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DÊCLARATiOHS DE M. HERMES DA FONSECA -
MWMMWM*MMMWMWWMMI*)" U FRUCE SERÁ IKNHEK.

flOBS dit Tancien président du Brési.
Publicamos a seguir, Integralmente Iriuln-

lida de "Lc Journal", de Paris, a entrevista
(im: a esse órgão concedeu o Sr. marechal
Jlcriucs da Fonseca «' publicada a '21 de ou-
tubra ultimo. Picam, assim, os nossas lei-
iores com o conhecimento comidclo das de-
cluruçães ./<» ex-presidente, das quaes demos,
cm primeira mão, um resumo, trunmnillldo
pelo nosso aetivo correspondente em Paris.

"O llllcrcsso que se prende ás declarações
«pie vão ser lidas merece ser sublinhado. O
marechal llern.es da Fonseca contou sempre
numerosos synipnlhins nu Allemanha e, em-

O retrato de S. Ex., tal como o publicou
Lc Journal, de une esle c uma liei rc-

produeção
gora nunca tivesse, menosprezado a França,
poderia ler parecido, a umn certa ípoca. im-
pressionado, como tantos outros, pelo "bíufí"
gerniniiKro. A- cluSeza- ele SttoücoiififlliÇií^fta,.
\ icloria cíí.s nlliado.. parecerá; por.iwo, mai?
significativa e imparcial :"A Frilnça está vicloriosá ! Não era rie-
eessario, para o nf firmai-, ò esplendido sue-
cesso dc Vcrdun!"

Assim o julga S. Ex. o marechal Hermes
dn Fonseca, antigo presidente da República
«lo lirasil. Gcncriilissi.iio do Iixereilo brasi-
lei..., o marechal Hermes da Fonseca, cujo
mandato presidencial se encerrou em 1914,
veiu á Huropa, encarregado de unia missão
r.lliiiiil dc seu governo: devia estudar o eiir-
so das operações e o fuiiccionanicnlo dos
exerci Ios cm guerra. Afaniado pela sua
grande competência cm cousas militares, o
marechal Hermes da Fonseca conhecia per-
feita.noiitc a França e a Allemanha. Por
duas vezes antes da guerra, em 1908 e em
1910, viera, como ministro da Guerra brasi-
lelro, assistir alternativamente ás grandes
manobras francezas e ás grandes manobras
alleiiiãs. Fôrn hospede ele Guilherme II c
enviara vários officiacs brasileiros em mis-
são ao Hxercito elo leaiscr. Visitou c estu-
dou, oulr'ora, os nossos grandes centros me-
taIIurgi..-os e os centros allemães, guardando
a melhor recordação do acolhimento recebi-
do Além-Rlieiio :"Km companhia do cxcellenle amigo quc
é meu ajudante de ordens, o capitão Corrêa
elo Lago, fui cn primeiro logar a Leão, disse-
nos o marechal, para visitar as fabricas de
metralhadoras e dc munições, quc são prodi-
glosas de aclividade, ele precisão c dc metlio-
do. A accuiiiulação dos enormes "stocles" dc
reservas, o ordenado trabalho que a França

sabe obter dos numerosos scncgniezcs que
eu vi uiarcfailos, me Impressionaram viva-
mente: nada tno bem desmente as iillegu-
ções aliemos sobre a exhanstào das forças
iiialerii.es e du potência coionlill franceza."Visitei lambem em Leão a escola ele re-
ediieaçiio dos mutilados, .dirigida por uma
nobre mulher, c onde se' operam verdadei-
ms milagres. Quando foi do banquete geri-
lllinenlo organisado pelo Sr' prefeito elo
Ithõ.ic, tivo a grande alegria de exprimir
aos meus convivas, ao verdadeiro soldado
que é .. general (PAinadc, e, particularmente,
ao mui distiuclo senador llerriot, o quanto
me In.pressionava - o cspeclacuio da aclivi-
dade franceza, c a lll lll li a alegria de contem»
plnl-o: foi o meu coração «pie falou."Depois ou tive a satisfação de ir no"front", em diversos pontos. Naiiu é niuis
admirável nem mais cumiiiovedor que us rc-
giões próximas da zona de combali'; pro-
segue ali seus trabalhos, calmo c tenaz, o
cninponez franco/.; é extraordinário, mas
isto fariii esquecer a existência da guerra.
Vi Rcinis, que eu amava por lhe ler ad-
mirado a ci.llicdrnl. E' pungente ver o que
os alleinàcs ali fizeram !"Vossas tropas, vossos gcncracs, vossas
trincheiras, tudo torça n admiração: IA a
victoria cm Iodos os roslosl ".Pai lu, sur
les visages de tons, la victoirc!" O general
Gourand, por exemplo, tem a figura de uni
homem vietorioso; e, no entanto, eu tive
a honra de vel-o depois da inorle de seu
glorioso irmão. (Jue homem syinpalhico, c
que chefe ! Deu-inc o impressão de estar
verdadeiramente cryslallisado no seu pátrio-
tismo !"Na Argonnc minha impressão foi mais
forte, talvez, que em outros lugares, por-
quanto logrei ver, de uni notável poslo dc
observação, o terreno elas linhas allcinãs
trabalhado c orrazuilo pelos vossos obuzes!"

O antigo presidente gaba nosso serviço
aeronáutico e iiolndumentc os nossos avia-
dores, "garçons étoiinants, jcunesse splc-n-
ilide et rayauiuuile", "rapazes surprchcndeii-
tes, mocidade esplendida c rndiosa". E'
como conhecedor quc o marechal aprecia os
progressos rcalisados, porque, em 1910, clle
foi .passageiro de um precursor, o saudoso
tenente Féquarl. Como avistasse Guyneiiier
no "liall" «le seu hotel, o marechal, que foi

,eto.. seu.- euoouüro paja. lhe apcrlar^igrião, nos'confessa 
quc esse encontro ser-lhc-á de com-

movedora recordação :"Espero ir ao "front' inglcz c ao "front"
belga. Uma cousa lioje cm dia é certa : é
que eu não irei á Allemanha. Seria uma
deslealdade para com n França. Sou solda-
do, e uin soldado não pôde ir a duas van-
guardas adversas, num c noutro campo."Alem disso, para julgar da situação dc
dous inimigos, uni official não tem neeessi-
dade de visitai* os dous exércitos. Conheço,
afinal, toda a Allemanha, soldados C ar_c-
naes, fabricas c chefes allemães; julgo
como Icclinico. Hoje vi a França cm gucr-
ra, bem superior a quanto deixava esperar
a exeellente iinpresão que cila clava em tem-
po ele paz. E' uma felicidade exprimir meu
pensamento absolutamente completo c sin-
ecro: a França está vicloriosá. Não ha no
Brasil quasi ninguém que duvide disto, c
ninguém que não rcjubilc.".Quanto a mini, de ha muito lenho fé na
resposta de um humilde soldado de infan-
taria, a quem disseram: Mas a trincheira"boche" está a dczesele metros ! Sim, res-
pondcti. No entanio elles não passarão !"E elles não plissaram. O mundo eivili-
sado ficará por isso clernanicnle agradecido
á França e aos seus Alliados."

A opinião franceza será grata ao marechal
Hermes da Fonseca por suas. calorosas e bel-
Ias palavras, votadas a uma grande reper-
eussão cm Ioda a America, palavras ipie, sem
duvida, elle repeliu esses dias ao presidente
da Republica, ao presidente do conselho e ao
ministro da Guerra."

0 Distrito Federal
Em Iodas as discussões sobre a organi-

znçiio deste Distrito, a maioria dos que rn-
Iram un polemica pAcm tanta obsessão em
pensar no «pie ocorre nos Estadõs-Unldos,
como cm desconheci' u que di/. » iiossn Con»
stlluiçào, que (.-. ni'4.0 ponto, nltlduiiuiile
oposlu ii du grande nação nork-umiricnna.

Só essa (li.pln ohslinação foz esquecer que
n Conslitiilíão ll.nzil.irn deu perfeito rc-
médio a siltiu.iio desta capilal, concedendo-
lhe de um modo irrccuzavcl a autonomia
municipal.

Ha quem alegue sempre quc n situação
deste muuicipio não pode deixai' de ser «li-
ferente «In dos outros, porque nele cstii a
sede dos poderes da União.

Ora, exatamente por isso, n Constituição,
do uin modo formal, estipulou quc d Po-
licln ficqria com o governo federa). Desde
logo, tirou :i administração do muuicipio to-
dos os elementos do força armada.

Foi exatamente porque isso não ocorria
nos l-.stuilos-1'nidos, que lú se chegou ú so-
luçno vijente, solução dada cm virtude de
uma emenda constitucional e «pie é uma
mo.ist.uoziil:.dc uiiti-dcmncTiiticn. .

Ma* não bosta a polícia e o ensino su-
periof, A União pode ler aqui outros in-
teressôs.

Pur isso nii-smo a ÇoiroU tuiçfio Federal
declarou que se poderiam reservar para o
governo central outros serviços. Assim por
exemplo, já u reorganização da saude pu-
blica chamou pura n União muitas atribui-
ções, que eram out.'orn •minioipiiis. Nada
impede de chamar Iodas as outras, ./ue pos-
saiu interessar, diretamente o gooerno fe-
dcral.

Seja, porém, como fôr, alguma cou.a fi-
cará «le caráter purnipcnto;locn.l. Isso c o que
a Constituição dczçja que seja dirijidõ por
autoridades locais.

Neih é possível o exajero dc sc dizer quc
nada elo quc sc passa aqui importa á Unino,
— nem o de sc afirmar «pie tudo o que
ocorre nn Cnpi|nl deve ser diretamente su-
bordinndo a ein.

1. esta noção do meio-termo, quc falta aos
que. em vez dc lerem a Constituição Bra-
zileira, Icem a dos Eslados-Unidós — c, o
que é ainda peior, nem ao menos a lecui,
conhceciido-llic a historia.

Medeiros e Albuquerque
mm*

Responsab|sjdyjlajais tremenda
das hecatombes
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A SUA SUeCESSAO
» A's primeiras horas da manhã n cidadeI solidar alguiua coiua do que sc ha comutei,
recebia c eoinmcntnyn n.noticia lelegraphica | tudo.

A descendência dc Carlos — Fran-«to passamento dc Francisco José. bsperudo,
eiuliorn, pela seqüência dos boletins «Ia mo-
lcstia do imperador, cila foi, entretanto, uma
nota de sensação, por isso «pie de ha longos

0 Instituto Histórico Fluminense
festeja hoje o seu oitavo

anniversario
Em sessão solemiic que será effeduada

hoje ás 20 lioras, no salão da Sociedade
Beneficente Amparo Operário, á rua Vis-*-
co. de do Rio Branco, cm Nictheroy, o Insti- !
tuto Histórico e Ocographico Fluminense,
commeniorando o 343o anniversario da fun-
ilação da terra dc Ararigboia, tambein fes-
teja Ô*'scu 8o anniversario. -» •'':.. ., ^

Falarão sobre essas datas ds Srs. Drj.
Luiz Palmicr, Simocns da Silva e Ramon
Alonso.

Também produzirão discursos dc recepção
os novos sócios Drs. Alfredo Osório e J.
Demoracs, o primeiro sobre «O ideal das
raças da America Latina» e o outro relati-
vãmente a «O papel da Historia na obra da
regeneração social».

. tmmm» . .

Francisco Jose I
.empos, eoiitiiiuamcnle vinham se registou-
io boatos mais ou menos graves sobre o cs-
iade dc saude dc sua majestade.

4r A vida do monarcha, amplamente eonlic-
.ida através tuna série de-infortúnios inli-.

-mos. fica na historia contemporânea assi

As myster tosas

Slilli
A historia de um trem arro-

jadaiiiénte sumptuoso

•¦ |M'V<:;:'¦¦w£--:-:'-s-?'ÍÍ-. * I- '-:í-í. :*:!r

mí *^-/cW-rsí n
1 ¦ _._- À-~ i ' *
«'_-'__• ' . '¦í^.m __Sr _* »,. v_í :¦:¦:-,

i,iiy. V-i>/_x'*4 . . _.. À ^.

NIIir_J#%4?Él_y

CISCO José

O novo Imperador é o fillio mais velho
«lo lalleciilo nrehliluque Olhou e nrchlduque»
za Maria José. Irmrt do rcl (!'• Saxe. Ila
•_7 annos, depois de ter completado 17 annos
de edade, seguindo a tradiçflu d«s llahsbiir-
gos, foi servir uo Exercito austríaco. Antes
dn guerra Carlos Francisco era coronel do
regimento de cavallari.-i dn guurnicão (le
Ali-K.ii./.!:..., na llolie-mi...

A nova imperatriz «i ilaüaita e «fc

«iritíuni irancczn

A princeza -ila, esposa «lc Carlos Franels-
eo, é filha do duque Rol.cri dc Uourbon dc
Parma c nasceu ria llnlin, no castello de
Pianose, cm 1892. Educada na França, iio
collegio dos Hencdictinos d... Sinita Cecília
do Solesines, ella ntilre pelo paiz hoje ad-
versado as maiores sympatliios, dêníonsl rnji-
do-as já piibliiaiiienle. A-.sini foi, pois,
quando se falava iiiini rompimento de Los-
lilidade dos impérios ccrilracs íhis pai/cs dn
"Entei.le•". A princeza /Cita, agorn imperatriz
da Austriii-lluiigriii, declarou: "Eu conjicçn
a minha origem; amo duplamente esla Fran-
ça, que foi governada pelos meus imtepas»
sados e onde eu vivi parle tlc minha In-
fiincia".

Estas palavras da princeza tiveram _ eco
mundial. Depois estalou a conflagração c
sua allcza jamais declinou daquellas syin-
pathias, .Uiniais perdeu o espirito friinccz
cpie lhe dciiioro nnlma. Todas us oceorren-
elas dc boje são para a princeza Zita um
profundo pezar.

Seu irmão assim lambem pensa e como
ella recebeu n.i França educação desde a in-
1'ancia alé a recepção do gráo de doutor na
Sorhonne.

A confirmação da morte dc Fran-
-i- ¦¦ -in  ¦ m

cisco-José

LONDUES, 22 (A NOITE) — O imperador
Francisco José morreu Iiontem. ás 21 horas e
Í8 minuto?, no castello «lc Schocnbrunn, dc-
pois de rápida o serena agonia.

O arctiidiique Carlos Franc-isco-José. herdei-
ro do lliniuo, que se encontrava á frente dos
exércitos na Galicia, foi chamado urgentemen-

0 regresso de Olavo Bilac

Ao desembaiquc de Bilac, de que damos noticia em outro lotjqr; um aspecto
do edes ; o illustre homem de letras descendo do «ftatinga»
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BILHETES POSTAES
D^PORTUGAL

A ESTAÇÃO MUSICAL
^__»——-— i . i. ¦ i —i 11 in ¦-.

Lisboa, 28 de oulubro — Para este inverno
projeetam-se concertos sympliQiiieos no Repu-
blica no Polyliieiinin e no Salão Foz, com mu-
sica 

'de liuch, Raiiieati, Havei, Strnvursle., etc.
Afora estes parece que a Academia dos Ama-
dores ele Musica organisará outros, que Rcy
Colli.ro preparo rinin série de recitas com uni
notável cunho artistico e educativo c, ainda,
.ue a Schola Carilòrum do pròlessor Alberto

Surti promoverá diversos concertos de grande
arte.

—!•:' interessante verificar o gosto acccnlua-
41o que o publico ele Lisboa manifesta poresle
gênero de diversões, para cuja apreciação e
necessário um gosto apurado c uma cultura ar-
tislica iiivulgi.r. — A. V.

•mmmm
O Sr. Irii-ieu Machado embarcou

A bordo elo < Frisia» partiu lioje para a
Europa, conforme noticiámos hontem, O Sr,
senador Iririeu Machado, que teve o seu
embarque muito concorrido

A questão do "Tennysoif

Vão ser publi.cados os
documentos

Com o Sr. Dr. Lauro 'Muller, 
ministro das

Relações Exteriores, teve hoje uma con-
íereneia o Sr. Arthur Pçel, ministro da
Inglaterra, sobre a Conveniência clc ser pu-
blicada toda a correspondência trocada entre
a legação inglezh c o Itamaraty, acerca do
incidente oceorrido com o vapor «Tenuyson».

Esse assumpto deve ficar definitivamente
resolvido em nova conferência, qtie se eleve
realisar amanha. i '

Petropolis vae ter um
Corpo de Bombeiros

—_
Ouvimos dizer oue é pensamento do pre-

sidente do Estado dp Rio, considerando a
importância da cidade dc Petropolis e o
çjcsqivolviniepto clc seu çomme/cio, crear
m íím seiVIoa completo de bonlbciros.

Vae ? Não vae ? Mas... foi o Maggi
A noticia que demos hontem, em segundo

clichê, sob o titulo "0 Sr. presidente da Ho-
publica vae mesmo viajar '? Um comboio
mysterioso" — foi confirmada pelos façtos
que oceorrernm depois dn saida desta folha.

No especial, que partia ás '22 lioras, scguii-
do soubemos antes daquclla hora, deviam
viajar o Sr. presidente dn l.cpublicn e a aeU
mi ni st ração dn Estrada em demanda da c-,:
tação de Cruzeiro, onde hoje pela manha
aguardariam « chegada do Sr. Dr. Pcllim-
Moreira, presidente do Estado de Minas.

Como talvez S. Ex. pretendesse lazer sua
viagem com aquelle sigillo sempre recomunen-
dado c tivesse essa sua viagem mais ou me-
nos descoberta, não cessaram os teleplione-
mas para a Central, á procura de infonnít-
ceies sobre a projedada viagem dó Sr. Wen-
ccslito, noticiada pela A NOITE. 0 certo e que,
á ultima hora, o trem especial deixou de ser
presidencial para fazer uma tabeliã de N P J
"bis", sem lotação. .

Hoje cedo S. Ex. resolveu seguir. Orcjens
nesse sentido foram dadas ainda cm rigoroso
sigillo, para organisaçâo dc uin novo especial.
Desde as sete horas era grande a azafama quc
ia por toda a Central. Limpeza de carros e
de plataformas, orgaiiisoção de uma compo-
sição luxuoso, fornecimento de comestíveis
ao carro í-esláuranle, frutas, vinhos finos e
chaui pague.

A's 8 horas, o especial, composto de qua-
tro car/os e rebocado pela locomotiva 395, cs-
tiiya proinpto e encostado á plataforma do
interior.

Uma turma de 50 guardas civis formava
um cordão de isolamento. A adüninistração da
Estrada eslava a postos!

O presidente embarcará ? perguntava-se.
Ninguém podia afflrmar, porque S. Ex.

não diz nupca si viaja ou não.
0 numero dç curioso» crescia, emquanto o

trem era fiscalisado para que nada faltasse
em viagem a S. Ex. Até as maletas do pala-
cio já tinham chegado. O trem, porem, não
partia.

A's !) 1|2 lioras era retirado o cordão de iso-
lamento c dissolvida a turma de guardas civis.
S. Ex. o Sr. presidente da Republica não sc-
guia mais!

Chegava depois á Central apenas o Sr.
Maggi Salomão", e confirmava a resolução do
Sr. presidente da Republica dc mio mais sc-
guir viage.i.'.

O secretario do presidente tomou então c
luxuoso trem, em companliia do administra-
cão cln Central, seguindo rumo ela Énrrn ás
10 e 20 minutos";

O Sr. Dr. José Bezerra, unico ministro que
compareceu ao projectaeio embiireiuc elo pre-
sidclitc, aproveitou o automóvel dô^Sr. Maggi
rodando para a cidade.

Segundo um calculo que ligeiramente pu-
demos fazer, esse Irem deve ter custado aos
cofres da Çcrilíal cerca dc 18 contos, fora o
fornecimento ao carro restaurante que, seiu
exagero, se pôde çftleiilar eni um e tanto ft
dous coutos dè réis! Só o fornecimento «le
frutas, dizem, deve ter custado mais de
duzentos níil réis!...

Quem sabe si o Sr. Dr. Wencesláo nao
quiz viajar exnclameiile aterrado pelo luxo
ç.çm que a directoria da Central preparara 6
comboio especial ?

Esse especial deve regressar hoje a noite.

em 762:300$QOO
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O "Diário (.tildai" «Io hontem publico»
o dccrclo, quo tomou o ... 12.2.1, assi_nàt_s
uo ut.illio de.-piidio collcctlvo, |.i'..ri>i;iwdO)
o praso para o conclusão .!.. coiuttruc.Ao clc)
prolongamento da listrada de Ferro (Ir.."._.«>
rica, du e.sta^io Nilo Peçanha a de l.-uah|l
(ir.iiule, uo l'...l.iuo .1» Itio de Janeiro. 1

Muilo natural parece, ii primeira vista, d
neto cm quc.úiio, uicrauiiüite i.iii.iiiii.-iriit^
vo. Mas, si »..• revolver o caso, Biirge lují.a,série de esunnilnlos, dos quaes se conclui*
que o Tliesou... íoi le.-a.lo nbuaivatucute çnt782:1100., A.-.siiu, pelo contraio asilgnadcj
entre o governo e o couccsstoiuirio daqueflo
.iriiiongnmcnto tcrro-viarlo, a sua construi
eção devia estar terminada em 7 dc ii.lJÍO
de l!n'_, e .le- ,:. em deante sele pi-oro-jil.
çòe-» Micccssiii... foram coucedidiin ndlaada
o praso contratual t

Nada havia ue maior uas prorognções allue
«lidas si o con.ralo laxallvaiiiente mio im.
pedisse que or» ditos prilSOS tosreill |..'ol'(l#
gados, e, ainda mnls, si por qunesquer e.lçj
cumslnnoins o governo concedesse «. aclin>
mento «... condur.iio, taes proroguçôes só fS»
riam dadns mediante o pagamento dus mut^
Ias cslabelceidno no contrato, para os diijs
excedentes do prnso marcado pa... a c..iic1|l.
sã., dos Irubnüios. Essns multas, ernni; ius
100-i por dia, até quatro mezes; cie 2QP_
por dia, cie (junlro ;. oito inczcs; «I_- àOO^
por dia, dc oito mezes em deante. Ora, do
7 de Julho de Í91Ü até o pruso cln novii'
prorogação, oh-ervaudo a labella dns hui(t
lus, concedi.'a , embora, quantas pror..gi','i
ções se dé sem, Icriamos:

123 dia-, oo. quatros primeiros inczes.
islo é, tle 7 tíe julho a 7 dc novembro dej
1012, a 100*. por dia, como estabelece o e-oli/4
traio — 12:300..; 120 .lias, o 21". . dc 8 dei
novembro de 1012 a 7 dc março de 1013—«>
2-1:000?; 1.492 dias, a 5009, ele 3 de março,
de 1013 a 7 dc abril dc 1017 — 7!ü:OÔ0.,i
Total — 782:i!00i 000.

O prejuízo do Thesouro i ainda mais fri.
zante qtiiiiulo se lc no decreto publicndo j("i-ica prorogndo até 7 ile abril, independente^
das multas c lipuliidns na cláusula XX do
conlrato, etc".

Nesse leiiij o ile economias e cortes, quando
se procura| arrancar dinheiro do coulrilmiii.
lc, dos funecionarios públicos, é cslranhavpt
que se releve .. pagamento de multas quó
legillmamente deviam ser npplieada!,.

A responsabilidade máxima deslu cousa c?
da Inspectoria Federal das Estrada», pois oi
Srs. ministro da Viação e presidente da Rei
publica, quc dcixarnjn as suiiífrespectivas
iissiguiiluras no dccrclo, uelle nicsiuo do.
cTiiram :"Tvi.ilo-se em vista as informações pre*
sladas pela Inspectoria Federal das Es.
Iradas." I

Ora, que repartição fiscal é e_ia que iil^
duz ao governo commeltcr laiiiaiilio cs*
canilalo ' '.

Mas, na Inspectoria diz-se, a boca cheia*
que manda quem pode; que a administrai
ção daquclla viu-ferrea está em mãos de
pessoa ele boas graças na aiüiiiiiir;tração ;cinii.i), .|iie to ;i a proteeção despendida tem
júslificalivas excellentes, cnlre elln :. de cm.
os trilhai!.os de construcção foram variai
vezes interrompidos de 7 de abril de 10li
a 81 dc julho ele 1911 por effeito das eorí.
tiiiuas chuvas cabidas na região doa niesníòs,
c dc 31 de julho até hoje pelos effeitos da
guerra europeu, que tanto tem difficultade.
a importação de materiaes.

Tudo isso seria razoável, embora hnvcitcjjü
exagero; mas, não cobrando c dispeiisancí.
mesmo o governo as multas do controlo pc»
lus proroguçôes, ahi, sim cresce o volumo
elo escândalo, .pie se resume nisto: o Tiú}.,
souro lesado em 782:300$0()0.

»—__<__¦ . .

OS ESBANJAAÍENTOS OO GOYERNQi
PASSADO

nova familia imperial da Austria-Hungria: o orcfiiduque licnJciro do
throiio. Carlos Francisco José, sua esposa a princeza Zita c filhos.

gnalada por fados quc o destacaram cxaclii-
íiientè eiii agudos pei-iodoj da politiea inter-
riacional, nôtadamentc daquelle cm que a
Áustria arrostem a responsabilidade da he-'cfit_m.be curopca com a conseqüência da tra-
gedia de Scrajcvo;

Francisco José ilesapparece, pois, numa
«¦ipoca em que toda a sua prcoecupação era
presa aos destinos de sua pátria, grave-
íiienle alirauos ao jogo da maior guerra do
mundo, çntre a incerteza da victoria e ódio
formidável cjue sc fçz corrente aos proces-
sos guerreiros dos impérios centraes.

Siipportando heroicamente, ao peso ela
avançada edade, todos os dissabores, sua ma-
jestade, no declínio da vida, dcsappiircce
com as prevenções c — por que não dizer ?
— os ódios de uma grande parte elo globo.

Que surpresas advirão da poliliea
,_¦,_¦¦ ¦¦¦ —-__-. M i i ._n¦___-— .. ¦¦ ¦ .

internacional com a suecessão
Morto Francisco José, assumirá o throno

o ajjchi-diiqiie Carlos Francisco Eugênio José,
que. era apenas o herdeiro presuniptivo da
coroa, pois somente a 2 de dezembro pro-
xinfo, 58a anniversario da ascensão de Fran-
cisco José ao thrqno, é que ellc seria pro-
clamado herdeiro da Austria-Hungria.

0'iiovo imperador era, desde o inicio da
guerra,, o comniandante eni chefe elos exer-
eitos austriacos que operaram contra a Ga-
licia. Mas .dirigiu também, em parle, as
operações contra a Servia o o Montcnegro,
a meiados do anno passado, e foi, segundo
sc diz, o eoniniiiiidaiitc cln offensiva nus-
triaca no. Trentiiio, ein maio deste anno,
offensiva que terminou por um verdadeiro
fracasso.

A poliliea internacional dc Francisco
José I,' hein comprehcndida pelo seu hei'-
deiro, terá, certamente, unia continuidade
natural, neste momento gravíssimo para it
Áustria,

Todavia, liopve quem murmurasse, ha lem-
pos, cm grandes círculos do Velho Mundo,
sobre o qtie seria à orientação do novo mo-
narcha si um dia clle viesse a reger o go-
vorflo gefal da monarchia ilu.il. Todos os
comriieritafios desse tempo, cohio ainda òs
do ho/c, coBSütiièm apenas uni ponto de in-
loj^ogoção multo grave, cm torno do qual so
niio pOflerA faitrr iima pnevisão. Elle dá,
entretanto, iinirgcnti ã .upposições varias,
cujos primeiro, iém», de futuro, poderão cofl-

le, no domingo, cm conseqüência do estado
grave elo imperador.

NOVA YORK, 22 (Havas) — Telegramma rc-
cebido de Vienna confirma a noticia da morte
cio imperador Francisco José.

VIENNA, 22 (via Nova York) (Havas) — O
imperador Francisco José falleceu ás 9 horas,
no seu castello de Schocnbrunn.

A impressão em Londres

LONDRES, 22 (A NOITE) — A noticia do
fallecimento «lc Francisco José foi aqui conhe-
eida peln madrugada.

Os jornaes da manhã já commcniam,^ entre-
tanto, o acontecimento, salientando que á eridr-
gia c á habilidade política de Frnncisco José
chegou a Au*trin-Hungria a ser uma potência
de primeira grandezn.

O "Times" e os outros jornaes suo de opi-
nião que com a morte de Francisco José o bló.
co austro-hungaro sc elesorganisaiá e que sc
apressará o esphacelamento do império. Toda"
as ambições contidas pelo respeito e pela dedi-
cação devidas ao velho imperador sc chocarão
ogorà aos pés do joven e inexperiente archidu-
quc que sobe ao throno.

A impressão em Paris

PARIS, 22 (A NOITE) — A noticin da morte
«lo imperador Francisco José causou aqui gran-
de impressão.

A noticia não era esperada. Devido a accor-
do entre os jornaes allemães c austríacos, nada
se dizia sobre o estado de saude do imperador
juistriaco. Qualquer noticia que apparecia a res-
peito nos jornaes estrangeiros, mesmo naquel-
les que são considerndos como lendo cxcelleil.
tes fontes «Ie informação, era desmentida.

Ha tros dias, porém, que sc soube aqui quc
o imperador tinha apanhado um resinado c
que se recolhera ao leito. Mas julgava-se que
a doença não tinha gravidade.

No consulado da Austria-Hungria

Alé 15,30 o consulado geral da Áustria.
Hungria não recebera nenhuma eomiriunica-
ção official sobre o fallecimento do impera-
dor Francisco José. No consulado fomos in-
formados dé que varias coiiímunicaçoes tclc-
plioiiieas lèm sido feitas pnra Petropolis, sé-
ele dn lcgaçjâo jiiistro-huiigara, que, por sua
vez, mio recebeu aiuda uenhuma coniuiunica-
çãò official..

O tenente Leonidas
pede uma certidão

á Central
Por intermédio do seu advogado, o fe.

nente Leonidas ela Fonseca requereu"da CciV
trai cio Brasil quc lhe fosse passado, po_;
certidão, si a Estrada continua ou não f'
fornecer materiaes para o palácio cio CatteV
te e, cm caso affirmativo, qual o fiincçiq.
nario do palácio presidencial, ipie o reqitM
sita. Até hontem, á tarde, esse esse reqiiet
rimento não havia sido despachado, parei
cenclo cpie a ieia do Sr. Arrojado, honrem!,
ao Cattete se prenda a tal assumpto.

-_a_>a_-

lima bo<_ recommen

francezes . nti'.va os fruncef.
c um envoluÀ

daçag
"A guerra c uma tragédia", como disse,

não me lembra agora si o conselheiro .!(_:(*(•>
«rio ou .If. de la Polisse, o celebre capiiãB,
morlo na batalha dc Pavia e '/¦'"-•

Un quilrt ilMicure ti.vai.it sa morl '
Etnit encore cn vie. 'I

Seja de quem for, a sentença c vcrdadeirdf
o qne nuo impede que os faslos dc; guerrasejam pòJuilhados de pequenos episódios ca*
micos. Um desta espécie, que respiguei numa}
revista iiiglezu, suecedeti ao soldado biivára
Frit-, feiit) prisioneiro dos ffáncèzes
Somme. Frilz ádeànlou-se pari
zcs, com os bn-.ços para o ar
cro na mão, a exclamar :— Bon üoclic ! Kamèrad .''¦

Interrogado, disse que se julgava com dl*
reiio a uma recompensa, porque eslivera «$
serviço dc uns officiaes francezes presos efnl
um forte da llauuria e fizera tudo possível
para lhes Uliiviar o captiveira, como prOf
vaua com aquelle ai testado. E apresentou o\
documento, lira uma caiia dirigida "a qúatf.
quer offi ial frunecz" e dizia o seguinte : , i"O soldado bávaro Frilz, portador dhslctj)
que esteve a nossa serviço no forte dc X'.?''.',
onde nos achamos delidos, prevenindo a llU/,
pòlliesc de vir a cair prisioneiro dos nossoSi'
pede-nos unia caria dc rccommcndação. EJW[
satisfação do seu desejo declaramos qi\é
Frilz é um oejhãco, que nos roubou invurlàf
velmcnte ein todas as compras cm ciiie. ti-
vemos necessidade de cmprcgdl-o; qüe tms
furtou todos rís cigarros c charutos que p5*-f.
de e os mais objcc.los ao seu alcance: ijiíijl;
espionava todos os nossos aclos paru os Içouül
ao conhecimento do commandante'; énifi/m
quc è um refinado patife, pelo quc o recon»
mendamos ã allenção dos camaradas que llio
deitarem a mão." Assignada por meia dazià
de officiacs francezes.

Etsla caria, lida cm voz alia, prouOcOli
uma explosão de riso, ã qual Frilz, quc não
sabia uma palavra de francez, sc associou
de coração.

A recompensa não lhe [oi negada.
fí.;

•-»-_ _!*___________rr>- _-_-_____^,j_^_±-. ¦_-•-¦ a-jfc. .*¦•¦¦¦ •»-..•»¦,»¦.:_--. _-_SS_b.„;', i-;._i»_ *vít- .»•-¦«»-:--¦ = ,___ 
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A NOITE — Quarta-feira, %2 cie Novembro cio 191^
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I A liç.Vi ile limitem,
A iii.niilVdiiçfio du do.awr.ilo que o Sr.

prefeito ificlivii, liiuitem A tarde, valo pelo
iiuilrt vltiquciilo nppollo no Sr. pruslilunto dfl
#«Mll • % * '«» 11» * 111(1 t'|«-**r •#»» »!»» t" I |" •-¦»*¦¦¦ ¦'¦.¦ -*"

JU1111I1I1..1 para que volva, (Io umn vex pnr
itoilas, ns miiis vUinR paia n nlllinçiio do Ul»-
liit-le», Nà.. contoilnmoi e Jn demos-mesmo
<i nosso Iccloiniinho do quo >>k a acefio pes-
. __l .»_ U„ Ilu lt'anBMâ:Ii*./ii r •• Nli |l.-ti-r.iiii ii" cr. i«i. iihhwh».,•"",'.', '¦ ,
pão Ur kldo 11 Miinlelpnlldndo iilllmainciile
«. mnis unia ve* Binnrradft » conlrolo» per-
nlclosos e Iminornas, arrancados por com-
pauiila-. poileroins o pt-lua Interesso» dn po*
jiil.aj.iiu A veiialldndo ou A frnquozf- do lu-

uiiii.it .< nllas fiinceloiinrloS.it lí o Sr.
fi.inn uiiisníliu n

le'lll! -..
jprciideiilo devo Ior lido por ...' .iu.:. tri lu das piiiiai «Ia miséria monil a

• que vliejmrii a polltlefl do Districto.,.•" Mas e- preciso <;ue iKjilolIa ncçfio, para que
lsejei efflcicnlc, nfio sol.ia soluções do contl-¦itiltlailf, A situação lio lllslrlclo o de tnl
íoreleMii que só A custa de multo esforço, mui-
lt. cuergin e um Ho sacrifício t.e píido me-
Üliòriii-ii. >> Sr. prosldento dn ltcpubllcn leu
hiiii', c.111 i'crliv.(i, ns osplIcr.çOos quo os Jor-
pines quo so nrvornrnm em defensores da si-
Inação municipal deram pnrn os suecessos
«le limitem, Kllos dizem uiinuiiiicmóiito quo
(iu Sr. Dr. Azevedo Snilré nfio cabe u menor
culpa dn atraso de pagamentos nos oporn-
rios, porque osso atraso já vinha «Ia passada
Ultlnilnislniçfio,,. O Sr. Dr. Wcncc..luo pro-
írIoii nllençÃo V O atraso JA vinha tia fliln.i-
ãilslrnçãti llivndnvla, islo é, lia vários mexes
•i.'i antes de assumir a Frcfciturn que o
Sr. Dr. Azevedo Soilró, tilio funecionario

ilnqiiclln ndinlnlslraçfio, sabia que nos cofres
(munieipaes não havia dinheiro para saldar
<> mai. serio dus seus compromissos, «pi* se-
ria o julgamento dc operários... 1'ols, bem;
quc te-/, n Sr. Dr. Sntlré, prefeito, para rc-
inicdiar esso mal? (Jue providencias tomou?
jQue medidas deliberou V Nonliumn, absoluta-
jiiculu nenhuma... Ante:,, pelo contrario)
^s. JJx, entrou a crear rojiarilçõos imiteis,
mpeiins pnrn «lar empregos a filhotes dn alta
Jnirocriiclii municipal u u parentes e pro-
tcgldos dc S. Ex. c de pessoas dc sua fa-
tnilliu. o "Jornal «Io Commercio", iususpcí-
itissimo 110 Dr. Soilve.', siillcnlou hu poucos*lias que as «lespesas com a instrucção, des-
jiesns absolutamente, inlelramcnto desnecos-
sarias, dobraram na administração Sodré,
quer ei Sodré director de lnslrucçno, quer o
Smli-é prefeito. Si o Sr. presidenle da itepu-
íllea se visse 1111 .situação do seu prefeito,
Vnhendo que a Municipalidade não tinha si-
,i|iicr dinheiro para pagar operários, proce-deriu como o Sr. Sodré procedeu, troando
repartições e serviços inúteis ou ndiaveis, co-
mio o Hospital Veterinário, a lnspccção Medi-
cn Escolar, ele. V O Sr. Dr, Wencesíáo se-
ria capaz tle desviar rendas munieipaes paracomprar elogios ridículos e dedicações jor-nalislicas, como o Sr. Sodré tem feito ?S. iix. não providenciaria lago para quetodo o dinheiro que cnlrtissc ua Prcfeilura
fosse exclusivamente destinado ao pagamen-lo elos operários, exuetamente n classe de"uiiccioniirios 

que menos põeic supporlnr uratilrnso tle vencimentos? Ponha o Sr. presi-denle tia llepublicn a mão bem cm cima tiaMin consciência, ausculte-a com attenção e«diga eli'|inis si S. Ex. teria sido a espécie
Je prefeito quo e o Sr. Dr. Azevedo Sodré.

Naturalmente não o seria, c naturalmente
lambem S. Ex. não teria passado pelo máo«liiartu de hora que coube liontem tio Dr. So-d ré. Que m> menos n lição desse triste quarto«!.' hora tenha aproveitado ao Districto i**c-dcral

Honlem, á noite, correu a nolicia dc que aAlfândega descobrira um contrabando no
gtheal.ro Hepublicn. O boato tivera origem nofjtelo e!,- se achar postado 11 porta desse lliea-
Jrn p automóvel do Sr. inspeclor. Como a lei
.miiida que os funecionarios só possam se

gaUlisnr deis automóveis ...liciacs paru obje-H<> dc servirei e como o Sr. Paula c Silva,
. jínyndo conseguiu retirar do armazém de ba-

Pgciis uin nulo para seu serviço, allcgara
que precisava «lesse carro apenas para me-lluir fisenlisar o serviço aduaneiro, e qne cmhypolhcse alguma infringiria ti lei, utilisan-do-se delle para seu uso particular, alguns
.¦transeuntes, Vendo o carro do Sr. inspectorã porta do Hcpiiblica, farejaram logo algti-jnii diligencia aduaneira'ou contrabando... Ejhem podia ser por menos...

O boalo, porém, durou pouco. O automóvelilcviira 11 Sr. inspector e sua familia no thea-tro e ali eslava á espera de que o espectaculòacabasse... Mns c a Jei ? Orn, a lei I A lei 1«Jtini a alta autoridade que lem a coragem
piira aluar n primeira pedra no Sr. Paula eSilva V... Deixem o homem se divertir... áçuslii dos enfres públicos. Não será o primei-to, nem u ultimo.

Do Sr. maestro Borgongino recebemos uma•çnrl.a a propósito do rylhmo dado no livmnonacional, na festa da bandeira, na Prefei-iu ra e que, por ser um tanto extensa, sóamanha podemos publieal-a.

nacional
Bilac agitam

Um vio.tnto disecerao do Sre Máurioio
d9 Laoet-da vivamente aparteado

O problema tín defesa nacional o o regres-

AVI & O
0 Cinema PATHÉ' apresenta amanhã nopublico um magistral trabalho da Fox, cheio(le humorismo e profundo sarcasmo e bellosensinamentos. "

niw(
— Trechos do livro«jue loelos devem se-

Editor — Fox-Film
onde vemos conselhos ....
UU ir, segundo SCIíUMANN
Vníní 

"u ''ün'f,i0 em mim- A "•¦•#»«> ao na-lui.il. Aproveitai' o que no presente a felici-ulíuic nwix .
ij"; 

"Dizer sempre para comsigo: Sou umser supremo; o mundo foi feito para min"esle .momento da quadra da vida é inteira-mente meu para gosar". '"

fesTin. «Ttórr P!ld£ll,atiCeS Al *P

w |M VIIllri llll "« luiinii mimi.iiiiii v »r •»n*» '
... do poeta Olavo Ilibe As plagas dcsla ca-

pitai, vlmlo do sul do piilí, ngltnram boje,
diiraule cerra do uma hora, a sessão d.i Ca-
mura dos Deputados.

t) Sr, Vospuelo «Io Abreu, "leader" da ro-
presontaçfto siil-rlogrntulonso o primeiro vlee-
prcsldcnló dnmiolln Casn do Congresso, lo-
iiiíiii n iniciativa de propor a designação de
uma cominissÃO de cinco membros pur.i dar
Aquollo poeta os seus «'iimprlmciilns do bons
vlndns em seu deaoiubarquo nesta capital,
iMiigiatiilando-sc com o mesmo pelo exilo dn
1'iiiupaiihn palrleilicn quo vem desenvolvendo
cm prol da defesa nacional,

O orador judiiica o seu pedido, pondo
em relevo a iiiçâo do príncipe dos nossos
poetas na sua attilude coiislruclura do cou-
clamar os moços n disciplinar ns suas euer-•lias pnrn dar a maior efflclencin A defesa
du paiz c das suas instituições. Nesso sen-
lido o Sr. Vospuelo do Abreu desenvolve
largas considerm-ões, assigiitilniiilo o quanto
tem sido profícuo o verbo do Mino a favor
da organisação militar nacional.

Ao ser luinnnciatla a votação do requer!-
incuto do "lciulcr" da bancada sul-riograii-
denso, o Sr, Mnuriclo de Lacerda pediu a
palavra para encaminhar a volnção. O dopu*
tado fluminense fez, então, um vchcmcutc
discurso, cutrccnrtndo dc apartes, no qual
cniidcniiiou o barateamento que a Camura
faz de si mesma, rebaixaiido-se n umn in-
tendência da raça, quc vae cumprimentar n
cada cidadão dc repartição mais ou monos
avariada quc aporta A localidade. A Cama-
ra vae fazendo assim, mandando commissõcs
externas receber a cada vagabundo dc algu-
mas ou de nenhumas letras que aqui chega
ou que por aqui passa. O orador não sc in-
surgiria com o calor com que o faz si a
manifestação quc ora sc solicita A Câmara
su limitasse á inserção em acta de um voto
dc congratulações; mus não pódc deixar dc
protestar conlra a idu cm chnroln dn Ca-
mnra a bordo, k esquina da Avenida ou no
domicilio dc uai poeta erótico para que so
dobrem e sc curvem cm salamaleques a
este bardo cuiitr.ilado alguns dos seus mem-
bros.

Em seguida o Sr. Maurício do Lacerda
pas.sti ti estudar a situação do nosso Excr-
cito, que diz corrompido pela indisciplina
c ulccrado pcln "corrida" dos officiacs puraa obtenção dus promoções indevidas, injus-
tus, illcgacs, prctcrindo-sc direitos para ga-Inreloar favoritos.

A um aparto do Sr. Simões Lopes, dc quesi lia injustiças são esporádicas, o orador
redargue que o maior numero de causas quco Supremo julga é dc acções propostas dia-
riamente contra promoções de favoritismo,
numero esse ninior do que o do próprio jul-
(lamento de "habeas-corpus".'¦ A camarilha de generaes quc explora oExercito, entre os quaes o nclual ministro
da Guerra, que, com os scus netos dc fnvo-
ritismo e dc nepotismo, só encontra vinte c
cinco dias de prisão pura o pugilo de so-
nhadores que ousa dizer alguma verdadesobre os males tias forças armadas, essa ca-
n.nrilha explora o Exercito c rcdul-o a in-
cfficicncia cm que se encontra.

O Sr. Simões Lopes apartea que os expio-
radores do Exercito são os quo pretendiamarrastar os sargentos a movimentos contran ordem legal, c 0 Sr. Maurício de Lacerda
replica que falta autoridade ao deputado sul-riogriindensc paru sc referir á tentativa tlcrevolta dos sargentos, elle quc fora solida-rio com a revolta dos sargenlões, feitos paraimpor A nação uma candidatura militar.

Os apartes succedcni-sc com uma frequen-
cia e uma vehomencia in crescendo. O Sr.Joaquim Osório diz que basta achar-se Afrente da Liga tlc Defesa Nacional um nome
comei o de Pedro Cessa para que essa in-stitiiição mereça o respeito dos patrícios con-temporaiieos. O Sr. Maurício de Lacerda diz
que vale o mesmo a Liga dc Defesa Nacional
relativamente a essa defesa que a Liga pró-Hermes-Wencesíáo valeu a candidaturaHermes.

Não recorde V. Ex.- este tempo, de tãotristes recordações para V. Ex, — diz oSr. Osório.
E' interessante que o Sr. Osório só sclembre do nome do Sr. Pedro Lessa agora,não o npplaudimlo quando doutrina ou sen-tencia nas varias questões jurídicas «me temílluminado — observa o Sr. Cabeda.

O Sr. Maurício tlc Lacerda conlinua a ala-car com vchemencia o Exercito e os que o

gosnni, sendo npiuleado polo Sr. Votpuolo
do Abreu, que reclama pnrn as forças i.r-
mudas ns glorias do instituírem o leglmeii
entro nós c o manterem com a in-.tlu? des-
ambição.

O Sr. Maurício do Lacerda retruca (juc-
nhi cslA um dos grandes crimes do Excr-
cito; o do haver proclnmntlo a Itepublica
e linvcr, depois, so nssoiihorcado d.is posi-
çõeii políticas do paiz, damlo-lh,», <lui'iii|lc
um largo período, um regimen dc eiisorna.

O quartel — diz o deputado fluminense.—
nno o, como so snbe, uniu escola de virtudes
moraes; no contrario. Elle é uma escola do
disciplina, do mothodo, de elcsenvolvlinentu
physico; mas nunca de virtudes momos, Faz-
ss iignra uma canipnuha para dnr-lbo ctiíio
aspecto, faxeudo-se voluntários especiaes üt-
veterados bebedores do plpermlnt,,,

O orador protesta contra isso c concluo
por affirmar que deseja tenha umn jjjrlhi
recepção outra nós "seu Anastácio quo che-
gou do viagem".,.-

O Sr. Antônio Carlos pode, então, n pn-lavra e diz quo tuba digno dos volos da Ca-
maia o requerimento quo em 1>oa hora lho
foi apresentado pelo "leader" da represen-
tação do Itio Grande do Sul. A homenagem
quc su vae prestar a Olavo liilae cm nada
desmerece a Câmara, que dá, ao coiilrario.
com ella, uma manifestação do solidariedade
com a campanha tão vigorosa c abnegada-
mente .sustentada por tão illustre patrícioem prol da defesa nacional.

Em se referindo A defesa nacional, diz o
Si*. Antônio Carlos, não sc reporia apenas
ú defesa do paiz contra ns possibilidades de
uma aggressão externa, felizmente não pro-ia vel, neste momento; mas, romo bom rc-
publicnno, filia A mesma a defesa do re-
gimen cm quo vivemos, das instituições quoo mantém, contra quaesquer pretenções dc
desordem quo acaso possam surgir do ummomento pnra o outro.

Depois dc fazer outras considerações so-
bro este thema, sondo de quando cm vezaparteado pelo Sr, Maurício de Lacerda
contra o quc protesta o Sr, José Bonifácio,'
ailegando esse que ouviu o deputado flumi-nense sem interrompei-o, o Sr. Antônio Car-los põe termo As suas considerações cn-toando um hynino A nossa grandeza futura,
quc só pôde ser construída sobre as basesda nossa cfficicncia mililar, da efficaz dc-fesa nacional.

O Sr. Rafael Cabeda declara, cm seguida,
que faluudo como riograudeuse dá o seu votocontra a proposta do Sr. Vcspucio de Abreu.Acha que o Sr. Olavo Bilac indo ao RioGrande pregar civismo foi chover no molha-do. No Hio Grande cada cidadão «5 um pa-Iriota, conscio dos seus devores civicos
prompto sempre ú defesa da pátria. "'Replicando no Sr. Osório, quc diz teremas homenagens ali a Bilac sido uma apo-tl.co.ic, o Sr. Cabeda diz quc isto é outracousa: é quc o Rio Grande recebe bem atodo o mundo, ao Sr. Bilac ou a quem querquc lhe bata As plagas.Foi, enlão, submettido a votos o requeri-mento, pedindo o Sr. Maurício de Lacerdaverificação du votação e retirando-se do rc-cinto. O requerimento foi, assim, approvado
por unanimidade de votos, pois não tevenem um voto contra,

Para constituírem a commissão incumbidade cumprimentar o poeta Olavo Uiloc, em no^me da Câmara dos Deputados, pelo seu sé*ígresso a esta capital, o Sr. Astolpho Dutra

A OON"LAa»A*AO DA CUROPA

SiílÉiilS
A SITUAÇÃO NA ALLEMANHA,

O knlier «uslenla o chanccller'

De capa e espada
O PÀO DELLE

NOVA YORK, 11'i (A NOITE) r-, Um radio-
uramimi dc Berlim numiucln quo o. luiiser cslA
firmemente disposto a sustentar o chanccller
tio império, Dr, Bctliiniiiin-Ilolhveg, contra
os seu» adversários, chefiados pelo almirante
vou TlrplU,

Esta declaração nppnrceou com cnrncler of-
fleloso nos principaes Juninos de Berlim.

LONDRES, aa (A. A.) r- Dizem du Ber-
Iim quo o Uiilser declarou jmhlicuuiculc quuinanlerA como chanccller da, Allemanha o Sr.
Hclhmami-llollwvg, sendo, portanto inútil
qualquer trabalho político (irgaulsaiiu pelos
seus adversários para «iesavlr o chanccller
com n altitude que terá o knUer.

Essas noticias ncrrescoutain quo a deoln-
ração do imperador causou profunda impres-
são, cspcrunilo-so quo haja algumas niaiii-
fcsluçôcs hostis no Rclchstau cernirei o Sr,
Bethiuaiiu-Ilollweg,
A demissão tlc von Jagow

LONDRES, aa (A NOITE) -rr. Informam dc
Ainsterdam :"Aiinuiieiam dc Berlim quc foi acedia a
demissão do Sr, von Jagow, secreturio das
Relações Exteriores dn Allemanha. O Sr. von
Jagow encoiilru-so enfermo o, os médicos
aconselhai um-lhe um período dc dcacauso,
Consta «íue para aquelle logar será uoineadú
o Sr. de Ziminerinaiiu, que exerço o targo
de sub-secretario das Relações Exteriores,

Alguns jornacs de Berlim desta manhã rc-
gistiun o boalo dc quo o Sr. vou Jngow vnescr nomeado embaixador em Vicnua."

AMSTERDAM, 22 (Havas) - Informam dc
Berlim que o miiiislro «los Negócios Estrun-
Koiros, von Jagow, pediu demissão do cargo
por motivos do saúde, sendo muito provável
que lhe dcem por substituto o Sr. Ziiiimei-
íiiniin.

LONDRES, 32 (Havas) == Telegrapham deAinsterdam ;"O "Beriincr Tngcblall" informa, segundonoticia., aiuit recebidas, «pie o actual ministrodos Negócios Estrangeiros da Allemanlia, vonJagow, vao scr nomeado embaixador cmVicnna." — mm-
NO MAR

•III.S-
O desastre de Arkatigel

i

LONDRES, 22 (Havas) ~ A Agencia Reu-ter recebeu um tclegramnia do Retrogradocommunicando, de fonte autorisada, quesomente dous vapores inglczes; o "Barou de
1VH..1L'I11.M A .v ..« .. 11 l< r, . _
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Garçox, o cotidticloi• iiiysterioso. Ao alta, o pilo o a faca, Uin baixo, o Jnlo /xir*tido, fí/j/mrecendo a {tonta aguçada da faca
Que quer ? pcrgr.ulou-lhc o chefe dol"Amigo. Qiinndo o relógio da torre bater n ¦

meia noite, começa a liinar a grade. O car-
ecroiro fica por nossa conla. A escada é so-
lida, Desce, que, dc íúrti, te esperam os
X. X. X."

Rude, Iiravio, era o desespero do preso, me-
dinde» pusso a jiasso as lages da masinorra. ,O carcereiro entrara, levando a refeição, um
pão, um pedaço de carne.

Num necesso «le raiva o preso jogava-n lon-
ge. O pão, ralando, balia ua pedra c abriu.
A luz que coava pela fresta fazia brilhar um
metal. Curioso o preso npanhuva-o — cr.i
uma lima. Sôfrego, arrebatava o pão e sur-
gíti mais uma corda c o bilhete.

E assim nos folhetins, quu ns senhoras
commcntam pela manhã, com a visiiihti, juc-vendo a fuga «le Rolando (é sempre um no-
mo assim, o do heróc).

Foi mais ou menos assim, hoje, na Casa
dc Detenção. Era a hora da visita aos do-
tentos. Os guardas, vigilantes, sob n dire-
eçíto do coronel Mcira Lima, tudo observa-
vam. Chegou uni homem, typo de embarca-
diço, trazendo um embrulho. Olhava descou-
fiado. 1'otlia ser u comnioção natural dc quementra num presidio, podia não ser...

guardas.Falar an preso José Cnllxlo dus Saii(os,i
e~ (juc levas ?
O homem teve uu. sobrcsnllo.: Vilipivj,l.'ir. jãu. 'réM
O coronel Mcira Lima eslava próximo.-Abra I ordenou ao guarda.
O homem lançou um olhar temo. O pão,

cortado a faca, deixava A mostra uma Inmli
nu. I'U*cnram-u'n. Ern uma faca I Afiada,
aguçada, era uma anua terrivel tsu mão do
um bandido,

O homem foi preso e deu o nome — Se«
vi'ria no da Paixão (iarcez. Disse «|tiu lhe ti-
iihain mandado levar o pão. Dc mais nada
sabia. E fechou-se.

Com um officio foi mandado ao chefe do
policia,

Uma pequena investigação feii feito na De*
tençáo. Parece quc a faca ia para Ires de-
tentos perigosos dali : o "Paulo China", O".Mario Boneco" e o "Paulista".

O detento Cnllxlo, «pie responde n dous
processos por ferimentos, serviu «le vchiculo,

No exame feito verificou-se quc a faca fora
posla na massa e cozido depois o pãei, lia-
vendo ti suspeita de «pie elle fosse fabricado
a bordo, pela sim composição.

tam ricos e pobres, trabalhadores c dcsoccnpa.
—------a

soincuio uous vapores inglezcs, o "Bnrou de ,am rlcos e poores, trabalhadores c dcsoccnpa.
Wriesen" c o enrvoeiro "Earl of Forfar", fo- dos, mas especialmente os homens hnbeis, Em
iam destruídos nas recentes explosões oceor-Icert08 localidades todos os homens validos fo.
riria* lins nrhvimirliwle.c *1_ At.1r«>,.^,.i Irnni >lpnnrtnrlnn_ 1'irnnrln •monua nu *-»llw.a a ....

varo dc Carvalho,
Depois dc terminados os debates sobre' drequerimento do Sr. Vcspucio dc Abreu, pe-tinido a nomeação dc uma commissão paracumprimentar o Sr. Olavo Biluc, pela sua che-gada do sul_ do paiz, o Sr. Maurício de Laoer-da enviou a mesa as seguintes indicações:Indico que ao regimento se acerescente.'onde convier": '
Alr,t* ~,.Do "expediente" constará diária-mente a lista de embarques e desembarquesem todos os portos dn Republica, e outros fn-ctos designados sob o titulo, geralmente ad-mitlido, de "Vida Social" da Câmara".Indico «jue ao regimento se faça o scguinleaccrcscimo, "onde convier":

„ Art' .~.Fic? creada, sob a denominação decommissão dc protocollo", uma commissão
permanente dc cinco membros, A qual incuni-he representar a Câmara em todas as repre-sentaçoes externas pela mesma deliberadasfestivas ou não". '

 -----— explosões
ridas nas proximidades dc Arltaiigel.

As autoridades russas desmentem enlego-ricamente a parto do relatório allcmão em
que se diz quo na referida explosão ficaramdestruídos sete navios carregados de nm-íiiçoos, ¦*•>' mm» mu . ;.,.

NA FRENTE OCCIDENTAL' , ^

No sector francez

1'ARIS, 22 (Havas) gi Communicado offi-ciai de hontem A noite :"Em toda a linha de frente houve apenaso habitual canhoneio, sem nenhuma acção dcinfantaria.
Durante a noite de 20 para 21 um aeropla-no francez lançou cerca «ie cem obtizes sobreos acampamentos inimigos na reetaguarda

,d«s-Biribas do Somme."

designou os Srs. Vespucio de Abreu, FnustqJ:.' «'JM mv'
íraâ. ÍS!'M' NcM° Caml,ell° c A%fíSÜE' 22 (""vas) - Communicado belga:. ;. A^ssa aviação tem estado em plena acii-

'' 
í>.çampo «lc aviação dc Gnislelle c os acan-itojuqnentos inimigos próximos foram cffi-cazmento bombardeados pelos aviadores bel-gas, que travaram vinte c cinetí combatesForam vislos a cair diversos aeròplanos ai-lemties.
Um piloto belga derrotou quatro "Folilicr"

C regressou illeso As nossas linhas, apezar dcviolentamente cunlioneado. O seu aíparcíiiò
porem, tinha sido nttingido c ni)resentivígraves avarias."

ma "">* ¦•—-
A GRÉCIA E OS ALLIADOS

A expulsão dos minislros teuto-

©^pirates
Foi preso um "emissário"

do governo de Minas
Alé quc afinal caiu numa das armadilhas

por elle mesmo preparadas 1
O plano era curioso. O "cavatlor" ia aosestabelecimentos importantes, pedia catalo-

gos, prospéetos, informações. Voltava depois,com uma cnconiiiiciída, ora cm noiric da Pre-

k sessão do Sen

-9—
0 desenvolvimento destes dogmas é

«ma verdadeira surpresa! Só vendo!!

IS es* em

Uma

acçao
descarga úe

compíicada
i-nVn!ani,n1mlíi n.ll'ac,adn "o C1'es FÍõriano Tel-
íii .,,n : iv °VÍ" ]dcscar«S«i', para diversos,.li in I caixas de ltcrozene, sonsignadas n va-
g Vi, hün i sei'vl«*»> l)01'cm, foi conlralado
fom trabalhadores estranhos a elle.',„*']! '!., >SSC' ''acl-ü' "'Vi*01'030» estivadores
i',:. !'"a ° e*>os, impedindo a descarga.
í MCn„- r'rSS1V"?' c1e, 1>olici:i *»«"« mandai
«-,.'• ,i kalantla,d10 ?orviço, mostrnndo-seos estivadores em altitude hostil, porém, sem
foinmçtler depredações. Os trabalhadores
^colhidos no entanto, intimidados 

"pezar
*as garantias dn policia, excusaram-so a p".gar mi. serviço ailegando uma futura desfor-ia. Ale a tarde, estiveram no local, mauten-do a ordem o Dr Albuquerque Mel lo. deílgiulo do iv districto, c seus auxiliares. De.%oz em quando os automóveis de soecorro le-lavam para a delegacia os vadios que ali per-amlninvnm, fazendo numero o esperandoopporluiiiihide pnra praticar desordens,

Farinha Fiar j
Jjlantsíga pura nata [ Biscoitos Leat SantosOvos frescas )
O suecesso de um livro deBilac em Lisboa

m piSk0lm mc> *'*«

& Mm brasil e Gabriel de Andrade, iVcuhstaz, Largo4Carioca 8, sobrado.]

f^~^^\

José de Magalhães 'Castro, 
ò '>cdüádót^

%Ai0Á$ iBell° tovlzoiúe, 6rn de Juiz fle
St otA'á°. oi»ams iWeipnes de cidadesvarias, qhasi sempre de Mifiífs. Fechado otrato, exigiu uns tantos por ceifo, geralmentequantia pequena, dizendo ser a titulo dcf exi-gençms de emolumentos (le compra, quo oedital especificava. E assim ia arranjando«o casa cm casa, algum dinheiro.,. para ft5despesas. *.'~ ¦ ?
Hoje foi a Garnge Lancia, cm Copacabanaonde-Pretendia.adquirir uiú àütoíh nl pTna Gamara Municipal de Bnrbaceno. Os liro-pnelarios da "garage" desconfiaram c 1 zeram sciente o commissario Odon, do 80' dis-triçlo quo iacs providencias dou' quo o "ca

v,t,1 
nfoi,1,rcso"? «cto da trnnsTesüo, '

Apezar de resistir .i-asgando até o reciboquo ja havia dado, foi recolhido ao xadrezDisse chamar-se José de Magalhães Castroloino esso que cosluinava dai? cm lodis àstronsacçoes ein c*ne sé tnctlia,-* »*isri*i i' i
Da Lote-
ria extra-

. hida hon.
tem foi
vendielo

.
Qs orçamsnttos da Mapânha

e do Exfepioi*
Presidência do Sr. Urbano Sautos. Lida aneta da sessão anterior o Sr. Francisco Sii ftt-lou reclamando contra o aclo da mesa que re--citou emendas suas, sem razão plausível.a. Iíx. mostrou-se magoado com a mesa ctanto que logo depois dc ter falado retirou-sedo recinto. O Sr. Urbano deu explicações reconsiderou o nelo da mesa e, falando, dirigialse á cadeira do Sr. Sá, que estava vásia. Ap-provatla a acta passou-se ao expediente: fo-ram lidos officios remettendo vários aiítocráPlios c um officio do Sr. Fontes Júnior, deí>. laiilo, que se propõe a organisar o creditoagrícola do paiz por meio de cooperativas etcpedindo apenas os favores da lei. Foram'lidosvários pareceres e apoiado o projecto do Sr.Pereira Lobo favorecendo a alumnos da liscolado Realengo, do qual demos nolicia ha dias.lnssaudo-sc a ordem do dia, não havendo ain-

í.iL1!Umel'?' f°I1.(i."t;i;ri,«da a U5 discussão do or-comento da Marinha, O Sr. João Lvra reque-
íw,?, 1 vo,1-ta ^ Wtoosmo k commissão do fi-miiiças. l-oi tambom encerrada a setiunrli ,inorçamento do Ministério do?Exterhfratendofalado a respeito o Sr. Pires Ferreira, pela oi-dem, declarando que se reservava p; ra dis-cc.tir o orçamento do Exterior cm terceira discussao, pois vae apresentar emendas réduzin-do despesas desse ministério, dc aceordo comos desejos do governo... Entrando em scgiui-da discussão o orçamento da Guerra, a mesaleu varias emendas do Sr. Pires Ferreira e de-claroti rejeital-as, umas por serem leis de ca-racter permanonto e outras por augmentarem"
ÈSPP^ ?Tr™to « «Bunda difcS oM. Pires ialou reclamando contra n injustiçada mesa qlie recusou as suas emendasTslnn
la°s.1>0 ' ° or*alnc,lto d0 exterior cheio dèl-

,iiíf!,nr,i Ul'blU10 ,Santos íicolt •¦"«n» situaçãodifficil de responder, mas teve uma saitit dcçlarant o ao Sr. Pires quc naturalmente essasemendas passaram despercebidas IZeúh C onv.dayt.-o, portanto, a apontar quaeS ei^aiíi
O Sr. Pires comprometicu-se n citar uma -iuma amanhã, na hora do expedienteHavendo a esse tempo numero para votaçõesfui, então, votada toda a ordem do dia o aniprovadas varias redacções finaes. Entre amatéria da ordem do dia figurou o proiocloque foi approvado em primeira discussão dnn-do caracter official c personalidade jurMÍcnVÕInstituto da Ordem dos Advogados tíó IVlo de

turco-bulgaro

LONDRES, 22 (A NOITE) - O correspon-dente da Agencia Iteuter em Athenak teiegra.pba, cm data de hontem de noite, diztido queo rei Constantino recus0u acceder á pi-,,,ostados governos alliados para que sejnm exSulàòada Grécia os ministros da Allemanha, Austria-Hungria, Bulgária e Turquia. »=^>a-
LU se vão, mesmo a contragosto

-A!?SBísY0BK* " (Hava8) " Tcle**raP,ia*tt to
«'Ketiram-se hoje, desta capital, visto oalmirante Du Fournet ter-se recusado a adiaro dota da expulsão, os representantes diploma,ticos da Allemanha, da Áustria, da Bulgária cda Turquia junto ao governo do rei Constnn-

mmm— i

no CENTRO LOTEMCO.

Elixir <U iídgueira Üníce> de Gráhdé Èoüsumo

i>r. Pimenta tte Mello- -lvjauos-••¦-"• v»«v Ourivesn. 5, ás 3 horas. — ltesiil
Fistula

Aflbnso Penna n. 49.
«5»is e fcridas-Usar o Elixir de Nogueira

Exames de sangue, analyses
de urina, etc.

ri,'ist\ B1r""° Lobo c Maurício de Medeiros dafaculdade do Medicina - Laboratório «Ü Ana-lyscs ç Pesquizas: HOSAR10 168, csq. BraçaGonçalves Dins. Tel. do Lab., N 1334

A DEPORTAÇÃO DE CIVIS bABEL.

A extensão do crime

NOVA YOKK, 22 (A NOITE) - O Sr. Eduai-do Keen, correspondente da "Associated Pres»"em Londres, na sua chronica diária sobre a si-tuaçuo, tclegrapha cm data de hontem:A deportação de civis belgas para a Alie.manha e um flagrante attentado contra asConvenções de Haya, quc o kaiser assignóu cpelaa quaes sao respeitados e assegurados osdireitos das populações civis, que, mesmo «lo-minadas, jamais devem ser forçadns à comba-ter contra a sua própria pátria
i -w*& de 12.0,.0?° be!gas' «>ue viviam do seu.rabalho na Bélgica, foram deportados e ágorievam na Allemanha uma vida de forno e dehorrores. ¦.." "

Todos as informações aqui recebidas — notando-se que são geralmente informações dclontes neutras e insuspeitas — descrevem as
H t^rrivc1,!; *»ue se desenrolam nas cidadesbelgas. Os soldados allemães cercam as casasondo ha homens que, tendo sido eScoIhidotinuo se apresentam para ser deportados. Ossoldados repeliem brutalmente as mulheres ccreanças que sc agarram aos seUs paes, maridose irmãos que partem. E esses homens, aos trru-pos, suo arrastados violentamente para as es.ações e nh encerrados cm vagões dc gado. Suotratados peor do que se tratam os animaes
Ê ,L* Alt*T «ue.com° n situação militarse torna cada dia mais desfavorável para caallemães, a Allemanha teme ver-se forçada aentregar as zonas oecupadas na França e naBélgica num praso mais ou menos curto. E
IhÜf 1 -!-i dcaSCS tcrrÍtori03 invadidos o meIhor partido,aprovcntando-se das energias dessasregiões para utilisal-as na fabricação de armasc de munições, * .'.

Brevemente, si não ha um protesto collectivodos neutros cm Berlim, 30o!oOO belgasTserãoarrancados dos scus lares e enviados para «Allemanha. E« evidente, porém, quc nada po*dera evitar a execução 'deste 
plano, devido aoespirito previdente e organisador da Allerna"nha- em virtude do qual cila conta com gran

íl1Tt,d8dc -d° brasos c™ «ndisôcs eco.nomeas cxcepcionacs pari utilisal.os á medi-da das suas necessidades internas."
O 

"terror 
na Bélica

ram deportados, ficando apenas os vclhus e os
rapazinhos do menos' de 15 annos, os padres c
os empregados dos Uibunaes.
Um artigo do «Daily Tclcgraph»

LONDRES, 22 (Havas) — O "Daily Tele-
graph" traia hoje das deportações dos civis
belgas ordenadas pelo governo allemão e diz
que us novas informações vindas da Bélgica
não são de molde a diminuir a indignação que
causou cm tudo o inundo n violação das leis
de humanidade perpetrada por ordens directas
de Berlim.

Taes deportações, que revoltam a conscien-
cia humana, são, entretanto, executadas como
si fossem netos de uma politica sã c razoável
de um governo que quer passar por civilisado.

As nações neutras, accresccula o citado or-
gão, coinprehcnilerão agora melhor do que
nunca o «íue c que os alliados querem quando
dizem «pie não embaiuhaifio a espada euiqiinn.
lo não niiiiiquilarcm definitivamente um go-
verno desta ordem c que de tal maneira pode
agir.

Semelhante procedimento não é de admirar
entre os derviches. E a acção «lo governo alie-
mão diffcrc, porventura, das "razzias" dos
mercadores dc escravos árabes que tis polen-
cias da Europa civilisada se esforçaram porsupprimir?

Os crimes actuties são peores que os assassi-
natos c os saques commcltidos na Bélgica no
principio da guerra, pois são praticados a san-
guc frio.

A situação exige a intervenção das potênciasneutras, cuja influencia pódc fazer cessar es-
tas atrocidades.

¦iigi mttiiM íis». i.

A ITALIA NA GUERRA

Ao longo da frenis

Dlt, (iODOY Opnsultorto: rua Sote'».,, n :, ., do Setembro n. ',»(!. das
qattefc ^ ™' M*^*da il, A,sl, ,: 83,

Berna_ confirma inteiramente a noticia do tero barão de Bissing, governador allemão daBélgica, mandado prender os conselheiros mu-nicipaes de Bruxcllas por se terem negado n«lar ns listas dos habitantes daquella cidade1'Clns quaes deviam ser escolhidos oe fcclgasque tinlinm do ser deportados.
Os allemães continuam a espalhar • terrorpor toda a Bélgica e chegaram a deportar cen-tenas do belgas para a frente da Trnnsvlvania,

| ignora-se cota que fim.. ~ .._•..

ROMA, 22 (A NOITE) — O ultimo commu-
uicado do generalissimo Cttdoi-na, publicadohoje do manhã, infurnta ter havido grande
actividade de artilharia nas frentes do Trer.íi-
Co e dos Alpes Julianos.

No Carso houve, em diversos pontos, cho.
quês muito sangrentos entre columnas de in-
fantaria. Fizemos muitos prisioneiros.

Os. nossos aviadores, que tinham feito reco-
nhecimentos. pela manhã, trouxeram o aviso
de quo o inimigo se preparava pnra atacar as
nossas posições r.o sul da colliua 12G. Assim
prevenidos, esperámos o inimigo, que nos ata-
cou durante a noite com grande ímpeto. Foi,
porém, repèllido depois de ter sofírido enor-
mes perdas,
A façanha do capitão Bsaucliamps

ROMA, 22 (A NOITE) — Os jornacs! refe.
rem-se longamente á façanha que acaba dorealisar o capitão-aviador francez Beau-
chomps, que so encontra cm Veneza depois
do ter feito a travessia dos Alpes.

O capitão Beauchamp", que tein sido etimu-
Indo do gentilezas por parte das autoridades
militares o do povo em geral, entrevistudo arespeito da uua excursão, contou ter partidodas proximidades do Nancy, levando no seunpparolho oito grandes bombas explosivas.
Passou por Colmar, atravessou a Floresta Ne-
gra c voou sobre Wurtcmbcrg c Munich, dei-xando cair ali, na estação, diversas bombas
quo attingiram o alvo. Era uma represália aobombardeio ayreo do Arniens pelos aviadores
allemães. Terminada essa inÍ3são, cmprelien-
deu a viagem do regresso voando pelo valledo Tyrol e do Brennero c, atravessando osAlpes, dirigiu-se directamente pnra Veneza,ondo desceu próximo da ponte de San Donadi Piave.

O capitão Bcnuclmmps percorreu scfecen-tos Jíilometrcfa, com uma velocidade médiade 120 lulomètros por hora.
Na altura de Brennero o thermometro mar-cou 12 grãos abaixo do zero. Durante a maiorparte da viagem o capitão Beauchamps teve(lo lutar com fortes ventanitin.
As baterias nnti-aoreas allemãs e austria-cas perseguiram o apparelho do capitãoBcauchnrapfl durante quaai toda a viagemIscin uma granada, entretanto, o attíiigiu co arrojado aviador não soffréu absoluíamen-te nada,
Com esto vôo o cnpitão Beauchamps ba-leu o "record" do vôo militar.
O capitão Bcauclianips recordou, finalmen-lc, qne c um aviador novato. Apenas ha 18inozes que começou a voar: foi, entretantoum dca aviadores qüe 

'fizeram 
o-i "rrids"'

contrai Essen e con.tia as usinas KruiinHontem foi publicada uma ordem do 
"dia

tojv^tcl-eemrul elogiando o capitão Beau-champs. Diz-se que 1 ie vao ser lambem con-cedida a Medalha Militar. "m con
«**}««»¦—«

Â morte k
Francisco José

1 A Saúde da Mulher I
|l C1TS.A TODOS os m

1 INCOMMODOS DE SENHORAS 1

Sua naajcsiíaiâe eeini<S:Isi:'-se
cansatfo de eofft7s»eE«

O kaiscr vr.e assistir aos funcraes 1)
»- i

LONDRES, 22 (Havas) — CommunlcaçSe»
recebidas de Berlim dizem constar nli «íue o
imperador Guilherme vae assistir uos funcraes
dc Francisco José.

Os títulos do novo imperador da >(jj
Áustria c rei da Hungria (5|

O titulo completo do novo imperador 6
Carlos Francisco José lAtix Humberto .Ioi-iíc;
Oito Maria d'AusTrio c L'ste, imperador «in
Áustria, rei apostólico da Hungria, rei ein
Jjoheinia, da Dalmacla da Croácia, da lísla-
vonia, da Galicia, «!:i Lodomcriu e da lliy-
ria, rei de Jerusalém, ai-t-iiiclurjua da Auslria,
grã-duque de Toseaiia c tle Cracovla, iliiiiuo
tin Lorcnn, de Stilzburgo, da Styria, tl.i Ca-
rinthio, da Carniola e da Bucovinn, grão^
príncipe da Transylvania, margrnve da Í.Io^
í-avia, duque da Alla-Silcsia, da Baixa-Silèsia<
tle Modena, tle Farina, tle Plncencra-e Cus-
lulia, de Auschwilz c Zalor, tle Tesehcn,
Fiiui, Rogusa e Zarn, cònde-principe t!e Hnb-
sburgo e Tyrol, tlc Kybürgp, Gorizia e Gra-
disca, príncipe «Io Trenio e Brisen, margrii-
v- da Alta e da Baixa Lusaco e i!a Islriti,
conde de Ilohenenibs, Fcldkirch, l'ri,;::ncc,
Sbnneiibcrg, senhor dc Tricste, de Caltaro e
da Marchii-wcnde, grandc-voyvotle ela Voy-
venlc da Servia, etc., etc., nasceu em Per-
senbeug a 17 de agosto tle 1SJJ7.

Francisco Josí scníiu o can=a:o da'

;. vida — O que sua majestade disse

g|; ao nofavcl publicista sueco Sven;
¦» -i

Hedin ¦,,
Sven Hedin, escrevendo uma obra sobre a"

guerra europeu, percorreu varias linhas de
frente e fez mil e uma entrevistos; Uma
destas, bem notável, foi a que lhe concedeu
Francisco dose, uma elas mais recentes. O
velho imperador satisfez a todas as çuriosi-iludes do escriptor c, «lepois de longa rales-tra, puxando do relógio, disse-lhe, de inotio
singular :

Não quero mnis roubar o seu tempo.-
Levantou-se, deu a mão tio escriptor, cou»duzindo-o até ú poria.
Sven Hedin expressou ao imperador a sua

alegria por tel-o encontrado com boa saúde.)Francisco. José retorquiu :Isso é só na appareneia, Tenho sof-frido muito durante ti minha longa vida afinalmente soffrerci ainda eom esla horrível
guerra,Milhões tle homens oram pelo bem davossa majestade — adeaniou Hedin.—¦ Sim, c! eu agradeço iminciisanienlc. Masa edade e uma (lponça incurável.
é. 9omo ss e>:P»"ca a 'demora da coir.- Sj,

liiunicação oíficial "r':}\

• ° f.aclo,.„(!c n."P ter chegado ainda commu-jiiica.sap..official da morte do imperador, bemse justifica pela severa .prohibição de rece-Pimento de despachos officiaes dos iinoeriosceutraes. nas linhas telographicás ingíczaa.'Assim, Vieniia sò pude têv cómn-.uiiicafião oi'-ficial para o llio pelas vias seguinten:"^ íennn-Bcrlim-Naueu (linha, tbleéraphiea)'Nnueu a Suyville-Nova York (via radiogrnólii-ca); Nova Yprk-Buehds Aires (via submarina,Galvesloii); Buenos Aireo-Rio '(iinlia terces-tro) vio Urugiiayana.
Por esle trajecto é possível qlie ainda hoieaqui sc receba a primeira commuriicaçao of-ficial".-

cura as infiammações do{
MOURA BRASIL r„, rolho3, R«a Uruguayana, 37 '

m* iiíiiip dMüi§
ASSEMBLE'A 44

DAS 2 EM DIANTE
TlíliEPIipNE CENTRAI
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A Moda e Mine. Guimarães]
uiandes ¦•alchers" de nlla costura, lixe-eucao rigorosa das ultimas novidades è crea-çao do modelos nrlisticos c originaes danclual moda Especialidade cm vcsUdoj decasamento, "soirée", 

promenade e «tail-
cf ,Grf Pri.x Paris, 1900; Londres 1914

o. tó.eWé.'é;po7ÍBr«£otr^ *Mi-Proxímo á avcaida fli»
¦-~- Al

Pronunciados presos
Foram presos pelos agentes ns. 01 c HO oi

pronunciados Manoel Bento c Joaquim Nu-nes Pereira, os quaes hoje mesmo foramenviados para a Casa clc Uetcne-ãq ti dispo-sição dos respectivos juizes.
- ""I^B—T

Elixir de Nogueira — Milhares de Curas- -alS-MSt»-
 oga—Ba mas nnBmaHHEBsssBEaniQuei-eis aprcciap^oni e puro caiu? "

Só o

"São LGurenço^ -^
brindes. LOPES SA' ii COMP.

—m»u—r^
Cigarros populares, elo.
rumo Hio Nuvo, pttraiOJ réis, cuiu vuliosesl

_Jtv\. f
•e



A NOITE = Buarta-feírá; 22H0 l^ovcifiBrí d$'TD"lO
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IXÍtÚLTIMOS TtttfcK^MM/Vi EC^3^ispi
^ externo* a yjKgggj Er \J

âcâbou-sc o monopo-
lio da Western

O isirpremo negou-lhe menu-»
tençio de posse

f An Juiz federal da 1* Vara requereu Tl-c
"-.Vertem Teleflraph l.oiiipauy, l.iinlled, muiiu-

hlonção de nosso para seus nltas
ncctlvoi lml»

UIjTIMJL
Os orçamentos! BILAC E A SUA]

no Senado
N-J

Na

cMiiuócs ttlegraphlcas com os respectivos inu»
Ws' dc rPCfPífto c cxpcdlcílo de lelegniiu-
ma:., ele., bo» u ollegaçfiõ de «iue se «cha?

\\a ameaçada de soffrci' violência por parle
do «ovcrho, quc, por Já haver leroiiiiado »»
•jiritso do contrato firmado com a roqueroa»
(le, ia abril* concorrência pnra a exploraíttO
idn mesma industria. A requereutò allegurn
aindn 0 seu favor quc se achava na posso
Í!ns cubos, linhas etc. lm longos annos,
Mc-ile 30 de jmilio de 18U3. quando o con»
íiiiilo com a 1'nião foi estabelecido; c, si
llPlii que esse contraio já se houvesse extiii-
'tdildo, pois que seu pruso cru de Viluo nu»

nos, iiinda assim lhe nssistla o direito no
iemediu invocado, porque « cláusula II d.i
referido contrato estipulava que, terminado

praso deste, continuariam a ser observadas
lias demais cláusulas, até que fosso elle rc»'inovada ou nlé o governo controlar o esta»

Íieleeimcnto 

de oulro cabo. cm cujo caso lc-
ia n Western a preferencia cm cgualdaiic

le condições; e, a cláusula XI, que as quc-
toes suscitadas entre o governo c a contra-

Jante (Western) seriam resolvidas por nr-
liilriiim uto.

d jui/. concedeu a manutenção de posse'i'i Western, mas o União nppeflou, com ella
hinmlieiii núpcllnudo, como assistente, a Ccn-'trai and .South American Tclegraph Conipa-
íiy. ((uc* havia proposto ao Ministério da Via-
"ção estabelecer cabos submarinos entre a
lio-Mi capital e a cidade do Santos e a Re-
ipnblien Argentina, allegando a assistente

,'<-¦(".•, tendo ó contraio com it Western ter-
iniiinulo jú hn trese nnnos, eslava, "ipso ia-
cio", extineto o praso do monopólio do nl-

* luiliiio icrviço, não podendo, portaulo, n
. "Wcslcrn continuar com ,i exclusividade do

serviço telegrapliico para a Republica Ar-
genlinn, não constituindo o aclo do governo
nenhuma {Ilegalidade, como foi declarado.

A União, pelo procurador geral, desenvol-
Vou considerações sobre a iílognlidadc dn
•nréter.ção da Weslcru, vi-.to que 0 União im-
fiara apcnns o.s actos administrativos neces-
terrins pnra a concessão do estabelecimento
Ú- dous novos cabos submarinos enlre as ei-
íades citadas, concessão que seria dada ã
JVesteni si cila aceoltasse as mesmas condi-
]f,"es íiílmillídns pela proponente, a Aincri-
Çíiii, o r;.ic não se verificou. _ i\ Posto o feito em discussão na sessão ae
liive do Supremo, falou a favor da Western
'« Dr. .Ir.mes Dnrcy. O relator, Sr. ininislio
Pedro l-es-ja, dando seu voto, declara nao ser
{•tibivcl a manutenção de posse na espécie

• se julgava, por não haver perturbação
iciíi améaçii de perturbação dc posse dos di-

ilos d.i Western, c, por isso, reformava a
tící-isão recorrida.

j o t" revisor, Sr. niinislro Camilo Saraiva,
•Umbcm reformava a sentença do juiz fede-
[trai. O 2" revisor, Sr. miuislro Godpfrcdo
'•íiiiiliíi porém, sustentou considerações cm
leimlrario e declarou que confirmava a de-
fesão v-ic concedeu a uiaiiuleiição de posse
PA Wcsitrn.

Tomados os demais votos. 0 Supremo, con-
Ira um único volo, do Sr. Dr. Godofredo
JCiinha. reformou a decisão appcllada, uc-
rgaiiilo.V manutenção requerida;

missão im ul
UTINA3INfOlVMRÇOB5

RAPIDA^t MINUCIOSAS
OBTODKA REPORTAGEM

OAwAHOITtw KÍ

Importante* medidas
tomadas no da Fazenda

... reunião dn coimnlssão do finanças do
Senado foram tomada, deliberações impor»
Imites,

O Sr. Alcindo (iiiniinliara continuou o seu
relatório sobro .« coudi. do ornamente- da Fa-
iíéndn. ... ,-

DUcullu-so cm primeiro logar * qiiestiio
dns cnsns du penhores, O Sr. Alcindo achou
que se devia dar niitorlsncâo para o Monlc
du Soceorro montar iigcnclns cm vnrlo» jion»
tos da cidade o não dar licenças para novm
cnsns dc penhor. O Sr. .loão Luiz falou cou-
tra esta ultima parle, achando quo Isso era
lllogol, Achava, entretanto, multo boa a pri»
mcira parte. Desde que se estabelecessem
agencias «iue bem satisfizessem o publico,
quc fosse modificado o nctuiil systema bino»
crntlcò. Essn medida é que convém : reino»
dtliir o Monte de Soceorro, que ''.icluiilmciilc
é uma conversa fiada".

A commissão resolveu iiceicsccntar A pro»
posição da Cnmnrn a nulorliagão puni o go»
verno estabelecei; as agencias do Monte de
Soceorro.

Passando a aunlysnr o resto du cauda do
orçamento, o Sr. Alcindo aclm c a commis-
são resolve supprimir os artigos: 70, refe»
rente a alugueis dc casa; 71!, referente nos
contratos pnrn obras; 71, iiutorisuiido o liceu-
ciumento «lo offieiaes; 70, sobre concessão.

Quanto no artigo 77, dando poderes aos di»
redores «lus secretarias da Cnmnrn, do Sc»
nado o do Supremo Tribunal a receberem
iidciiiitiid.iinenle as prestnçõcs consignadas no
orçamento, a commissão resolveu nccresccn»
lar a cllc a exigência estipulando quo esses
ttircetores não podem receber a prestação dc
uni trimestre sem «pie tenham prestado con»
tns do trimestre anterior.

A commissão, de accordo com o relator,
resolveu mais : supprimir, por inócuos, os
artigos 78 c parngrnpho, sobre créditos espe»
ciacs pnrn obras feitas por administração,
etc,, c 7tt, que é um complemento do mesmo;
e apresentar um substitutivo au art. 80, quo
veda ao governo fazer contratos para servi-
ços, por mais de um anuo.

Quando se propoz e a commissão nppro»
vou a siinprcssííò dos artigos 81 e ti'l, prohi»
bindo o governo dc ordenar pagamentos sem
verba c impulal-os a qualquer rubrica, o Sr,
Alcindo declarou, e fez suecesso a declara-
ção, que melhor seria votar-se uma lei obri-
gando o governo a cumprir ns leis exis»
tentes,..

Foram supprimidos mais: os arts, 81), refe-
rente ii Imprensa Nacional; 85, sobre suspen-
são dc obras; 81, sobre procurações a funecio-
iiarios públicos; S'.l, sobre supprcssão do lo-
gares na Alfândega de Mnnáos, c 1)1, prohi-
bindo que os direclores de serviço habitem
prédios particulares alugados pelo governo,

Uma matéria importante votada hoje, pela
commissão de finanças foi a supprcssão do ar»
tigo 80 do orçamento dn Fazenda, lisse artigo
aulorlsnvn a consignação de diaristas do Fs-
tado pura caixas beneficentes. A ctymmissão
suspendeu os seus trabalhos e vae iontiuuar
o estudo «In cauda do orçamento da Fazenda
iiiiiiinhã. Dc antemão adeahtalhos que o arti-*,'! aulorisaudò o inspector du Alfândega n se
iililisiir de um automóvel vae ser suppri-
mi do,

A coimnissão assiguou o parecer favorável ã
concessão tlc* licença ao funecionario do Minis-
lírio da Agricultura, Sebastião Martins da
Cunha.

i » m**» i
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UMA ENTREVISTA COM

O FESTEJADO POETA

A* rim Dariio do Itamby, cm seu escripto»
lio, recebeu-nos Olavo Hll.u*. Hmiiuiinti» S.S.
no» transinlllla suas imprcss6es do viagem
polo sul, admirávamos a suiierficlo dos mo-
•.«•is quo llio adornavam o gabinete, coalhada
do fiiitÒCK do cmrn c praia, lavrado» do cx»
pressões do patriotismo, tudo commomoriitl-
vo do sua passagem por varios pontos dos l*.s-
lados quo vem do percorrer. Filtre cita» lem-
hranças vimos um Jíviinlio, cm forma do
mlssiil, cliapeado u ouro, o quo continha n
oração da bandeira, precedida do decreto com
«iuo o governo do ('araiin inundava fosse n
mesma lida nas festividades niinuaes daquelle
svmbolo. Fm unia nfferlu da Segurança l'u-
bliea do Curilyba, capital do Fstndo do .quo
Ulavi» llilac im» dizia o seguinte)

— listive nlgum tempo no 1'arann.* í.urily-
ba não i uma cidade, ó um sorriso.- Na via»
gem que fiz de Paranaguá até nli, não cucou»
troi ua liniigiuiifão com que exprimir aquelle
herror do gênio da engenharia nacional, que
su manifesta na cotutrucção das pontes e na
adaptação dos trilhos sobre a rocha viva c a
pique. F' uma belleza vertiginosa! Percorri

IM?'.. i:-»*í#i.».../

A fortuna de
ieixeiKi

Ventura
Pinto

-»-

/ Tende

ISma ex®epç*ao sue
imcomiae-lencia riepefl-
lida pe-t» Supre mu o

iisltu Teixeira Pinto c oulros, filhos' ' 
miilionario Manoel Ventura T.

mpos cm uma asua-fur-
proposto nina aeção de

i aaeficr cie paternidade na Ia Vara Fc-
Beral 

'os 
filhos legítimos e herdeiros padre

•Teixeira Pinto c outros oppnzeram excepção
Uie incompetência solire o processo desse fcilo,
faiícgamio q«e deveria elle ser promovido pe-'' ' tica local e não n federal.

,. rèieitou a excepção, mas Aris-

halurues i".o niulionwm
pinto, íallecido ha tem

,f.„l., da ma do Curmo,.
/•i,,,„'.ii,ir..--.rHV de palerni

ilo .

rejeitou a excepção,
ilros nggrnvaram pnrn o Supremo,
sessão de hoje, confirmou a decisão

-*»•*»

iâ m&i®í «s Bfiã

Om appelio na Câmara
,' O Sr. Vicente Piragibe oecupou hoje, a

I segunda parte da ordem do dia da Çamura
I -tios Deputados, a tribuna, pnra fazer uni ap-
Uiello :^os nossos governantes, no sentido de
/perem atlendidos os operários da Prefeitura,

I «inc hn tanto tempo se acham sem rscebe'.'1 u.. seus vencimentos, em precárias e tristes
condições.

íi (> orador desenvolveu nesse sentido algu-
i mas considerações, terininando por declarar
Ijfjue espora «s providencias que solícita pnra

minorar a iifilicliva situação de unm parte:'|cpiisid.éravcl da população pobre desta cajii-
I,'f.il, qiie íê as suas condições de. vida ug-
(agravadas pel.a infeliz aUitude do piefoilo
Ctlésle Dísiricíp, que só cuida dos interesses
Vtfe sua politicagem,
YmL~-~.mm.mm, - ¦¦¦-. ¦---. — | ¦*3lg-*»P>— ¦¦

/ e§® sèrpwSç.o paa* is-lnta duas
'^ lha- aeio tie hoje, o Sr. ministro "da 

Quer-
fa concedeu r.o general de brigada Napo-
/Jí-iíü ÀiJR', çommaiiclaiite da -l» região, dis-
pensa cio ser-Tiço por 3Ü dias, de accordo
çbiii o artigo 54 do regulamento,- app.ro-
yklo por decreto n. 12.0Õ8 de 29. dc .niíir-'ço tiltimo.
»•¦"—-•-*——'¦ '« ¦¦ i -xZQtx* ¦¦¦¦—'¦¦¦'¦¦¦¦—'¦¦ ¦¦¦¦ ¦-
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mm
Os nossas sertões e o píoíes-

s©p Miguel Pereira
) p deputado cearense Dr. Álvaro Fernandes
/oecupou hoje r. tribuna da Ciimara dos Depu-'.tatlós, 

para tratar do diíjòurso do professor"Miguel Pereira sobre as condições de salubri-'(jiide do interior do paiz e dii necessidade de
,50'm'i propbylaxia iminediutu e enérgica paruiíshivíir a jjgss.i raça de um deliiihnineulo•Chíla vez mais fiecentuado.
r IO orador, «juc é medico, declara (pie o pro-
Ifessor Miguel Pereira não é üm "snob" que
mvánçasse proposições capazes de desmerecer'o nosso paii só pelo prazer de assim agir.
IlíVs piiiavraià do professor íihò fQriim bèm
IçõmiireíieDâions no intuito qfte fivcnim em
ylsia.
ti O depujndg Álvaro. Fernandc? clog'ia, scpi
ãreservas o tSr, Miguel Pereira, íj p.issíi a fa-*?" stndo do paiz e dos varios factoresMt um e'st
ISféJativos aCativos á sua salubridade, procurando dc-
toònslrãr VArJas tlieses c, principaímeule, a
SK que us condlfiõég naturaes efe olimá são fa-

j.¦vôniveis a existência do tiraft raia "fprto e sã,
i Hesde ((uc se saueie um 0Ü Ojttrp pojilo cm
) nue existem endeinias extiugiitvcis coià re-"(Ativa 

facilidade.
|'i Os Srs. Camillo Prate» ti Çpme» Freire,7j,rj*j)i'esen(antc£ -de Minas, abraçaram citimi-
pvrftmçnte o orador ao .ermliiaf'"'è'slLÍ leii dis-
IClirso. '-'- "—::-"--•—-¦¦•—-

protestos contra o
projecto do "exclusivo"

do fumo
De Pelotas recebeu a Associação Com-

inercial o seguinte telegranimá:
«Protestamos contra monopólio fumo, pe-

{.iiinoj rcjjresentar contra projecto Senado.
Saudações.  Armando Sica, Martins Pi-
nhciroj Joaquim Marques Coelho, Dentar-
diito Abreu ft C, Romeu &'C, J. Mallet
lk C, Diophanes Lemos & C, OaribaMi
Gcntilini, Guerreiro 'Mascarenlias, Menotti
Qeiitilini, Rittèr Conceição, José Rodrigues
SanfAnna, Amaral Capdcbosq & C, Da-
masio Rodrigues & C, Pires Santos, P.
Oliveira & C, José Rodrigues Gomes, fiohns
Trindade, Pereira Irmão ê C, Manoel Silva,
Baptista Lhullier Filho, Santos Oliveira &
Companhia, F. P. Monteiro, Indalccio Nova
Cruz. | - ... _

Afinal vão ser pagos os
addidos dos Telegraphos
O Sr. ministro da Fazenda recommeiidoit

providencias para (pie sejam 'distribuídos
amanha ás delegacias fiscaes estadnaes, os
créditos para pagamentos dos addidos da
Repartição dos Telegraphos.
,—,,.—..,. ._ i. ¦»..**^qrg.j3p*..i M. ¦¦¦¦li H «Il !¦ IHWWI .«M -

pique . ,
n cidiido por varias veues, estive cm coutado
diário com seus filhos c lliej admirei o en-
tlmslasmo pela campanha de civismo.

No üslndo de Sauta Catharina, infeliz-
mente csiive apenas nm dia. Bastou-me, po-
rciu, tão breve espaço para observar a limpe-
za o hvglcnc da cidade dc Florianópolis, cheia
de mocidade vigorosa e sadia. Foi ali (juc ti-
ve oecnsião de fazer um discurso sobrç o ac-
cuido do Contestado, sem sair aliás do pro-
gramma da Liga de Defesa Nacional, onde
está iiictilpido o respeito A iutegrldnde da pa-.
Iria. Mas, seja porque estive um mez no Hio
Ürnnde do Sul, seja por lhe haver visitado
todas as cidades, tendo vagar para tudo ob-
serviu*, «; esse o Estado de onde Irogo mais
vivas impressões.*

Percorri suas prlcipacs colônias, todas as
cidades da fronteira e do centro c não tenho
palavras com que descrever o solo c o liabi-
tante daquellas regiões. Não ha ali Um rc-
canto de tona quc não esteja valorisado por
um trabalho activo, de industria pastoril ou
de agricultura. Por toda parle ha a farlnra
c o bem estar. Ouvi o político, ouvi o gaúcho,
o estaneiciro e ó peão, c nunca lhes colhi dos
lábios uma queixa contra a crlso ou a falta
de trabalho. A cultura no Itio Grande do Sul,
pude ser elogiada ou não, mas nunca lhe po-
dera ser ucgndii a grande qualidade de ser
uniforme. Dizem que a política c ali de po-
silivismo. Não quero cnlrar cm taes analy-
ses. Positivista ou não, o governo sabe im-
primir ao Eslado uma ordem digna dc ap-
pliiusos, estabelecer uma invejável disciplina
o evitar a má distribuição do trabalho. Admi-
rei aquelles campos fartos, penetrei cm torre-
nos de cultura, visitei viuhcdos c nrrozaes, c
piidc avaliar o desenvolvimento harmonioso
daquelle Eslado.

Mas não parou ahi a minha suservaçao.-
Aqui no Rio ouvia sempre falar das idéas se-
paralisias daquelle povo; procurei sondar a
opinião rio-grandense e posso hoje assegurai'
(;uo os gaúchos são brasileiros e patriotas co-
mo os quc mais o são..

Vem a propósito lhe narrar um dos cpi»
sodios de grande emoção que assisti em Pc-
lotas. Inaugurava-se naquclla cidade um
grupo de escoteiros. Eu fui designndo para
presidir a cerimonia.' Nu impossibilidade de
armar a todos separadamente, pedi ue me
tosse apresentado o mais moço dos cscoleiroB.
Appareeeu-me enlão um menino do sete an-
nos. Tomei da espada de um orficial «me cs-
lava a meu lado e tocando com cila tres ve-
•íés o hòmbro do pequcuo escoteiro, disse-lhe
a seguinte formula:"Armo-te escoteiro do Brasil pnra a honra,
pnra a justiça c pnra a bondade".

O menino chorava de compenetrado da
solemnidíide du scena. E, quando, querendo
amimal-o lhe perguntei quc era, elle, levnn-
laudo o olhar já límpido, disse com cnthit-
siasmo:"Eu 1 Quem sou ? Sou o bisneto do general
Osório!" .''¦;. „¦¦."';

Conto a centenas episódios semelhantes ob-
servados naquelle Eslado, e nessa própria cl-
diide de Pelotas, onde os arrozaes que a cm-
belle/.am são percorridos, durante horas, de
automóvel.

Não fosse escasso o tempo de que disponho,
e lhe falaria nas estradas de.rodagem que re-
corláni o Estndo e lia belleza dc suas palza-
Ueris* . , ...Mas não sc esqueça, resumindo, de dizer
o seguinte: E' um fneto a Liga de Defesa Na-
cional.

As garages do Ministério
da Justiça
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Só este ministério iam
cento o vinte e tree

automovelel
O Sr. mlnlslro dn Jti*ttiçn, satisfazendo um

reqiíorlmonlo aprosontadu A Cnmnrn, enviou
lioJe aquella casa do Congresso a seguinte
irelnçüo doa nutomovols « serviço do alhidi-
do mluislcrlo c do respectivo gnbiucte.

Direeloria (leral do Snudo Publica t 1 "lau»
daulet" pnra serviço dn Directoria geral; 1"doublc-phnolon", para vlst«nrlns, exumes,
etc.; 1 "liinilaulet"' para serviço do inspe»
clor chefe- de prophylaNla; 1 "doublo-phac»
tou" para tniiisportc dos Inspectores siini»
Lírios, encarregados do remoção o isola»
niento de doentes, ílsculisução ou deslnfe»
cções domlelliarlus, etc; 1 "double-phaetoii"
de reserva isto é, para substituir o anterior
cm caso de necessidade; 5 transportes pura
condiicçúo de grandes turmas de desinfeetii»
dores o serventes; carros mixtos de condu»
cção de pequenas turmas de desinfecção, ma-
Icrlnl, roupa o outros objeelos infectados; 1
roupeira parn entrega a domicílio de roupas
o objeelos desinfectudos* 3 ambulâncias para
condticção de doentes de moléstias infecto-
contagiosas; 1 caminhai' dc transporte de mn»
teria), etc.

Colônia da Assistência a Alienados : ¦— 2
nuto-eaminhões pnra «•» obras feitas na fu»
zeuda do Engenho Novo, cm Juenrépnguá.
L'm dos carros foi emprestado A Directoria Çe»
ral do Shude Publica; 1 caminhão para trans»
porte de cargas.-

ltepartição da Policia do Districto Federal:
S-H 2 automóveis "Jandaulel", 1 "double-phac-
ton", .1 idem, idem, Dietrieli, 1 idem, idem,
torpedo Dcnz, 2 Ucnz de 30 e Üú li. 1\, 1 Ab-
bot-Detroit de 40 H. P., 1 Pope Hartford de
50 H. P., 1 nulo transporte de guardas civis
o 1 caminhão. Tudo destinado A couducção
do chefe do policia, de delegados auxiliarcs,
para serviço» extraordinários dns delegacias
districtiics, dn Inspcctoria de Investigações c
Capturas, da Inspcctoria da Guarda Civil,
transporte dc forças da mesma guarda, ser»
viço do Gabinete Medico Legal, do de Iden
tificação, ele., ele. { 1 caminhão automóvel

lli resumo da
da Caiara

sessão
Presidência, Vespucio dc Abreu, secretaria-

ro pelos Srs, Costa Ribeiro e Alfredo Ma-
viguicr.

A's 13 e 15, feita a chamada e presentes 54
deputados, foi aberta a sessão. Lidu a acta
da sessão anterior, foi approvada, após haver
o Sr. Joaquim Osório ratificado e desenvol-
vido um aparte que deu, nii véspera, ao Sr,
Pedro Moacyr, sobre as personalidades dc
Osório e Silveira Martins. Eiu abono dus suas
àffirmações o orador leu um trabalho de As-
sis Brasil.'

Lido o expediente, o Sr,- Comes Freire pe-diu a mesa substituto para os Srs. Dioclecio
üorges e Lacerda Vergueiro, na commissão de
redacção, sendo designados os Srs. Elias Mar-
liiis c Raul Alves,

O Sr, Álvaro Fernandes oecupou a tribuna
para coninienlar as idéas do professor Miguel
Pereira sobre a salubridade do nosso in-
terior.

O Sr.' Vespucio de Abreu requereu a ho-
rneãção dc uma commissão dc cinco meín-
bros parn receber o poeta Olavo llilac, a che-
gar a esla capital derògícssò de unia excursão
ao sul do paiz. O Sr. Maurício de Lacerda
combateu esse requerimento, a favor tio qualfalou o Sr. Antônio Carlos, "leader" da maio-
ria, lendo feito prévia declaração dc voto con-
traria o Sr. Rafaçl Cabcda. Tendo se retira-
do do recinto os Srs. Maürició cie Lacerda e
Rafael Cabcda, fpi o requerimento uuauinie-
mente iipprovado,-

O Sr. Asloiplio Dutra nomeou, lambem,
desde fego, a coinmissão praposta.Não havendo numero para votações, á or-
dejh do dia, passou-se ú suá'segunda parte —-
discussões, oecupaúdo a Iribiína os Srs, Vi-ccnlc Piragibe e Barbosa Lima.

Depois do Sr. Barbosa Lima falou o Sr,
Justiiiiano de Serpa e, por ultimo, o Sr. Jc-
roíivmò Monteiro, cm explicação pessoal, quedeü á Câmara informações eo.mplcmcnlares so-
bre o. requerimento apresentado por S. Kx. á
.mesa, relativo A nomeação de lim escrivão
para a Gollectoria Federal de Alegre, uo Esla-
do do Espirito Santo.

Estava já cucerradu a discussão de toda a
matem «""estiuada cm ordem (to dia,

A sessão levantou-se ás 17 c 15.
-SSftSB

Os insiiios SBi&sS-svaiSos ü®

LA' PAZ, 22 (AV A.)' - .Um destacamento.
de tropas atacou e 'dispersou os iudios,, queultimamente se sublevàrain. na localidade
denominada Resistência,' .— -**" - --

-»-«>iet*.

is süg®0@s®8 io Etablra

para o serviço dn Escola Correccional 15 de
Novembro.

Gabinete do ministro f == 1 •'Jandaulel"
Rolls-ltoyll, pnra conducção de S. Ex.-

Brigada Policial: -— 17 transportes peque-
nos, dòs quaes 5 estão em concerto, para
conducção dfc forças; li "chassis" tle "lan-
daulet", que estão sendo transformados para
conducção dc forças; 1 "chassis double pliac-
tou'', nas mesmas condições; 4 transportes
grandes, para conducção de forças; 1 nulo
para presos, em concerto; 1 nuto-ambulancia,
para os doentes; 1 "trl-plmcton", parn pra-
tioagem; 2 "double-phactoiis" parn serviço da
corporação, um dos quaes em concerto; 1
dito para serviço de promplidão; 1 "landau-
let", cm concerto, para promplidão de servi-
ço ao commandanle; 1 "lantlaulct" para ser-
viço do commandanle;' 1 Spidcr, para soe-
Corro immcdinto, cm concerto; 1 Spider, para
soceorro de caixas dc aviso; 1 nulo-camiuhão,
para transporto de carga, em conc'erto.

Bibliotheca Nacional : •=¦ 1 mito-camiuhão
para transporte dc carga.

Corpo dc Bombeiros : t~ 2 auto-ambulnn-
cins, 9 aulos-bombas, 4 milos-camiuhões, 2
nutos-escadns; 10 autos para transporte de
pessoal c material, {> aútos-transportes ile pes-soai, 5 autos para manobras d'agua, 1 auto-
guindaste, 1 auto para transporte de turmas.

Iustilulo Oswaldo Cruz t — l automovei
para transporte do pessoal lechnico e de pe-
ças nnatomo-pathologicas; 2 caminhões, um
grande e outro pequeno, para cargas. Todos
foram adquiridos com ó produeto tia venda
da vaccina contra a peste da manqueira.
'''¦'¦ ¦ m»** —«.

Despacho coíiectivo
MINISTÉRIO DA GUEItRA t
PromovcndoT
Nn cavallniin: h capII8<í, o «rndundo .liilio

Augusto da Silva, sendo classificado uo 15" rc-
glmonto, como fiscal; a 1" tenente, o segundo
Aleeblndes Carlos Pinto;

Na Infantaria: a segundos tenentes, os ns.
plranles Alfredo Sonrcs ,d.o.s Cantos s Augusto
Somes dos Santos; i

Transierlndo:
Na infantaria: os tcncntes-eoronels Alfredo

I.cão da Silva Pedra, do quadro ordinário pnrn
o hiipplcmcular; Clmuaucco Antônio da I*'ou-
loura, do cargo de fiscal do lil" regimento para
idêntico cargo uo ü", c Anlonio José de Lima
Cnmara, dn quadro supplementar paru o ordi-
unrlo, scmlo classificado no lll1 regimento,
como fiscal;

Na cavnllarlaT os capitães Henrique Vogcler,
do quadro ordinário pnra o quadro supplomon-
tnr, e .lonquim de Castro, do cargo de iijud.iii-
te do 13» regimento paru o l" do T",

Na artilharia: os majores João Frederico
nibclio do quadro ordinário pnra o supplemeiu
lar, e João Miichndo Vieira, desto parn aquelle,
sendo classificado no a* grupo do l" regi-
mento;

Paru a cavallaria: os segundos tenentes de
infantaria Agenor da Silva Mello, Alliindar Pi-
res Ferreira, Amilcnr Velloso Pederneiras c
.losé de Oliveira Monteiro;

Para a 2- classe do Exercito, ficando nggrs-
gndo ã arma a que pertence, o segundo tenente
do Itl" dc caçadores Manoel Francisco de Vas-
conceitos;

Reformando:' o coronel de artilharia Joa-
quim Bnllhn/ar de Sodré, o capitão nggrcgado
á iiifantiiria Manoel Coelho Borges;

Mandando reverter ft nctlva o capitão gra-
ihiiido veterinário Manoel Antônio de Andrade
Filho, sendo promovido u esse posto, ficando,
assim, sem effeito o decreto quc o reformou
compulsoriamcnle;

Aposentando Francisco Pereira de Sou/a no
logar de contra-mestre do Arsenal de Guerra
ds Malto Grosso;

Concedendo medalhas militares a diversos
offieiaes c praças.
MINISTÉRIO DA MARINHA

Aposentando o 3"* pharolciro do pharol de
Ilaeoloiny, no Estado do Maranhão, Joaquim
Antônio Dias.*
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Abrindo os créditos dc C0:G5IS!)y0, para
pagamento dc dividas dc exercicios findos; dc
15;22ã§jl6l), para restituição aos Srs. Mareclli-
no Gomes de Almeida & C, cm S. Luiz do Ma-
ranhão, de direitos alfandegários pagos pela
importação de cem machinás pnra quebrar
coco babaçu, distribuídas gratuitamente pelos
lavradores; do 5:0U1'"S18, para pagamento a
I). Maria Augusta Na.vlor, em virtude de sen-"tença; tlc HiaOO.jitiOó c 547*1050, respectivamen-
te, para pagamento a D. Zulmira Frazão Va-
rella e outra e a Joaquim Pereira Remar-
des, cm virtude tle sentença, c de 5:500*", parn
pngamcnlo do prêmio a que tem direito A. C,
Pereira & C, pela construcção do rebocador
nacional "Neptuno".

Supprimiiido diversos logarcs de varias nl-
faudegas da Republica.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Exonerando, a pedido, o Dr. Sberhhnrt Ric-
inann, do cargo de petrographo, em commissão,
do Serviço Geológico e Mincralogieo do Bra-
sil.

Concedendo ao lenle calhedratico da Escola
do Minas, dc Ouro Preto, Dr. Clodomiro de
Oliveira,

¦ mo»

NO SENADO
¦ ¦ ..*.<

As divergências entre
"Elles"

Honlem', como uotlcliimns, líòtiyí unin re-t
união seerela da Comnilssão de ilnunç.is, paiaso resolverem .is dlvorgonelus existentes entro
esta comnilssão c a mesa «lo Soando, tendo
ficado assentado nesta reunião que fosso
apresentada umn indicação ao art. II- do rei
glmonto,

liojc, o Sr. Sã retlrou-se do recinto, qunnüdo o Sr. Urbano falava) o Sr. pires Ferrei»'
rn mostrou-se «lisposto a atacar a mesa o ,|iise dispunha a combater a Indicação, Esto,
foi lida hoje pcln mesa c enviada á comrnlsi'
.são de polícia, pnra dar parecer sobre cila,.
O parecer ia ser dado hoje, mas houve unia
combinação, l.unio a indicação precisa ser,
votada antes de ser discutido em II' discussão'
o orçamento da Marinha, o Sr. .loão l.yra rc»'
quercu que esse orçamento voltnsse à chih
missão, dando nssim tempo a ser votada a
indicação.

A altitude da mesa lem soffrldo nlnquojj
d.i maioria dos senadores e alguns destes',
(|iic .ia tiveram seus desejos contrariados, ee
tão dispostos a crear difflculdades á votação
da Indicação.'

• -i-l-

Matou o aggressor
de seu irmão

GOYANDIRA, 22 (Serviço especial da ft
NOITE) — Por questões pessoaes, Arthur
Ignaeio aggrediu, ferindo-o com algumas cn»
xadadas, a José Roldão. Quando este sc
achava já muito ferido, veiu cm seu aiixi»
lio seu innão Manoel Roldão, que desfc»
chou um tiro contra Arthur, qne morreu
immediatamenle.

José Roldão está cm estado grave c Ma»
noel, o assassino de Arthur Ignaeio, acha»
sc evadido.

COMMUNICADOS

O CAFE'

O Tiro 240 já tem in-
struetor

O. Sr. ministro da Guerra nomeou, cm
data de hoje, o 2*> tenente Coriolano de An-
drade, instruetor do Tiro 210, na ilha do
Governador.

1 ««•*» ....

BELLO HORIZONTE, 22 (Serviço espe-
ciai ela Á NOÍTB) - Liberaío Goiuiclfe, ageíi»
te da estação da Centra!, 

*de llabira do
Campo, é um funecionario rigoroso 110 cum-
primento do regulamento.: Isto causou "fi-

car elle antipathisado por certas pessoas, in-
cíusiVc alguns dos seus subordinados^ os
quaes se adiavam habituados com a tole-
ráncia dc diversos agentes anteriores. 

'Aqtiel-

Ias pessoas, imaginaudo-se, afinal, prejudi-
cadas pelas ordens do actual agente, pro-
moveram o seu enterro simulado, na plata-
forma da própria «gare», sem causarem da-
njno a lesta, nem offcnsas physicás ao agente,

O Dr. Noronha Guarany, delegado atixi-
liar, que foi até Itabira, procedeu ali a um
inquérito, apurando o acima referido, re-
gressando hoje e ali deixando tudo em paz
e sete praças de policia por precaução.;
¦— .,.¦¦- ¦¦mi ¦¦ -Çjfli""•Wgi'0> ¦ mvm

Mors sponíe -sua
Outra qne quiz seguir. A' taide^ Maria

Ltiçia Pliilomena, de 19 anuos, 'tpmou ácido
pheuico, tia easa* onde mora1 a rúà S. Pedro
11. 241, sendo soceorrida pela 

'Assistência.
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Um bote de quasi cem

contos
José Maria Ttufiuo, o J(- Marinho, como

ás vezes se assigòa, é um espertalhão, Tem
sido tudo na vida. Trabalhou nos Correios
e tantas' fez «jue foi demittido. Começou,
então, a vida de esperteza* c "envações".

Agora á policia do '2" .districto foi contra
elle apresentada queixa pelo capitalista Joa-
quim da Silva e Sá.-

Marinho, dizemlp-se do gabinete do minis-
tro da Viação, propoz ao Sr. Sá á compra
do grande quantidade dc canos dc ferro de
sua propriedade, que estava 110 cães dò por-lo. 15 o negocio ficou fechado.

Varios "trues" foram forgicados paraapresentar seriedade no negocio, o qu; o
Sr. Sá tomou como provas sérias. Ein meio
do negocio, Marinho falsificou uns tlocumen-
los que já o tornavam proprietário da mer-
cadoria, que começou a vender por sua conta
em varias fundições. O Sr. Sá, vindo a sa-
ber do que se passava, deu então queixa á
policia, que prendeu o cstellionatario. Ma-
ri nho confessou Indo c até a fôrma por quefazia as falsificações. A principio procurouelle dizer que. comprara os taes documen-
tos por 5ü:l)00í de uni Sr. Domingos dc
Lima, de quem não sabe o paradeiro.

O negocio cm que ia -.sendo victima 1 «**-
pilalisla andava em 'lO-OOO-HDOO.

O inquerilo prosegue para bem patentear>v. frí^pnii/ia^ -.ia M&rmggá —••'—v

O campo de instrucção das
fazendas de Sapopemba

e Gericinó
Em despacho de hoje o Sr. general Cae»

taito de raria.- mandou que continuassem á
disposição do coronel Antônio de Albuquer-
que Souza o major Estellita Augusto .Wer-
iler, capitão Manoel Bourgard de Castro e
Silva, e o lo tenente Joaquim de Souza
Reis Netto, como auxiliarcs daquella paten-
te, nos estudos de adaptação das fazeudas
dc Sapopemba e Gericinó a campo de in-
strucção, sem prejuízo dos serviços que lhes
são aíícctos nos corpos e estabelecimentos
a que pertencem. • 1 , ,¦ mm* 1

0 anniversario da fundação de
Nictheroy

Na missa em aeção dc graças pelo 343o
nuiiiversario da fundação de Nictheroy, hoje
realisada no monumento do morro de S.
Louienço, o Sr. Dr. Nilo Pcçanha, presidente
do Estado do Rio, fez-se representar pelocapitão João Pereira 

"dos 
Sautos Abreu.

Também se fez representar pelo capitão
Minciviuo de Moraes, o Dr. Octavio Car»
neiro, prefeito municipal. i \\

.1 mim*' < .;.' ¦»

Ainda hoje o mercado abriu c funecionou
aos preços de 9"J4Ò0 c O-iáOO, com negócios
para 4.037 saccas, pela manhã, c mais 1.700,
no correr do dia. A Bolsa de Nova York fc-
chou hontem e abriu hoje cm baixa de 3 a i
pontos. Hontem entraram li.387 saccas, cm-
barcaram 4.250 c ficaram em "slock" 3Õ5.500
saccas. .
.. i iam*» 1 !¦ -

O PARC ROYAL tam-
bem promette vestir
com elegância e bara-
teza a sua freguezia.
Promette e cumpre.

Vestidos de verão
NÓ

CUIDADO !
deSessenta e seis saccos•ia-Bíjo podfi*-e uendãd-as

em leiSão
O. ajudante dc inspector da Alfândega Fer-

rão Fernandes da Silva determinou que
fossem vendidos em leilão 06 saccos de trigo
avariado.

Sem ser ouvida a hygiene, foi vendido
hoje tal trigo, sendo arrematado pelo «ttír-
co Siuiã.o», á razão de 81. o sacco.

Como c sabido o trigo está actualmente
a 35$ o sacco ç só trigo podre podia ser
vendido por aquelle preço.

Tomem, pois, precaução 03 consumidores
de pão. : i 1 • .:

1 •mtfm MU '"¦

Nomeação na Fazenda
Q Sr. ministro da Fazenda nomeou Jcro-

nymo Fernandes do Prado para o logar de
escrivão da Collcctoria Federal em Nativi-
¦djide, S. Paulo. • j | . .., ; |

A E. F. Maricá em trafego
mutuo com a Leopoldina
Os imtüicipios dc Maricá, Araruama, 'Sa-

quarenta e Cabo Frio, do Estado do Rio,
vão gosar de ttin grande melhoramento.

E' qne a Estrada de Ferro de Maricá,
iniciará dentro tle poucos dias o trafego
mutuo com a Lcopoldina_ Railway, íazcnüo

entroncamento cm S

|Novas industrieis no
Estado do Rio

Duas firmas coiumerciacs, cm Nictheroy
rcqticreram hoje, ao governo do Estado cto
Rio os favores do ultimo decreto fluminense,
cm prol da creação de novas industrias, pre-
tendendo uma dcllas montar tuna fabrica
de tintas e produetos chiinicós e outra para
producção do anil, jaspeol c outros jprépa-
rados para limpesa de metaes.

O presidente do Estado, marcou o
dia de domingo próximo, ás Q horas, para
assistir á inauguração de mais uma 'fabrica
aperfeiçoada de cerâmica, que vae come-
Çar a trabalhar em S. Gonçalo, com machi-
uisntos e processos modernos de que tem
privilegio.

A fabrica' requereu taníbem os favores do
decreto, liberal do Estado.

» **-aae»j «

O DIA MONETÁRIO
O cambio abriu um pouco mais firme, sa-

cando-se, pela manhã, ás taxas dc 11 1E»j 1 tí c
11 31|32 d.; c, logo em seguida, o cambio
melhorou para 11 31J32 c 12 d. Ao fecha-
incuto, poréin, em geral, os bancos sacavam
apenas a 11 31|32 d. Os esterlinos foram
vendidos a 21S100. Em Bolsa houve negócios
para as apólices geraes, antigas, em snn
maioria a 822$ c para ns da emissão dc 1015,
ao preço dc 810?; ns apólices municipaes de
1900, ao port., foram vendidas a 1!M"5 e as de
1914 a 184fp. Entre os papeis de especulação,
salientaram-se em negócios as acções das Mi-
nas de S. Jcronymo, a 27?f>00.

1 ¦»<;«•»¦ I,.,

O ultimo dos "Bourbon"
foi hoje condemnado.,.

O Dr. Auto Fortes, juiz da Primeira Vara
Criminal, condemnou, por sentença de hoje,
o réo Eduardo Augusto de Oliveirj, quc,
associado a «Jaymc de Bourbon» c Alberto
Pestana, pelo mesmo juizo já condcinnaclòs,
levou a effeito o celebre plano de estcllio-
nato do valor de 150:000S000 contra tres
bancos 'da nossa praça, á pena de quatro an-
nos e oito jnezes de prisão e nraijs á multa
de 131/30/0 sobre a quantia acima.;

¦ "»g>gr»' *,
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O governo fluminense
reduz impostos

O governo do Estado do Rio, conside-
rando que é dever da administração desen-
volver a" politica econômica de reducção
de impostos, e considerando que entre os
novos produetos inditstriaes Uc recente cx-
portação fluminense", Jé o ((Dermafthol», pre-
parado carrapaticida e preventivo da iebre
aphtosa, objecto já de commercio crescente
para os demais Estados criadores do paiz,
c tendo verificado 'que a tributação qucsobre elle pesa é exagerada, 'decretou 

boje
a sua reducção de .95 íéis para .15 reis porldlogramma.

mm*
A Municipalidade do Buenos

Aires e o preço do pão
BUENOS 'AIRES, 

22 (AV 
'A.)' - *0 

pre-feito municipal, Sr. Joaquim Llambias, 113o
se conformando com a imposição dos prin-cipaes padeiros desta capital, de não quere-rem baratear o preço do pão si a Prefei
tura não diminuir as taxas municipaes so
bre o trigo, estuda a possibilidade de forne

Bexiga, Rins, Próstata eUrethra
A tíroformtna, precioso anliscptico desin-

feetante c diurelico, muito agradável ao pa-
ladur, cura as doenças desses órgãos. Deposi»
to: Drogaria Giffoni, rua 1" de Março, 17.

A IXDEPEN1
MOVEIS. Rua do Theatro n.^l,

Edifício de Pubücidades
Aoecitam-se reclames, annuucios, etc., para

propaganda e contrata-se a exposição dc
produetos industriacs 110 edifício ([uc é ob».
jecto da patente 11. 8.004, de 20 dc novem»
bro de 1913. Trata-se com Oscar Adolpho
Thicrs de Faria') cessionário da mesma paten».
te, á rua .lulio César n. ü9, nesta cidade, das.
15 ás 17 horas.

E' indiscutível quo
nossa casa tem a
supremacia na con»
fecção do mobiliário
artístico, modernd
e confortável-

15 ã O
, 39-41-43
OUVIDOR, 93-95.

Dr. Herbsrt C. Raleüarii? ^\ ~í
rios, Uruguiiyanuj 0. lei, Central b.Wti.

O Dr* Ed« ESag?jBisies cura, por
processo especial, a3 doenças relielilcs da pelle c du»
mucosas, a syphilis e a inorpliéa; ü arlliritismo a
dyspcpsia, ncurustlicnia c doenças do peito. Hua Selo
ile Setembro n. 3G, das 14 horas em ilennte. A's 10 ilu
manhã—cons., applic. de íR.VDIUMo e «914», a preços
reduzidos,

Bellos moveis
A' VISTA E A PRASO

Le Mobilicr
RUA CHILE 31

Maria Jümilia Mariano
dc Campos

O Dr. Josó Morittnò de Campõã I
familla (ausentes), Fraucisía lí. Wn
tte Campos, vluv.l major Maríoí
Curlus M, do Campos c filhos (atM
sentes), 1" (eneiue Dr. Carlos Gomei

 Üorralho c família- participam ns nejã
soas de suas relações quc mandam cclcbrOfl
amanliS, quinta-feira, 23 do corrente, As 9.
horas, na egreja do S. Francisco de Paula,o entroncamento cm S. Gonçalo.

| 
muito breve a [Maricá collocari os seus cer o pão a grande" parle da população, S por ll^ám^tm-mS^tt^. cSúSltrillios -atef Cabo Frio, .que í. COtutt •« «abe, iazendo-o fabricar uos grandes .fornos do 1, II»,, prima MAIUA. ."CMIÜA íl.\niAN0'• Uós^tal Alvçajir —*•"."'" "^»-;LPB CJàitpoS^"^ ~*40 ihunkinia caiineiro,- tó
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O REGRESSO DE BILAG

A DEFESA NACIONAL
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Alssiraaitai Oaí-sêssla gíés
\}i -•/OS

•rç A Direcíorta (lo Club Na--5.V3 val.rendentio ;ís\í..o (tosai:-
J cí.íkso ã memória tios herói-*£•- cos companheiros falleci-

cios por oceasião dos luiuo^os
acontecimentos de r.ovcm5)i'o e
dezembro <lv. 1910, manda ceie-
brar uma missa em stw".rauio

; tio suas almas, no altár-mor cia
matriz da Candelária, quinta-feira, 23 do corroníe, ás ií>
horas, e convida os ísps. oêiá-
cUígs das difforen.es crassas da
Armada, sub-officiaes o fjuar-
niçõos, íam.Sias e pessoas ami-
gas dos mesmos para assisti*
re.i) a essa cerimonia religiosa.

&nloiiio FciTciru ELojies
Leonardo Ferreira Lopes, .loão Fernandes

Pereira Prista, Lopes Fernandes íi (_'. c lier-
linrdlno Lourenço Pereira Prista, siimmn-
incute gratos ás condolências que receberam
por oceasião da missa do 7" dia que manda-
ram celebrar a 10 do corrente na matriz da
Candelária, não podendo se dirigir pessoal-
incute a cada nm de per si, pois tantos c iu-
números foram os distinclus cavalheiros qne
acorreram a homenagear a memória do sau-
doso ANTÔNIO FKISltl-lHA LOP1JS, c por
lhes ignorar as residências, o fn/cin por este
meio, apresentando a todos c a cada um o
testemunho de sua gratidão.

OS DISCURSOS NO PHAROUX
O "llalingn", que Ira/lu a teu liordo o

príncipe dns poetas lirimilciroü Olavo llilac,
ern esperado «lundu pela iinuihã em nosso
porto. Apv/nr «Ia furto cerrae-ío ri-lnuut««, o
pequeno nm In dn Costeira fundeou no jtorlo
precisamente ás iu horas,

Ao seu l'Oslnilo atracou «i hiato "Olgu",
que era cDiiiliiiiiidn por uma lancha do Corpo
(lu Marinheiros Nacionaes, Icvandu a seu
hnrdo IInin bunda dc musica.

Ao ulraenr a "Olga", «pie conduziu uma
com missão dn l.lgu de Defesa Nacional, sal-
lou o seu presidente, Dr. "liguei Calmou,
que, abraçando llilac, ouviu deste a seguiu-
te phrnso :

—¦ A Liga Irluinplin cm lodo o sul.
Km seguida Olavo liilnc foi abraçado pe-

los reprcscnlanle.i do inundo offlclnl In-asl-
Iclro, poeta Uinilio dc Menezes c grande nu-
moro de anil gos.

O DESEMBARQUE E O.S DISCUR»
SO.S

Bandas do musica do Iixcrcito e da Mn-
linha alegravam o cães Pbnroux á hora dn
desembarque de Olavo liilae, Nas vlsluhnn-
ças da escada o Sr. ministro dn Gucrrn, re-
prescnlnnlcs do Eslndo Mnlor da Mnrliihn

e do Sr. presidcnle dn Itcpublicn, ns Srs.
ministro Pedro Lcssn, desembargador
Atnulpbo de Paiva, Miguel Calmou, general
Lino liamos, Elpenor Lei vas, representando
a Associação do;, Empregados lio Conuner-
cio; unia commlssfio dc oito officiaes do
2' batalhão de artilharia, c inuilns e iiiuilas
onlrns represeulaçôcs, além de membros da
Academia de Letras, literatos' e jornalistas.
Depois de se haver foriniulo um circulo de
pessoas gradas, constantemente estreitado
pela pressão da massa popular, o Sr, mi-
nisti Pedro Lcssn, cm nomo dn Liga dc
Defesa Nacional, leu um pequeno e vibrante
discurso, exaltando o caracter patriótico da
campanha iniciada pelo artista, c aprovei-
tando os versos de sua conhecida profissão
de fé na íipplleação imaginosa de conceitos
nllusivos ao despertar da iilniii nacional.

Esse discurso foi muito applaudido, bem
coino nquellc cm seguida proferido pelo com-
mandante Miguel Cnmi lha, qne falou ein
nome da Marinha nacional. A oração do
coniiiiandnnte Caminha, pronunciada com
nrrobalaiiunto, elevava sobrcinaiieira a mis-
são de Olavo liilae, cujas qualidades dc ar-
tista c sonhador deram ás idéas daquella

«•riuuda Minta • fórum cloi|urnlo que fe*vibrar Ioda a mocidáde do palx, O orador,
entro frenéticos elogio» lamentou quu JJIIaonão houvesse assistido As festas da iuuuU-Ira
nfim do testemunhar a bclleun dos primei-ms frutos de sun campanhii, que lão espiou-
(lidos so ostentaram nn praia do Flamengo
na formatura dos primeiros reservistas nn-viics. Concluiu iiiMiiii miikIiiçAo eloqüente
cm nuniu «la Marinha,

Houve, depois «Ias palmas, uma prolonga-da pausa, quebrndn pola palavra ilo maul-
festndo, ijiig disse, pouco mais ou menos, o
scgulnlo i

Agradecia com o csplillo enternecido
aquella manifestação dos ciirlocins. Podia
fifflrmnr que todo o Drnsll eslava Incendia-
do da fo sagrada do patriotismo porque vi-
nhn de percorrer quatro grandes listados, •«,
quer nas planícies o cochillns du Itio Grande
do Sul, quer nas CXlCllSÕCS lio verdiira de
Sanla Calliiirlmi, nu ua maravilhosa serra do
Paraná, ou aluda no maravilhoso estuário
de Santos, não era nutro o sentimento quefazia vibrar as populações,

Agradecia a Iodos, c agradecia nn cfijh-
mandante, que o saudara om nome dn Mnrl-
niin. Quer, porém, so referir especialmente
ao Sr. niinislro Pedro Lcssn, afim de dizer
que, si o illrcctni-io cenlnil da Lira do De»
fesu Nacional havia escolhido aquclle nomo,
é porquo desejava ler á sun frente uma bnn-
deira dc honra o. de lealdade. O nome de
S. Ex. era superior n Iodas ns crtlumnlas:
Scnlln-sc satisfeito cm ler ensejo de fazer
lal declaração o, pretendendo resumir Iodas
as aspirações c esperanças que lhe iam n'al-
mn, pedia que o acompanhassem niim viva.
Disso o saudou: "Viva o Brasil",

Prorompcrnin os npplnusos da multidão,
Os grupos, loulamcnte, se foram dissolvendo,
e Olavo lJihio, cercado de amigos o admiro-
dores, tomou, cm companhia de sua Isinii-
lia, um dos muitos automóveis.que ns varias
commissões officiaes haviam deixado á sua
disposição. S. S. estava fntigado da via-
gem: queria descansai- um pouco c pediu,
por isso, que o conduzissem para sua ri-sl-
denein, á rua liarão do Itaniby.

Morra um membro pro-
eminente da colônia

portugueza
No Iiospllnl dn Boneflconcln Porltiuueisn,

du quei «rn soclo, fallcceu As . horas ile Im c
o br. («ominendiulor Manoel Tblagu Ferreira
du Resende, membro iiroominonlo da colônia
portuguesa «lesta capital. Nascido n .10 do
Julho «lo 1818 cm são Tliomí do Negrellos,
concolho do Sanlo Thyrio, Portugal, veiu
para aqui o Sr. Tlilngo «lo llozoudo uns II nn-
nus dc idade, Ciilxeiro do seu Ho Thlugo de
lie/eiiilo, na casa do linlns da rua do lln-.pl-
cio, om brevu kc tornou «eu sócio, transfnr-
iininiln a firma para 

'I bingo & Sobrinho. ICin
Oiíi.l, lendo lido aqui alguns aborrecimentos,
o Sr. Tlilngo emigrou pnrn .Montevidéu, niide
sc estabeleceu á Cnlle 26 «lc Mavo com a "Cl-
garraria de la llimin", Intimo «Io cnlão dieta-
dor do 1'riiguav, Máximo Santos, muilo fez
ali pcln cnluiiin iinrlugiiezn; fundem u primei»
ro jornal portuguéz do Montevidéu, "O Cor-
reio Portuguéz" o conseguiu que Portugal
crensso nli um consulado. Foi pur esses ser-
vlços agraciado pnr D. l.ui/ I com n comnicn-
da dn Ordem de Rhristo o mais tarde com a
dc Mérito Industrial, ]>«-h, rei I). Carlos.

Voliando no llio do Jnnelro cm LStlH, dedi-
cou-hc exclusivamente ás empreitadas de pin»tiiras, londn foitn as do pnlnelo do Cattete, da
egrejo do Sacra monto, do convento dn Ajuda
e «In cruzador "Barroso'', quando fui levar
Campos Snllcs á Argentina, o nutras de im-
portancia. Monnrchlco "enragé", perlen-
cendo n lodns as nssociiiçôcs de bcncflcencln
poi-lugucziis desta capital, o coiniiicnilndor
fliingo de Rezende nem por isso deixou de
dar seu vulo para o congi-açameuto da colo-
i'iii, por oceasião da declaração dc guerra fei-
tii por Portugal á Allemanha. Foi sua n piu-
posta da eleição do embaixador porluáucznqui pnrn presidi)' á Grande Commissão Prâ-
Pntrln. Hn um mez o Sr. commcndndor Thia-

Viagem de um navio brasileiro a
JÚLIO VERWE

As peripécias curioslsslmas do longo
cruzeiro do «Paraná»

fâv^*-'-'/.^
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O Grêmio dn Escola Militar fez-se repre-
sentar no desembarque do Sr. Olavo llilac
por uma coinmissão composta dos nltimnos
Fernnndo Besouchct, Godofredo Vidnl e Car-
Jos da Costa Leite.

¦&a.ís*i!ãas-25.arsira*ii.a cSe ?SSí
A turma de giinrdns-inarinha de

1891, coniiiiemoianilo o seu 2~y anui-
versario de formnlura, ínz. celebrar
lio dia 2'.) do corrente, ás !) 1,2 ho-
ras, na egreja da Candelária, mis-
sas em memória dos saudosos col-

legas ,loão Manoel San-Juan, Carlos Agos-
tinlio dc Castro, Alvnrim Costa, Flovio Pi-
lombo, Manoel Ferreira de Lamarc, Ilonorio
de Lamarc Kocler, Rnymiindo Gnyoso, Auto-
Jiio Dareellos, Miguel Dorat, José Moreira da
Rocha e Godofredo Natividndc.
»' _

IVosa Passos dc Faria
Glnrn Passos de Faria Drysdalle e

filhos i; Antonia Passos de Faria
agradecem aquellcs que assistiram c
ac-omp nharam ú ultima r..orada os
restos morlnòs da su.i irmã c lia
ROSA PASSOS Dl- FARIA e c„n i-

dam aos parentes e demais pessoas de sua
ainis;-\ para assistirem A missa tle s.climo
din, quinta-feira, 2'A do corrente, ás í) ho-
ras, na egreja de S. João Baplista, cm l\'i-
cthcroy, pelo que desde já ficam agradecidos.

Conslança dc Souza Ferraz
Viuva Gerniano llasslochcr, Jiuliiii-

da de Souza Ferraz, Paulo, Manoel,
Laura e Alfredo Hasslocher, filhos c
netos, convidam todos os parentes e
amigos dn finada para assistirem á
missa de anno, que por sua alma

mandam resar amanhã, quinta-feira, 23 do
corrente, na matriz, da Gloria (targo do Ma-
chado), ás I) 1|2 horas. Antecipam seus agra-
decinientos.

Pálida sel^gemíiols WITEIÜ
• '¦-
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Um homem brutalmente
espancado

Veiu hoje á redacção da A NOITE José
da Silva Araújo, vendedor ambulante de sor-
vete, que nos mostrou o seu corpo cheio de
cechj-mose», em conseqüência dc um brutal

or ©; !S<

-•-

E OBRIGARAM O FRANCISCO
ANTÔNIO

Moravam juntos havia algum tempo na
rua Joaquim Souza, estação do Sapé, os la-
vradores Antônio Rodrigues c Francisco Fer-
rcira, ambos portuguezés,. Este í casado
e tem 45 annos e o primeiro é solteiro,

Antônio, costumava aproveitar a ausência
ile seu patrício para cercar de galanteiesfl Maria, mulher de Francisco.

Hoje, porém, o «Chico» resolveu pór ier-
mo a esse estado de cousas porque hontem
a noite notou a persistência cie Antônio'.em olhar para a Maria. Estavam nesse péas cousas, quando Francisco c 'Antônio 

en-
traiam a discutir fortemente sobve o as-
suinplo e em seguida travou-se um duello
a cacete.

Presos em flagrante, foram conduzidos á
.'delegacia do 23o districto, onde
JAntpniò Rodrigues foi autuado.

_ Francisco Ferreira, que esíá bastante fe-
rido na cabeça e no corpo, foi soccorrido
pela Assistência e recolhido á sua residen-
cia, Anlonio também apresenta uma brecha
tia cabeça.
"-  * -~a»*iii i
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José da Silua Araújo
espancamento dc que foi victima domingo,
por volta das 22 horas, por parte de dous
guardas civis, quando passava pela rua Ma-
chado de Assis, no Cattete. Araújo levava a
sua sorveleira quando defrontou os dous
guardas, que conduziam presos uns rapazes.
File, sem motivo, foi também agarrado c,
como extraubasse, foi esbordoado, ficando
com a vista direita c a orelha muito contun-
(lidas. Foi mctlldo no xadrez, permaneceu-
do delido até hontem, sem receber o menor
curativo. Vão estas linhas com vistas ao
Sr. chefe de policia, uma vez que as auto-
ridades do districto se mostram de accôr-
do com a selvageria dos seus subordinados,
não dando a menor providencia para puniros avalenlados mantenedores da ordem pu-blica,

—-¦- -- *--j"*QATr

Ujp» Cirurgião chi Misericórdia. Opera-
Úi! (j ções.appni-elhos o vias urinarias

, II. Carioca, ÍC, soh. Tel. 5031 C.
—*-»r— -
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apenas o

Camarão & C.
SS? Eslnhelecidos á rua Rucnos Airesn, 2m?>, antiga Hospício, com commercio de

eleclncidade, participam ás praças do Rio e«lo interior c a quem interessar queacabam de crenr uma secção de commissões,
coiisignaeõcs e c-oiila própria de gêneros da
paiz, e que esperam seja merecida a con-
fiança do commercio e mais pessoas do inte-
rior, como já sc acham possuídos da praça dp
Rio dc* Janeiro, aeceilandó Iodos os artigos•referentes á mesma secção,

Rio, 21—11—910.

A feira livre em írajá e o
mercado locai

Uma conunissão de negociantes e iavra-
ttores do districto de Ir.ijá efíeve, na ma-nhã dç hoje, na Prefeitura, pedindo ao ^Dr.
Azevedo Sodré que não perturbasse a vida(Jo mercado local com a instaliação, ali detinia feira livre. O Sr. prefeito respondeu
«t commissão dizendo que a feira, em'nada,
poderia prejudicar os interesses dos com-
mei-ciantes e lavradores dc Irajá, dado oseu caracter e attentas as condições Ue seuíuiicciouainento;
«- .—urjofc»- > „_.

Dr. Edgar Abrantes ^t"^
pelo Pncumolhorajc — Rua S.- José iW. às 2liorns.)

Liquido para limpar nictacs.

Orna "fendinha" em
polvorosa

A «tendinlia» da rua Merechal Floriano,
esquina da de Núncio, esteve esla madru-
gada cm polvorosa. Arthur Paes ^Machado,
que é lim valentão da zona, bastante alço-
olisado, entendeu de aggredir os caixeiros e
fiTgticzcs, quebrando louças, fazendo emfim
um escândalo tamanho que chamou a at-
tençâo dos rondanles das proximidades, os
guardas civis ns. 776 e 854.

Quando os rondantes sè approxnuaramdo
desordeiro este enfureceu-se mais ainda, ag-
gredindo-os, ferindo o dc ii. .770 com um
ponta-pé na coxa esquerda c o outro na
vista direita, com um soco. Por essa ocea-
sião chegava á «tendinha», com um reforço, o
commissario Mario, cio -io districto policial,conseguindo subjugar o desordeiro.

A muito custo foi emfim Arthur Paes lc-
yacto para a delegacia local, autuado cm
flagrante e medido no xadrez,

FERE KERUANN
Finíssimo licor,

»»' Amanhã, na rua Haddock Lobo 199,
ás 4 12 da tarde, o leiloeiro Virgílio venderá
em leilão riquíssimos moveis, fabricação
Leandro Martins, estantes, bureau, grupos,
poltronas de como Mnple, cofre, bilhar, pia-no e plaiiola Stcch, quadros a oleo, brpnzes
mármores, tapetes, cortinas finos
porcc-llanas, tudo novo e moderno,'

liietaes.

Dr. Meara úq Vassoncollos - SJP-Justa :
Da* » á» 4 I/a-íel. «. ».2ft<5

A bala mantém o record
De hontem para boje, até ao meio dia qua-tro foram os casos de suicidio, sendo um decompleto êxito, e os restantes fracassados.

Fracassados até a hora em que escrevemos esla
noticia, mas com grande probabilidade de exi.
lo lambem, porque n não ser uma moça, queingeriu uma mistura dc vimcnos, por causa'delle", os oulros dous casos são de caracter
grave, pois são dos taes n bala.

A estatística que publicámos ba poucos dias,dava como vencedor o meio — a bula, e o mo-tivo — o amor. Só de boje, temos Ira: casos— a bala, o que vem concorrer para que seja
mantido o record que vinha sendo detido pelabula.

Nos casos dc hontem pnra boje, ba ainda
uma curiosa eircuinstaiieia. O tiro de revól-
ver, foi preferido por uma suicida, como jncio
mais certo, que de facto foi, pois morreu ins-
tiiutaneameiite, a senhora que teve esse gestosinistro, em Copacabana, ao passo que um sui-
cida, que também em Copacabana deu tres
tiros na cabeça, não conseguiu morrer, sendo
então recolhido pela Assistência. E outro quedevia ser certeiro c que o uão foi, no tiro, foi
um soldado de policia, que também foi reco-
Ihido ao hospital.

A suicida de Copacabana, com quem foi eu-
contrado um cartão, com o nome de Anna Súr
ledade Henrique, foi reconhecida boje no nc.
croterio da policia, por um seu irmão. Era dc
facto n viuva dc Accacio Henrique de nome
Anua da Soledade Henrique tinha 28 nnnos e
morava á rua de S. Pedro n. 180. Quanto a
motivo nada se soube mais.".Mamãe. — Peço-lhe não culpar ao Pi-
menta, porque ello não tem culpa dos meus
aborrecimentos, nem fique zangada com clle,
porque elle tem sido muito bom para mim.
Fu o faço é porque teulio vontade do mor-
rei-. Perdoe-me, sim ? Adeus. — Carmelita,"

Depois desta carta escreveu a outra, para o
Pimenta, que foi a causa de tudo. Mas antes
dc escrever, pensou s

:— Si eu morrer, pedindo-lhe que dé um"pulo aqui", prégo-lbe um susto; si não
morrer, elle vem, fica com pena c...

Escreveu: "Pimenla. — Peço-te o espe-
ciai favor de dar nm pulo nqui; preciso falar
muito com você. Desculpe a minba ousadia.
Adeus para sempre, desta que muito te amou.¦- Carmelita."

Com estas duas cartas, sal de azedas e per-máhganalo de potássio, mabava-se tudo.
Carmelita de Medeiros, moça de 21 annos,

mandou as cartas ao desuno, trancou-se no
quarlo da casa á rua Tavares 1*12, no Eiicáu-
tado, bebeu n mistura e gritou.

A Assistência a poz fora de perigo.
O Pimenta leu a carta e assustou-se, mas

quando sonhe que a Carmelita não tinha
morrido, deu o "pulo" que ella pedira...Com a Carmelita começou o dia dos "sui-
cidas".;

A praça do -1° batalhão de policia, Arlslo-
teles Uraga Dias, andava aborrecida porqueum inferior o perseguia. Lembrou-se de re-
presentar ao commando; mas seria allendi-
do ? 1 Pensou na morte. No próprio aloja-
mento, ínuiiiii-se da pistola c deu um tiro 

'no
ouvido.

A Assistência o soecorreu, no quartel doregimento de cavallaria, á rua Frei Caneca,transportando-o para o Hospilal da BrigadaMais tarde ahi fallcceu.

Ainda outro, Esse, antes de dar os tiros
(foram Ires I) no ouvido, entrou na casa dc
pasto da rua Salvador Corrêa 63, em Copa-bana, tomou o cale da manhã, tomou umapperitivo e pediu para ir ao W. C. Ahi ti-rando o revólver, disparou os tres tiros noouvido.

Correram os caixeiros, alarmados, e pedi-ram a Assistência, que o soecorreu, tráns-
portando-o para a Santa Casa.

Disse chamar-se João Henedicto dos San-tos I\eis e morar á avenida Salvador de'Sá
11 i ** J1 *

E, até meio-dia, foram só estes.-
A policia do 30» districto arrecadou do sui-cida Santos Reis, a seguinte carta:"NSo culpem ninguém por en abandonaresle mundo cansado de viver que estou.
Tudo que estiver em meu poder será entre-

gue ao meu irmão Argemiro dos Santos.''
Além disso o suicida deixou outras duas car-(as, sendo, uma para esse mesmo Irmão e ou-tra para Francisco Ferreira Paes, ambos mora-dores á avenida Mem dc Sá n. 291,.

i«V ^K]r*\
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Uma plwtographia tirada a bordo do «Paraiuh.cm CItristiania, estando presentes,alem de outros, os representantes de. Cuba o da Argentina, o Sr. Abilio Borges e
officia/tdade do vapor

O "Paraná", bello navio da Co

O commendador Thiago dc Rcxcnde
go de Rezende, sentindo-se mal dc nm an-
tbraz, chamou uni facultativo, o Sr. Dr.
Custodio Fernandes. Aggi-avnndo-se seu esta-
do, depois de umn conferenein medica entre
os Srs. Drs. Custodio Fernandes c llaul Ua-
plista, fui o Sr. commendador Thiago remo-
vido para a Beneficência Portugueza, onde,
apezar de todos os desvelos, veiu a fallecer,
Presidente effectivo da Real Associação He-
ucflcentc Condes dc Mnttosinhos e São Cos-
me do Valle, seu corjio foi de manhã para sua
sedu transportado, onde ficou durante o dia.
Para isso o salão nobre da asociação foi rigo-
rosameiite revestido dc luto. O corpo do ex-
li neto foi visitadisslmo».

O enterro saiu ás 1? horas, com grandeacompanhamento, pnra o cemitério de São
Francisco Xavier, onde foi o caixão sepultado
no quadro de São Pedro. O Sr. commenda-
dor Thiago de Rezende era casado com D.Del-
mira Cândida da Silveira Rezende, brasileira,
dc (piem deixa sete filhos, Iodos maiores e
brasileiros, cinco homens e duas moças. Ti-
nha duas iietinbus lambem.
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.. ••¦ ¦¦ nimcrcio c.Niivcguçno, e um dos maiores navios da mnrl-nha inercaiile nacional, acaba de chegar, hoje
pela madrugada, do uma nccldontndo viagemde um anuo, na zona do guerra, onde impera otraiçoeiro submarino nllemão. A narrativadesla viagem é unia das mais interessantes quotemos visto, tanto mais que, segundo os teie-
gramnias, foi o unico navio que cnconlrou na-vegnndò no mar do Norte, rumon Nova York,o grande suiier-siibmnrino mercante ailemão"DculscblauiP'.

O seu commandanle, o Sr. capitão José daSilva Peixe, joven official da nossa marinha
mercante, rcecbeu-nos nmavelinento no seu cn-niariin dc commando c foi dizendo:— benidilas águas giianahariiias que ha ,'lflldias c 22 horas não vejo, pois o meu "Paraná"
viajou Ti.!)!)!) milhas, muitas vezes debaixo domar grosso, oulras zig-zagueando no oceano,
para fugir aos submarinos allemães c outras
quebrando gelo com a sua proa dc aço, deliai-xo de uma temperatura de 2\ grãos abaixo dczero. K o meu bello navio produziu uma recei-
ta dc 2.48ü:180$200.

E singelamente narrou-nos o commandanle
Peixe a sua viagem. Saiu o "Paraná*' do Hio
para Santos, cm 2-1 de outubro de 1915, tendo
ali recebido grande parle do seu carregamento
dc café, voltando ao Rio a receber o completo
do carregamento, perfazendo um total de 03i008saccas dc café e 91 volumes de amostras domesmo, com o qual saiu cm 11 dc. novembro
do mesmo anno com destino aos portos dc Uo-
tliemhurg c Christiani.-i, com escala pelo Fun-cha), afim dc ali receber carvão e viveres. De:;-
te ultimo porto saiu em 'I de dezembro, che-
gando a Downs, onde foi intimado a parar,em 10 do mesmo mez. Abi esteve um dia e vin-
te e duas horas, no fim das quacs veiu parabordo uma força de infantaria de marinha de-
vidnmcnte embalada c com esla um pratico, in-
limando o comniandanlc a seguir para o por-to de Lcith, afim dc submeltor o navio e ocarregamento a exame. A viagem de Downs
a Leltb foi bastante arriscada, por termos quenavegar entre os baixos da costa c o campo de
minas, passando algumas vezes n poucos me-tros destas. A este ultimo porto chegámos em10 do mesmo mez, tendo ahi descarregado todo
o café, rcembarcando de novo parte delle, sen-
do que vinte mil saccas foram apprehcndidas
pelo tribunal de presas, por lhe serem suspei-
tos os seus consignatarios. Abi demorámos
para este serviço sessenta e tres dias, findos os
quacs saimos para Gotbemburg, onde chega-
mos a 20 de fevereiro de 1910, descarregando
e saindo para Christiania, onde chegámos a 10demarco do mesmo anno, Neste porto, termi-
nada a descarga, recebemos de novo parte do
carregamento de madeira, phospboros e pa-
pel, parn Liverpool, indo receber o completo
carregamento cm Frcdrikstad. Aqui, depois determinado o carregamento, aguardámos qua-tro dias ordem do Almirantndo inglcz, para
poder sair, visto que fora da costa havia sub-
inarinos allemães esperando os navios que se

tédestinavam aos portos inglezes. Sai«I«
1'rêdrlkstnd, navegámos com pratica dn cosia
da Noruega a bordo, e dentro de águas tc-i-ri-
lorlacs, até Obrestndbraekhe, onde depois de
desembarcar o pratico tivemos que recorrer
a estratagemas differentcs afim do fugirmos
aos submarinos, o que conseguimos, emboracom dlfficuldadc,

A viagem até Liverpool foi a peru* possi-vcl, devido a ler sido feita pelo norle das
ilhas de Orkiiey, e sempre debaixo c!<: fortes
tcniporaes e cerrações. A esle porto cliegá-
mos n Ü0 de abril, lendo dahi seguido em las-tro para Nova York, onde recebemos um car»rcgnmohlo dc trigo pnra Coito. Nota traves-
sia, ua latitude N 39-íl7-'15 e longitude W lã-
lO-Üã, encontrámos navegando para ei W uni
grande submarino, do qual não reconhecemos
a nacionalidade, por não trazer bandeira nem
signnl algum que n denunciasse, sendo e-iitre-tanto motivo de espanto geral a bordo nãonos ter intimado a parar, nem qualquer ou-tro signal. Soubemos cm ("ibraltar ter sido o"Deutschland" o submarino que havíamosencontrado, segundo informação do própriocommandnute, que declarou ter siy-j vbloapenas por um navio, e esse o "Paraná". KmCcile estivemos quarenta c seis dias, indodahi em lastro para Huelva, onde recebemosnm carregamento de mineral de coliiv; paruNova York, tendo cm viagem para uquello
porto encontrado um outro submarino, na
golpho de Vnlcncla, entre o cabo Santo Aiwtonio c as ilhas Baleares, do qua! tambémnão reconhecemos n nacionalidade, por se leisubmergido antes de ter sido reconhecido i.Saímos de Huelva para Nova York, com es-cala por Ponta Delgada, chogando áquelie
porto em ;i dc outubro. Abi descarregámos a,carga e seguimos a Norfolk, onde rccebcmosiuni carregamento de carvão parn o Rio de Ja-neiro , onde ancorámos hoje, :>2 dc ao vem 1) rolde 1910, ás 8 lioras.

Durante a viagem não houve acotitccimeii-to algum digno de nota, tendo corrido tudelcom a melhor ordem possivel.

Ein informações colhidas a bordo soubermos que foi ponto dc real interesse em Chris-tiania ç Guttemburg a nossa bandeira. OParaná" teve dias de receber visitas d • 500pessoas, principalmente dc collegiaos" da-«ilícita cidade.
Conimeinorando a entrada do nosso navioem Christiania o seu commandante o dfficia-lidado oflereceram ao nosso ministro ili.* Dr.Abilio Borges ministra da Argentina, í>nulôOcanlcs, Lacerda Calderon, de Cuba, è ao mi-nistro norte-americano, uma feijoada á bra-sileira regada a paraty

Em viagem, apezar do frio reinanlc ser deM grãos abaixo dc zero, fahcccu anciios emLeith um tnpolaiilc, de nome Pedro dc \1-meidn
O "Paraná ancorou na Ponta Ha Areia.

As irregularidades do alista-
mento eleitoral
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requerlmeiãtos eleitô^a^s
A nova lei é interpretada de mil e um modos

Uma saiealiiSa sfio Sb*. pre-feito @okn*e os voluntários
empregaslos municipaes
0 Sr. prcfejto fo Disli-icto Federal b.-jxouiioje uma Circulai Aos chefes «lo túdaS í| íé»narticoes municipaes, (íefèrmípnndó «iu'ó osfiuiiccionarlos rcspectiyos, voluntários |tspe-çiaes do Exercito, voltem «t assumir OS Seuslognvos podendo, entr.éinntq, írcaúçAÍa» ©s

.exercícios àt UM Ml» mé4 ÍIYgSf-f S

A nova escola de
aviação naufica

Realisar-sc-á hoje, ás 20 horas, a reuniãosemanal do Acro Club Brasileiro. Serãoventilados nessa sessão, além dc vários as-sumptos pendentes de solução, o projectodo regulamento 'da nova escola de avia-
ção náutica, isto é, a creação dc um curso
especial para pilotos cie hydroplanos.;

E' desejo dos actuaes directores iiiaugu-rar a futura escola nos primeiros dias doanno próximo, para o que ja eoijta o AeroClub com um hydroplano, modelo Cnrtiss,
ultimamente reformado nas suas officinas.
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Um aspecto tomado no interior do Gabinete de Identificação
Vae por todos os árraiaes políticos

PARISIENSE
AMANHÃ

Inauguração do novo grande salão com
o drama policial de grande apparato

detective
«-¦«?>»¦

Uma s®G»a desagrada-
v@a sio 13- dls^lcto

O Sr. A, Cardoso Pinto, estabelecido árua da Lapa n, 36, teve uma questão par-ticular com uni freguez, por causa de umatransacçSo commercial. Esse freguez. dis-
pondo da amisade das autoridades do 13"districto policial, fez ir á delegacia o Sr.Pinto. O coninilssario de serviço recebeu ocom grandes desaforos, passou-lhe uma des-compostura em termos próprios de arrieiro eacabou ameaçando de me(tcl-o no xadrez,

Isso, o (que nos contou o Sr. Cardoso Pinto,
que por nosso intermédio pede a Intervenção
uo Sr, chefe de policia, para que faça vera ess.ç conunissario a necessidade dc nãoser tSo apegado ás suas nmisades, a ponlode a ellas Sacrificar a justiçai « o decorod» Rrofc-.<* ***%*% ¦spl

- . uma
.¦znlnina extraordinária com ns complicações
trazidas pelo novo alistamento. A interpre-
lacão dada pelos juizes á nova lei tem crea-
do sérios embaraços aquellcs que, acreditan-
do ingenuamente na regeneração das urnas,
se dispõem a ser eleitores. Assim é que, íifalta de uma regulamentação uniforme danova lei, os juizes a interpretam cada um'a
seu modo, com prejuízo das partes, que sevêem deste modo embaraçadas e acabam de-
sistindo de seu propósito, deixando o nlis-
tamento eleitoral entregue nas mãos dc poli-ticos profissionaes, que podem dispor de tem-
po e de outros recursos para altendcrciu atacs exigências.

Ainda boje nos demos ao trabalho dc ve-rifienr o que se eslá passando com o novoalistamento. No Gabinete dc Identificação
a impressão que tivemos foi a peor possivel.Não obstante os esforços de seus funeciona-rios, os alislandos só podem ser attendidósnos poucos, e islo em condições tues que éuma verdadeira desolação vcl-os espremidosnum corredor de tres metros dc coniprimen-to por 1 c meio de largura a aguardar n eba-ínadn. Feita esta, passam todos para uma su-letn para satisfazerem ús demais formdlida-des da identificação. A photographia que da-mos junto é uni flagrante bem eloqüente doasserto.. E é bem edificante o contraste entreaquella pequena casa de aluguel onde fun-cciona umn das mais importantes secções «la
policio o o palácio majestoso da Gbefaluva,
que Ibc fica fronteiroI Ussa, porém, não é aiinic-n prova do descuido, desmazclo e iinprc-vldencin de nossa administração publica-basta dizer que o gabinete conta apenas comuma machina photographiea parn execuçãodo serviço! Mas não é só: lia também grandeescassez de papel adhesivo para pliotogrft-pinas, o que tem contribuído, e muito pnrno rotardnnicnto da confecção das carteiraseleitornes, que, diga-se de passagem, não sãooutra cousn sinão uni pedaço de papel com

, 0 retrato « aignaes característicos <lo «lis-

laudo... Até agora foram apresentados ceP.-
ca de iiO mil requerimentos parn ideiitificação|
e dos portadores destes só 

'5.200 
consegui-

ram se identificar, sendo que 3.700 apenas,
puderam obter as respectivas carteiras. E nàu.
se diga que o novo processo eleitoral coílie-
çou a ser executado honlem: vem desde *.' de
outubro, ari-nslando-se morosamente, c tudo
faz crer que até junho futuro não ostejal
prompto para votar sinão um número iusiJ
gnificnnte de patriotas.

lista, a primeira pbase do processo. iV ou-
tra mais complicada c morosa se uòs afi-
gura, pois só agora é que eslão chegando os
primeiros papeis ás mãos dos juizes. E estes
magistrados, á falta de uma rcgúUimeiilação
Uniforme da lei, a interpretam de modo dif-
fcrente, Assim, o juiz da ;i" Vara .leccíia a
carteira de identificação comnium, por 50 tra-
lar naturalmente de documento official dos-
tinado especialmente a provar a identidade.'
K u Ire tanto, os da i" c 5" Varas Civcis n im-
pugnam t Desfartc, os possuidores daquellas
carteiras c que aiudu não puderam tirar a es-
pecialmente para fins eleitoraes ficarão to-
lindos de obter o ambicionado tit«li> para as
próximas eleições.

_ Outro empecilho difficil de vence.- i .manto
a prova de residência do alistando. 0 juiz da-í" Vara acha que os recibos de aluguel pás-sados pelo proprietária são documentos bás»tantos. Os dn 5" c •')¦' Varas, porém, não enten-
dem assim: exigem, além dos recibos, cci-ti-
dòcs passadas pela Prefeitura, sòhre i pro-
priedade do predio cm que mora o eleitor.*.
Ora, os candidatos n eleitores que morarem'
em casas sujeitas a inventario ou que estive-
rem arrendadas por contrato ficam impossi-
billtados de apresentar taes certidões e inhi-
liidos portanto de serem inscriptos uo rol
dos futuros eleitores.

A impressão que lemos dc Indo isso é quecontinuaremos no mesmo cm matéria de ciei-.
çi-es, e outra cousa não seria de esperai de
uma lei feita pur políticos profissionaes..,,¦',

•-V-«-.i -ir :,
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1 CINE FAIXAIS
"" "¦

;

Drama
de trágicas

aventuras

Sete actos em
polgantes

QlMlMllBB

A grande trágica íia-
iana c a heroina des

te entrecho arrebata-
tador em que ai ma
iores paixões humanas

¦Amor,Citime,Odio,
Vingaiiçat-fsc entre
laçam numa verda-

deita obra prima
cinematographica

-NO-

Aixi-a.ri.tiaL A m-aixlxâ
iim

i < i

M

Consultoria medico
(Sõ sc responde a cartas assignadas com

Iniciaes.)
.1. 0. V, Ií. — Quina: um vidro. Tome um

c.ilix em cada refeição (meia hora antes),
('.. ,M. A. :— E' caso para muito bom

exame.
I. I.. 1.. — Alternar uma semana quina

t uma semana einulsão de Seott, ás refeições
Banhos de mar (não antes das 7 horas). Dor-
mil' um pouco após as refeições. Banho de
iissculo diário uo qual lenha dissolvido uma
gríiuiriia de pcrinanganato de potássio.

C. (1. T. A. — Ora, Sr. Cota, como quer
que miramos de cú o seu coração?

II. O. N. (>. — São syinploiiias dc prós-
tal ile .- ile e.vstile: quer dizer que o mal
subiu, li" preciso tratamento mais complexo.

\V. M. 11. — Soro antiropliidico do Dr.
Vital Brasil.

M. A. II. I. D. O.—Si é binii? Por força.
A dose varia euin a ciladc e a robustez dn
creança; D Instituto dc Proleeçãò á Infância
di-lribiie esses conselhos gr.ttuilnmentc As
pessoas qne levarem as creança . lá.

A. II. 0. — Não lia, assim, como o senhor
•quer. Dê-se por feliz si ficar bom eom o que
Jhe fizerem ns médicos.

I'. I.. M. 11. — A sua caria é longa.
J. I'. C. A. — Exame.

. M. M. M. M. — Impossível.
! X. 1. 1.. A. — Exume.

DR. NICOLAU C1ANCI0.
... » *••*<¦*•» «

Da platéa
NOTICIAS

A NOITE — QufU-feira, 22 de Novembro de 1Ç)|S

•SPOKTS
' 9 ¦

Corridas
O progranima do Derby-Club

Após nm período mnis ou menos longo (m
quo » dlreítorla do Darby-Club conMgnJM
organisar os seus pro«rnmmu8 com nlKJJmfl
iMillldade. sciiliii elln. Iiontcm. o» primeiros
«rreitoH dc um cnprlclio, por parlo dos M ,
proprietários, que aberra contra IPOW . s
norma» dc ordem o disciplina que deviam Im-
perar cm nosso lurf. - ¦ -.

Esse capricho traduz-sc no íactn dc (|uere-
rem os Srs. proprietários, OH os que suas yc-
zes fazem, ser os or-jnnlfmdoros dos projçcios
dc Inscripçõcs, pela cslgcncla de condleOOB
nos parcos, iilisolutaiiiciile necorde» com os

iiiih interesses pessoaes.
Dessas eNigcncliis, enlre miillas consas pci-

nlciosiis 110 nosso lurf. resulta o fado incom-
iirelienslvol dc ficarem cxiictumenle os pare-
llielroji de valor prejudicados, pela faliu uc
parcos pnra correrem. ,

Dc um dos nossos mais distliictos e Impoi-
tiintes proprietários ouvimos cm corln çcca-
•ilão que jamais imporlariii anliiiaes de classe
pnrn u sua coiidulnria o sim medlocriduilcs,
pois que com esles é que poderia ler parcos c
giuiliar prêmios, t*' umn profunda verdade,
provada ã sncicdad. por innunieros casos, ul-
tlniaineiilc verificados, dc pnrelheiros dc vn-
lor ficarem uns eoclicirns sem parcos pnra sc
nprcseiiliircni, no passo que as nnllidades,
coiriO Histórico. B11III0 "et rcliquii , usu-
fluem sempre dc chamadas onde podem os-
tentar a sua classe negativa.

(I .locliev-Cliih dc lia muilo vinha soffrcn-
du us conseqüências das descabidas cxlgen-
cias dos Srs. proprietários e, agora, o Derby-
Club acaba também de sentir os cffcllos des-
sa ma orientação, constltiildora dos maiores
entraves para o progresso do nosso turf.

O.s exemplos do um animal poder conseguir
uma meia (luzia dc victorias são raros. Os
protestos contra a "chance" dc Marvellous,
por exemplo, não se fizeram esperar e. a con-
dcmnnção u qnc foi lançado Kspaiia mio pode
ser contestada.

Os "handicaps" foram Inventados — c nem
o Sr. de Ia Polisse o devia ignorar — pnra
contrabalançar forças. Assim, por meio dei-
les, os pnrcliieiros dc classe jamais poderiam
deixar dc concorrer com as mediocridades,
equilibradas as forças pelo peso doado a cada
um. Vimos recentemente o potro Favorito
triuinphur facilmente carregando 00 kilos,
mas é incrível, nem mesmo exemplos -pino
esle são sufriclcntcs para quebrar a teimosia
dos que querem parcos cspeeiues que, na gy-
ria do lurf são chamados "sopas".

As direeloiias devem agir unicamente em
bem do turf nacional, sem sé preoceuparem
com o interesse ambicioso de quem quer que
seja. Façam as chamadas, sem prejuízo pnra
os crncks o com handicaps sensatos e não
saiam dc sua linha. Si forem feitos o.s pro-
grnmmas, dcem corridas, si não o forem, não
ns dêem, Certos, entretanto, dc que, quando
os Srs. proprietários teimosos se apercebe-
rem dc que os seus animaes permanecerão
engordando nas cocheiras, voltarão atrás do
seu censurável procedimento.

.TOSE* JUSTO.
m—t
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No Matadouro d» Bunta Crua
¦ Abai idos hoje i 40» roíM- 03 poTfoT, 10 car-

nciros c lll vllelloi, . „ „ ,A
Marchantes : ('.niiillilu Ií. dc Mello. 40 r,. 0

I pi) llurlseli & ('.., II r.i A, Mendes & I...
llll IV! Uma & 1'lllios. !l» r., 0 p. e 17 >'.s
1'râlieÍNCo V. (iouliirl. Ti7 i\, 25 »•„-•*,¦ v.'*
,l..riu 1'lmriilii do Abreu, ar. r,; Olivçlr.i li*
mãos & C, 77 r. o lã p.l Unslllo luvarcs
!l r. c I» v.s 0. dos IteliilliislíiH. 0 l*.| Porll*
nho & C... 15 r,; Kdgard do A/.evedo, Jll r.i
V, 1>. Oliveira & G„ II l".l elllllllllcs &
Muicoiidcs, li p,i Aumislo M. un Molln, i<
r. o lll Oil Alexandre V. Sobrinho, .1 p., o
Siibrclrn í; C, IH I'. 0 I p. „ .

I*,)iiim rejeitados ; 7 3|4 2.8 r., fi p„ I e.
1 

Foram vendidos: nl l|2 r, com G.IIOO Uilos
c 51 fressiirus de rezes."Slocli" : Canilidn Ií. do Mello, 151 r.:
Diirlscli & (*.., 51; A. Mendes, 5H.I; ídllin «
Fillios, 152} Francisco V. Goulnrl,-6041 (..
dos Hcliilhisliis, 105; Joílo 1'lnicntii de Abreu,
313; Oliveira Irmãos & C„ 050| Porllnlio & Ç..
«8; Uilgiird do Azevedo. 1112: Augusto M. dn
Mullii. 202: F. I». Oliveira & C„ 22ü, C So-
brelra & C, 240. Total, 8.713.

No entreposto de H. Diogo

O Irem chegou ú hora. •
Vendidos : 155 3|4 r.. 58 p„ 15 e. e 28 v.
Os preços foram os seguintes : rezes, dc

A780 a 8820; porcos, de 1*1110 a 1$150; car-
Aièlros; de li?U()0 a 1Í8HI», e vitellos, de <*00()
a IííOOII. . , ,,

Nota — Nos ovinos vieram Incluídos dous
caprinos. ,

— As tres rezes constantes nn matança dc
Uasilio Tavares foram vitellos, considerados
bois.

No matadouro da Penha

Abatidas boje : 18 rezes.
Exportaçüo

Oliveira Irmãos abateram Í81 rezes" 
'pnrn

exportação.
lim Santa Cruz foi rejeitada uma.
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1 L /% 11^11. t-nliis as semanas
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O magistral,
unico è incx-
ceclivel traba-
lho cia FÒX

J^'^^S5£^SiiS^E*555K>^5?'i^5BffM^':*' ^m1'flÉiteSP^y^Lj^-^aflá^k^Pw

mfÀmW ^.Auj^^P^IIPBNB^ mmW9t' T?9mmmám$l^ ^mmm^J$$Ui'é\.lÊLm\

***ff**fl**********f*****ff*»5'¦:^; .IvfflF^WI* ,-ykl*|gfflnT[f'*l^T" i^»i*ffn8*i Sb''"?!

mWã^i F^lÈÊÉ^® 0
¦IBwí^v^^^ÍÍ^I|!':. timm&L™QSP- ''Vn e rt\
W^mWOm^ÊÍ^ÊkW^m ímÊliÍ&M' 

'\,-***ci ¦ ¦*"

LIVRO
1)0

GUSO
(Gcnero novo)

Satyra c bumorismo

Personagens: Sra. DÒrotliy Bernarci, sempre cândida
e resoluta. — Sr. Stuart Holmes, cynico, refinado

e esperto
Mais um triumpho do PATHE*ül

O Cinema das enchentps o dos bons programmss

"A Noite"Mundana
»-¦_____ __ o graililo preilio ila rim
AlUSIaaSB Sã» Franciscu Xiixicr n. 10.
•¦¦'¦¦¦*¦ 5J**¦•¦¦ ¦*•"•» . mi cliacara c jiinluii,
próximo no'largo da Segiiiiila-1'.'ir.i. — K-lá Mlicrtò a
qualquer liorü. Pura infórmiiçües locar o teleplione
(560 Sul.

» ¦*—**¦ '-

ANNIVEUSAIIIOS

HNi FÚNEBRE
¦ ¦ ¦ ¦

MISSAS

iHlvtriliSJ
Bn,=lii-flil

Depois dc uma espera, que mais serviu
para avivar a curiosidade c para aguçar o

appetitc, apparcccm
0s terríveis, os sensacionaes, os

malditos

VAMPIROS
Em um dos mais bcllos episódios; em um
dos capítulos mais interessantes—Oitava

c nona séries

0 homem dos venenos
'i/riumpho completo da fascinante e sc-

duetora

^^^^^^\

O festival de Walter Grani
li' o primeiro artista da ciíTRpffnf-W v.a

runtlta-Scoguumiglio, ora no llcpulilica, Wal-
ler Grunt, que hoje faz sua festa com a"liva", cm que elle tem uma das melhores
edições de Octavio riaubert. O theatro da
avenida Gomes Freire sem duvida regorgita-
rã. Walter Graut, embora seja esta a pri-
meira vez que nos visita, conquistou o nosso
publico com a sua arte intelligente e natu-
ral, pouco eolimuin nos artistas de opereta,
principalmente os galãs, nas mais das vezes
possuidores apenas de um fio dc voz...
O espectaculo de hoje no Carlos Gomes

Os adores José Moraes e Augusto Costa, da
companhia porlugueza tle revistas, ora no
Carlos (iomes, fazem hoje ali seu beneficio.
O espectaculo; completo, será cm homenagem
ao sport náutico em geral c aos reservistas
navaes, em especial. O progranima constará
ilas representações da peça burlesca "Não
apertem a lurraclia" c da revista "No paiz
do sol".
A cslréa dc amanliã no Palace

lislá marcada para amanliã a cslréa no Pa-
lace Thcatrc de miss Evita linireb, que nos
promcltc dar uma curta série de espcelaculos
eom programmas sensaciohocs de hypnotisino,
magia, prcslidigitíição, somnaiiiliulismo, etc.
Os espCcIaeulos dessa actriz .serão completos
c a preços populares.
"A duqueza do Bal Tabarln", no Recreio

Promcltc alcançar suecesso a edição por-
lugucza da festejada opereta dc LcOn Uard
"A duqueza do Uai Tabarin", a estrear depois
de amanliã, no Iteereio. A companhia Ale-
xaiulre Azevedo, aeereseida dos artistas can-
Iores Adriana Noronha c Sallcs Hibeiro, de-
verá dar-lhé uni bom desempenho. O maes-
tro Felippe Duarte, que fez também a or-
rheslraeão, eslá ensaiando os coros, compôs-
los dc homens c senhoras, os quae.s se acham
já bastante afinados. Os sccmirips da "Du-
queza do Bal Tabarin" estão sendo pintados
por .Tamc Silva.

Faz amanhã sua fcst.i no C',arlos Gomes
a actriz Medina do Souza.

Dá amanhã seu ultimo espectaculo cm
S. Paulo a companhia Adelino! Abranchçs,
que estreará sabbado próximo no Phenix,
desta capital.

—¦ Entrou hoje cm obras o Trianon, que
dtí.ve reabrir-se no principio do ms* vindou-
ro, completaincnle reformado e adaptado á
exploração de um "music-hall" elegante. ;Deve entrar cm ensaios por estes dias,
no lliealro Lyrico, a peça infantil de grande
espectaculo "O Cliiquinho do Ticò-Tico", ori-
ginal ile Domingo" de ('.astro IJopcs.

físpeçlaçulos para hoje : Picpublicíjj"Eva"; Cnrlos (iomes, "No paiz d'.i sol'1 c
-''Não apei-lem a tarracha"; S. Jcsé, "Dá cá
o pé".

¦ — ..¦.- —— uni | u-*ga^l | ii ii ¦¦¦ii

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

•m—m.
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II Professora VÈ,

Mi Navegante \|
II Çliaiifleui- II
II Camareiro II

l\ Telegrapliista Jã

üül
I 4t na mesma O \

/ peça em cinco »

| actos de assumpto policial 
"^^
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l

que será exhibida
=^AMANHA ^^

-NO-

PARISIENSE
que inaugurará o seu novo grande

salão
—«»'—

Descripção da peça amanhã no
«Jornal do Commercio».

1LLE. SViUSiDORA
E demais artistas da grande fabrica

GAUMONT

YAMPSRÕS^VAMPIROS
Só noODEON

Uma exoneração nos Cor-
reíos, em Minas

BI-l.I.O HOIUz-ONTE, 22 (Serviço especial
da A NOITE) — Foi exonerado do cargo de
agente dos Correios de Santa Luzia do Ilio

Tlieodolino Martins".das Velhas o Sr.
-t—««ÇM

—I» ¦tfia1^ i

O Sr. Morgan viaja para o
Chile

BUENOS AIRES, 22 (A. A.) — Partiu
paia ò Chile, pela Estrada dc Ferro Traus-
andina, devendo dali seguir para a Ame-
riça do Norle, o Sr. Edvvin Morgan, embai-
rxador dos Estados Unidos junto ao go-
Verno ilo Brasil.

ÓPTICA INGLEZA
Exame da vista grátis'por um óptico

inglez formado
Lente dc superior fabricação ingleza.
Últimos modelos dc óculos c pinec-nez.
As receitas dos Srs. oculislas são cx-

ecutadas scicntificamcníc com a máxima
precisão.

Concertos rápidos.
-*»-

il — LARGO DA CARIOCA — II
Ao lado do «Correio da Manhã»

La Poupée
As*emi)16a 100 (entre Aveniila c Carioca)

f LINDOS VESTIDOS para sonhorilas, alta novidade,
aesde 60S000. .„_.

ÉNÍCOVAÈS para baplisados, desdn 3o$0D0,
Vf*S'flDDS para sqnlioras, cm fiki, liiilio c cambraia-

-» m—m *•
pr-ROEr-SE a caderneta n. 511 da secção

tio (jepositos populares do Banco da Prpvin-
íia dó Rio Grande do Sul.

O Sr. Callorda 1° secretario
da legação uruguaya no

México
MONTEVIDEO, 22 (A. 

'A.) — Foi as-
signado honlcm o decreto nomeando o Dr.
Pedro Erasmo Callorda, ex-encarregado dc
negócios no Brasil, para desempenhar as
funeçoes de lo secretario da legação no 'Me-
xlco. O 

'joven diplomata, que acaba de che-
gar do Brasil, após longos serviços pres-
lados íis boas relações de ambos os pai-
zes, embora não tenha viagem marcada,
partirá ainda este anno, afim de assumir
o exercício do seu novo cargo.

Em poucas linhas
Por ter esbofeteado seu empregado .Toa-

quiiri Hoclia, foi hónteih preso José Lago,
proprietário da caàa dc pasto do largo de
Cascadura.Por estar viajando com um passe per-
tcnceiiíe ao 1° tenente do Exercito Manoel da
Silva foi apresentado íi policia do 23" distri-
elo, pelo agente da estação de Deodoro, o
ineuor Arlindo Francisco dá Fonseca.

O jornaleiro Liiidolpho Barbosa teve
uma questão com o seu dcsaffecto Juliano de
tal, vulgo " Ctuollio", que o aggrediu a pao,
no Realengo íi Estrada Real de Santa Cruz.
"Caolho" fugiu e íí. Assistência medicou o
Barbosa. . .RoubíU'amn'0 e por isso foi sc queixar a
policia .tofio Lourenco Goulart, morador a
avenida Io de Março, na Villa Marechal Hcr-
mes, e que se diz furtado num relógio e cor-
rente de ouro, com medalha cravejada de
brilhantes. A policia do 23° districto vae
procurar o ladrão...

¦ m—m -.——

Hesam-sc amanhã as .seguintes :
Almirante llaptista das Neves, ás 10 horas,

ria matriz da Candelária; Accacio Henrique.
ãs !), mi mesma; D. Maria da Gloria Maldo-
nado Brandão, ás S) 112, na mesma; Constan-
tino IV; dn Silva (Tino), ás 9 1|2, na egreja
de Nossa Senhora da Conceição o Boa Mor-
te; 1). Alcina Pereira da Costa, ás 9, na ma-
triz dc S. Joaquim; Alexandre dc Carvalho
Paes dc Andrade, ns 9 1|2, na egreja do Es-
pirilo Santo, no largo do Estacio; José Ma-
íiocl Francisco dc Souza, ás 9, na matriz do
Sagrado Coração de Jesus, á rua Benjamin
Constaiit; O. Thcrcza Pereira Sampaio Bra-
ga, ás 9 1|2. na egreja dc S. Friincisco de
Paula; D. Adelaide Gilnlíy, ás 10, na mes-
ma; Francisco Marcellino Pinto, ás 9, na
mesma; Cândido Ferreira Guimarães, as
9 112, na mesma; l). Maria Emilia Mana-
no de Campos, ás 9, na mesma; José",da
Silva Sardinha, ás 9. na mesma; Sabino An-
tonio de Carvalho, ás 9, na egreja do Bom
Jesus, á rua General Câmara; padre Luiz
Pinlo do Almeida, ás 8. na egreja dc Nossa
Senhora da Conceição, á mesma rua; O. .lu-
Beta Touret Barradas, ás 8 112, na matriz
dc SanfAnna; Constáiíça dc Souza Ferraz;
ás 9 na matriz da Gloria; Gastão Calmou o
Alcides Pinto de Moura, ás 9, na mesma;
D. I.ueinda da Silva Barbosa, ás 8 1!2, lia
matriz de Santo Antônio dos Pobres.

ENTERROS

Foram sepultados boje :
No cemitério dc S. Francisco Xavier : José,

filho de Vital Domingues Marques Pires, rua
24 de Maio II. 212; Sara Gomes, rua Barão dc
Petropolis li. 280; Abbas Calvig,, rua Senhor
dos Tassos ii. 201: asylnda Eüdoxia Iglesias
Mercedes, Asylo de S. Luiz'; Itosa, filha de Ma-
noel Alves Ribeiro Sobrinho, rua Thcodoro
da Silva n. 532; Maria Leal, rua I). Anua
Nery n. 191; Waldemar, filho dc José Ba-
plista Teixeira, rua Mariz c Barros n. 391;
Turibio Ferreira Chaves, rua Elcone dc Al-
incida n. OG; Hilda, filha dc Maria Gomes,
i-ua Moraes e Silva n. 8; Luiza Taveira, rua
Dr. Aristides Lobo ri'. 31; Octavio, filho dc
.Arlhur Froes da Cruz, rua Visconde de Ha-
¦riririily n. 104, casa I.

— No cemitério de S. João Baptista : Fran-
cisca da Silva Mello, rua Senador Vergueiro
|i. 137; Cecília, filha de Bcnedicta Maria da
Conceição, rua Ruy Barbosa n. 103; Álvaro,
filho dc. Arnaldo Pennafort, Alto da Villa
Rica n. 1; Maria, filha dc Manoel dos Santos,
;-ua Senador Oclaviano n. 10G; Maria Car-
mina, filha dc Damião Moreira Martins, rua
Piivsandu" n. 109, casa II; Jurema, filha de
Manoel Pedro Teixeira, ladeira de Santa The-
reza n. 33; Giselda, filha de Luiz C. Mendes,
rua Fernandes Guimarães n. 01, casa II; Oli-
via Ramos Seabra, rua Conselheiro Pereira
da Silva ri. 112, casa VIII; Antônio Pereira
Amorim, Beneficência Portugueza; Francisco
Gonçalves Bastos, necrotério da policia; Anua
da Soledade Henrique, idem. ,

No cemitério da Penitencia : Jorge Gui-
lhcrine dc Souza Arêas, Hospital Nacional de
Alienados.

No cemitério do Carmo : o negociante
José Antônio de Serpa Monteiro, rua Carnei-
ro dc Campos n. 39.

No cemitério de S. Francisco dc Paula:
.Euscbio Fernandes da Silva Vianna, rua Con-
sclhcii-o Pereira Franco ri. 100.

Serão inluimados amanhã :
No cemitério d S. Francisco Xavir : Ma-

riano da Silva Trigo, saindo o corpo, ás 9
horas, da rua Coronel Figueira dc Mello
n. 1G0.

No cemitério de. S. João Baptisla : José
Maria Carlos Ladisman, saindo o enterro ás
13 horas, do morro da Villa Rica s|n.

j m—m ¦
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Broncliites, Ilonipii-
dão, Asthmn, e lu-
bcrculose pulmonar.

Da -Eíi-isrESTO souza PrimeirodeMarço M
¦—-i ¦**•**» ¦

Fazem annos amanhã:'
Os Srs. Dr. Atalibu Corrêa Dutra, escrivão

da íl" Vara Civel; Dr. Joaquim Pinto Porlella,
clinico nesta capilal: pior. Pinheiro Guinia-
râes, Dr. João Lyra Tavares, Dr. Alfredo Lo-
pes dc Moraes. Carlos Berilo llarbosa Serzc-
dello, Mine. Nair de Azeredo Teixeira, Mine.
Alfredo Osório dc Faria Alvim.

--Fazem annos hoje:
Os Srs. Ascendido Chrlsto, major Salalhicl

de Carvalho, Alfredo Mariano de Oliveira, lllll-
jor Luiz Celso de Almeida Nobre, Dr. Ililde-'brando 

de Carvalho. '
—Faz annos hoje Mlle. Maria (.moinar de

Carvalho, filho do nosso estimado conipaiihei-
ro de reducção Cuslellar dc Carvalho.

—Passa hoje o anniversario natalicio de
Mlle. Nair Soares, filha da Exma. viuva dona
Dalila Soares. A' aniiiversarianle, que lerini-
nn seus exames do 2" nnno da Escola Normal,
com npprovação distineta, farão suas aniigui-
ilhas, eollegas e pessoas das relações de sua
Eximi, família carinhosa manifestação (lc
grande estima. '

—Festeja hoje o seu anniversario natalicio o
nosso estimado cr.inpaiilieiro de reducção Car-
los de Oliveira Vianna. .

—Por niolivo de seu anniversario nalalieio
tem recebido hoje muitos cumprimentos o Sr.
Dr. Alberto dc Queiroz, nosso collcga da ' A
Noticia". ... «rr—Fez annos Iiontcm o Sr. capitão Affonso
do Desterro Porlo.

—Fez annos hontem o menino Hélio, tilho
do Sr. Joaquim Alves Martins, do "Diário Of-
ficial".
FESTAS

A festa do byceu
O concurso dos car'<ca-

(jristas
Rcnjisa-sc amanliã, ás 20 c meia lior.U

no novo salão de fcslas do Lyccu dc Artes
c Officios, o festival cin homenagem ao
sexagesimo anniversario da fundação deste
estabelecimento dc ensino, com um program-
ma attralicnte, liteiario-iuusical.

Esla soícmnidádc terá o concurso dos
caricaluristas Calixto, Raul, Luiz Peixoto,
1-ritz, Néinczio; Romano e Nery, sendo fran-
qiicada á noite, exclusivamente para cs con-
vidados á festa do Lyccu, a visita ao pri-
ineiro «salon» dos Humoristas.

SECÇÃO INEDlTORlAL

Pela passagem de seu anniversario nalalieio,
boje. o Sr. Manoel Brandão, negociante nesta
pràca, offerece aos scus amigos uma reunião
intima.
VIAJANTES

Chegou hontem da Europa o Sr. Augusto
Pressan, chefe da casa Brcssan, desla praça,
em companhia de sua Exma. esposa.
MISSAS

A turma de guardas-marinlia dc 1891, com-
memorando o seu 25° anniversario de forma-
liira, manda celebrar amanhã, ás 9 1|2 horas,
nu matriz da Candelária, missas em siiffrngio
dos eollegas fallecidos.

—• «*l»**» ¦

BHEVEMEME

O ponto chie de reunião da elite carioca

Gcnero leve do theatro moderno
•-»-**»-

O almoço na Escola Riva-
davia Corrêa

Por haver adoecido na manhã de hoje, o
Dr. Álvaro Baptista, transferiu para quando
se aiinunciar o almoço que sc devia rca-
lisar hoje também ria Escola Rivadavia Cor-
rêa.

CASA STAMÍ*"
Avisa qnc. recebeu noviilniles

cm calçados linos
nrligo.s pnra 1'ootlinll,

Lawn Tennis c Bniilijiíjrie Mar
URUGUAY^

BHUM

MISTINGUETT!
AMANHÃ

No novo grande salão do
51* e.r isien s ©

Vide o horário amanhã
•m—r

QUEM PERDEU?
No balcão da casa Lopes Fernan*!*4, á rua

do Ouvidor, esquina da da Quitanria, foi es-
quecida uma photographia, qile sc acha nos-
ta redacção, A disposição dc quem a esque-
eeu ali.

Um horrível desastre
Morreu esta madrugada na Santa Casa

de Misericórdia, o fiscal da Light Francisco
Bastos, que hontem, conforme noticiámos,
ficou com as pernas esmagadas debaixo tle
um bonde de Ipanema, na praia dc Bo-
tafogo.

O cadáver foi removido para o necro-
terio da policia, de onde, depois de ne-
crqpsiado, foi dado á sepultura. O infeliz,
que morreu quando em trabalho, 'deixa viu-
va c tres filhos, dos quaes era o unico
arrimp.

Seis orphãos de pae e mãe
Quantia publicada .
A. B. P. R. . . .

5658200
5$000

Total 5708200
¦m—>-

Amanhã, suceulenta feijoada
fSTA Casa Assembléa, restaurante de primei-

ra ordem, tem diariamente o mais variado
"menu" e os melhores vinhos. Hua da Assem»
bléa. 79. Proprietário Oltomar Mollcr.

I m—m *
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DORMIR

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

Drs.Leal Júnior e Leal Neôo
Especialistas «m doenças dos olhos, quviQ
nnri-! o larganta.- ConitUUs Ai lMt*-j)
lembléà O, íí*

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

e na secção de ROUPASVFEITAS, grandes SALDOS de camisas, ceroulas,
pyjamas, roupinhas dc creanças, roupas para homens, collarinhos c chapéos,
meicadorins todas de PRIMEIRA QUALIDADE que vendemos por preços
baratissimos.

Para os pobres da
Irmã Paula

Recebemos do Sr. Ardelino dc Oliveira, por
ordem do Sr. major Antônio Augusto tle
Souza Paraizo, a quantia dc cinco mil reis
para os pobres da irmã Paula, a cuja dispo-
sição fica essa importância.
____^ ¦ m—m >

USAR
um fogão «Berta» & ter uma cozinha assea-
da. 141 Uruguayana.

«mt»

I^^AU CARN A VAl^ WKà VENIStf^
Ru^^vi4or» 136

Ipamery, em S. Paulo, tem
um novo jornal

IPAMERY, 22 (Serviço especial da A NOITE)
— Foi distribuído honlcm o primeiro nume-
ro do "O Indicador,"; redigido pelo Sr. José
Silveira Brazão. E' o segundo jornal publi-
cado nesta cidade.

» <**»**¦ ¦
0*t*3. H. As-agão e A. Efloses

(do Instituto do Manguinhos)
Exames do sangue, escarro, ijriiia, vaccinas,

eto. RUA DO ROSÁRIO N, 184, t>r0Xllu0 •»
à Avenida. Tal. 4480 N.

Fugindo ao rapto, iemen ilo
a Cm ia

Ao envis de apanlinr na arena dn ini-
prensa a luva do desafio, que eu DE l-'lt()N-
TE ERGUIDA ntlrci-lhe á lace, desassom-
brada e corajosa menle, em liome de unia
classe i-ileira, o Sr. .1. 11. Slat'1'a preferiu
apanhar iiovaincntc a mnscarii dn hypocri-
siu, nlrnvés da qual conliniia a ditar a seus
fâmulos as pérfidas e mentirosas niofiiia--
que filtradas apparcccm nas entrelinhas do:l
pomposos reclames dn sua colossal cm-
presa.

Não teve a coragem de terçar armas com
o humilde rhbiscadòi' destas linhas, porque
sentiu desde logo que o braço que o repla-
v» com firmeza empunhava o gl.idio da ver-
dade, que, brandido com vehenu-iuia. iria
destruir por completo lodo o castcllo de
mentiras c "chanlages", onde sempre sc
aquartelarão as forças do seu prestigio
comlncrcinl. ¦**«.

Gostando sempre de ver seu nome citam-
pado em letras redondas na imprensa, o Sr,
.1. 11. Staffa não perde vasa para tal o con-
seguir, muito embora com estes gestos, do
vòidiKic, manejados pela sua pouca cultura,
venha compromctler os interesses dc tercei-
ros e, quiçá, os seus pro pi os.

E somente por vaidade, tola se compre-
hende que o famoso iliclailor da cineinato-
giaphia lenha proferido os conceitos absur-
dos sobre a lei, não menos absurda, volíidii
c winCcionada pelo governo municipal desta
cidade. ^ .

.lá não era a primeira vr - que o Sr. .7.
11. Staffa vinha applnudir actos que preju-
dieavani sobremodo o coinmercio que cx-
piora, sendo preciso, portanto, que um pro-
leslo, menos platônico que os anterionnciito
feitos, fosse levantado conlra esle seu gesto
de bajulamento aos autores da lei draconia-
na, ou, melhor, da sentença de morte vo-
tada á cincmatograpliia no lírasil.

A liga dc resistência contra os seus golpes
dc- audácia, formada pelos importadores de
"fil.ms", foi recebida pelo Sr. Sl.iíl.i co no
uma pilhéria de pouca importância c de ila-
ração ephemcra.

Quando, porém, viu (|uc se tratava dc um
convênio firmado por homens de bem e uno
não recuariam assim tão facilmente, o Sr.
Staffa resolveu correr a S. Paulo, onde con-
lava alguns amigos e frcgiiezcs, afim de so-
licitar-lhes o seu apoio, pois que, dizia elle,
eslava sendo viclima de um "li-ust", o ler-
rivel polvo comniercial, que cm breve cs-
tenderia os seus tentáculos a todos os ei-
ncmntographislas, esmaganilo-os no emma-
rahbado das malhas dc absurdas impo-
sições.

Levando esla noticia aquclles que desço-
iiheciam a origem da união dos importado-
res, era natural que elle livesse conseguido,
o apoio de alguns cinçniàlographistns da-'
quelle grande Estado, apoio esle que lhe foi
negado* logo após por quas.i todos quantos
subscreveram o celebre manifesto, e isto
logo que a verdade dos fados foi ampla-
mente divulgada.

Sim, porque a idéa do "Irust" armado
contra os pequenos cxhibiiiorcs só pódé ser
lomada como fantasia de. um cerebre doentio.

Não houve pressão nem imposição de es-
pecic alguma conlra os ciricinatograpliislus
que fosse ferir ou prejudicar os seus inlc-
resses.

Apenas ás diversas companhias não con-
vem que os seus "1'ilms" sejam exhibidoü
juntamente com os "films." ila ompre.in
Slaffa*, e por isso não alugam a sua pro.ln-
cção a quem preferir a dn Única Empresa
Cinematographica da America do Sul ma*
islo sem imposições c sim livremente, pois
não se pôde compi-elieniler o coinmercio n
não ser num meio saturado de liberdade.

No coinmercio dc "films" não deixou, por-
tanto, nunca de haver a liberdade dc esc;;-
lha; o que ha é a dilTercnça palpável du
producção, ficando os exhibidores com o di-
reito que lhes é assegurado de darem prc-
fereiicia a esta ou áquella producção.

Mais uma vez o fogo de artificio que ella
fez queimar não surtiu o cffeilo desejado,
c o celebre manifesto publicado em S. Paulo,
no jornal "A Capital", c IrOnscripto na .V
NOITE desta cidade, ficou sem cffeilo, pois
os que o subscreveram aterrorisoilos pelo
fantasma do "Irust", assim que reflecliKim,
vieram formar nas fileiras conlra o fumo o
dictador.

Hoje o Sr. Slaffa vê-se repeli ido por lo-
dos os cineinalograpliislas (com raras ex-
cepções), hão tendo adeantado cm absoluto
as pérfidas mentiras dns suas reclames, nas
ffuaes elle se diz viclima dos seus concor-
rentes, sendo, entretanto, sabido que em to-
dos os lempos foi elle o maior algoz da
classe a que pertence.

Acha que não é licita a campanha contra'
elle levantada; csqueccndo-sc, entretanto, do
que o mesmo processo elle já lem procurado
pôr em pratica contra outros concorrentes
e eom intuitos menos alevanlados c nobres
do que os do easo actual.

O dictador (como elle mesmo se chama)'
queria matar a concorrência e os clnemalo-
graphislas cm geral c não quer sentir agora
os effeilos de uma resistência justificada'.

Naturalmcnle, nn grandeza dos seus sn-
nlios dc grande senhor, julgava que lodoá
deviam morrer como òütr'òi'a nos circos rò-
manos morriam as viclimas da prepotencií
C da anllpatbia de Nero, dizendo :

SALVE I IMPERADOR ! OS QUE VÃO
MORRER TE SAÜDAM, C.ESAR PODEROSO l

Üosè Alues Ncll>.

-'••üt.
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mm DOS l 100 BRASIL
SOGIIÍOADR DE SEOimOl» HjjTUOI SODnii A VIDA, TJÍlUlESTniiS

li .»,''»!'' I IAlOa
nnuTonio da ninuoroim, imÍCWh po comuxiio risca

Buhmeo o Ikmonilrneilo da Receita c üè/Mnn, relativas ao 19» ptrlodosocial. uiinmntuuQi em ammblca tierul onliiuuUt de 17 m QU*Uihio de mm.
RELATÓRIO

ir», mutuários i
Tenho a niitlsfnvuo ilo comniii-

nicnr-vo» «iu»- conliiiiiá mi ci\-
Mvuli- proípciiiliulo «• íiicoiíciimiii
fjrijiesa a situação d',1 Xanitu.
Uva.

Ulll unlco fnclo comprovaria
plonnineiitü cita iitscrcito. li'
estai

l-M.i innlliciiiallcanu-nte fixado
em réis 18,08410110^772 a soiiiina
iirCelsn para que a Sociedade ia-
tisfnva Iodos os iciis eomprontli-
mis. us (pinos — releva necen-
luar, — nilu soo e.xiiiivcls tle mo-
liiciitu, ma» lím vencimento cs-
puçndo a IouiíIiiiiuo. Silo ns rc-
servas tccliiilcns.

1'nls Ik-iiiI puni fnzi-r fiuv a
tm-s compromissos, im valor nln-
liai dc 13.9l)4t020$773. dltipõo pre-
stiiU-int-iiii- A Eqiiiiulivu dc ríls
10.0il5:0'J5801B, (jtier dizer dc Im-
porlnncln superior ein l.tiiiO:iitnii>

~"A 
tVÒnfl 9** Quarta-feira, aa ^p «Novembro dc <9il

mmw, nm

Sò no desempenho do suas olirJ-li.ivôi". coiilrnlunei, sustou A Eqid-
Uillv», du I dc Julho du 11115 a

St» ile JUUÜO de 10111,...,
9.04110809421.

Destn sonimii, V20:890Í800 em-
liri-Kitriim-c um puifutnciilo do si-
nistroN, cnnccllniiilo-se lt.'l apoll-
ves no llrasil e 21 em Hcspanha.

I.ltpililncõis em vida, sorteios
Irlmcstrncii, rest(nto de apólices,
cauções, cxíkIiuui o dcsvmliolso
dc ü.ail.-IStWil.

A adilicflo dus duas pnrcvllas:
Sinistros  7-0:8H0#8UO
I.itpiitlavtées, sor.

Ivios, etc - 2.21l:18ii.«ii!il

u nocessnrln paru sulvcr (pines-
quer rc- poniiiullldadcs,

Discriminam-se du seguinte
maneira as verbas desse putrl-
muniu:

I". — Iinniovcis, silus, ipuisi na
Iniiilldiidi-. iicstn capital, c cuja
jlcslgiinojto enconlrarois cm iinne-
iu. 8.tlÜ5i005$32Õ, dos tpiacs
p.828!703$900 ndipilrídoi jior
juiiii;

2." — 7.KM) apólices dn divida
publico (7.510 compradas nu mi-
nha gustAo] o (Jllc pnr si só im-
porta .'>(> "1" dns reservas tcchni-
cn:.;

3o. — G0i1i7í)n832U empregados
em sólidos empréstimos hypotlic-
cnrlos j•l\ — I.504il9ü§723 empresta-
dos nos iiiuliinrlos, sob caução
dus próprias apólices dc seguro,

.')•. - 2.118:9378011 com ban-

perfaz os 2.!ltl:08lií12l

Destes 2.94110888421, gastos pelo
A Eqtiilatinu vm um anno, nfórn
as despesas geraes, entregaram-se
a segurados vivos (sorteios, res-
gutes c lii|uid.'n'uis)
2.211:18iiii|l2l. Coiisegitliitciiiciite'
receberam os segurados vivus
mnis de- I8(i:ii(i<i-í pur mez, mnis
dc (1:000*000 pur dln.

Mis, pura clareza, o quadro dus
suiiiiiius fornecidas nos segurados
vivos:

em

queiros,
Sommndns as cimo pnrccllas,

lemos:
Apólices dn divi-

du publica"..-.. 7.80O:Ò0O$0Ò0
Iiiiinoveis 3.G05:89â8329
llypollioeas 110(1:795^320
Causôes 1.50-1:1908723
üttncos 2.118(937^044

15,Ü35:G25$01G

Durnnte o anno social, cnibol-
fou A Eqnilaliva 98-1:3528050. só
dc juros, aluguei.s e- commissões.

Montaram as suas despesas gc-
racs a 791:2118283, menores <|iie'
as dn exercício anterior
(801:8518990); que- jú nisto fòru
mais econômico que- o precedente.

Significam eslt-s algarismos que-,
unicamente e-oin n receita du seu
patrimônio, sem recorrer ú con-
iribuiçân de- prêmios, sc saldaram
com superávit, as despesas geraes.

Convém recordar que ns despe-
sus geraes coniprolicndçm venci-
mentos de numerosos fuhcciona-
rios; alugueis e dispciulios de cs-
eriptorios dus agencias nos Esla-
dos, desde o Alto Amazonas ate o
llio Orando do Sul c cm todo o
Reino de Hespanha; larga propa-
liando nos dous paizes; honorários
lln Direciona, médicos e do Coii-
selho Fiscal; despesas de correio,
tclegrapho c teicpiione; finnliiicn-
le, os cadu vez mnis vexatórios
Impostos municipaes, estaduaes c
federaes.

Eqüivaleram as despesas geraes
.a l.V'!" dli receita geral, ahran-"'griiiln us prêmios (5.241:4428782).

A juro de ã"l", os 984:3528950
du rçniln do patrimônio cor-
respondem a um capital de
119.087:0f)!)í-:000.

Orçadas as rcservr.s teclmicas
cm riia 13.994:0208772, o capital
«le 19.!i87:059$000 as excede cm..
6.093:0388228. **

Liquidações
vida 

Sorlcios trlnics-
traes

Ilcsgalc dc npoli
ces 

Cauções 

Total 

708:7298100

3G():000?000

155:3288838
920:928*083

2.211:1808021

IfittltipifÉií
ClttlMnhli tiLltirlfl NMlIMM

<• Iram
Rxtraccõcs publicas; sob a flscall*
iiiçlo do governo federal, As i \\i •
aos subbados As 3 horas; a ruaViscomlo de Ituboruhy o, it

AMANHA
340 — ar

Wirtio dlnriilM • jUiicJtinU dõ âo Ido Drtte I

T_^ ^mMM*9^m*Mm*m-Um^***È***m*9***m*m**********jm*9*****************__iM*********
***%H • 1 1 - 1

Zoiilooo
Por 1SG00, cin meios

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

300— 3«5i

W1S, BLUSAS fi
TES1DS

__jÕ8IUMB8
WMW, paruconfecção
desde ,..,

1 , 8AU8 de linha brarde llngcrie c sortinUni

de liiiljo
senhoras,

Omito perfeita,
 708(10(1
iico e blusas

._. .. uo incoinpu-
favcl a preços de verdadeiro recla».
me.

GOLLAS dc nanzoiick fi-
no, mais dc 80 modelos,.
desde o preço dc..,.,.... ífOiT»

1 00:0001000
Por 8S000, em dccmios

Os pedidos dc bilhetes do inte-
rior devem ser iiconipuiihndtis dc
mais 000 réis para o porte do Cor-
reio e dirigidos nos agentes gemes
Naznrctli & (.'., rua do Ouvidor
11. 94. caixa 11. 817. Teleg. I.tlS-
Vl-X e- na casa 1-'. Ouimarães, Ho-
surio, 71, esquina do beco dns Cnn-
ccllas, caixa do Correio 11. 1.273.

Sem embargo dc luo conside-
níveis ônus, em circumslnncinn
financeiras c ecunomiens ainda
notoriamente prccnrliis, no paiz,
A Equilalivu, dentro dc doze me-
zcs:

a) Ivmprcslou n cxtrnnhos c n
seus mutuários, com juros muito
módicos, réis 1.003:054810(1;

li) Augmentou o seu pntrimo-
nio cm réis 1.10ü:l(i.'l>'uM, assim
divididos:

DINHEIRO

Compra ile npoli-
ces dn Divida
Publica 

Compra ile ininni-
eeis e melhora-
mentos •

1.017:5128984

88:0508404

A ei
dispei

oquenein destes algarismos
isa ciicarecimento.

Seriam suffieienles ns dados
ifxpostos liara pnlcntear os pro-
liçuos esforços dn administração.

Cube o mérito delles, riflo lauto
•J minha indefesa hon vontade,
romo ao inestimável concurso dc
.ir.eus amigos e collegas de Dirc-
floria, Dr. A. A. de Azevedo So-
liré o Carlos Pereira Leal.

Apresento-lhes cordiaes applau-¦5os e agradecimentos, extensivos
io Conselho Fiscal, no Gerente Sr.
f.uiz Loureiro, ao Director do De-
parlamento dc Agencias, Com-
mentlador Eugênio da Silva llor-
ges, (|ue volla a inspeecionar a fi-
liai de Hespanha.

Deixo de mencionar outros fun-
Ccionnrios porque justo fora lal-
ivez incluir todos.

Suo dignos igualmente de elo-
gio e reconhecimento os Srs
agentes.

Desde que começou a funecio-
iiar ate agora, tom A Eqnilaliva
ílesponiiiiido nada menos de..
23.270:3098021, assim distribui-
dos:
Sinistros dL. vida.. 9.909:8298304
Sinistros terrestres

e maritimos 3.009:3298340
Apólices sorteadas 4.550:8098500
Apólices resgatadas 5.080:2818471

1.100:1038388

Do cxpcndldo (e oulras infor-
mações scr-vos-ão, do melhor
grado, miiiislruilus) concliie-sc
ipic suo auspiciosos, lisonjeiros.
se não brilhantes, os elementos
de umu sociedade que, quando
justamente sc queixam de máos
negócios:

I. Empresta mais dc
1.000:0008 perfeitamente ganiu-
tidos;

II. Atltlita a seu Activo cerca
de 100:0008 cm bens de rniz;

III. Compra tilulos do Estado
no valor de mais de mil contos
de réis;

IV. Vê notavelmente necresci-
dos o.s lucros dc seu patrimônio
c a sun receita de prêmios, quer
no Brasil, quer cm Hcspanha;

V. Aiigmenta, cm grande esca-
In, apezar de recusar inuilos, a
protlticçno dc novos seguros
(2.400:8000 acima do anno an-
terior, que, por seu turno, jú .,u-
perarn o antecedente em
1.000:0008; 00 °1° a mnis, com-
punido o presente exercício com
o dc 1913-14);

VI. Barateia o preço de agen-
ciumento, reduz a caducidade dor,
contratos; consegue numerosas rc-
validações incrementando, em sum-
mn, com reslrielos encargos, os
capitães em vigor;

VII; Apura, sobra, occorrcnilo
a despesas geraes só com a rc-
ceilit ordinária do patrimônio, o
que, aliás, acontece desde 1914;

VIII. Verifica o florescimento
da filial de Hespanha, que, gra-
ças ao zelo do Sr. Eugênio ílor-
ges, e dos siih-Direelores, rcnlisn,
sob o terrível influxo da confia-
graçno, mais negócios do que no
tempo da paz, nffirmando assim
no Velho Mundo o credito dc
uma instituição brasileira.

Eiiiprcs(a-sc sobre Jóias,roupas, fazendas, moines,
pianos, moveis 6 tudo

cjttc represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TliLlilMlÕNifl^im NOItTE

¦*-_¦ .'-v •• *mm**%m*m

(Aberto dns 7 liorns d»
nuiiiiin ;Ls 7 dn noite)

J. LIBERAL k C.

LOMBEH6HS
São expedidas com o

LI

LOTERIA
DR

3. PAULO
•MBMrf,

Diranlld» pelo governo do
Eatido -f

Sexta-ieira, corrente

2o:oooSooo
Por i$8oo

Bilhetes a venda cm
as casis lotericas.

todas

lEXTEtWATB H U Wl
Fundado em 1908

Cursos de Preparatórios e Cursos Inter-
medlarlo e Primário

DIURNO I NÒC
nte — Dr

NOCTURNO

Agradável ao pnlndur, não iriiia os iiílòitlnos, não tem dieta noin priva as crean-
ças do seus hohi(osO \EriMliUCO PIÍIIIiSTItELI.0 ú Inxalivo o o 1011 Uí0 A dc clfeilo seguro lauto

pnrauí croancas c-omo parn ou adultos. Vidro, :)$tl0ü. Itomc(lo-io polo Correio um
yjilro por 4S9UO; seis vidros, pur J8SWI0, o doze uMius, por 3ú$009.

Vcmic-sc n;>A GARRAFA GRANDE
Rua Üruguavana, 06-Perestrello & Filho

SOLIDO PRÉDIO
il rua tia Quitanda n° 71 sení
vendido ao melhor preço, por
alvará de juizo, amanhã ás 14
horas (2 horas da tarde) ás
portas do mesmo, pelo leiloei-
ro A. dc Pinho.

GAFE' SANTA RITA

^_8a_P'W<"_^<S—IW

Ilua do Aeic n. 81. Teiepliúiic 1404 Norte
e rua Marechal Floriano, 22. Tcleplione
1.218 Norte.

-CAMPESTRE-
Ourives 37. Tel. 3.666 Norte

AMANHÃ AO ALMOÇO:
Colossal co/.ido.
Riihada com agrião.
Ovas de tainha á brasileira.
Arroz dc forno cm canoa.

AO JANTAR:
Leilão á brasileira.
Sardinhas de caldeirada.
Camarões torrados.
Ovas fritas.
Além dos pratos do din, o

menu é variadissinio.
Todos os dias ostras cruas,
canja c papas.

Boas pcixadas e bacalhoadas.
Preços do costumo

CASA URICH
ssxsssssssBsas i~_j

41, Rua Sete de Setembro, 41
Tem sempre salames, nioiladclhis, lin-

Ruas deliuuadas e todos os friná de liar-
haccná c Petropolis, das melhores qua-liiliiiles.

Saborosos almoços, jantarei c ceia'
feitas pela cozinheira viciuicnsc. Todas
as lerens, i|iiihli|3 é shlibjulos, o ccleJirfliSlrudcl dc ina.ãs», es|ioeIiilída«Ie vien
nensò. Gliopp da llialinia a o00
lé-is.

Nâoseülnâaml
Com os preparados para \

pelle. UiciiiiòaPBHOI.INA KS.M.iL-
IR, unico uno itihjiiiri! c coiiícmu
a bellcza du cutli. Approvado pi-lo
Instituto dc llelle/a de Paris o pie-
iniiiilo pela Bxpoiiçüo do Milaiio. Pre-
¦;o :i$oiio.

Hncoiitrn-io ii venda cm Indns as
pe-rluiiiiiiias çmii c cm S. Paulo.
T>TH? '. "7 SETBMBKO IOO

Oorpo dooente — Dr. Afllberto Xavier,
Or. Antônio Lolto, Dr. Podro do Couto, Dr. Poranhco
di Silva oDr. Mondoo do Aguiar, do Podro II; Dr.
Ennoo do Souio, da Cooolo Polytoohnloa; Dr. Antônio
F. de Abreu, Dologodo Gorai na Brasil da Aoioolnelo
Polytoohnloa Pranooza; Or. Paulo Diamantino Lopes,
ongonholro olvll; Or. Joio da Volgo, ox-lont0 do
Qymnoolo Amoiononoo; Profonoroo: Ruy do Vai-
eoneollooRolo,Amorloonodo Brasil, Alborto Mooroo
Or. Quotavo do Roíendo.O oeorotarlo: A. Americano
de Brasil. A proprietária, Analla Maurell da Silva.

Aulas praticas de Physica, Chimica e Historia Natural
- RUA SETE DE SETEMBRO, 170 -

TEL. 2.025 CENTRAL

Vendem-se
Jóias 11 preços bnratissinios : oa

rua Gonçalves Oias 37

Joalheria Valentim
Toiephono li, i*!)! — Central

H£

Etimtindo LJricii.ex-socio d;i
Casa Assembléa

RHEUMATISMO
dc qualquer natureza e
doréB em fleralr-KflEU-MA TINA, de Adolpho Vás-
concellps. - 27, rua da
Quitanda.¦m^utfaniBB

Compna-se
quali|iioi' qiinnliilado de jóias velhas

com ou sem pe.lras, de qualquer valor o
cautelas do uMonle de ãoccbrrot; paga-so
hem, nu rua Coiii;alvcs Dias n. 31.

Joalheria Valentim
Telephone 004 Cential

Total 23.276:309Ç621

Conserve suas roupas
LIMPAS

BENZINA TITUS
Sem rival para tirar as manchas
dos vestidos, tapeies, sedas, luvas,
etc. Vende-se em Iodas as phar-ma-ias J$(K)0 o vidro.

BETEILLE & COMP.
Af(*!iilcs

Caixa do Correio 1907

Vulcaníte para câmara de ar e
• pnèumatico

1 kilo  12SO-0
5 kilos  -II $000

50 kilos a.  10$0U0
Manufactnra nacioiui) do ailefaetos do

liorraclia. Iluá do I.avradio, 70 a 74 —
Telephone Central 5.307.

Po ile arroz DORA
Medicinal, ailhcreiue c per-

íumaiip. Lata 2.1iopo.
Perfumaria Criando Rangel

Leitura Portugueza
Apiciiitpc a ler em 30 Ijçõcs (domeia hora) pela arlo maiaviliio.-a do

griinde poeta lyrico João lln Deus.
Vuiiliiilc e iifcinoiia, e todos aprendem

cm 30 lições, homens, seiiluiras e cre-
auras. Explicadores: Sanlos 'Braga 

e Vio-
leia Ilraga.

—^-S. .I0SL' 30, 2-andar

(ILLEÜR
—ris

faz-se qualquer postiço de
arlo com ciihcllos caidos
Penteado no salão
(Municure)— Traia-

ineiilo ilas unhas
Mássiigòiis vihrnto-

rias, iippllciiçüo
Tintfiia em cnlicça
Lavagens de ciihcíja

a 

3Ç00O

3?0ÚO

2S000
20$0Uü

2SU0O
Pcrfiiinorias li nas pelos nie-

Ihorcs preçosSalão cxclusivaiupntc paia
senhoras Casa A NOIVA,iiii
rua Itoilrlgo .Silva 3ií, antiga
Ourives, entro Assemhléa e
Sele do Setembro. Tcleplione

1.027, Cçnlrnl

***' '' ;***—****— ¦¦,-.,-----¦¦ ¦. -.—^.,.„, , ,. i——____—^

MEDICINA DE PARIS

Pílulas e Xarope
LANCARD

& o Etiqutta.tW-Jí^ã1****. £—y^^y Assignaiun a £t/t7i/eta^£^pEM

fetwLt/fi* * i*'fc*~n"'ThWlMi iiiiiiiin li lífi^^^nMMl iTl «VnB

*-

oouujg oi_ upiüiiAV ¦? oiuixo.ij

66 'OÜSUÍ313S 3(3 313S VOS
SOOIQOIAI SOÕ3*bl«d

• ti ¦Min .

Vctulpi as vossas jóias a
Teixeira Sc C., que pagam o
maior preço por jóias, btilhan-
tes, ouro, pr;tta, platina e
moedas. í

OUVIDOR, 93

DELICIOSA BEBIDA

**weJf 9 £/ ^

Assisicm-mc, pois, motivos ite
animação c contentamento, por-('liiiinlo, mercê dc Deus, mc at-
testa a consciência que, em meio
dc graves difficuldadcs, tenho,
com vantagem parn A Equilativa,
cumprido o meu dever.

Rio de Janeiro, 16 dc sclemliro
do 191G. — Conde de. Affonso Cel-
io, Presidente.

Mi ~"*~¦""——¦**--*«--""«r,J--»«J^.vJ--B—j

Ciiuiile Liihoraloiio

Matriz: rua Senador Eusobiò h- Nielhoroy. Preços: 3a ou "
endn vidro. Pelo Correio
veiulo-se o excedenlo em se

********-9-****-*****^m*mm»***mm***m___UV___i _________FATHIA
l'liiírmacia llohiocopathica de

LAGO & COMP.
o n, 53 — llio. i-Tlial: rua da Conceição n. 20ia (lymiiamisiiçào. 500 réis; 1» ou 2» IS000

para qualquer logar, mais 3o0 réis por vidro, devol-nos.

gr^-B^-CT'"'__tma_!^ APOSSO. I

oyULff :lfpKmAL
O Curso Normal de Preparatórios, o de. maiorc o de mais notável corpo docente da capital, com

„_«,,., M.m l(je> micia actualmenie o CURSO ES-PEÇIAL Püm A E. NORMAL, a mensaüdades^fe-duzidissunas e a cargo de distineta directora e completamente
curso dc rapazes. — Uruguayana 39,

de 14 ás 19.

freqüência
a costumada seriedade

independente do
I* andas». — Informações

"0 Unguento Santo Brasílíens
Cura: Feridas, chagas, uiceras, frieira

cie. Peçam «Unguento Santo Brasil
íe». Fabrica: Pliarmacia S. Jo;
ltua Marjchal ITuriáno Pi

icn-
[iiim, á

xoto.,/i. 173
RJO

Petísqueiias á portugueza
Filial da cosa Barrocas. Tel. 3.072 Norte
105, rua do Rosário, 105, entre Quitanda

o Avenida
Casa matriz tolcpliono l.í!55 Norte.

181, rua do llospicio, 181, (canto da rua
da Conceição.)

AMANHÃ AO ALMOÇO :
Salada de pescada.
Feijoada oni canoa.
Língua llio Grande com batatas.

AO JANTAR:
Sopa purê á Ia conde.
Frango au malelotc.
Perua de porco com farofa.
Pcixadas e bacalhoadas.
Todos os dias oslias frcscai, mexi-

lliões o caças.
Vinhos superiores.
Chopp da Hanseatica.

Manoel Fernandes Barrocas

Espumante, refrigerante, sem
álcool

Oran Bar e Rotisserie
PROGSESSf

Largo dc S. Francisco dc Paula, U
Tcleplione 3.81 i Nprlè

JOSK SIIGÜEIZ OOJSIJNGUÉS
.0 mais conftirln,yçl salão.
Primorosa eòziiihA,

.Menu
Amanhã

AQ ALMOÇO:
| Mayonnaisc de lagosta. Peixe a iutçlczn.
: Kspecial cozido au Progresse. tiugua

(Jo llio Grande com feijão. Repolho re-
cheado.

AO JANTAR:
Peixe á Prqvençal.
Curiio de porco com lalharim.

Bifes hraisés com legumes. Especialidade
em frios. Lóginiios paulistas.

Especial canjas o caias ás 22 horas peloIbgão Modelo. Rapidez e conforto
SUCCULENTA ÇABRAr^iBÃ

DENTISTA
A. Lopes J\'ibeiro, ciríirgião ilenlis-

ln peln Faculdade ile Medicina do llio
ile Janeiro, com longa prática. Traba-
lhos garantidos. Consultas diariamente.
Consultório", .-ua da Quitanda n. 48.

A Syphilis vencida por pouco di-
nheiro pelo novo proilucto

francez

MANCEOL
Soução estável, eslcrilisautc o
injcctavol do Ncosalvarsan, expc-
riincnlaila com suecesso nos lios-
pitacs S. Louis, Bcanjon e o.ulros

do Paris e Buenos Aiics

í.í 'PHIiO opjpuiio oajinaaBiu.inipl np oç.Yioitp n ipis 'opii|ii;i|ui|
|l'0ssad jod o|.iii|iMiii|e| a epiiui.iinpl op o.'hu,k OSOipj.lili/;)•iMiiaiiiV a Oilo.mji
np sn|in)ai.ii|i),| so.ioi||nm sop i:;ai.up ouJuiindiiij 

''siiniiuoDiuii,iiii|d
sapepüinjjiLü o i-oo;iuu|9 S0|OII|)oJiI np 0]ll3uijlJOS opiiuig

pB-B-a,ffia__Bge_-B-_-Bg-g^
oònand oa vaia__3_d vsoisva vmvoo«íia a vov&yavnd

ISnMII__»i_.m-. .... T?^*"

r A CURA DAS ULOERAS
rendas cliromcas, dartnros, empigens desapparecem

iniallivelmcntc em poucos dias com o uso da Pom.tda
Maravilhosa (pomada antiherpetica) de Th. de Abreu. Mi-
lliares de curas. Depósitos: Bragança Cid, rua do 1 lospi-
cio h. 9, e pliarmacia Abreu, Voluntários da Pátria n. 245.

-se

Cofr- '»

Vendem-se quatro
usados, no deposito dos
Cofres Americanos, á
rua Camerino n. 104

Malas
A Malj) Chineza, á rua do Lavratlio

n. 61, l á ijiisii que mais barato vende,
visto o grando sorldiieiitò que tem; chama
a lUtoiiÇão dos senhores viajantes.

Leilão de penhores
Em 24 de Novembro de 1916

L. ÜONTHISR & C.
Henry & Armando suecessores

CflSR FUNDADA EM 1867

45 - Rua Luiz de Camões 47
Faiem leilão dos penhores

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

Curso de preparatórios
Mensalidade  25,}ooo

Professores do Pedro II; obteve nos oxa-
mos do anno passado tg-t oppi-bvanões.
Nenhum dos seus alumnos foi reprovado.
Ilua Sele de Setembro 11. 101, 1- audu.r

Papelaria e livraria
Gomes Pereira

AVISA AQS SUÇ. ÇSTUDANTES que c
depositaria das obras seguintes:

THE ECONOMIC THEOIIV OF THE LO-
CATION 01' 11AIL WAYS, by Mcllcn
Wclingtop.
TUNpLINQ A PBACTICAL TREATISE,
by Ch Preliiii,

RAU.WAV jl)ACK AND TItACK WOUK,
by rtussell Tiatrilan.

Sobro Jleilieiríii. Direito, Engenharia o
Sciencios u\i|itáfl'í) teih sempre üm
escolhido softiiiièrito.

Rua do Ouvidor, 91
RIO DE JANEIRO

HOTEL AVENIDA
O maior e mais importante do
Brasil. Occupaoelo á melhor si-

tuucuo da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.
Freqüência nnnual de 20.000 clien-
iolboo°iiU'iu comi)leta' a parlir de

Emí. Telegr. _ AVENIDA
RIO 012 JANEIllO

Uma mqchina apparolliar, trabalha das
quatio faces. Uma inachina onjizar c lizar.
Unia inachina de amassar 

'c 
misturar.

Vinte o cinco çyliriilròs de aço gravadospara òrhaiiler.los. Cinco motoros electricos
de 8/ '31 ij 1/ 1/2 cavallos de força, lodo
apropriado para à fabricação do molduras
á riia Camerino ií. 100.

NÈURASTHENIA
O llcmatogcnol do Alfredo de

Carvalho i o unico que cura esla
terrível moléstia; innunicros alies-
tndos,.

A venda nas boas pliarmaeias e
drogarias ijo Itio e i|os Estados,

Deposito; — 10, Ilua 1» de Março.
- Itio.

—»«—i m

U \ Il Duzentos reis o
metro cm tiras

dc algodão a
«li» ci Lo, o

fcahalbo mais aperfeiçoado, cm inachinas
moiernas, únicas no llio. Plisses desde
cem réis.

R11317 de Setembro, 211,1" andar

A NOTRE-DAME DE PARIS

'ifièee a
tfentos.

mm « as
»ífe®

MIS fOucasí

stnra @
1©8

m

9 IIUM l_jtt§gff«i-3| '
Uma ilnieii iippliciiçiio do

HAliOL (l>0')basla para
fazei' thisappiirccor INS-
TANTANCA.MKNTUE 1'Ofl
COMPLKTO toilo o qual-
quer suor féliiln do corpo
(pé"s,',ixillns, nte.) A' ven-(pes, ...xilla-, ele.) A' ven- ~ ~ ""OP —' ¦ ída na perriimaria A NOIVA, rua llodrigo Silva n. 30, o em todas as dro<ni- Inas o perfumarias.—Caixa 2S0B0, pelo Correio BÇ500. — Amostras grãiüilas I

ASTB

ALTA NOVIDADE

Folhinhas e Blocks
para -19-17

Papelíiija Queirós.
QUÍTANDA N.

(lÀuAUET nEâlAUIUNT DO
CLUB DOS POLÍTICOS

60

Curso de cdrte
Senhora franceza, di-

plomada pela Academia (Je Paris, ga-
rante ensnutr ^n 12 lições a eoitür
ç ponfcccioiiar flualqucí vestido. Cilr-
so especial ilo collete e chapéus.
Corta o alinhava qujilqucr vestido ou

«tailleuro por preços módicos
Av. Itio Branco 103, 2» andar—Tel.

q.383 N.

Vendai-.-!®
Jóias a preços baratissimos

Na Avenida Rio Branco, 137
(Junto ao Odeon)

Teleph.

rà mjSi soubèrdes de um asthniaiico, prestar-
lhe-eis um serviço aprcgoando-lhe o

Remédio de Abyssinia Exibard, em pó, ciganos, folhas parafumar, como tabaco no cachimbo, o qual, receitado pelos me-
dicos todos e premiado com." medalha de ouro e de prata, ai-
livia e cura cada anno milhares de doentes.

Exigir na caixinha o nome «Exibard».

adquirida ou hereditária em Iodas as
manifestações. Itlioumatisino, Eeze-
ma-, Ülccras, Tumores, Dores museu-
lares e ósseas, Dores de cabeça no-
clurnas, etJ. c Iodas doença; rcsul-
lautos do impurezas do sangue,
curam-se ínlulliyclmaiile com u

que com mn só frasco faz dcsnpparocr.r qualquer manilesliição.
colher após as retoições. Em iodas as phariiiiicias.

w~s_i~w-wiMii»r7r-aa----w_MBi.iij«¦¦! 11'i ii _aa

B Unico Uma

DIGESTIVO INFANTIL
(A BASE DE PAPA IN A)

Poderoso cupeptico, digestivo e regularisàdor
funeções gastro-intestiiuics das creançás

Peçam prospôctos á
=1= PHARMACIA SILVA ARAÚJO

das

"0 Antisozonico Jesus"
Cura em tios dias; febresintermitleu-

les, sezões, maleitas, etc.
Unico faliricanlc-PlIAIlMACEUTKM A

GESTEIRA PÍlENTEL
Uua Marechal Floriano Peixoto n. 173mo

.PaPe15^ j3i*itÉ*cloíB
CASA BRANDÃO

collecção de paneis pintados desduModerna
illeução dos moslroí
Mos lundendo a tíuO
i'! niodcrnu reclamo &
Rua da Assembléa

de papeis
de obras o proprietáriosréis papeis quo em todas as cisas cuilain

100 róis a peça.
para os nossos freios,ilam 8

Chaiiui a
. nofs i^ta-

i00 reis, pi-gços
n. 87 (próximo á Avonida).,

UUA DO PASSEIO N. 78
O mais chio e olcgautç desta capital—

Ilendez-vous da olilo íârioía.
C0NF011Í0, LUXO, AllTE, BELLEZA

HOJE HOJE
A's 12 horas em ponlo

22-11-910
liNECUÁLAVEL suecesso da nlronpe»

ijc artistas sçh a dii-eci-fio.db ole{jlSri(c ca-
biiretier praslleií'0 (tiiiieo ho geiicrolJULlO
JlOIUEH,

LA H.OIlY, cantora italo-franceza
OLOA BflAMPIXl, estrella italiana.
A.NIU BOSCHETTI, oscfliiirica italiana.

THEATRO CARLOS GOMES

MSÔJ PÉnLpic cantdfji frahçésaMAKCELLE ?i^I§, cnntoVft friihccza.
Todos estes prtistas sap cpniralndos cx-

cllftivameiile pela enlprésa A. PABÍSÍ & C.

Orcbcslrn ja tçlg
do popular ijjÃeslrd

moe eob
WGKMAí

direcção

Companhia do lidon-Theatro, dc Lisboa
Empresa Teixeira Marques — Gcrcnein
dç A. Goriào

IIOJE - ESPECTACULO COMPLETO - A's
81/2 elu noito— IIOJÈ

Festa artistica dos adores JOSÉ' MO-ltAES o AUGUSTO COSTA, cm
nageni ao Sporl Náutico o aos
reservistas da Armada

liome
bravos

Brevemente *¦ «)1\..
. chegarem «Te S. Pai m mmm?

Primeira e iinicn representação da peçaburlesca, de garantido exilo de gar-
galhailaN3o apertem a íarracha

Lm quç tomam parte os distinetos ar-listas Carlos Leal, Henrique Alves, Pia-
çido Ferreira, Augusfo Costa, Mnígarida
Vclloso, Amélia Pcrry, Sarah Medeiros c
Tina Coelho.
À representação da mais bclla peçado reperlorjo
NÜ PAIZ LIO SOL

consagraila pelo publici) o imprcnsii
Coiniilcta oste attiahçule espectaculo

UMA SUHPtlESA CÔMICA pelo áctor ÀÜ-CUSTO COSTA.

hfícs 

inlcrvallos .0 querida banda do ba-
allião nnvid esécutiri Lelloi Éumetvs
fcÉiiiKea.

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & C.

ÚLTIMOS ESPECTACULOS da grandecompanhia italiana de opereta CARAMBA-
SCOGiNAMIGLIÓ.
HOJE -A's 81m"-v-HOJÉ
Festa artistica do tcilor WALTER GRANT

1 
*7Q 

Centril ^1—--1^1 Primeiro de Março n. -1 |y_^ c *^j[jM^^^ij^^eg^!BgBEs^^^Mas_aaH_s^_^»a_-

Clnema-Tliesiro §. José

EVA
O tenor WALTER GRANT cantará num

intervallo os segqjntes números:
« Muro chiaio«,To,sti; « lileale -, Tosti;

i Non pejiso a lei o, Ferrsdini; i(L'avia-
toi'0i), Tosti.

Amanhã, 11» recita dc assignature, a
upcrcta-AMOn DE ZINGARO.

Sexta-feira—Ultima recita de assigna-
tura, a opercia do licslumhrãrije monta-
gem -r DELLA RlSETTE-Fcstá artisllca
dc STE1T CS1LLAG.

Bilhetes á veòdá das lü ás 6 hgras no
t Jornal do Brasil i «" depeia sn» Ihealro.

Empresa Paschoal Segrcto
Companhia naciópal, fundada em 1 dc

julho de 1911—Direcção sceuica do
actor Eduardo Vieira—Maestro direclor
da orchestra, .losé Nunes.

HOJE—22 de novembro de I91G-1I0JE
Tres sessões — A's 7, 83/4 o 10 1/2
17», 18" c 10» representações da ma-

gnilica revista em dous actoü, sete qua-dios o duas apoihcdses, origina! de Can-
ilido dc Castro c Oduvaldo Vianna, mu-
sica dos maestros Felippe Duarte e Ito-
herlo Soriano

DA' CA' O PE'
Exiio extraordinário do quadro — ZA-

LA-MORT.
Brilhante desempenho dc toda a com-

patililá.
A maior victoria dp tlieatro popular I
Os espectaculos eoiricçani pela cxhl-

biçao de lllins cincmatcgraphicSs.

Amaeki • todas ie noiUs — DA' CA'

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO —

a 'lournée í Cremilda d'01ivoira

HOJE E AÜANHÂ

Não ha espectaculos
para Se realisarein os últimos ensaios

da notável opereta

EM DO

que sobe á scena

Sexta-feira próxima
cm recita de homenagem á distineta
actriz CREMILDA IVÔI.IVEIRA que des-
empenha a parte de protagonista,

Eslié-a dos arlislas ADRIANA DE NO-
RONIlA e SALLES RIBEIRO.

A's 8 3/-I—Espectaculo completo.
S_

B1LÍ1ETES A' VENDA

CAnAIU!TRUSTAI'l!ANT 1)0
CLUB M-OZART

A olcganic bonbonnière da rua Chile. :ll
110,115, as!) horas — Colossal suecesso

do nrogramma de arlislas .sob a iliie-
cção du aristocrático eubiirelicr CIOS-
TINO MINERVINI, cômico nioderno, i»
mais queiiilo da élilc carioca,

Triuniphul suecesso da estrella ila»
liana L.V SILIANA o dn CARMELITA, cé-
lebre dansarina licipunhola.

II je, tmlos ao Moziirl. Ninguém falte.
Prograihmii:

ITÁLIA FR1NE, cantanle iiiiiitina.
LA UtiLLA SÍLIÀNA, estrella italiana.
G. o M. MINERVINI, no novo repertório
LA IHEHIA, duiisaiina hespanhohi.
VISCONDE AfiÈLA 11 DO, celebre ven-

triloquo.
LA CARMELITA, dansarina á tranifor»

maçai).
La AMALIA, conplolisla hcspanhola.
RAUL, fadista poilugunz.
ROS1TA, ciinçonclisla hcspanhola.
Orchestra do Iziganos, sob a direcção

do professor brasileiro ERNESTO NEltV.
Na semana, outras eslréasilc I" ordcili.
GrnndioEO exilo dasorlita ile Frou-1'rou

da DUCHESSA DHL UAL TA UAI, IN pelncelebre cantanle lyrica ITÁLIA FRINE,


