.0S E I1AHIU
«,„„.?"'.'!"".'!" "''¦ ^""'''«Jcns.isiCoclIio llnslos,ruirdosOurives40-M ; A' ilnrraloCrantl.rim UrueiiMi-ana, 00; (iisa Chio, rua do OuvJ.lor, 183: trai -s 1 •,,"iv-o.i,;.,„.•. Scloiio Setembro, «0; ma Cnnçiilvcs Dias 60 Acceiiiini". nuldospeio tclcplu.no Norte IS00. Avcniili. Itio llraucu 05, » csntiordo-Tlme P nio

Alfaiataria artigos finos para homens, senhoras
e creançás

VENDAS EXCLUSIVAMENTE A DINHEIRO
•**%)* V**tí**'AVISO AO PUBLICO- Por um contrato especial com-,acreditada e conceituada «Companhia Pèisevc.S lntòrnacional», a nossa casa distribuirá gratufi ncSe à 

'tò_S
que nos honrarem con, a sua froguezia^òs 

"toSÍprSéà
c «le hconomia» da referida Sociedade c cujo Séma temsuloja tao proveitoso pa,-a aquelles que dele p: , i àni

Tossc-Bronchltes-Aatlima
O Peitoral dc Jnruií de AlCarvnllio, exclusivanieútc vej(|iie maior número rciiuc do cnumeras atleiíinitòs níoilicò's isoas curadas o iillirniani. A'vnoas pniiriniicias o drorariii'e dos Estados.—Deposito, AlMjirvalho rir«'. - Itun I- do M;

Gran Bar e Rotísseric
PROGRESSE

Largo dc S. Francisco de Pnulo ilTcleplione 3.8li Norte '
--~.IO.SK MICÜBIZ DOMINCU13SO mais coiiforlavòl salão.Primorosa cozinha.

Menu
Amanhã

*********************—
"~M*BnanoaiBi

MisiMiis. portugueza
iihnl da casa liariuciis. Tel. :i.í)"-.' NorteIO.i, ma do llosaiio, 105, cnlro (iiiitiiinlae Avenida

Casa matriz Tolcpliono 1.S55 Norte.181, rua do llospicio, 181, (canto ilu ma
du Conceição.)

AMANHA AO ALMOÇO :
Salada dc liacalliao, cozido

especial, mocotó á portngüeza,
AO JANTAR:

Sopadc tagliarinc, bacalhau
guizailo com batatas, peru re-****** cheado, pcixadas c bacalhoa-
das.

Todos os dias oslia-. frescas, mc.vi-lliòes e caças.
Variedade cm legumes pau-listas, garrafeira soberba,

chopp da Hanscatica.
Manoel Fernandes Barrocas

LOTERIA
m

S. PAULO
Garantida

S?xt;l-lc

^clo jroverno
estado

do

Professora de corte
lliiliilitii a corlni' por n

e pnilii-n i|iiali|iior inodel
leur, cm pomas

corrente

AO ALMOÇO:
sauce tartar.

Oswaldo Boaventura
>¦> ne preparatórios c cursos primário e intermediárioAulas diurnas e nocturnas
Docentes - Drs. Joào Ribeiro Gas-tao Ruch, Oliveira Menezes, Álvaro Esplnhelra Ar-^Mt^Mmkm**»*******1*m*****VT1t' T***-*- M-lMto,,a

inSTf 
"PrífS880r BrantHorta> "a EsoolaNormai-Profeesor Guido Monforte-Drs. J. MastranIM - Oswaldo Boa»**,,,. Aula. praílcá, dV.„»sica, ehlmlca e historia natural. P *

22, RUA DA ASSEMBLE'A, 22RIO DE JANEIRq

Filet de peixe au
Pci.xe ao Peixoto.
Familiar foijaiidii.
Angu ú liahiuna.
lliles de eiu.-iirola ;, portiiguozn,rrango com arroz ilo lurno.
„ AO JANTAR:Peixe ao graten.
1'uto assado à jarclineira,lounrçdo de vitelm ú Iruilceza.
Ovos a imperial.
Ostras frescas. Legumes paulistas.

DELICIOSA GAItRAFÉtllA

| Unico

iidqiiiridii ou lierodilariii òiíi iodas nsiniiniloslusô63. niiéiiiniitismo, Ecze-iniiS UlceruS, 'iiiinores, 
Dores iiiiihu-lares o ósseas, Dores do cabecu no-elurims, cb. o loilas dooiicas rcsul-Inntos dc impurezas do saneuocurain-so Inlallivolnicnlo cdin ei<ino comum sd.frasco faz defappamcer qunlue. nmmlc-lar.o'colher após as rolc,\-ões. Ii',,', todas as plíitmiacias! 

'
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DEBILIDADE, NEURASTHENIA
CONSUMPÇAO, CHLOROSE
CONVALESCENÇA

Hemoglobina
Deschiens

PELLE
As moléstias da pelle, como sejam:

I empigens, dartliros, suínas, mun-
çlios dn pello, comíclièio- no corpo,
cuspas, cui-nin-sc com o SABONETE

| A.NTl-IIKItl-lvTICO.
Vende-se na pliarmncia Bragini-

| tina, run Uruguayana n. 105.

Leitura Portugueza
Aprende-so a ler cm ,'10 lii:0cs (ilemeia liora) pela ai te maravilhosa du

grande poeta lyrico Joio ilo Ucus.Vontade o nioinoiia„-o todos aprcnilcinem 30 lições, lioniens, scnlinras e cre-ancas. Explicatlòrcs: Santos lliaiia e Vio-leia Uraga.
S. JOSK' 30, 2- andar

Chapéos de sol e bengalas
O mnis variado sortimento oncòntrii-se nn CASA BAIUIOSA, praça Tira-deutos a. 6, junto á (Janiisariul»ro.
grosso.

N. B. — Nesta casa colironi-soclinpàos o fazem-se concertos comrapidez o perleição,

mi, 24 do

Por i$8oo

Bilhete; á venda etn todas
as casis lÒtericas.

Cabellos brancos
Usno brilluíuliiia «Triiiniplioi) para aras-Innlial-os. 1'nisco 3SOÜO. Vcndo-so nasseguintes pcrfuinariãs: Baniu, Nnno»,

Ois.i Postal, Garrafa Gramlo, Cirio, llor-iiniiinv o Gninado A: C. c em Nicthcrov,drogarias llnrcellos, Mixta e'Lopes.

min gcoinelríca
, ilicllisivü luil-

llçflcs,
Tiiinlicui corta moldo.» sol) medida o

nudeni sor cm [nzouiliis, nlinliavados é
provados ou inclô coiiloeciiiiiudos.

PREÇO MÓDICO
iVlmo. Nunos do Abreu

Ilua llriigimynnn |.|il i- andar
n-1. 3".r,7.'l NOIITK

Vendem-se
iuius u preços baralisslihòs:

rua tíoiicalvcs Oias .17

Joalheria Valentim
l'cle|)hoiie li. l'!M — C.cnliai

04

TA

IVV QVEIS
Aliiga-sq (por preços muito

reduzidos qualquer quanti-
dadc.de inoveis, podendo as-
sim íipsaós frcgtiezès mobilar
todiwi sm casa sem capital; á

7, Casa Pro-

A. I.npes Ribeiro, cirurgião dontis.tu pHa Faculdade do Mcili.iinn do llioile Janeiro, com longa pratica; Troba-Hio- garantidos. Còiisulins iliaiiaiuo.ite.(.iinillllorio, .-ua da Quituiiilit 11. .18.

Modista
luz vestidos por qualquor llgurino comlo.ln perloiçao, rapidez o preçtis liaralis-iiinos nua Gonçalves Dias, ;j7, . utraila

pela joallioria Valentim.
Ti:i.i:i'iiu.\i; õnTcií.sTiiAL

111:1 RiacJuiclo 11
gresso.

IM
icarcls com o corpo que qúizcrilcs,com o Iralurnonlo unico c garantido duMino. eiãrnii Extracção de pclios c cm-liollezamenli) do rosio.

Carioca n. 38. — Das 11 ás 10. Sótrata de senhoras.

CAFÉ' SANTA RITA

l^j^^^DEJANEI^ I
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0 Bom fumador nao qoer mais fumar oatro
PAPEL DE CIGARROS li «10

Uw BRAUNSTElNiréres. - PARI3
rornecedores Ja Estado fiaiictz 1 tuHiuim. laüíicas Drailieta

para PAPiJL de CIGARROS
em Resmas e Bobinas

Fora dc Concurso :Londres 1908 - Turin 1911
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„;-_, Z°tos os Médicos- proclamam que" este 
"perm

fcrrSSUsífSt ° SUPCn0f * CflrnC CrÚa« ao»
Exilam fia .yí1110! XAROPEEx.jam-8* aa palavras i3esCHIEN8. PARIS (Franco).

«ua ilo Acro 11. 81. TofepTioiíé l'i01 Nortee rua Marechal Floriano, 22. Telcj.l.one1-218 Norte.

!

L^_4^s?_^r^t^a8a3{abacar,a80 Zig-Zàg'

Malas
A Mala Chineza, á rua do I.avradio';!• a e,lm (|"e lllllis balíl'o vendo,

- m!?1" e «««-limuuto que tem; cliaiiiáa aitenciio dos senlioros viajantes.

de penhores
Em 24 de Novembro de 1916

l. OONTH1ER & C.
Henry & Armando auccèsiorni

CASA FUNDADA EM 186745- Roa Luiz de Mm v
F«em leilão dos penhoresvencidos e avisam aos Srs. mu-tuanoa que podem reformar ouresgatar as suas cautelas até áveapera do leilão.

Mo se Mudam I
Com os preparados para a

PellC Usem só a PEtlOLINA IÍSMAL-ili.unico «ue adquiro o conservaa bc leza da cutis. Approvado peloInstituto do Uelleza di Paris o pie-'"o" 
3S0OO 

Exi'0si';a° dc Milano',,re-
Euconlra-se & venda em todas asperfumadas aqui o cm S. PauloX»-B» : -7 SETEMBRO Ia©

-CAMPESTRE-
Ourives 37. Tel. 3.666 Norte

AMANHA AO ALMOÇO:
Colossal feijoada.
Língua do Rio Grande com

batatas.
Arroz de forno em canoa.
Sardihliàs de caldeirada.
p , ,. ... AOJA.NTAR:
Peru -a brasileira.
Marreco de cabidella.
Camarões torrados.
Todos os dias ostras cruas.

Boas peixadas e bacalhoadas!
Sardinhas nas brasas.

Pu^nní1,0 mLlCmo VINHO BRANCO
Ij.II l»»JllJ,'\t

Preços do costume

Compra-se
Ouro, prata, brilhantes e

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

Garage Elite
Automóveis de lõlp,

Para passeios, excursões, etc

Pintura cfscabsílas

Ã IÍMIi li
*************mmmcitvtiM

Moveis e tapeçarias— RUA S. fOSE' -
Teleph» 5.324 C.

iMine.
ii» .- . OLIVlíf.ha tuijj-e cabellos parliciilarmonle sú asenhoras, com llpimó. Aéiimliiiontc ua-iiiiiic a maior perfoicãò no sou trabalhoOuraciio; quatro mezes. Cnnipletaiiidntoiiiidiensivo. Preparados recebidus da Euro-na pólos nlt mos vapores.

Avenida Gomes Freire n. 108, sobrado.Iclephune.5.806 Central.
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9 Esgotamento nervoso, Ia Ia dê Z^^^^i

USJiK-io II

Esgotamento norvoso, falia dc aon,.-te-, engnrgiti.mentos gaiíglionarios 1Í1-
potência, rachilismo, neiiraslhonta ÒW's onorgleo tônico. Unico que com<™ io frasco foz augmontar lc um a
í '?„tLno,,,cso' Mi"li,,es Ile™"«"L'>l,'J'isaspharmaci.is. Oep. Braganeo Ono

3S e 24

SADOJÜLÍÕ
, '<•/¦ ^9******^

SEM COMPETIDORA I«ws-..*,-.- 
^-^ DE s^s __ 33 e 34

CLINICAJDENTARIA
Salas aprppiiaiias a cadaespeciolidiidc

Anesthesia—Clinica opera-
toria -- Prothese e

Orthodontia
Cii-uigiões-dciitistas

J. Paulp de Miranda
Prof. Sebastião Jordão

Rua do Ouvidor, 157
(tanlo de Gonçalves Dias)TELEPH \Wi % '

Consultas de umíi horaeliento

^—  ~ ~~~—-- —*w J.OÜ II

U FERROU
__: IQUevenneI*********** ¦aot»vo.»o™daTellMonon>lool '

ntmTrr 1»._, "~.«u^

Vulcanite para câmara de ar e
pneumatico

StOKÉS
Collocados no logar
J>orCapas para mobílias,
9 peças.a

Colchões desde....
Reformas de colchões

Tel. 1501 Villa

I4$ooo

58$ooo
2.1)900

1 kilo a.
5 kilos a,

50 kilos a.
,-. 12Sono
.'. ti $000

. 10$OUO
Manufactura nacional de artefactos ileborracha Rua uo I.avradio, 70 a U —

Mn I dii iruu
para câiiàlisaçãc do acuas

VKU^ON, MOKEIitiI & OOMP
Praia ilii Cai'1'1 11. 08. - Telep. Villa lfl!).Fabrica do íiatls oras de cimento ar-mailo, vergas, (agcolas para divisücs,
mais leves e econômicas ile que qual-
quer outro artigo similar.

Vigas-madiòs massirns c postes parocercas.

AVIíO IMPORTANTE
PuduV. S. ler esto aviso, ctillocaiulo-ona dislancia de i-l pollegiiilas ' Si nãopiHlc 6 porque seus olhos eslão fracos eprecisam do lentos". Queira dirigir-se árim da Assembléa n. r.ii. ci.sa itOÈIIAiiuocxiiiiiiiia a vista grátis ó vende óculosbaratos.

HOTEL AVEIA

Tcleplione.Centra) 5.057.

Cera: anemia, Debilidade Itouiruii* "m««iitúMcun«(rM|,|

Unhas brilhantes
Çoíri o uso constante do ünlloüno asunhas:adquirem um li„d0 brilho o o"cclleiitc cor rosada, que não dosanparecoainda mesmo depois de lavar ?2

fliversas vezes. Um vidro, 1$500. le-metto-sp pelo Correio jior l$000 Na
^Garrafa 

Grande»,, rua Uruguaia

para cada Hoje,
'*¦****—¦!- Não

para se

THEATRO RECREIO

TeH's Bier
A cerveja preferida pelas Se-
nhoras (leve e saudaveU.

Infroduzida no Brasil desde
1865. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO.Boa Rlaciraolo 92

antiga Cervajaria Loaos
TELEPHONE 236I

Mme. Pereira
Atelicr do modas c confecções, vesti-

dos dc filrt s talTelás, lindos modelos,
desde lOpjSOOl). l.inlio, artigo fino, de
OOS a 8U$00Ü; voilo ile 85$ a S08000

Costumes, pcignòirs, chapdos', ultim..s
figurinos - flua Sete do Setembro. 193,
tolcpliono 4.287 Central,

O maior e mais Iniportunte dòKrusil. Cccupnndo a melhor si-
tuufiào da

Avenida Rio Branco
Servido por elovndoros electricos.-'•ix-mieiicia nnnuai de «0.000 cücn-
lolíioo na complela' a lJ'irtil' «o

Eiid. Teleg. --AVENIDA
HIO OEJANIJlItO

^^m^^dhtéltè

A FIDALGA
llosiaiirant ondesõ rciinémas ineliio.res lamilins. Iligorosa escolha feia'diu-ruiineiite, cm carnes, caras o legumes •

Ninhos, iniporliieno do marcas exclusivasda easa. Preços módicos.
IIUA S. JÜSE',81 ~ Telep; i.518 C."

Companhia ALEXANDRE - AZKVEOO _'« lournee s Çreniilda d'Oliveira

Dormitórios
Ditos estvl.i Peças, de peroba, do 5oo$ àrn ii .'.» KA..A _ VM'¦•""i eilylo allemão, com 0 Jo d'o MPròbaV?,M^ 
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loucai de toilctto, cscarraíleirás, baldl

Salas
Ditas

5.'loSooo
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0$ a.
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muitos outros artigos.

ALTA NOVIDADE

Folhinhas e Blocks
para -| Qi 7Papelaria Queirós.

QUITANDA N eo
Compra-se

qualquer quantidade do jóias velhascom 011 sem pedras, do qualquor valor e
cautelas ,lo trfonto dc Soecorro,; pró.»bem, na rua ConÇiilVos Dias n. 87.

Joalheria Valentim
Tiiephono 8H4 teiitrtl

amanhã e depois de
amanhã

ha espectaculos
realisarcin os últimos ensaios

da notável opereta

ADIQIEZADO
BAL TABARIN

que sobe á scena
Sexta-feira próxima

I!«AjmojARlõs~GÕiVIES I Chie^a-TheatMrrjwrnn„,„„T7^r-rr-^--  £__ggtg '«Cairo 9. JOSÓ

Protagonista, CREMILDA D'OLIVEIRA

ní.!í.réa 10> artistas ADRIANA DE NO-R0N1IA c SALLES RIBEIRO**

À's 8 3/4-E9pcetaculo complete.
«iHETBS A* VENDA

Companhia do. Edcn^lwatro,-de-Lisboa

H°JE -HOJF
ESPECTACULO COMPLETO-.Vs 8 Iy;'

,, da noite

MARÉ DE ROSAS
Poma parlo toda a companhiaA maneira de ganhai no bicho

DE CAPOTE E LENÇO
Por gentil deforencia do aclor CARLOSIML, o papel ,le Cabo Elysio £Crá bolerepresen tado porLÜÍZ DRAVO.

JOsl^miÃiíe?18^!^ «os «ctoresJUhh MORAES c AUGUSTO COSTA aNA^AWfHTiai A TAlflUCHA

Empresa Pasclioal Sògrctò

Companhi» nacional, fundada em 1 do
i" !e„u.0 'OU-Direcção sce.iioa itoactor Eduardo Vieirn-Maesti-o direclor

iinm0rS1.le^'a' Jus(i Nllll«3-
íiUJh—21 de novembro do 1010—HOJE

Tres sessões - A's 7, 83/4 o 10 1/2
,11»,1ü«o 16» represcnlarões da re-vista de Cândido do Castro"o Oduvaldo

bZ,aoCa<ieFelÍPI,CDl,i,1,ecRo-

DA' CA' O PE'
quadro — ZA-

O fortificante rápido, de gos-to agradável, resultado idealnos casos de debilidade éeralF.H.BETEILLE &
Kcpicscniante para o Brasil
Caixa do Correio, 1.907

RÍJ do Janeiro

ESCOLA DE CORTE
Mme. Telles Ribeiro ensina

com perfeição a cortai- sobmedida e com os mappas; cm25 lições.
Pratica por tempo iVidVfer-

minado.
Moldes experimentados dali-rihayadõs.
Acçeitam-se fazendas paravestidos meio confeccionados.

Aulas de chapéos. Av. RioBranco 137,4° andar.Oileoii à
1 direita do elevador.

comedia  ,^NO PAIZ DO SOL

Exiio extraordinário doLA-MORT.
Brilhante desempenho dc Ioda a com-panhia.
A maior victoria do theatro popular !

. Qj espectaculos começam pela cxhi-bicão dc films cincmalegraphicoB.

Io iTDhs * l0li*8 ** B9ÍlM ~ *W CA'

Empresa OLIVEIRA & C.

L-I.TIM0S ESPECTACULOS da errando

HOJE rrzzzzzz HOJE
Tcrca-feira, -À's 8 3/4-

PEDIDO CURALa opereta de grandiosamontagem

A seguir—AMOU DE ZINGARO.

CABAUET RESTAURANT 110
CLUB MOZART

A »'i1ASnlllc l",»1'ü""i''i'e dá ruaChiíe, ;l|HOJE, as 0 lioras - Colossal siicce"odu progrnmina de artistas sob a düe-
Tiva aí,U?mSí,ocrntico oabarolier CÍUS-TINO MINERVINI, cômico miNlcnib, omais querido da elite carioca.• Iriuniplial suecesso da estrella ila-iana LA SÍLIANA e da CARMELITA, co-loure dansarina hcspanhola.

U je, todos ao Mozart! Niiigiicm falte,
Progrnnmia :

ITÁLIA riilNH, cnnlaiilc iliiliann
LA HELI.A SÍLIANA, cstrcL.i italianaG. c M. MINERVINI, nu novo repertório
LA IRERIA, dansáriiia hespaiihola
VISCONDE ABELARDO, celebro-'vcii-

Iriloquo.
LA CARMELITA, dansarina á transfor-maça o.
Ça AMAI IA, çouplelista hcspanhola.UAI.¦!., tadisla portuguõz,ROSITA, cançoriotislS liospanlioln-Orchestra de tziganós, sob ia direcçãodo nrolossor brasileiro BltNUSiO XERYPia semana, oulras eslréasde 1'órdein.

, 'í!!1'.',',,?° exil" dnsortila do 1-roii-Pron
. e dee.iV^-iio^lt.ffSníf 

IXTl^

Um dos maiores êxitos da companhia
Maestro director da orchcslrn, V. Dollezza

rMn'"n"rv7%Cí aposentarão ,|8 ope-™^A!r a,lis,iCil d0 tc""r

fc,Í"BP'i<llls-10 »* 6 iloras "o
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