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UEM SERÁ ?
0 CANDIDATO DO CORAÇÀO DOS SRS. CO_t.fflS.AS

Um original Inquérito „a A NOITE
IP muito cedo para sc cogitar dn suecos»

•ão presidencial. E' multo cedo — em pu-blico; porque as combinações, as n.nichos e
conlra-marclias políticas, que visam essa
questão periódica, nascem quando nascem os
governos. Ainda o presidente da Hepiibllcn
não conhece bem todas as dcpcndenciris do
palácio do Callcto c já, nus rodns polítl-ens, sc euldn «Io seu provável suceessor.
E ale muitos aclos e muitas altitudes de-
pendem, desde o principio do quotrleunlo,«Ia escolha que os grandes sacerdotes da po-liliea fazem, mais ou menos vela.lamente.

Neste momento ha Innumcras negociações
A socnpn para sc tornar mais viuvei umn
candidatura «pie corresponda aos desejos do
Sr. presidenlc da liepublica. Aclos, na np-
purenein sem significação, visam firmem,
te esse objectivo. _' tudo, porém, feito uns
Itrévas, As noticias que npparcccm, podem.or amanha elasmciilidii.s pelos fados. Os
nossos políticos obedecem cegamente ú pri-
pieirn parte — Iiifclizmciitò só n essa — do
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sábio provérbio chinez que manda quc "o
homem político nunca deve dizer o quc vne
fazer e nunca deve fazer o que não possadizer".,.

Eis porque resolvemos proceder a
Uni inquérito original

dos

de-

para saber qual o candidato do peitoSrs. congressistas.
Convimos cm que essa consulta, si a

anocracia fosse cnlre nós um facto, deveria
ser antes dirigida aos eleitores. Seria uni
plebiscito formidável; Mas, como os mem-
l.ros do_ Congresso c os governadores elos És-
todos são os que decidem das eleições, como»
é o Congresso (pie as apura e reconhece osi
eleitos, como deputados e senadores nian-'
tém quasi todos unidade de acção com os.
seus chefes csladuacs,. o inquérito exprimi-1

ri, direita ou indircclawicnte, o desejo da
nação.

1'nra chegar a esse resultado dirigimos n
todos, os Srs. senadores c deputados pre-sentes nesla capital

Uma circular

redigida do seguinte modo :
"Exmo. Sr. — Saudações cordiues, — An-dacção da A NOITE vem pedir a V, Ex.nm obséquio. Trata-se de um inquérito;

mas de nm inquérito que cila desejaria
fazer com Ioda a seriedade, menos paraobter um suecesso jornalístico, do que partideite tirar um ensinamento ulil.

A escolha dus presidentes de Republicas,no lirasil como em todo o mundo, nãa pôderer feita apenas pela consideração das cxccl-tem ias pessoais dos candidatos. Ila conuc-niencius de política nacional c até mesmo,às vezes, internacional, que ditam a escolhae a eleição das candidatos. Seria vão quc-rer supprimir essas conlinncncias humanas c
(ater votos para uma republica ideal cm quese escolhesse e elegesse sempre o varão maissábio, mais aetivo <• mais puro.Mas A NOITE vem perguntar u .. Ex.uma cousa '¦

— Si V, Ex. não tivesse, dc ul tender a ne-nhiima consideração poliliea ou partidária,qual dos nomes da lista qne. { enviada jnn-lamente eom esta circular V. Ex. escolheria
para pri sidente da liepublica no próximoqualriennio ?

Si Vi Ex. quizer dar a honra dc respon-der-lhe, A NOITE pede apenas a V. Ex. quesc limite a collocar um ponlo a lápis on atinta demite do nome escolhido. Deslemodo, o segredo do seu voto eslá absoluta-mente guardado. Como sttber dc quem c aresposta ? Como adivinhar de quem c umsimples ponlo a lápis on a tinta ? _' ««/;-solulamentc im possível. As respostas nãosão assignddas. As cirr.idàres enviadas a to-dos os deputados e todos os senadores sãoabsolti tumen te eguaes.¦Não ha, portanto, motivo^ algum paraV, Ex. recear qualquer indiscrição, porqr.-,'mesmo quando a quizessemos praticar — «>'
que nunca c nosso intuito — não o poderia-inos fazer. Somos nós, ao contrario, que. oe-dimos a V. Ex., quando tiver de marcar ocandidata escolhido, que se digne fazel-olonge de qualquer olhar curioso,

. V. Ex. nos prestará com a resposta a esleinqucrilo nm obséquio, pelo qual aqui lhedeixamos a nossa gratidão. — _. NOITE."Acompanhando essa circular, enviámosCuia oulra, para completar o nosso
Inquérito parlamentar

"Si V. Ex. livesse de escolher dentre osnomes da lista abaixo, sem nenhuma consi-
iteração poliliea ou parlidaria, só pelo seu
mérito pessoal, o presidente da Republica
para o futuro qualriennio, quem escolheria?

O nome escolhido deve ser simplesmente
marcado com um ponlo de Unia on de lápis.Pede-se o favor de não assignar nem indicar
«"_ «lociV) algum a origem da resposta.

Allino Arantcs.
Assis Brasil.
Carlos Peixoto.
Dantas llurreto.
Detym Moreira.
Francisco Saltes.
Lauro -Muller.
Nilo Peçanha.
Rodrigues Alves.

Os nomes foram coltocudoa por
.l/J_l.'/..-/l "

«nu Barbosa. ""
Tavares dc l.ura.

Nota
ordem alphabelica.

Os primeiros rcaulladoa
Tonilo dirigido a nossa circular houlem,

jA boje ii gentileza dos Srs. coiigressisttTs

fgllp! igii I

Esjn publicada uma rcprczcntnçuo da Liga
cio Comércio pedindo que por lei sc ailml-

ítiim os estranjeiros a- fumar parle nas elej-
çoes e mi i-oinpn/içío do Conselho Mim!-

>cip.I.Essa reprezentação tanto tem dc indiscreta
com. dç inoportuna.

j. E' bem iunporTuna, chegando num mo-
pKínto em qut! todos os povos tendem u zelar

S*«'.i'i especial oiuiric l\ido o que lhes possa
jSariinUr n pac.oual_1.tdc.Neste nlosníp momento, a França, dc querodos conhecem a necessidade dc população,
procura, entretanto, niio -facilitar, mas dlfi-
cultar a naturalização dc estranjeiros. Esr.e.«Movimento c universal.

. Mas a reprezentação hontem nprezcntnd*
o íil.roluliliiieiilc Indiscreta; .uiuido, ema-
nando ele umn associação cm quc os est.-.-in-
jeiro.i síJo numernzos, alega para a obteu-
çiio do favor que dezeja, não o «pie se passai.os pai/.es desses estranjeiros, mas o quesucede na liepublica Arjcntiiin.

A situação do Hio (ie Jauciro é muito es-
peciul. Sí^ se consulta, o ultimo rcecnseií-

uiiirnlo, vé-se que a população masculina"dcsla capital é do 312.573 nacionais e
150.880 estranjeiros.

Mas essa mesma proporção ainda não é
n exata. 0 nume/o de estranjeiros adultos
é sempre, rclallvnnicnlc mnlor". Infeliz.nci.tc
mo falia o lempo para orgaiiiziir o qii.idroeomplclo dos brazileíros e estranjeiros de
nieni.s ele 21 anos, mns o reeciisenmeiit. pu-blienilo pelo Dr. Passos dA a tabela totul
feilu até os lS anos. IJ por al jii se vi
que, si se desfalcam das cifras globais us
números dos iiieuaÉh. ile 15 nnos. fienm

t.-ipiriiari 18.'l.:ill brn/riciros para 142.085 cs-
iranjeiros. Desfalcados ainda os dc 10 a 20
anos chegar-se-il a maior numero «le rleil«V

ires estranjeiros quê de eleitores nacionais.
í Tomem por exemplo a frcgiíezin de Sanla
íl.tila. Ela i.euznva uma população li.nscilliiia

f de 28..04Ü híihilantcs, dos quais 12.281 es-'Iranjeiros c 15.702 nacionais. Ha, porém,
que subtrair dos primeiros — 1.888, eni
idade inferior a 21 anos, c ha que dcofalcair
dos 'segiimios 0.925, naquelas mesmas", e.ir-
cunuâaiu-ias. Rezullado: 10-.893 eleitores
estranjeiros e apenas 8.8'i7 nacionais !

1.ÜO islo, pnrecc que não se preeizáriíiriçrèccnlni' mais nada... O que a I:iga (lo
Goniércio, com uma indiscrição, só excedi-
du pela sua inoporlii..idade, pede é apenas
que a Capital do Brnzil passe a ser gr.ver-nada por estranjeiros. A questão não é de•retórica: é dc estatística...

Não obstante, certos cavalheiros, cjue pro-curam apenas ser amáveis e mostrar sempre
uma infinita largiieza clc espirito, não hezi-*-tam e.n dar o seu apoio a esta exti-anhissi-
ma propozição l

Quando,' porém, não houvesse contra ela
a Constituição, não houvesse a conclifzãò

quo a estatística revela dc um modo tão tlc-
cizivo, haveila que refletir cm oulra cinza.
Ha alguns estranjeiros que aleg.im sempre

tstur 
sujeitos uos mesmos ônus dos bi.izt-

elros o pnrecer-lhes pôr isso que deveriam
ler os mesmos direitos. Pode nigiiiu deles,
seja dc onde fór, nos dizer si no seu paizos brasileiros gozam dos direitos que des
tcem ii(|..i ? Ai è que estã o ponlo essencial.

Mesmo uos pnizes dc «pie nós lemos as
maiores colônias e n que mais nos prendemlaços dc amizade, ns diferenças entre os
direitos de nacionais e estranjeiros são con-
sidera veis,

E quando n Liga do Comércio lembra O
que ocorre em Biiciios-Aircs, dn snl inteira-
mente da questão. O que devia nlef-ur er.i
o quc ocorre nos paizes tios clraniciros qiícvotaram o pedido e pretendem gozar cnlre
nós direitos políticos.

Si um cavalheiro alega quc eu devo con-
vicia-lo par minha cazo, porque o meu vi-
zlnl)o convidou tombem outra pessoa paraesse fim. o argumento não me parece pro-bonte. Mas si alguém me diz (|..e eu o devo
convidar porque meus filhos são lambem
admitidos na enzn dele, então, sim, a gra-tidâo me força a fazer o mesmo.

Ora, o Hrazil não conhece nação alguma
que dè aos seus filhos o ngoznlhp quc cie
dú uos filhos dns outra:, nações. E isso é
tão nilido que sc poderia votar o seguinte
artigo de lei :

Ari. - _m.il .-iil.ni.iili.s i. ii.niii|. parlo .ms clulçocs ..iuiHd.ii.l3«IcíIo fii«lri.n n« nnclonnls «Io liiilns o< nilzcs r... (|i.u os llrn/i-
Içlró. pi/om tios iiiesinos úlrcllos ile i]n... i.» csli-iinlclros eoniniinu lliiizil.i

E não se aumentaria o nos^o corpo ciei-
tora! de um só eleitor...

Mas Indo isto são discussões ao lado da
questão principal. ,

Convém pensar «pie a MiiiiidpulidS.le n.iose faz apenas para arrecadar impostos e trn-
lar de questões comerciais. Uin é ,i sédc
dos poderes' públicos da Nação, o expoente
do seu progresso, da sua cultura. Tudo, .ida,
deve ser feito do ponlo de visla nacional.

Si, por exemplo, sc discute a conveniência
dc embelezar uni lugar ela cidade, a razão
capital pode ser a simples conservação elo
unia tradição histórica, — inteiramente in-
diferente a qstrniijeiros, para cpicni o embe-
lczaiiienl.i de um centro comercial seria
mais ulil; mas iinpbrlaiitissiinà para Brazi-
loiros.

E ha ainda a Ieinbrnr que a Municlpali-
dade enlrc nós tom a seu cargo a instrução
prin__.ii'. E! dò ponlo ele visla do pátrio-tismo que ele deve ser organizado.

Os cavalheiros, cpie receberam à reprezen-
tação cm «pie n Liga do Comércio lhes pe-dia pura entregai' a administração da Gnpi-
lal do BFíizil n estranjeiros, só lêem uma
cotiza a fazer: òsqueec-ln illscrctnineiitc ..

Medeiros e Albuquerque

m ii m ^i,

OjM„eM^io^_ssucar
A' espera de providencias

do governo
Núo é só sobro o nssucor que o especula.

ção sc lem feilo senlir, «leleriiiinniiilo u alia
dos preços. Vários outros gêneros linprc-seindiveis ii alinientiiçiio estão cm idênticas
condições, A espera de provldenclan quctejuin a populoçúo conlra a ci.ivslin
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fez com que tivéssemos 36 respostas, pelas
quaes se verifica que as votações íecáein nos
seguintes senhores :

Rodrigues Alves, 13;
Huy Barbosa, ti;
Tavares do Lyra, 5;
Francisco Salles, 3;
Dantas Barreto, 2;
Delfim Moreira, 2;
Lauro Muller, 2;
Antônio Carlos, 1;
Carlos Peixoto, 1;
Epitnciò Pessoa, 1 .¦

Como se vè, dous desces nomes niio fi-
guravain em nosso questionário e foram es-
criptos pelos volantes — os dos Srs. Auto-
nio Carlos e Epitnciò Pesson. Confessamosfrancamente que os não incluímos porqueignorávamos que. SS. EEx. eram lambem
papa veis.

i_\í_. um da grande áuerr
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. Central American Telegraph
Company

Com a solução ante-liontcm dada pelo Su-
premo Tribunal Federal ao caso, a AVIeslern
Telegraph vae ler uma concorrente. E' a Cen-trai Aanericnn Telegraph Conipaiiy, quc jA vi-
nha ha alguns annos pretendendo fazer o ser-
viço telegraphieo 'eulre nós.

Essa companhia americana pediu ha Icm-
pos ao governo a concessão dum cabo telegra-
phico entre o Brasil e n Argentina, o quc nãolhe foi concedido por gosar a Western desse
privilegio;

Terminado o contrato da companhia inglezacm junho de 1913, a Central voltou a fazer omesmo pedido ao governo, epie, desta vez, en-
trou citn negociações.

Como, porém, a Western, pelo seu contrato
extineto, tinha direito, cm cgualdadc dc con-
(lições, á prorogação da exploração elo serviço
telegraphieo alludido. o Ministério da Viação
lhe deu seieneia dos termos do pedido da Cen-Irai.

Si :. Western acccitassc as mesmas condições
offerceidas pela Central seria seu o novo con-
trato.

A Western estava ele accordo com quasi to-lias ns cláusulas. Unia, porém, ella não queria— a que declarava que mio haveria privilegio
para o serviço.

Sendo justamente uma cláusula importante
essa, que, perniittindo a concorrência, benefi-ciaria o publico, o Ministério cln Viação entroufi-i..icamente n tratai' do novo contrato com acompanhia americana.

A Western pediu um mandado de manuten-
çao ao juiz federal, que o concedeu, obstando
assim, que o caso fosse immediataineiile resol-vido.

Agora, o Supremo Tribunal Federal, reco-nheceiido a extineção elo .privilegio de que go-síivn a Werslern, peiniiille que, se estabeleça
no Rio outra empresa telcgraphica internado-
na), que naturalmente não serú a ultima a de-sejur a exploração desse serviço. E com a con-córrcncla é o publictf*que lucra.

TES ES
DE PORTUGAL

A CAMPANHA NA ÁFRICA
¦

Lisboa, 30 de outubro — São excellentesas noticias que vão chegando d,_ campanhad Atnca oriental. As forças coinman.ladan
pelo general Gil vão avançando victorlosa-mente rio interior dn mitiga colônia alie-
ma, levando de vencida as forças germani-cas que têm pretendido embargar-lhe a mnf-clia. Hoje chegou a noticia da tomada clcNuvalo, opôs uma marcha de 200 kilometrosatravés do matlo.

O esforço mililar de Portugal.-uc apenascomeçou, é já lisoiijeiramente apreciado pe-Ios alliados, e especialmente pela Inglaterra,
mais conhecedora que qualquer outrü naçãodas difficuldades de uma guerra nn longln-
quc e inhospittt África. Aiudn hn pouco o
primeiro ministro inglez Asquith se referiu,no Pnrlnmento, nos termos mais elogiosos, aPortugal, fazendo resaltar a importância danossa cooperação militar nn conquista dáÁfrica allemã do este, em Concordância eomas valentes c aguerridas tropas do Tvansvnal
c do Congo belga.

A raridade dns noticias quc vão chegandoda campanha é bem natural. As distanciasa percorrer são enormes e os allemães, sen-tindo-se semi-vencidos, retiram-se continua-mente, adiando o combate decisivo a que hãode, afinal, ser obrigados. Mas n tenacidadedo general Gil c. n valentia e abnegação dastropas do seu commando serão suffieientcs
para levar a bom termo esta guerra, que será
gloriosa para as armas portugueza» e trará,como conseqüência, um augmento considera-vel ao nosso domínio ultramarino. — A. V

prodígios de equilíbrio

O bispo do Ceará em visita
pastoral

BARBALMA, 24 (Serviço especial da A
NOITE) — Em visita pastoral esteve ein-
co dias nesta cidade D. Quintino, bispo dio-
.csanei do Ceará, sendo-lhe feitas gran-des festas. S. Revma. seguiu hontem paraMissão Velha.

¦as**-

Maxim, o inventor de armas
de guerra, deixou de existir
LONDRES, 24 (Havas) - Falleceu sir

íliiain Maxim, inventor cios canhões e me-
íralhacloras que tinhaih o seu nome.

l/f^^níN!5TAA.Wo\_,
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O cadáver foi embalsamado e Ie-
•~" II—— I . ¦ i — | ¦!¦_ _._____——_.¦vado para Hofburg \

LONDRES, 24 (A NOlTEi — Informações
aqui recebidas de Vienna, via Berna, dizem
que o cadáver de Francisco José foi embalsa-
mado, assistindo n operação alguns membros
da família.

O coração do velho imperador foi retirado
c encerrado num vaso dc prata, ao qual se
appuzeram os scllos iriipériaés. Os intestinos
c os pulmões foram recolhido» a uma urna
de cobre.

O cadáver de Francisco José foi conduzido
pnrji Hofburg.

Diz-sè que os funeraes se realisaruo ama-uhã com grande pompa.
Os telegrammas trocados entre o

kaiser e o novo imperador i !
NOVA YORE, 2l (A NOITE) — Radiogra-

pham dc Berlim:"O leaiser telegraphou nestes termos ao
arehiduqiic Carlos Francisco José, da Áustria,
logo epie recebeu a noticia do fallecimento de
Francisco José:"O reinado do imperador Francisco José
ficará inseripto na historia como um períodoele bênçãos. A Allemanha perde agora um
leal aluado c eu um amigo paternal. Acceitae
os meus sentidos pezames."Em resposta, 0 archiduque Carlos respon-
deu agradecendo c dizendo qüe a alliançaentre a Austria-Hungria e a Allemanha con-fumará firme como uma rocha."

^_^_Kt ¦ ¦*¦*__j__js_J_JH !____ív»n__________Fi,^___>^r_v_____________RP-*___^__i*!'' ' ¦!- ____Br-Paafc________________________________.__!__ _r

Lm general búlgaro com o seu estado-maior, num posto de observação no sul
da Macedonia. (Photographia recebida de Berlim)

A Republica no scena-
rio da Câmara

nor., c
_iesmo chtio de vento pelo Sr, Nica-

O ministro dos Negócios
Estrangeiros da Hespanha

está doente
MADRID, 24 (Havas) — O ministro dosNegócios Estrangeiros, Sr. Dimeno, vàc pç-dir uma licença para tratar da saude, deven-do ser substituído pelo conde de Romano-nes, chefe do gabinete.

Ú 8r. Fausto Ferraz e o
deputado Leão Velloso

'' O Sr. Fausto Ferraz foi o primeiro ora-dor a oecupar, hoje, a tribuna da Câmara«ios Deputados. O representante do Esiado«e Minas Geraes falou sobre a acta. Apro-
vcitou-sc' da opportunidade para interrogars.', ainda continua a presidir uma das com-
iiíissões permanentes da Copiara- dn Câmara
republicana a que fala, o deputado Leão
Velloso, que tão ardorosamente se fez pala-«Uno,,, no jornalismo c sob o disfarce elo seu
conhecido pseudonymo de Gil Vidal, das ex-
cellencias do\ regimen ínonarchico sobre o
republicano. '

O Sr. Fausto Ferraz não pôde concordar
qua uma pessoa possa ter, sob um mesmo
assumpto, umn dupla opinião, dous modos
de ver extremos, oppostos. E, assim pensou-do. o deputado mineiro convida o seu col-
lega bahiiino, presidente da comniissão de
diplomacia c tratados, a sc definir clara e
iiisppliismavelirienle como monarchista ou
como republicano, para que a Câmara o con-
sidere, então, como merece.

E foi o que disse o Sr. Fausto Ferraz.

Fallece um ex-deputado
pelo Ceará

FORTALEZA, 24 (Serviço especial da A
NOITE) — Acaba de faliecer o coronel
Aganito Jorge dos Santos, deputado federal
na legislatura próxima" p"assada e membro
do ttrectorio do P. R. C. Cearense.

Morre o Sr. Enéas
Galvão

_____g^_v¥_y_-k.

Oulro enorme deposito ile assacar
vae num creiiceiido iriiprcssloiianlc. Si S_
estuda a situação do merendo, verifien-so
que não é a escassez (pie produz essa alta;
ao contrario, cie alguns desses, artigos ha"slocUs"' consideráveis, que, retidos, servem
apenas*para tornar mais possíveis :.< ..'.ano-
brus elos nltistns, aproveitando-se do mo-
menlo anormal que o mundo atravessa.
Pois é essa mesma anormalidade epie deve-
ria, a nosso ver, auloi-isar medidas coerciti-
vas «Io governo, mesmo sem se desviarem
dns disposições, dn lei. Melhor serviço não
poderiam os poderes executivo c legislativo
prestar ii população, .c w- -

* • ^-N_í.
Com relação ao assuenr, entretanto, cvacatso

;: _'.:-.ís que todos lypico. A expÓrlaçaOTOní
excesso ll_Q i-cDi-e-scnta jiiíilp tini "truc"
para aiTíiucar do mercado ii.len.o preços
exorbitantes. Já dissemos que a granclc cx-
pòrlação que sc pretende fazer para a Rc-
publica Argentina trará relativa escassez
dc gênero para os mercados iiacioiu.es, e terá
como conseqüência uma perfeita iiuilcabili-
ilude de preços nas mãos dos interessados
na alta. Os preços já fornecidos para essa
possive! exportação são 20 °|° mais baixos
dó que os preço:» actuaes para ns nossos
mercados — 20.? contra 'i'2>? 

por saCco do
sessenta liilos.

A insufficieiiçia de transportes torna clif-
fiei! qualquer exportação de vulto que não
seja para os mercados do Rio da I .'ata, onde)
os vapores naeionaes levariam com l.ieili-
dado o assuenr vendido.

A nccessidi.de de importai', paru os ar-
géiitiiips, verificar-se-á em março, c, si o
governo argentino retardar alé ei.lão a au-
torisação de importar livre dc direito, será
impossível aos nossos nltistns mnn ter po?
muitos dias os elevados preços acluáes.

Os preços actuaes no Brasil são 100 °|.
mais elevados do que em julho de 1914 —
,')2$ conlra KiS por sueco ele ses: cia leilos.-
A alta elo preço do assacar no mercado num»
ilinl foi continua desde o começo dn guerra
até á ultima safra de Cuba, começando de-
pois disso a lendencia paru uni equilíbrio
de consumo e produeção favorável á escala
descendente dos preços. Durante o período
das fluctuações para a alta ns nossas eotn-
ções soffrci-am legitimamente n sua influcii-
cia; presentemente devia succedçr o mesmo
com referencia á baixa, mas tal não sc dá;
pelo contrario, está-se caminhando para uma
situação artificial e perigosa, qual seja íi
de manter cotações elevadas á crista de re-
cursos violentos e condemnaveis. Convém
notar que a safra de Cuba, a iniciar-se eiil
dezembro próximo, é abundantíssima —qui-
nhenlas mil toneladas maior que a passa-
da —, e já está influindo favoravelmente no
mercado mundial, porquanto na praça' do
Nova Yorle as cotações para entregas futlj-
ras são sensivelmente inferiores ás cpie rtí-
guiam para as entregas promplns.

Deante disso está mais que jiistilicadai
qualquer medida enérgica que o governo
queira e possa tomar, cóm relação não só ac>
assucir como a todos os gêneros de pri»meira necessidade.

> -«.. —m

Greve no Matadouro de
Santa Cruz?

Os navios allemães internados
Os alliados permittirSo a sua

acquislção aos paizes sul-
americanos

LONDRES, 24 (A. A.) - Lord Cecíi,
ministro do Bloqueio, d«ju â entender na
Câmara dos Communs què os alliados per-mittiram aos paizes sul-atner.icgqos a acqni-
sição dos vapores austro-alíemt.» interna-
do*.

O director de Hygiene vae
ao entreposto de S. Diogo
Esteve hoje á tarde no entreposto dc carnes

verdes, cm São Diogo, o Di\ Paulino Wcrneclc,
director de Hygiene Municipal, que ali com-
pareceu afim dc seien ti ficar-se si era verídica
a noticia de que os empregados da matança
íio Matadouro de Santa Cruz sC achavam cm
greve.-.

O administrador do entreposto c outras pes-soas informaram que tal greve não passavaele boato.
Entretanto, sabemos que o pessoal do Ma-tadouro mostra-se descontente eoiu o atrasode pagamentos cm que o mantéaa _ Prefei-tur*.
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O Dr. Enéas Galvão, ministro do Su-
Premo Tribunal, qne, conforme noticia-
tnçs mais detalhadamente em outro lo-
gér, falleceu ../_ tarde em Therezopoiis

Meninos prodígios
O sujeito que á nossa frente no bonde sè

põe a conversar perturba-nos a leitura. Si
ellc está no banco de Irás, a contar amai
historia, a impossibilidade dc fixar a at-
tenção no quc lemos é absoluta. Imagine-se,
o que não será quando ein vez de um _c'|»
mem são duas mulheres a falar. $&

Hoje me succedeli esse contratempo, c. _$j_Stou alé agora em jejum de jornaes. i.«_^f'.lr
ura. Não sei ainda que nome adoplou o 110110)%
imperador-rei Carlos l, da Austriá-lIunqr.iffifÊ
Ao abrir o primeiro jornal no bonde — f/iK
è onde tenho tempo de os ler — duas s»';
nhoras, ás minhas costas, começaram a 'um?..!.
lar reciprocamente as graças e habilidade^ \dos seus filhos. !, .•Que edade lem o sen? J .O meu? O Zico? Dons annos; [ciloi, %neste mez. E o seu ?O Jucá tem dous annos e dous Hiezc.f.ií íMas ninguém lhe dá só essa edade. No là« /
manho parece, uma creança de Ires aiino?.\[ r)
E na viveza, de quatro. A senhora não inin*

..

,í./.

ft
h,iígina. E' o ai Jesus dos visinhos. E tem ca

idéa 1
E o meu, então ? ! Com dous annos /ir^i.'

sla attenção a quanto sc diz, como genfS. S
grande. E faz cada pergunta. Quer sabei i
tudo. '¦ '

O Jucá, até parece incrível, dansa
uni rapaz. Põe as mãos nas cadeiras
dansando no compasso, direitinho qmira.

O _ ico, a habilidade delir c o foolb
O pae trouxe-lhe uma bola de couro e
já a lança, com o pé, por cima ão muro'O ./«ca põe os dedinhos no iiiuno e Uíloca "Vem cá, iuiú" e "Meu boi morr?'t'f.'
A professora da irmã disse quc nunca viuum caso egual.

O Zico mio cuida de musicar- Mas, sr>vendo 1 Até nem gosto dc coutar porquelenho receio quc não acreditem, .lá eonhe-ce todas as lei ras, vesle-se sósinho.;.A outra meditou nm pouco e perguntou lt faz a barba por si mesmo? .
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Êccs è novicteíesíASBSSAO DO SENADO)
i No "Dlftrlo do CongroiHo" veiu lw|o niibll-
rtidn ii proposto d" orçamento municipal para
•inl7. lisln propoiiln JA tom dado multo na-
.Mimpl.i nos liumorlslns) mus no quo pnrnee,
CHCflUOll nlo* ngora uma dus suns mnis Iniciei.»
anules dlsposlcOes, contida nu Inbelln A. dos
ItApDitos inunlclpnos, e onde se Io o nguintoi
•lUnrlomnnle, elilromanlo', ou ndlyln i'> <eiu-
•nunnlii lolerndos pela policia) iiiJfUUU .

Um ounlimcr outra parto do mundo causa-
•rln um (•'..•iindiil.i dos (IIiiImis, quo cm uma

5 
imposta do orçamento feita pelo prefe lo,
iiiiecloiiiiiio de Immodlntn cnntlnnça du clio»

fe da NnçSo, so fli".ts»e iiiiiii nccusnçílo lAo cn»
Icgorlen n poliria federal, <!e tolerar n prnll»
lea de um eiimo previsto no Código Penal, como
fVüse de (. eivei* a clilroinniielii... Aqui lio

«•-"hrasll, porem, o caso serve npenns paia fnr.er
i* 1 Aliás não «'• cssn n nnlen profissão prolilbl-

i'..i ou cniiiiemiuiila, sobro u qual o orçamontb
nniclpnl cobra Impostos, Nosto mesma ta-

aielln A l'"-*í'. logo ndcitnte: "Hotels do 1",
Yi' «rn .'l* classe (sem hospedagem óu roslnn-
fcinte) •ti'(i', IlilOíí e ".nu*", rOspoctlvnmohto".
jõiu' cousu vem n ser nm "bolei nem hospeda-
fjíem ou iv.liiuraiite" ? Serão essas ciikíis exa-
lotnmcnte "toleradas" pela policia, esceplo•pelo do Sr. Dr. Edwlges «le tjuelroz, «iue «s
'•perseguiu escandalosamente V

Não será melhor rir-se n (tento dessas cou-
*ns «juc leval-iis a serio ?... Delia minar, cor-
s*a o marfim, (iue a Municipalidade precisa do
dinheiro. ¦ '¦';

• As autoridades municipaes soguom a rlsrn
n conselliti dado por aquelle mütlonnrlo ume-
5'ii'iino, «pie disse u nm filho, quando «o pre-
.parava pnrn Hiiulmr a viila:

— Vae. meu filho... Ganha dinheiro. Si
rpudírcfl, i:ini!iii honradamente... Ü si não o

(•nüdcrcs... ganha-o da mesma forma.
'}§¦*

-TA Agencia Americana mandou hoje para or.
(jornaes seuli freguezes o seguinte tcle-'•grnmimi:

•••fe-v BUENOS AIRES, 21 (A. A.) — Regres-¦ essa capital o se.;;..lor Kosa cTKsn hoje
ISilvn,

Hontem, por um grupo dcnmigos e dc
ioulrns pessoas de suas relações, ioi óffc-
Ireeido no mesmo senador, no Cceil-IIolol,
(um banquete, falam.o n Dr. .:o:ai Lesta-
i clie. professor e diplomiita, o Dr. Rosa c""Silva e o capitão Armando Duval, nddtdo

' militar ã lcgnçno do Brn*:., (;uc troca-
:' ram brindes muito cordiaes.

- Ora, como muita gente viu o senador per-
Índrhbuea::o ainda nnte-hontem no Theatro
"Municipal, c como da lista da presença' dn
jscssno de honlem do Senado consta também
,«i íiòmc de S. Ex., de duas uma: ou nudn por
Buenos Aires um "sósia" du Sr. llosn, co-
jneiido banquetes que seriam destinados a esse
político, ou o cavalheiro quc ainda hontem
foi no Sí:::'í'io c uni inlruso.

Não sí.ia pois conveniente «:ue «a sessão
«lo* hoie a mesa do Senado nomeasse unia
fcommfssão incumbida de passar um exame
cm regra no cavalheiro que se apresentar co-
ano sendo o senador Rosa, para verificar si e
avalnuii'.-' o "de cajus" '.' h' mais provável
iiliás que >> verdadeiro Rosa seja esse «juc ain-
«Ia hontem foi ao Senndc: porque o tclegram-
•ma de Buenos Aires diz (iue o Rosa banque-
feudo ii'-'- um discurso, quiMidõ c snhldo «pie
S. lis., o Hosn legitimo, é n tualmente um
«los niais calados ornamentos i.o Areopago rc-
íjmblicaiio.

»
Havendo <> Sr. general Burhedo resolvido

feubmetler a conselho dous coronéis c não lia-
Y"iu!o na região offieiaes deste i isto cm riu-
¦mero stiFCicicntc, solicitou (..> chefe do Depnr-
-.thinciito du Guerra offieiaes pnrn completar
ou consliluir os ditos conselhos. O chefe do
l)epaiti'.ii' nlo, cm vez tle nomear os offieiaes
tle ucciin.ii com u escala «pie vigora para o pie-
sente trimestre, (tle accordo com a exigência

il Militar, que consid(fTi nullb
não observar esta fòniisllttriíc

I.cu á vontade, levado uão sa-

Coclijao
o proces
essencial

Pci

liemos por que motivo... Ora, a providencia
«'.o Código Penal foi evitar, justamente, «juc se
(constituíssem conselhos ã vou'

absolver ou condemnarliara
dos chefes,

á vontade dos
mesinos chefes. O argumento que possa sur-
¦jrii- (jc qiie estes coronéis que seguiram para
Multe Grosso foram postos á disposição do
Sr. general Barbedo, que os nomeara para os
conselhos, não prevalece; porque a nomeação
«los olíiciaes que devem compor os conselhos
"devia obedecei' rigorosamente á escala já
previamente organisada e não á qne o chcle
orgaulsar posteriormente", listes offieiaes se-
'guem com ajuda de custo, perceberão unia eta-
pa desde n sua saída daqui, terão ajuda tlc
crsto para o regi*essò e por eiimi passagens.de
ida c volta, tudo para constituírem conselhos
c,ue serão nulios, dando logar a «pie se venha
nomear novos offieiaes, obedecendo á escala
c quc irão n Matto Grosso com as mesmas des-
pesas. listaremos realmente em época dc nper-
los pecuniários'" Não parece, foi- que não
""Qjisullarain um auxiliai' de auditor? -**-

nem nn Câmara nem no Sena-"requerida 
nenhuma manifestação de

nela morte de Francisco .losé. Não é

Alé nnoi'!
ido, foi
•pcvur pela morle
cslranhnvel essa falta que a berra de todas
as praxes ?• Segundo a pragmática, esses vo-
tos de penar são pedidos pelos presidentes
tias conimissõcs de diplomacia c tratados,
qne são respectivamente, no Senado, o Sr.
Fernando Mendes e, na Ca unira, o Sr. Leão
.Velloso, ambos insuspeitos ás idéas moniir-
cliicas e clcricaes, de quc Francisco .Tose era
•**> typo mais representativo;..

• Está sendo ngora aqui noticiada, como nn-
íiridnde, ii morle do celebre nlcliimisla c oc-
cullislii Dr. Pnpus. Os nossos collegas dn
•"'Noticia" dizem mesmo que elle "morreu

victima dn sua dedicação, lendo contrnhido
•iiin.i (loc.iiç.i infecciosa junto do leito dc um
•moribundo atacado de paste typhoidc". A
NQ1TE de ."IU de outubro já noticiara, enlre-
Itanlo, n morte do Dr. l-npus. Mns não foi
por morle natural, como alguns jornaes de
i'aris dão a culender. O Dr. Papus, ou o

JDr. iinciiusc, (|uc era o seu verdadeiro nome,
foi fuzilado como espião, no mesmo dia que
o espião liose Francillard. Àníbos foram apu-
jiliadtis a lazer espionagem a favor dos ai-
leniães.

BLIXIK 013 NOGUEIKA •
da pelle

Para moléstias

Prcsldonoln do Sr. Urbano Sanlo*. I.lda
e ii|i|irii\adn a neta, «In svsiilo anterior, pr.s»
bou»so nn expediente, «juc constou dn remes»
su dd varias proposlçues du Cnmnrn i meu»
stigem do prrlcilo dniulo ns razões pnr «pie
Votou u resolução do Conselho Munlciiuil
sobre montepio dos fiineeloniirlo» iminícl»
pi.es; ròqiioíimonlo do major reformado do
Ivsercllo .liisllnliiuo 1'niisto «le Araujo pediu-
«In |iara gosar das vnnlagens da lei Pires
1'cnvlrn, e requerimento de Ambrosio Ln-
riiolro. representante de llnrclny nml l!., «o
Nova York, pedindo «iue seja crondo um
Bollo dc consumo especialmente pnra os seus
produetos.l-Vom lido» vnrlns pnreceres.*

l>nssnndo»so n ordem «Io din, rol npprotn»
da Ioda a matéria delln constante, o da qual
fii/ia pnrte o onjnniento da Vlação.

O Sr. Pires lerreira qul« aproscnlnr vn-
rins emendas, mas a iiiosa nâo «s neceltou.

Furam npprovndos cm segunda discussão
todos os nrtlgos e emendas du orçamento
dn VlnçBo. Foi lanibem approvado cm nrl»
ir.eirn dlseussíío «> projecto do Sr. Peroira
Lobo fazendo coiiccssues «os nlumnòs tia
Èscoin «Io Realengo.•mm*

Por que duvidar dos caprichos
da sorte ?

Ficarão mosmo ricos os
ssskinaníesda «Revista da

Semana» V
r.i? As surpresas da sorte são conhecidas

tlc todos, não sendo, portanto, nada de cx-
tranjiar (pie a um dos números da colos-
sal loteria dc Hcspanha, adquiridos por in-
termedio do Banco Ultramarino ou a am-
bos, venha a pertencer uma parte desses
trinta mil contos que é n quanto montam
os prêmios da primeira loteria do mundo.

A segunda assinatura extraordinária quc
ha dous dias su iniciou corre como a pri-
mcira cheia de concorrência.

Ter cm casa a «Revista da Semana», já
é prazer indispensável num lar chie, mas
poder íicnr rico por esse motivo c* espe»
rança quc ninguém deve afastar.

A «Revista da Semana» publica as con-
dições.
. — ." i —tv*———*—. ——mm

A musica aSlemã desafina
na

ROMA, 24 (A NOITE) — 'Aniuincia-se

quc o maestro Toscanini, desejando ter»
minar a polemica provocada pelo incidente
oceorrido no Augusteum a propósito da
execução dc um trecho dc musica de Wagner,
saiu desta capital para logar ainda desconhe-
cido.

O maestro Toscanini declarou que não
dirigirá os outros concertos da serie an-
nunciada para o salão do Augusteum.

Para o concerto dc domingo estava, por
exemplo, annunciada a nova symphonia de
Btitlioven, que não será mais executada.
Esse conceito sciá dirigido pelo -maestro
Molinari c nelle serão executadas, apenas
musicas russas, italianas c francezas.

A OONFLAQRAÇAO DA EUROPA
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As irregularidades na Dele-
gacia Fiscal da Bahia

Ao Sr. ministro da Fazenda solicitou dis-
pensa do logar, cm commissão, tlc delegado
fiscal da Uiihia, o Sr. ('edeão l"orjiiz de La-
ccrdii, 1" cscriptürario da Casa da Moeda.

Ao «pie se tíiziu hoje no Thesouro, o Sr.
Gedcão Lacerda foi levado n deixar aquelle
car;!o pelas irregularidades que se verifica-
ram, ultimamente, naquclla delegacia, para
onde seguirá, dentro <ie alguns dias, uma
commissão inspectora, por determinação do
niinislro, para proceder a um inquerilo ad-
ministrai! vò,

¦CM-»
ELIX1H Lü NOüUlilKA — Cura syphilis.
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ir. avo Bilac na
Câmara

lísleve hoje na ('.amara dos Deputados, on-
de foi agradecer á mesa dessa casa do Con-
gresso Nacional as homenagens que lhe fez
tributar, por occasião do seu recente regres-
so, vindo do sul do paiz, a esla capital, o Sr.
Olavo Bilac.

O festejado poeta manifestou ao Sr. Vcspu-
cio de Abreu, que enlão presidia os trabalhos
legislativos, n sua gratidão pelo apreço que
lhe significava aquelle ramo do nosso par-
lamento, e palestrou por algum tempo com o
vice-presidente da Câmara, trocando iinpres-
soes sobre a sua excursão no Hio Orando,

—¦¦ . ¦,——.—•« U ¦¦«giga» "- -¦¦ ¦ ¦»*¦

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade*
Oculistas, Largo da Carioca 8, sobrado.

—¦--¦¦¦.,.. .i-*......, ,..,. i mt%$^**m>*---*— i ¦— ii

Morre em Paris o chefe do
partido miguelista

LISBOA; 21 (Havas) — Falleceu cm Pa-
ris o Sr. Alexandre Saldanha da Ga-ma* chefe
do partido miguelista.

Os jornaes do partido ns,ieiam o falleci-- -incuto e publicam extensas oiographias do
piorlo.

•E-si5ur.es des ssragase-asíaS^iíes
de agi""ã.ia, ets.

' Drs. Jlriiiin Lobo e Maurício de Medeiros, da
Faculdade de Medicina — Laboratório de Ana-
Ivses c Pesquizàs: ROSÁRIO 108, csq. praça
Gonçalves Dias. Tel. do Lub., N lilüt.
r— t -rfjjtrn i

A sobscripçáo publica pro Bueno
Brandão

BELLO HORIZONTE, 24 (A. A.) — O "Mi-
nas Cernes" publica hoje a demonstração da
receita e despesa com a construcçào do pre-
dio doado, por subscripção publica, no sena-
dor Bueno Brandão, enumerando ns pessoas
que receberam listns e angariaram donativos,
os quaes ntlltígiram á quantia de Gí):352-?*10Ü,
tendo sido despendidos 69:032"i4ü0. O peque-
no saldo verificado foi entregue á Caixa Es-
colar Infantil Bueno Brandão, daqui, pela
commissão promotora dessa homenagem ao
ex-presidente do Kslado.

Novas noticias da tiaierra
•.ii*»**

.MU MAR

A perda do «.Imperatriz Maria»
LONDRES. 21 (A NOITE) — Um desparfio

de retrogrado confim» n noticia de ter ido n
plquo, devido a uma cxplosfto, o cimraçnito"Imperetrlx Maria", o mala moderno doa cou-
racados da esquadra do nmr Negro o que des»
locava 22.800 tonelada". A e-xplontio foi provo»
cada i'.or um incêndio que, propBf.ando.ne, at.
IIiikIu on dcpoHltos da óleo combusllvd. O
enmmnndante ordenou, então, a nliertnra dai
válvulas para que o navio ae autitnerRlsse, vis»
to que o local vm que elle estava tra pouco
fundo.

As operàcHei de >alvamenlo foram dirigidas
em pessoa polo almirante Kolsehak.

Desnppnreeeram um official, dons aub.offl-
clnes « II!) marinheiros, quo ro auppfio terem
morrido. Tambrm falleceram, devido prlnel-
Itnlmcnte a «incimnduras, 64 marinheiro*.

Aereditn-se multo possível nalvar o "Impe.
rntrli Maria", pois eslá apenan a sua rnherts
•nperlor n um metro abaixo dn superfície dns
üguns.

PETItOGRADO. 21 (Havas) •— Foi n pique;devido a uma explosão orcorrida a bordo, o
drenduoiiglit "Imperatriz Miirln".

O navio nftindou num local dc pequena prn-
fniididnde c está npenns n um metro do nivul
d'ngu.i, havenilo, portanto, esperanças dc o pftr
n lindo cnm relativa facilidade.

As victimas são numerosas. Ate* agorn fornm
encontrados (it mortos c feridos, mas faltam
ninda 153 pessoas.

LONDRES, 24 (A. A.) — Está confirmada n
explosão c afundamento do drcadnoiiglil "lm-
pcrntrlz Maria".

¦i mm* ifc r
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No sector belga

IIAVItE, i!l (Ifiivás) — Commtmlcndo bel-
fía: "Na região de Ramscapelle c cm Mciic-
kcnsverc estiveram empenhados duellos de
artilharia.

N.is proximidades de Kel-Sas lula de bom»
bas." ¦-»-- m* mm* n> a

NOS OALKANS
im**»

Ao longo da frenlc

LONDRES, 24 (A NOITE) — Telc-jrapham
dc Salonica annunciando que o communicado
servio, ali conhecido liontcm de noite, Infor-
ma que proseguo a luta violenta cm toda a
frente. Oh servios avançaram cm alguns pon-
tos na direeção do norte e repelliram varios
contra-ataques do inimigo.

A pressão dos nlliados ao norte de Monastir
é rada vez mais forte. Os teuto.bulgaros op-
poem, entretanto, nli uma residência desospe»
rada.

Nos outros pontos da linha da Macedonfa
prosegue o bombardeio cada vez mais vio-
lento.
Communicado servio

A PIRATARIA ALLEMA

U loipitilenineiilii da iBri.iini.ic»

LONDItES, 2S (retardado) (A NOITE)—Tcle.
iiranimiN de Athenas nnnunrlnm qne o "llrltan-
ide", ape/ar de ler arvorado lodo» os xlgnaen
«xIcItloH pelas convençOefl internaclonnes para
ilemonslrnr miiii «iii.illiliute de navlo-liospital,
foi torpedeado As 8 horas, dia já rlsro o eom
um tempo exeellenle. Não ha, pois, nada que
Justifique o lorpeilenmvnlo desN» navio, o
maior vapor do mundo nclitalmcnte em a«*r»
viço, visto «iuo deslocava 47,000 toneladas.
Somente o desejo malvado de metter a plquo
e de aMirndnar aquelle milhar de pessoas,
que Iam n bordo, médicos, enfermeiros e ma»
queiros, pode explicar o procedimento do sub»
marlno nllcmno,

Fcllxmente, o "IlrIUnnir'* nilo conduzia no
momento feridos, visto que ac dirigiu da In.
f.interrn parn íjnlonlc.i levando apeiins o pes»
uoal «In. nmhulnnclas quo ia nervlr Junto ao
exercito do Oriente. Entre cimo pessoal iam
120 enfermeiras da Crus Vermelha o 390
uiaquciros, «lém de CO médicos,

O numero de feridos «'• multo grande: 25
dellcs fornm transferidos immcdiatamcnto
para o Uonpitnl Russo, mnis próximo no
mr.r: ou outros foram rondusldos para bor»
do dos navios alliados c ali cuidados,

O ministro da Inglaterra em Athenas, Sr.
Elliot, qúe se encontra em Salonica, falou
aos sobreviventes, condemnnndo o attenta»
do. Muitos habitantes da Ilha do Zeu presen»
ciaram o «Itcaindo vendo o submarino • a
explosão do torpedo. O vapor submergiu-se
precisamente !S."> minutos depois do ser nta»
cado. Oa habitantes daquella ilha prestaram
aos náufragos os soccorros que puderam.
Multas mulheres rasgaram os seus vestidos
pnra fi.-cr v«ndaH para os feridos quo foram
recolhidos cm estado gravo, devido ao faeto
dc lerem sido colhido» pelas pás das hell»
ces dous bot<*s cheios dc sobreviventes.
Torpcdenmcnto de um vapor lies- *'j

pnnho!
LONDRES, 2» (A NOITE) - Informam dc

lliircelon.1 que o vapor hcspnnhol "Inca" foi
torpedeado por um stilimuriiio iillemão nas
proximidades da iluli dc Multa, O navio sub-
mcrglü-so em poucos minutos.

Em Madrid assciiurn-se, entretanto, rpie o"Inca" naufragou cm conscqiiencla dc umtemporal c «pie sc ignora a sorte dos trlpo-lnntes.
O caracter do cBritannic» ,

A poiBlçflo (Ho' 'aontt do \"
i ¦ • ¦¦"

Uma consulta no mlnlslro
da Guerra

O Sr,* mini.Irn da Guerra expediu hojo
ao «•(•miiimnlaiiti* du 7* ivnlúo inllllni' no
Rio tiiniide do .Sul o hCKiiiiite uvho i"Em inluçfti» u coiiMilni feita pelo ü- to-
nciili* do I" rcftimento du iufnntnrla .Imln IM-
clflco de Ciirv.ilhu, ipie, nllofpmdo «llverjieu»
«•in nn Itilerprcliiçini «luda no art. lll do rc-
i;iiliiin«*iili5 de cxerclelos pnra a tiif-iiiturlii,
tem duvidas quanlo n niaiiclrn por «pie deve
o toldado plissar dn posição de descansar it
«lc sentido, si unindo o pe «pie está A frente
no du rctnminrdu, si vlcc-vorsn, dcelnro-vos:
que a consulta não tem razão du rei; pois
o nrl. .1') do dito reiiulniiieiitn, iiiaudinido
conservar com o pe nempro nn nliiiliainenln
cmqiianto o oulro fica um pouco puni a
frente (o esquerdo podendo depois ser sub-
sllliildu pelo direito), está clnro ipiu pnrn
retornar A posição «lu sentido «• ntnntor o
nllnhnincnto, o movimento s6 pôde ser fello
triizcudo pnrn junto do oulro o pá ipio tslii
Ã fronle."- i m»m i

E sem mais nem menos
foi despejado

O advogado Sr. Luiz Chaves, veiu ú nossa
rcdacciio com o seu constituinte 'Arnaldo
Amorim, que nos contou ter, soffrido um
despejo, sem quc a cllc precedesse a menor
formalidade, nem mesmo a imprescindível in-
tininçüo. O Sr. Arnaldo residia com sua
famiiia ;í rua Uclla de S. João n. 209.

¦ mm* 'i

COLLEGIO PEDRO II
exames de preparatórios

Continuam abertas, ntú o dia .'10 do correu-
te, ns inscripções parn os exumes do curso
gyinniisinl. Os candidatos deverão «llriglr-se
un edifício dn externato, das 10 As 15 horas,
uos dias úteis.

cm

A escripta da Banque Fran-
çaise et líalienne

O Sr. niinislro da Fazenda, completando
uiff offieio enviado á Câmara cm outubro ul-
timo, remelleu boje aquella easa um vohuno-
so e circurastnnciado relatório, impresso,
(ípresenIndo pelo eonfcrenle da Alfândega
desla capital, Manoel Jansen Muller, sobre o
resultado <1d exame procedido ha escripta du
Banque Fraiiçalsc et Ilalicnnc pour 1'Ameri-
que du Sud.

Sorteios n'A MUNDIAL, em 29 do corrente.
Premioa pagos, 44tiS4Í$500,

s ÔS
¦ 

P automóvel n. 33G, conduzido pelo «chaüf-
fetir» Armando Leitão, atropelou, á rua Setede Setembro, o Sr. Augusto Henrique de
Maüos,^ quc recebeu ligeiras excoriações.

O «chauffcur». ioi preso nela policia do3o districto, ¦""'¦' -

-ií**1"

AS VICTIMAS DO TRABALHO

Caiu do andaime e
morreu

O pedreiro Joaquim Oliveira trabalhava,
hoje, pelas 15 horas, com alguns còmpanhei-
ros seus, lio nlto de um andaime, nas obras
que sc estão fazendo na fachada da egreja da
Conceição, á run General Câmara, quando sue-
cedeu perder o equilíbrio, caindo ao solo.

Foi chamada a Assistência, que medicou o
pobre pedreiro, dos diversos ferimentos recc-
bidos na cabeça c no corpo.

A policia tomou conhecimento do oceorrido,
fazendo internar Oliveira fia Santa Casa, poisern gravíssimo o seu estado.

Joaquim Oliveira nli falleceu ás 17 horas.
Era casado, linlia 32 annos de edade c moraVa
á rua de S. Pedro n. 192.

»>•<->>»
O CAFÉ'

O mercado dc café abriu bem firme, commuitos lotes ú venda «? uma procura regu-
lar. Em Nova York a Bolsa fechou hontem
com dous pontos de baixa é üm de alta
parcial, e hoje abriu francamente em baixa
dc cinco n sete pontos. Ao preço dc "DífãOO
por arroba, na base do typo 7, foram ven-
didns: pela manhã, 4.01.1 saccas, e mais
2.908 no correr do din. Hontem, entraram
8.184. saccas, embarcaram 6.088 e em stock
ficaram 855.135 saccas.

¦ *-<HH*»i -*-—¦

Electro-Aiarma Ramalho
No salão tia Associação dos Empregadosno Commercio realisa amanhã, íis 10 ho-ras, a experiência de seu apparelho deno-

miiiad» Elcclrico-Alarmi Ramalho • Sr .).
9. Ramalli-» júnior»

SALONICA, 21 (Havas) gè Communicac.o
servio:"Violento combate contra os allemães
toda a linha de frente.

As nossas tropas continuam n obter vantn-
gens ao norte, tendo repclüdo todos os contra-
ataques «Io inimigo,

Occupiimos agora mil c duzentos kilomctros
de território servio,"
Communicado francez

.iM
PARIS, 24 (Havas) —¦ Communicado sobre

as operações no Oriento:"Canhoneio intermittente cm toda a linha
dc frente.

A luta continua cm condições extremamente
difficcia.

O inimigo recebeu reforços c cata resistindo
obstinadamente ao norto «lc Monastir, tendo-
nos dirigido violentos contra-ataques qúe as
nossas tropas annullnram,

Tomámos Dobromir por melo dc Um brilha::-
te asfalto c fizemos 300 prisioneiros búlgaros
e allemães.

Os servios também tomaram Paralovò e os
italianos continuam a obter vantagens.

As nossas tropas nvançam cgualmente desde
n margem occidental do lago do Prcsbn até ú-">
proximidades de Hotcaovo.

Os nossos acroplanos bombardearam os
acampamentos da região dc Topnluni c de Pri-
lep, abatendo «lous apparelhos inimigos no se-
ctor de Drama." •

—i mm* >m* '

A RUMANIA NA GUERRA
»»/¦>«» «•»

A situação na Valachia

NOVA YORK, 21 (A NOITE) -- Informam
dc Bei'Iim que von Falkenhayn continua à
avançar na Vclachi* para o sul, afim de obri-
gar os rumaicos a conccntrar.se para lhes dar
então o golpe final.

Sabe-se que toda a frente rumalca da Tran-
Sylvania está muito enfraquecida cm razão da
retirada dc tropas para o sul e oeste.

Um correspondente do "World" cm Uuea-
rest informa, entretanto, quc a situação na
Valachia não 6 desesperadora para os rumai-
cos, que têm as suas reservas intactas c se pre-
param pai"a castigar von Falkenhayn.

Um communicado rumaico confessa também
a queda dc Craiova e explica que a cidade fói
evacuada para evitar a sua destruição.

mjii «*a»*>—<*f i

A ITÁLIA NA GUERRA
' -ig lll»

Ao longo da frente
ROMA, 24 (A NOITE) — O ultimo commu-

nieado do generalissimo Cadorna informa que
tis chuvas continuam a difficultar as opera-
ções de infantaria c o nevoeiro intenso as ope.
rações de artilharia ao longo de toda a frente.
Houve, entretanto, pequenas acçScs de Impor-
tnncia strictamente local.

Ante-hontem, os austríacos bombardearam
desliumanamente as ambulâncias da Cruz Ver-
melha, perto de Gorlzia, não obstante estarem
protegidas pelos emblemas da Convenção de
Genebra, matando cinco dos feridos ftli cm
tratamento c outras duas pessoas. Os outros
feridos foram apressadamente retirados do lo-
cal, mas ainda assim onze delles foram attin-
gidos pelos estilhaços dos obuzes e ficaram em
estado grave.

>¦ — trai "«HE*» ijtà» in
EM TORNO DA GUERRA•rn.»

Grandes raids de aviação
no norte do paiz

Em sessão do Acro Club llrnsileiro, limitem,
ficou deliberado «pie, cm janeiro «lo próximo
nnno, parta uma missão uo norte do pniz, che-
finda pelo director Dr. Netto Mnchndo o da
qual farão parte o aviador brasileiro Uer-
gman c um mecânico, com o fim de praticarem
grandes "raids" de aviação.

A excursão devera ter inicio por um "raid"
no Espirito Santo.•y ""**'• ' » rn*-* ¦

SS3

fls l^onras militares;!-;
professores civis

¦JJmn reprosentaçfi.1 <i Câmara
Na sessão de boje dn Cnmnrn dns Depu.

Indo::, iiliii-iiilu ii palavra "pelu ordem", nSr. Diiushcii de Abranelies nuniiloii ã me .«
o xegiilule requerimento :"Heipiclro «(lm sojn cniisultadn a Cnmnrn
robre si conseule n publleiiçiin uu "lllario
dn Congresso" da represcnliição dns profes-sores o mestres dns escolas de npreudues,
solire ás honras militares que lhes eom-
pelem.Ilcipielro, oútrosim, «nu* essa inosmn r -
prescnlnvão sojn cnviiid.i ú cominlsjão de
iniiriiilia u guerra."

Fiiudamentiindo o seu requerimento, o iv.
prosontnnto jnnrnnhcnsc declarou mio o ¦.•-
dlglrn «le (iccôrilo com recente iiidicneilo do
Sr. Mnurlclo do l.iiecrdn, nppròvndn, dUjiniN
do sobre n publicação de (loeuinenlos eiijol
Inserção no "Dlurlo" «Ia cnsn seja sollelliul.t
por «iu.'il(|uei* dcpulndo.

O requerlmenlu do Sr, Dunshce de Alirau-
ches foi iippruvtiilo.

¦-»«•*«»¦

Um laclráo preso
A Inspcctoria de Segurança Publica; rircn»

deu liojc o ladrão João l.yra, que, lú dias,
furtou dons guarda-chuvas c um relógio du
ouro.

Os objeelos furtados foram apprehondidos*

lm rapto cm Nictheroy ?
Fomos boje Informados de «iue carece

fiuidiunento a nçliein «pio A NOITK e mui
.((.nines «leram sobre o rapto de Mlle. M
lísra senhorita, quo não é filha de fuzi
deiro cm Cnntngnllo, vive cm companhia
fiimilin «le seu cunhado, cm Niclheroy, on
continúii, sem «pie contra ella se poâsn .'
ticulnr qualquer duvida. Qunnlo no pretí
so seduetor, ú elle cónhccidlssimo nn m
nha cidade c ali tem sua clinica e reside
cia c não tém ligação nlgiima com Mlle. M.

-^~**-T*~ I
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LONDRES, 24 (A. A.) - Tclegrnmmns de
Nova \ork dizem que nli foram publicadosdespachos dc Berlim, nffirmando ser o "Bri-
tannic" um cruzador auxiliar,

Essa affirmnção só tem um fim, fim coi-
limado pela Allemaulia, que ti distrair a nt-
tenção para o faeto principal do caso, obten-
do que seja posta cm duvida c discutida a
qualidade do vapor torpedeado.

Os jornaes dizem quc o governo allemão
perde o seu tempo, pois está perfeitamente
provada e conhecida a identidade desse
vapor.

—* . •» mm» i»
A DEPORTAÇÃO DOS CIVIS BELGAS

Um pedido do rei Alberto
PARIS, 24 (A NOITE) — O governo belga,

por intermédio das lcgações cm Madrid c no
Vaticano, pediu ao rei Affonso XIII c ao papa
que chamem a attenção da Allemanlia para m
conseqüências quo possa vir a ter a politica
deshumana que cila está seguindo na Bélgica,
dc onde 350.000 belgas já foram deportado»
para a Allcmanha c outros milhares são obri-
gr.dos a trabalhar nas estradas de ferro estra-
legicas da região de Lille. Os allemães tombem
tiraram ou destruíram todos os elementos in-
dustriacs que havia na Bélgica.

HAVltU, 24 (Havas) — O governo belga pc-
diu no papa c no rei da Hesphnhn, por inter-
médio das respectivas lcgações, que chamassem
a atlenção «Ia Allcmanha para as consequen-
cias da deshumana politica posta cm pratica
na Bélgica, donde já foram deportados 850.000
civis, c muitos delles obrigados a trabalhar cm
linhas férreas estratégicas na região de Lille.

O governo belga necrescenta que os utensi-
lios industriaes transportados para a Allcmn-
nha foram Iodos destruídos.

Quereis apreciar bom c puro café?
Só o

0 commercio e o alista-
mento eleitoral

Confcrcncinrani bontem, ás 20 1|2 horas,
na Associação dos limpregados no Commer-
cio. a commissão do ("entro do Commercio c
Industria do Itio dc Janeiro, composta dos
Srs. Serafim Glace, Humberto Tnborda, Vi-
ctorino Moreira c Dr. João dc Aquino, e a
directoria daquella associação.

Resultou «lessa conferência o nsscnlamcn-
to das bases dc um "comitê", cm que cn-
tre o inaior numero possivel de representai!-
tes das classes conservadoras, afim de or-
gnnisar-se depois o progrnmmn tlc ncção,
tendo por escopo, nntes «le tudo, o alista-
mento eleitoral.

Opporluuamenlc, para demonstrar as van-
tageus da entrada dos representantes «lo
commercio c industria uo Conselho Miiniei-
pai e Congresso Federal, o "comitê" prnmo-
verá conferências, nas quaes tomarão parle
os Srs. Humberto Tahorda c Dr. João de
Aquino, conforme ficou assentado. Consta-
nos quc sc procurará obter «lo Dr. Pereira
Liina que também se faça ouvir cm uma
conferência.

Morreu mysteriosamente
Na Santa Casa falleceu durante o dia um

indivíduo de cor branca, de 45 annos pre-
sumiveis, quc, esta manhã, ali dera entra-
da por ter sido encontrado ferido, sem fala,
nn rua General Câmara, esquina da Vas.-o
da Gama.

O cadáver foi removido para o necrole-
rio da policia, para ser examinado.

Parece que, além de outros ícrinicntos,
tinha o morto íractüra dos ossos da bacia.

-mm*-

Os contrabandos

Não ha mais offieiaes subal-
ternos nos institutos

militares
O general Caetano de Faria mandou cx-

pedir aviso aos direclores dos collegios mi-
litares declarando que, não havendo néccs-
sidade de offieiaes para os cargos dc subal-.
ternói das companhias de alumnoi, ficam
coni-iderados ckou.cr.idos dc lucs cargos os
que servem com essa categoria uos ditos
collegios, devendo os inspectores dc aluímos
coudjuvnv os commandantcs de companhia.

Egual resolução foi expedida para a lis-
coln Militar, ficando exonerados de taes car-
gos todos os «pie com tal categoria servem
na dita escola.

Os subalternos da companhia serão pro-
postos dentre os offieiaes alumnos, consi-
deraudo-se este serviço como de escala
mensal.

-mm
Os pães têm nma grande responsabilidade

quando suas filhas passam ao estado de mu-
lher. Si as funeções não estão regularisada3
no desenvolvimento das senhoritas, ha o en-
fraquecimento, podendo degenerar cm tuber-
cuIoSe. Neste periodo a pallidez, fraqueza, do-
res nos quadris e nos rins, temperamento irri-
táritèj falta de appetito são symptomas que
mostram a necessidade de um bom tônico. Tal
tônico achará com o uso das Pílulas Rosadas
do Dr, Williams. O grande tônico para o san-
gue e nervos. ¦ <mm* —
As vagas do concurso no

quadro de intendentes
do Exercito

De accordo com o disposto no artigo 2o,
paragrapho 2o do regulamento approvado

jAvniiTrs oi ,\ vn™»' a «i i r>- il1cl° decreto n. 11.459, de 27 de janeiro deLONDRES, 24. (A NOITE).-O."Jornal Of-! 1915, foi fixado em 9 o numero de vagasficial" publica hoje o decreto declarando con-
trabando de guerra o ouro, n prata, o papel-moedas, os cheques e quàésqúci* outros do-
cuinentos negociáveis e que sejam dirigidos
pnra os paizes inimigos.

LONDRES, 24 (A. A.)" — O governa Ingiez
declarou, por acto do hontem, ser, dora nvan-
te, considerado contrabando de guerra O oú-
ro, o. prata, o papel-moeda, os cheques c to-
dos os documentos negociáveis, que forem
destinados nos inimigos ou dellcs jiroce-dentes.
A requisição de homens Ha Alie»

manha i
NOVA YORK, 24 (Havas) <- Radiograp.bám

de Berlim communicando que vae ser apre-
sentado ao Reichstag um projecto de lei re-
«ptisilando os serviços de todos Os hômchs de
17 a 60 annos dc edade.

I
A marinha mercante na França

PARIS, 24 (Havas) — O deputado André
Sesse pediu o augmento dos créditos destina-
dos á construcçào e compra dc navios mer-
cantes e bem assim que se solicitasse A In-
glãlcrra o fornecimento dos malcriacs Indis-
pensaveis
Novo ministro ru3so em Bucaresl

LONDRES, 24 (A. A.) — O ministro russo
em Bultarest, Sr. Kozi.d, foi chamado a Pc-
trogrado, sendo substituído nessas íuaeíões*pelo gcueral Mosolef/.. ~ ' - ..

a serem preenchidas pelos concorrentes ao
concurso para o primeiro posto no quadrode intendentes, sendo submettidos á provaoral e pratica 12 dos candidatos em vista
do disposto no art, 8o do regulamento ei
tado. i *mm* i

AMANHÃ
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CENTRO LOTERICO• -flT *

Concurso pratico de vete-
rinarios do Exercito

O Sr. ministro da Guerra mandou decla-
rar- que devem ser mandados apresentar ao
Sr. general Dr. director de Saúde, por te-
rem de constituir as eomtnissões julgadorasuos exames do 1° e 2o períodos do curso
pratico de veterinários, os médicos: 1° te-
nenle Dr. Luiz de Lima Bittencourt, da l»
companhia Ue metralhadoras, capitão Dr. An-
tonio dò Castro Pinto, do 2**> batalhão dc
artilharia e o capitão veterinária Augusto
Tito da Fonseca, do '3o 

grupo de obuzes.
i mim —

OOL.ILYíRI*Ocura as ,nflnmnii*5õe'*do!
.MOURA BRASIL *„ pS^mtÊ. -17

A linha de navegação Brasil-
Portugal

LISBOA, 21 (A. A.) — Os membros da co-
lonin portugueza cm Madeira e Cubo Verde,
bem como as principaes autoridades daquel-
les logares, enviaram ao governo portuguez
uma mensagem solicitando que na constitui-
ção «In linha de navegação Brasil-Porlugal
sejam aquelles portos considerados de escala
obrigatória,

O tenente Dilermando e a
sua matricula na Escola

Militar
O Sr. ministro da Guerra mandou decla-

rar que o trancamento da matricula como
alumno da Escola Militar-, effectuado em
relação ao segundo tenente Dilermando Can-
dido de Assis, como incurso no artigo 69
do regulamento respectivo, fica sem effeiti
visto ter sido este absolvido no Conselho
dc Guerra a que respondeu.

ÜSmss noenessção sesn eflfeSt©
para o O. fiHãâitaB*

O Sr. ministro da Guerra, cm despacho
de hoje, julgou sem effeito a nomeação do
capitão dentista João Alves para servir no
Collegio Militar do Rio dc Janeiro.

As cousas pela Abyssinia
andam pretas...

ROMA, 21 (A NOITE) - De Addis»
Abeba informam que o soberano deposta
cm setembro ultimo, imperador Lidji-Jeassu,
se tinha convertido nos últimos mezes em
cego instrumento tia mulher, quo c uma
filha do aventureiro austríaco chamado Idilvi,
ha annos residente na Abyssinia.

Lidji-Jeassu ordenou, ha pouco, a malau-
ça dos christãos nas regiões de Marrar e
Dana. Mns as tropas Ieaes, quc partiram de
Addis-Abeba, chegaram n tempo c!e impedir
o massacre e anhiquilaram as columnas rc-
volucionarias partidárias cio ex-imperador
ãbyssinio.

Consta quc depois da derrota Lidji-Jéàssu
sc suicidou ou então o assassinaram.

Concurso de radiótelègra-
[listas do Exercitopli

Pelo commando da quinta região foi cr-
deitado ás unidades qne tenham radio-te-
lcgraphistas de segunda classe que provi-denciem para que os mesmos sc apresentem
ao quartel do 1« batalhão de engenharia,
no dia f) do mez vindouro, afim cie toma»
rem parte no concurso de que trata o ar-
tigo 09 do regulamento interno do Serviço
da Guerra. *

"¦In üiiraso" -.^"^'"Sy.'
_UJ reis, cum v.un.s

brindes. LOPES SA' & COMI
-«-3QCS» *-

Farinha Flor \
Msntelga pura nata [Biscoitos Leal Santos
Ovos frescos ..)

FALLECSMENTOS
Falleceu, ás 14 1|2 horas, cm sua residen-

cia á rua Santa Alexandrina"" n, 151, o Sr, Ro-
drigo Venancio da Rocha Vianna, antigo nc-
gocianle nesta praça, lia muitos annos esta-
beleeido íi rua do Ouvidor,

-qtrtTr

THANSCRIPÇÕEs
Transcrcvc-se a machina com perfeição,

presteza e sigillo qualquer documento. Iísjo-
Ia Rcniington, rua 7 dc Setembro iv. 67.

--S-KB»

fl empresa do ^eatro
Carlos Gomes multada

pela icia
O Dr. Osório di Almeida, 2" delegado auxi-

liar, dc accordo com o superintendente do
serviço de theatros, supplente Roberto Etchc-
barne, multou cm 10ü?(l00 n empresa theà-
tro Carlos Gomes, por ter levado hontem á
scena uma parte do programma, não exiimi-
nada pela censura, c quo continha alliisôcs
aos paizes hctunhncntc cm guerra

¦ **«"'»¦ ¦
ELIXIR DE NOGUEIKA — Grande Depuratlvo

do Sangue

O DIA MONETÁRIO
Pela manha os bancos declararam sacar

a 11 29|H2 c 11 15]ltí d.; pouco depois pas-saram a vigorar ns laxas dc 11 7|8 e 11 29|32
d,, c no correr do dia o cambio tornou-se
geral á taxa de 11 7|8 d. Ao fechamento, po-rem, alguns bancos sacavam ainda a 11 7|8
e outros a 11 27|'I2 d. Os esterlinos foram
negociados n 21í?100 c as letras do Thcsouro
com 4 1|2 ij° de rebate. Em Bolsa houve
alguns negócios para as apólices geraes, un-
ligas, cnlrc os preços dc 810? a 81õ$l;' biira
as da emissão dc 1915, cm sua maioria a
8IO*i, Entre os papeis dc especulação vende-
rain-se 200 ncções das Terras «; Colonisação
a 7§5O0, 300 dns Minas dc S. .Tcronvmo a
271500, e das Docas da Bahia 100 a 23$500
e 100 a 24*i. As ncções da nova empresa
Companhia Fabrica da Fumos Brasil fornm
vendida» a 200.?0.00.... 

FR1BURGO, 24 (Serviço especial da A
NOITE) — Correu animada a festa da Sò-
eiedade do Tiro 24, no theatro D. Eugenia.
Subiu á scena n peça "Elixir da vida", ic-
guiu-se uniu iipòtllòose á Bandeira brasileira,
sendo executado o nosso liymivõ fnicionnl,
ouvindo-o Iodos de pé, Por fim, falou o
tenente Paz Brasil, incitando n mocidade ao
prcpnrò' das arnius pára o engrandecimento
da pátria. Os atiradores compareceram uni-
formisados,

W provaveS 
'qúé se execute

o sorteio militar
O coiiiiiiiinditnte da 5a região, o Sr. gene-

ral Gabino Besouro, recommcndou que as
unidades enviem até o din 30 do corrente,
antes de encerrado o expediente do dia, o
numero dc voluntários espeeiaes de. um atino
c de dous annos que receberam, em execução
ao determinado no aviso n. 1.021, dc 24'do
mez findo, bem como o numero de vngns
quc ficam para preencher pelo sorteio e;r-i)i
do quadro que acompanhou o citado aviso.

Segundo o (pie ouvimos, o numero de vo-
luntiiíiòs não chegará ao determinado p'cfo
Sr. ministro dn Guerra, havendo, portanto,
vagas cm numero talvez de 500, que rerão
preenchidas pelo sorteio, cuja lista scr.i pu-
blieada cm dezembro próximo, recaindo dc
preferência sobre os nascidos cm 1895.

As condições exigidas nn inspecção, quc
tem sido rigorosíssima, c o quc dará motivo
a tanlas' vagas.

A Moda e Mme. Guimarães
Grnndcs **atelicrs" de alia costura. Exe-

cução rigorosa das ultimas novidades c r.vca-
ção de modelos artísticos c originaes, da
actual moda. Especialidade em vestido» de
casamento, "soiréc", píòniehnde c "l.iil-
leurs" (Grand Prix Paris, 1900; I.oiídrcs 1914
e Mérito Industrial). Rua S. José n. 80;
tel. Central 4.094. Próximo s avenida Rio
Branco.
—. . i**.C*t*» ¦

O MALHO

Com uma vistosa capa de Kalixto, circula
amanhã esse hebdomadário illuslrado, que

apresenta aos seus leitores numerosos «lese-
nlios de critica desopiliiule, bem como uma'
reportagem pliotogrnphira nuiilo desenvolvi-
da, destacando-se n relativa ás maiores feilas
da semana.

Um texto variado, cm prosa c verso, uma
excellente valsa pura piano c outros attracli-
vos completam o numero do velho semana»
rio, nitidiimcnte impresso.

¦ ••t-»'*»- ¦

A MUNDIAL — Sorteios em 29 do corren-
te. Prcmlos pagos, 411i347$ã00.'•mm**

O Sr. Morgan banqueteado
no Chile

SANTIAGO, 24 (A. A.) — O Sr, Dr. João
Luiz Sanfuentes, presidente da Republica,
assistirá no banquete quc será offerceido
amaii"
dos

I .-tt 11 il rtlU inilll-llt >. 1', IJUV Oll ll IIIIWI.'1-IUV

anhã no Sr. Edwin Morgan, embaixador
.j Estados Unidos no Brasil, e ao Sr, Frc-'

derico Jcsup Stinisou, embaixador dos lis-
i lado» Unidos na Republica Argentina.

i
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As conclusões do Sr, Bulhües

(f Na 'Ciinlfio «lc bojo da conimlssíio do fi»
I fiança¦¦. ' Sr. Leopoldo de llulliões leu t» seii

pau-.'«;• nobre o prcnmoillu. da rcccltn, de nc
jjoru'
j,IC*-l

I.*
loi',«.
lista
SI ..
p.|>!

com o relatório jii feilo perante n
ua coramlssAo,
tiidn,flg tjueslOes suscitadas no mu rcln»
, cila parecerei! do vários consUltiolouit»
. iiiiiorlonnos, tratando dn preliminar —

Scnndo podia croar Impostos novos ou
liai- os votados pcln Uiimnra. Salienta n

mi.--.id.id.: On reforma da Cunstilulçilo c
teiiiiliiA rnm ns seguintes coucIiisOub:

; A coúiiulssão dc fliinucas í- dc parecer (juc
j.c.i.1 npprovndn a proposição n, 81, tlcslo nu-'-(.'., 

ci rn o*: v.iic.iiins i|i,c a seguir iiiuiiiciii,
rA relativa A cerveja <lc nlla fermentação sv
Susllflon, Duripie u taxi. t|uo recite sobre o
produeto .fe baixa fermentação fui duplicada,
ij)ü« ando .de CU ríla jior garra fn n l'-0 réis on
jjeia rils i» litro, Eslniido a cerveja de nlla
Tcnntntnçfto li.xnilii cm f»0 ríls jior garrafa
iju 7"> rílu por Jili.i, passará a pagar 1U0 réis
.lioi* garrafa 'iu ISO ríls por Jilro, soffrcndo
o (.'Jumento pronorclouol,
U O ii)i|ii)sto sobre conimcrclnntcs niubulnn»

tie', i- <lc hn muito reclamudo pulo commercio
jílc u praça t nõo ha rnzíiu por (juc continue
|'À ......»ür «U isenção.

-, Â emenda n, estendo o Imposto .sobre
L-li.\ii.)t!)ei.'i;. -ou penhores a cauções, complc»
[fundo a figura fiscal creada pelo proposição
i"tl.i c.m.i.rn, anginci.lando a renda ordinária'em 

cerca <Jc 800:0009000.
,'j, ,\ isenção pnrn o snlilro bruto, destinado a
tódulin, é íi roproducfiiio Uo dlspostllvoMo ar-
.ftlgo .". paragrapho _', n, IX, letra «I du lei
jniçuineiilorln vigente; a ícelucção dos direi-
lu-. dc importação sobre o linlio ou llnhuça'vi.... 

fuudãmcnlar n industria «In fabricação
du oleó dc iinhiiçii no paiz,
LA emenda sob n, . concede isenção para

ós frutas do mesa importadas dn liepubliea
Ijun, Obedece ó pollllcn da rcelproci»
poiu de eguiil favor gosnm nn Argcnti»

frotns brasileiras,
exportámos para cs mercados nrgcnll»

íios, em oitiv mezes, 1,080.027 cachos de ha-
lianas, j.íi importância tle 1.015:0808000; Ia-
ianjiis, cento, 3.742, no valo.' dc 29;0139000.
Km 11)13, lungci-inus, leilo, 02.050, lio valor
«Jc "" $000. Em llílji o porcentagem sobre

,'t> v..,.. - <)ta! da exportação tle frutas foi
<ír. : mi 191-1, 24 y; cm 1915, 31 •*?. cm
PJltf .iá é tlc 38 u|",ao passo que a porccnln»"item -libre a importação de frutas foi nos

jfjuiesmos nnnos -- 5 "j", 10 y, õ y, 11 -,".
A Argentina em breve será o principal

•metendo pata as frutas brasileiras c u me»
ilida proposta un emenda concorrera para
esse resultado.

ÀS EMENDAS NOVAS

Ar;;.
tlntli
.ia

io resolveu mais improvar as'" A t .o.iiii-;:
j iliie-neiiis:

[! Aulorisando o governo a transferir ao
! Jjiiucii efo Brasil a cobrança das dividas pro-
..VcuiciitcM «lus cmprcsliiuos feilos n oulros,
iKor oceasião da emissão, sem diminuição tio

vçjipital c dos juros devidos; nuloriüiindo o"'guve-iiic !) Juiioviir os contratos existentes,
com redutíçjio tios dividas, podendo modifi-
Cnr ns condições ele pagamento eie juros e

fj.rnso, liquidadas as dividas dos Estados pn-
ra com it União nlé 31 tlc dezembro de 1910;
«ine determina o pngniuculo dc ilO réis por'cíiixiiiliH ,)\j. carteiriuhn ele phosphoio; isen-

ftnjidu tlc imposto de scllo os opernçOcs feitas
•in.;' banco:: populares c cnixn$ ruraes, orgnui-
patins son a forma tlc cooperativas; isentou»
/'ilo dc direitos dc importação o snlilrc elo

/.Xhilc destinado ao adubo; determinando que
rb carvão ele pedra c petróleo, quando impor-
ijtiiilos pafn serviço ele combustível paguem a
|l'jt'iixii eíc 2 "|"; determinando que fique cm
v'vi•-*.<>i- '• artigo T2, n, lõ da lei n. 2,924 tlc 5

ti.- ,i.'i!LÍi'o t!c 1915, islo é, que seja reinte-
iiadu iii> e'i.rgo que occupuvn nn secretaria ela
fjMariiihn, Manoel Sylvio Pereiro Bnplislnj

Ít'iu 

direitQ a vencimentos atrasados; deter-
iiinoudó que o arame farpado ou liso para
arpar pague a taxo do -10 réis por lula;
onsiticrnndK official a correspondência postal

(i.-i I.. d;i Defesa Nacional c Sociedade Nocio-
Jul ele Agricultura; determinando que os te-
scgranimati expedidos paro S. Gonçitlo sejam
Jconsiderndoa urbanos, c oulros já opino-
iViidas iuii.uifo o Sr, ílulhões 1'cz o seu rc-
t-H.»li.rio.; A divida dos bancos paru com o Thesouro,
n (im- -íc refere ii emeiieln approvada, é a sc-

-'giiiiUc: bancos do Ceará, ülUiSlüíKHKi; de
Natal, 384;500?000; ele Credilo Real tle Mi-
uns, 7;8!M !*fâ?831; e de S. Paulo.' l.'J.">ii:i.i0l)ÍUÜI).

S'arinâ oucttõcs importantes foram traia-
da., quando c Sr. Bulhões leu o seu parecei

j isobre õ ortauiicnlo tln receita, A primeira foi
referente il imprensa Nacional, A proposta
tio governo; orçava a receita dessa repartição
eiu liSOOsOOli?. A proposição ela Goiuãra re-
tliiziu essn rt-iidit n iHiOiüUl):?, Tratou-se da
queslão c íi reelucção foi explicada porque a
proposta poutava o fornecimento feito ús rc-
ipartíçoeá públicas. O.s orçamentos ela despe-
sa destinam verbas para esse fornecimento,'A commiasãa resolveu, portanto, calcular a

iji-ceçita em 1.300:000?, Houve reclamações
, ipórque .nio foi ainda cumprida n Jci que ele-

. itenniiui .sia-eni Iodos os trabalhos executa-
,' dós pela Imprensa Nacional.
ii] U Sr, Miguel de Carvalho leve umo idéa
I feliz, interrogando o Sr, Bulhões sobre um
[.jponlo importante. No Banco do Brasil ha cm
i tlcpositü um niilhar e meio, ouro; eleve exis-
| Jir o -iiltlo tli emissão ele 300.000:000?. Per-

i gtuilon o .Sr. Miguel dc Carvalho:
i.' —Não era melhor sc lançai' mão desse tli-

jilieiro jwra-.evitar novos impostos e dar lem-
|; po para melhor se tratar do assumplo? O
íircslo desse -dinheiro dá para cobrir o "dc-
jfieif...;. O Sr, Bulhões declarou que ele momcnlo

iião pódio responder ao senador fluminense;
çompromultendo-se a ir estudar o assumpto

O RELATÓRIO DA FAZENDA
f) S;-, Alcindo proscgulu no seu relatório"

Sobre o orçamento da Fazenda,
\ A commissão resolveu approvar o arii-
g.i !)!) do dito orçamento, dando-lhe uma re-
dacção expressa; siipprimit- os artigos lüü,
101 e 102'; modificar o artigo 1U3, não re-

|Togando o artigo n. 13li dn lei n. 3:089, dc 8(K janeiro de 1010; npprovar o n-rligo n, lü-l;
!;-jSup'pr"iniií os artigos ns. 105, 100 c 107, e an-
provar os- dç ns, 108 e 109.

I;.i Isso tudo quer dizer que a questão dos au-
jl:tomoveis officiaes ficará como está, O Sr
j inspectot da Alfândega terá direito à uni
; j Inndaukl '. i .

!'ela votação-dn commissão dc finanças do• hoje, íoi rcjciladn it emenda da ban-il wogrnudcnsc dando àutorisaçãò•Miiiii' os ministérios, etc.

Os operários e a
Prefeitura

tJoeio diteursoa na Câmara
A .-iu.....iu tlts operários iiiiiulcipi.es, que

iiflo rei.iniii os ¦ vu-. ordenados de vários me»
xc, lovoti, hoje, n Iribiimi dn Cnnmru dos
Ocpiitmlu*., «um. (u-ndores —* os Srs. liar-
l»i-ii l.ima e iMciiuor NiiscIiiu-iiIo.

O Kr, iiiirit.i ,i I.i,..a deelurou-su iiisuspcl»
I» pnrn criticar a acv.io do governo muni-
cipnl sobro o assumpto, uma voz que i nmi»
go do nclunl pre folio, cujo alto vnlor inlel-
i.tui.i! «le bn nu.iin admira, iloprescnlantij
do DlslrJelo I-odcrnl, poróm, sente-se na oln-i-
gnçãii du nc col locar uo lado dus humildes,
dus operários, cujas condições «lu vidn são
mnis precárias do que us de qiiavsqiicr oulros
indivíduos nela luua dc aguda crise fi.iiui»
eclni.

Nesse sentido o Sr.' Barbosa l.ima dosou-
volve largos considerações, condoii,i,n,it)o o
mi-lhoilo aiill»repub)lcnno dc sc pagarem de
preferencia os funecionarios de pingues
vencimentos, os potentados, tlclxi.ndo-sc os
operários n curtir jiccossldndes c a soffret
privações, A t-^ln política não jiôdo |.in-
prestar, dc nenhum modo, solidariedade, K
é por isso que vem manifestar a sun soli-
dnrlcdnde nos liumildes, nos dcseinparndos;
(jue reclamam o que lhes é devido, parn
que possam prover a própria subsistenciu,
lauto mnis «itiunlii a 1'rcfcilurii devo sc
adiar om magníficas condições, uma vez que
abriu u famosa avenida Hio Comprido u vive
a fnzer nutras despesas de vtillo.

O Sr. Nicauor Nascimento replica no 5'r.
Barbosa Lima, defendendo, uiiiela uma vez,
o prefeito dcsla capital. Não procede, diz,
a critica do Sr. liorbusa Lima quando cen-
Mira que os operários e -os humildes sejnm
pagos depois daqucllcs «pio recebem pingues
vencimentos. Os congressistas, que receitem
O seu subsidio todos os (iiezcs logo no dia 1,
deixando que oulros funcelonnrlos da noção
recebam os seus ordenados depois, não tém
autoridade moral pnra sc manifestarem como
foz o deputado carioca. Comecemos por nós,
exclama o Sr, Nicauor: si quizermos ccn.su-
rar o pagamento de vencimentos retardada-
incute nos pequenos funecionarios, aos ope-
rurios, aos diaristas, aos empregados jorna-
loiros ou do salários, touhniuos cm visto que
uos, os congressistas^ somos os primeiros a
receber os nossos subsídios c que não lios
cabo, pois, censurar aquillo que fazemos,:

O Sr. Plraglbo observa que o que sc dó
com os congressistas não pódc scr confim-
ti itio com o que se tiú «mi os operários mu-
nicipnes. Os congressistas recebem todos os
inezes os seus vencimentos, cm dia prévia-
mente estabelecido, por unia questão dc ine-
thodo tle pagamento. Não são elles só que
recebem uo din 1 tlc cada mcz. K cadu mcz
os demais funecionarios recebem, cm dia
previamente assigunládo, oc; seus vencimen-
tos. Ha, pois, uni critério dc justiço nesses
pagamentos, que são todos feilos tlc trinta
cm trinta dias, ao passo que na Prefeitura
os graudos são bem pagos, nomeam-sc pro-
fessoras oos punhados c os operários lia
mezes que não recebem os seus Ordenados,

O Sr, Niciinor proseguiu nas suos consi-
deroçôes cin defeso do Sr. Azevedo Sodré, n
cujas ej uai idades dc adminislrodor probo c
inlclligenlc fez ns maiores zuinbaios.

¦ ***** ¦
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| Sçiirido,
i'linda si'.ra refo pa-

\\: A VICTORIA DOS FtfaCCiONA-
12 RIOS BüBIilCOS
% A Camnrii, quando votou os orçam cnl o.s

paro o pi-õxinit) nmio, revogou o art, n, laGda lei n. 8.089, dc íi dc janeiro deste nnno
;• (Jlie diz o ;S0gUÍUtc:
!> -O gbveí-Jio conservará addidos os fun-' ceionnrjos ejuc já sc encon Iram nessa situa-
(¦jÇfip ç aqnêlles cujos logares foram suppri-
inidns por Csla lei ou vierem a ser cm cou-seqüência <3ns reformas autorisaélas."
i \'olando, ji commissão cie finanças resol-
Teu manter esse artigo, isto c, attender ãs'.çeclaniacõos dos funecionarios públicos.

Para n fiotiiha eSe Matla
61*02530

\r p • ; • .
ia, i°' í|SJ8nado" Pará servir na' floliili.T de

Vir-s \JJ"0S'S0- afim dc embarcar no aviso
.(Wv.ipock», « 2o tenente commissario Gas-/tao de Carvalho Oliveira, nue substituirá

i^O seu 
çoIJega ,M Quente losé NnH>"Ho dc

Falsificava a firma cie am
medico para fazer compras

nas casas de leite
Foi o processo que elle achou para arranjai-

dinheiro. Sabendo ser o Dr. Soares Dutra, do
1'iscalisíição de Locticiiiios, falsificou n letrii
c firma desse funecionarío c, pelas lêítcrins in
pedir queijos, manteiga, leite, etc.

Os negociantes, cjdiam, convencidos !poln
njipiirenciii do indivíduo tle sua scrieelt.de.

10 assim, enlre oulras foi d lcilerio tlc Pe-
reira & Costa, A rua Frei Caneca n. 18õ, onde
adquiriu varias-mercadorias.

Dias ilcpoj.sPenconlroti-sc o Dr. S. Dutra
com um tlos'socios da casa, ficando n cousa cs-
clni-eclda.

Hoje, quando o eslcllioiinlario fazia o seu
processo na leitoria á rua tle Catuinby n, P7,
foi preso, sendo cm seu poder encontrada umn
carta com a lclrn e firmo falsificados tio Dr.
Soares Dutra.

O cslellionnlnrio, Jayme de Carvalho Vieira,
residente A rua Barão tle Mesquita n. 178, foi
autuado em flagrante,

> «<«M» i
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Outro navio hospital
Ingiez a piepo

LONDRES, 24 (Oflicial) (Havas) -» O
nnvlo-hospltal ingiez «Bracinur Citstlo, dc
6.280 tlneladas, soBSobrou no canal de AU»
Uoni, no mar E|{cu, quando ia dc Salonica
para Malta carregado de feridos.

Ignora-se si o navio balou cm .'Oiíuma
mina ou si (oi torpedeado. As pessoas (jue
iam n bordo ioram iodas salvas. ...:...
A França outra a fazer

economias de provi*soes
PARIS, 24 (A NOITEJ - Os jornaes in»

(ormuni tjue o governo esta resolvido a
supprimir a cume dous dias * por semana
c n mandar fechar as confeitaria*.

Os dias «sem carne» serão provavelmente
as quintas e sexta»fciras, nfim dc que os
catholicos não rojam obrigados a passar
sem carne tres dias por semana.

Os jornaes npplaudcm calorosamente esta
medida enérgica do governo, medida ipie
o publico acceita sem o menor ctm»-'ian-
gimento. . 

, 
\>.

Os Inglezes confiscam
cíncoenta milhões de!!-
brase fazem uma des-
coberta Interessante

LONDRES, 24 (A NOITE) - Os jornaes
informam que, tendo sido revistadas as bn-
gagens ein transito para os portos escandi-
nuvos o liollandezes, foram confiscados ti-
tulos no valor dc cíncoenta milhões 'dc
libras esterlinas que eram enviados parabeneficiar os paizes inimigos da Inglaterra.

Dcscobriram-sc cgualmenlc mercadorias al-
lemas que eram exportadas com etiquetas
dc casas suecas.
Foi destruído o canal enlre Zce-

brugges c Brugges
LOXDttliS, 24 CA NOITE) _». O correspon-

dente do "Daily Express'' cm Amslerdain 1e-
lcgropha dizendo ler subido tle boa fonte que
ns bombns lançadas por um bydroph.no in-
glez, lio ultimo "raid" que esleü fizeram
contra a costa belga, a 22 «lo corrente, des-
truiram ns olncinos da estrodo dc ferro c o
canal entre lirugges e Zecbriigges, «pie os
allemaes utillsavam como cstnçõo tle subm.t-
linos,

O. (iBritloii) a pique
LONDRES, 21 (A NÒITi") :— O vapor in-

glez "Britlon" foi ínctlido a pique üor um
submarino nllemão.
A libertação do terrilorio servio

PAUIS, 21 (A NOITE) - Uin dísym.1 wr-,
Salonica diz que, com os ulliinos avanços dos
alliados, o território tio Servio liberlado elo
dominio dos touto-biilgoros já tem uma área
de 1.200 leilometros quadrados, com mais de
250.000 habitante...
O general Trepoff presidenlc do

conselho russo ; • ,
PIOTUOGÍUDO, 24 (IlnvusV ^ O miuisiro

do Yiacõo, gei.erii.1 Trepoff,. foi iionicodo ]>re-sidento do conselho, a o niiiiidlro do Interior,
Sr, Sluraicr, grande camurisla do eorlc, con-
tinuando como membro do Conselho do Im-
¦pcrl.ò..:

O novo imperador da Aiislria con-
servará o gabinete húngaro
LONDRES, 24 (liava:;) — O Agencio Ucu-

ter noticio, ein telegramma recebido ele Buda-
pest por via ititlirecla, que o imperador Car-
los enviou uma carta aulograpliá oo conde tle
Tisza, chefe elo giibinele bungarei, commu-
tiicondo-lhe que conscrvnvo o seu jiiiuislerio.

movimentada -^0
O quo loi ella em rosumo

A ichsã.i da Ciimnrn dos Deputados foi pre»
; idldn, boje, nelo Sr. Vespiiclo de Abreu, sen»
dn secretariada pelos Srs. Costa Itibeiro e Wnl»
(Iniulio do Mi.iüilbncs.

Pelo relógio du recinto n sessão começou As
IU e 20, presentes 01 deputados; jiins é iicccs»

Rtnrlo obii-i-vur quo esse relógio eslá iitniiiido
dez iiiiiii.lus,

A nela foi approvada opus falarem sobre
a .mesma vários oradores! l-'iiuslo I'crrnz, linr»
bosa Ll)na, Nicauor Nascimento e Muurielo de
Lacerda, O Sr. Fausto Ferroz censurou o ",uo.
niivcliismo" do Sc. Leilo Velloso; os Srs. Une

Galvüo
Fnllcccii boje, As M horas, cm Thcrcjiopo»

lis, uo bule) llyglno, onde cslnvn com S. hx.
lomillu hn 17 tílns hospcilndo, o Sr. Dr. Isnons
de Arroxeliis Gnlvno, ministro do Supremo
Tribunal Federal. S. Ex., Im poucos dins
alocado forlemoiito du flgndo, foi levado ao
leito.Ante-lioiitvm seu eslndo aggrnvou-so con»' shlcrnvchnciilc, vindo hoje u sucoiimblr,

O corpo d'» mlulstro Ei.êns Onlvllo descera
.•(iiiniiliã de Tlicrcziipolis, As ü c mela horas.

O I).-.- K.itns (inlvão era filho do finado
marechal llullno líncas (inlvão. A sun enrrei-
rã un ini.gislrutiiru eomcoou como i)i'oiiii.tor
publico de nono Mmisu. l'ol depois juiz mu-
iiiclpnl de Vassouras, sendo, com o advento

nosn liuna e Nicauor Nascimento tnitarani da «« "^'"H"»». -H>ioxos111ti« *»:- roíorma ua
•siluavão do operariiulo municipal; o Sr. M..u- g"l!« «Jum*o AÉ^<»%
çolO dc Lncerdn, quo se nchi.vn inscriplo pnrn íV.', . I tlvU eC ri mil o tlo,>oi tfeaembnr«(.n hon, do expediente, censurou n nttiliule dos "'',.,',-¦\1 ,, \,,„.il.,!!i ' <ltHU,""'*{lt"
seus collegns «uo falam sobre « nela, rouba.»- du.*0,d' «^.'uitt.» ,osl„ Suo o Dr. Campos

¦s
Tclcgrnmiiias rcccbldus hoje, de iVrnii.nbu»

co, l.if.irmnn, que foram vendidos liouicn.,
pnrn Montevidéu, mnls i.o.Oiki suecos dc iishii-
Car branco (•ly.slol o que estão cnliiholntliis nc-
«oolnçõo» pnrn niii.oini saccos dc assucar do
typo Dcincrurn, parn n Europa,

COMMUí\llCADOS

l res indicações e um
requerimento

O Sr. Maurício dc Lacerda enviou hoje A
mesa ela Camnra dos Deputados as seguintes
indicações :"Indico que ao regimento se accroiccnte:

Art. Ficam prohibidos os discursos do-
cocados.""A' indicação que crea a commissão do
protocollo accresccntc-sò o seguinte addilivo:

Onde convier:
Os membros de eommissões, quando no

desempenho dc funeções externas diurna.;,
trajarão spbi-ecasaca; quando nòcüiriías, usa-
rão Irajo de rigor.-

A mesa fornecerá o traje por conta d.i
verba "Bctlncção de Debates"."A mesa terá, além dos .secretários ciei-
los, lim secretário geral, a quem compele o
serviço de expediente o demais trabalhos da
secretaria propriamente dita junto á presi-
dencia."

O requerimento do deputado fluminense c
assim :"Requeiro que, scm'prejuizeT**da discussão",
seja, sobre o projecto liiõ B, dc 1913, òu
vido n eonimissao de marinha c guerra."

Este projeclo é o ele credilo para flllcn
der ao pagamento dc despesas feitas no Con-
testado.
****************** ,,. i, __E+fr» 1 ¦—MU-  .—

¥iCTimü cte um
POTTOfS©

une a o a-
Ufitm íiM.onuciwea

'A' 
tarde, nn run Marechal Floriano", és

quina ele Tobias Barreto, o aulomovcl |í, CS.
atropclott ura menor tle còr branca, parceeneío
ter 14 annos, o qual ficou grovcmcnlc fc-
rido na cabeça c corpo. O infeliz foi iínmé
dialaniciilc removido paro o Assistência. O
automóvel apanhou o referido menor quan-
do este havia sido empurrado puro o meio
do run por um syrio que se achnva proxiirfo
ó sargetã;:

. '«*«(:¦- . _..—_.^

Um grande incêndio criminoso
no Espirito Santo

S. PEDRO DO ITABAPOANA, 21 (Serviçoespecial da A NOITE) ¦— No districto de
Mimoso, desle municipio, ás 23 1|2 horas tlc
hontem, n população acordou nlarmada com
estampido tle bombos atiradas debaixo ela
casa commercial dos Srs. Elias Acha & Ir-
mão, O predio iirdeu cóhiplctámehtô, c as
mercadorias «itic cxistinin cm seu inlcrior
eram avaliadas ciii cem contos.- Um elos pró-
prietarios que. inovava na casa, sua mu-
Hier e seus dezescis filhos couscguiraiu sal-
Vaif*v~.~ 

' 
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(to o- tempo uos sutis collegns «pie 'deveriam
liilur ó hora. do expediente, pois que os seus
discursos nno lim rclnyfio alguma com n re»
diicçno do oeln,

O S,-. Vesplioid du Abreu dçclnroti no orn-
dor (juc n mesa nno pódc adivinhar a iiilcn»
ção «lc cada un. dos oradores no pedir a palu-
vrn. A .mesa, porém, pedirin, gcnlilincnlc, ao
orador, que não contribuísse para a prolien da
mn proxe que sc vae çslnbõlccciido, dc sc fã-
lur sobre u nela em cousas que lhe não dizem
respeito, pondo termo ás sutis eotiMilernoões.

O Sr, Maurício dc Lacerda allcutlcu ii iiit-so,
decliraindo que- voe truzur aniuiihã uma indico-
çaó sobre o assumpto, K, antes tlc deixar o
tribuun, explica que uma indicação que apre»
sentou á Cninurn, deslocando a votação dos rc-
quòriinciitos dc iiiforninv-õcs poro o fim da or-
dém do dia teve dous objcclivos:.primeiro, li-
vrol-o dos immfncros pedidos de solicltação de
informações; segundo, provar que u única boi-
lezn do regimen. no Pnrlumenlo, deixn dc exis-
lir por uma simples modificação roglrapntal
do Cnmoro.

Foi, oulõo, lido o expediente, filiando o Sr.
Dunslice de Abranches, que mondou A inosií
umn reprcscnli.jjão, C o Sr, Maurício ele Laccr-
do spbro o sorteio militnr obrigatório, elcuions-
troiulo n suo constilucioiialitladc e ntliliiziudo
vorios conceitos nesse seiititto-.

O Sr. Maurício dc Lncerdn proseguia, á or-
dc.il do din, nas suas considerações.

A' ordem do dia foi approvadó — prcscii-
tç.t.108 deputados — em 2' discussão, o pro-
jeclo 2-15, elo 1910, tle credito pnra p:igo-
mento de gratificações nos funecionarios dos
Correios do Maranhão (i:5üilso8G). A rc-
querimcnlo do Sr. Dunslice dc Abranches
este projecto figurará amanhã na ordem do
dia, cm ÍP discussão.-

Foi cm seguida encerrado o debate dc
toda a maleria n isso destinada, na segunda
parle da ordem do dia :'em discussão única —i emendas do Senado
ao prójcclO dc credito paro n Eacultloelc (lc
Medicina do Bahia (I157:717>i70o) c da Co-
maia oo projeclo dc credilo (870:000?), para
o Ministério da Guerra ;

cm 2" discussão — elo projeclo pondo em
disponibilidade o barão Homem dc Mello;

cm 8* discussão — os projectos: tlc crctli-
lo (880:25991143, ouro) paro esgotos do Gipi-
tal. Federal c (2.801:459^975) paro o Minis-
Ici-io do Marinha, c mandando contar tem-
po ao coiifcrcntc aduaneiro Horaeio Seiibrn;

cm discussão cspccinl — do projecto de
credito pura pagamento tlc despesos feitas
no Contestado.

O Sr. Joaquim Pires falou, íapidamcule,
sobre o projecto de credito paro esgotos do
Cafiltal Federal.

A sessão terminou ás 10 1J2 horas,'
. ****** '

Sallcs o foi buscar pnra exercer o cargo tlc
chefe dc policia do topiliil, onde prestou ivlc»
vuiilvs serviços unquellc ngiludo periodo tlc
lutas políticas.'

Em novembro de 1902, deixando a chefia dc
pclicin, o Dr. Enéas Qiilvflo voltou a oecupar
o cargo tio dcscii.bargodor, nlé que uu inicio
do governo Hermes fui nomeado minis-
tro do Supremo Tribunal, cargo que exerceu
com brilliiii.lis.no, revelando profundo snber
c peregrino talento.

O Dr. Enéiis Gi.lvHO oro membro do Insli-
li.lo Histórico t- Geogrnlihico c deixa publica-
tios vnrit.s trabalhos sobre direito c inéditos
muitos trabalhos literários.

O Dr. Enéas (inlvão deixo viuva c filhos em
extrema pobreza..

3UIEREZOP.OLIS, 21 (Serviço cspccinl dn
A NOITE) — Acaba do fnllcccr o ministro
do Supremo Tribunal Federal, Dr, Enéns
Oalvão, que, bo cerca dc dez dias, 0(|tii.:,c
achava uo hotel Ilygluo. Será sepultado
nessa capital, onde chegará amanhã ns 10
lioros.
¦¦»'¦¦ ¦¦ »—-^frfrw — ¦' — —'

A ferra tremeu na
manhã de hoje

Comnitinieam-nos da Directoria tle Mcleo-
rologia. e Astronomia dã Agricultura:"Em 24 tle novembro ele 1910 _= Foi rc-
gislodo nn manhã ele hoje, 24, um movimen-
to sísmico tlc regular intensidade c dc cora-
eter ondulaloi-io, elo qual nòo 6 possível caí-
cular a distancia tio epicentro, por scr muito
incerta a hora do inicio dos primeiros tre-
mores. A intensidade elo movimento foi con-•sideravelmcnte mais intensa na direcção
E W que uo direcção tlc N S, o ejuc permit-
te suppor que a origem leve lognr na serra
dos Aneles, O plieiidiiicno ;c dividiu em gru-
pos-de 10 a 12 oscilloções, dc períodos dc cer-
ca ele 15 segundos, separados por intervallos
dc repouso relativo de 20 a 30" dc duração.

São estos as phnses mnis iibtaveis do re-
gisto:

Primeira "óscillação 
reconliecivel, 9 hs. 15

m, (NW), Primeiro grupo (meio do), 20.0;
segundo grupo (meio do), 28.5; terceiro gru-
po (meio elo), 80.4; quarto grupo (meio do),
31.5; quinlo grupo (meio do), 33.5. Ultimas
ondulações rccoijhecidas, 10,5."

Os ladrões nos

Foi descoberto o roubo darua. da Esfcaçã©
Esta madrugado, foi aberta uma elos portosda casa tle negocio A rua da Estação n. 32, es-

loção tlc D, Claro, estabelecimento ele Pedro
ele Magalhães Couto. Os ladrões carregaram
dali grande quantidade ele latos tlc doces, e deconservas, c garrafas tle vinhos c cognaes,
.Avisada a policia do 23" districto, ali compa-
receu o coinniissorio Costa Braga, tjue, pnranão se dar ao trabalho tle syridicaiicia, achoutjtic era uni roubo simulado,

Mais tarde, porém, o anspeçada Cürvolhal,
daquella delegacia,, prendeu os ladrões Anieri-
co c Bibiuuo que, levados á presença do ele-
legado, Dr. Morio Magalhães, confessaram oroubo. O delegado, acompanhado de auxilia-
res, foi a cosa eio intrujão Manoel Gonçalves,A run João Vicente, estação de Benlo Ribeiro,
e ln npprehendcii umn boa parle do roubo 'tiiic
os ladrões haviam vendido por 10Ç000.

Ahi está, como cerlos funecionarios tle poli-cio trotam a reputação alheio, Si não fosse tinianspeçada do delegacia, a vielima do roubo
ainda passaria por ínreisto.

f '¦HJBJiw i i

Encontro de trens da
Companhia Paulista

CAMPINAS, 24 (A. A.) ~ Na matl.ugiula dchoje, um trem dc cargas elo Companhia Paulisiu, iiiciiuçou outro coniuoio, tombem tlc car-
gos, próximo ó eslação dc Novo Otlossa ficou-uo avariados vários vagões c impedida ó linha,Por esscjnotivo o primeiro trem ela Paulista
para S. Paulo, seguiu com atraso de 25 minu-los, t -ndo os passageiros desse comboio feilo
baldeaçao; No desastre não houve mortos nemferidos, houve apenas prejuizos, ficando umalocomotiva iniulo tlamniflcada e Ires vagõescarregados de) cole completamente ínutilisti-
elos,

ais umn MBmom
O juiz dá 2' Vara Civel decretou boje, n fal-

lencia de Alnnoel Fernandes,1 estabelecido á
c.sfi-ndh elo Penha li, 894; a reqiierimbhlò de
José Lino Alves, credor tia 2:80Q§000.:

A primeira nssch.bléíi dc credorej. foi mar

cia Hunici
Eslá aberta aié ao dia 5 dc dezembro proxi-

mo a inscripção de candidatos á prova dc suf-
ficienein oos logares tle auxiliiires-acndeinicos
do Posto ele Assistência. Os preleiidentcs de-
verão cxbibir alteslado ele freqüência ás. 4" c
5;l séries i]n .Faculdade ele Medicina elo Bio dò
Janeiro. A prova constará de um exame práti-
co oral.
—' .. - 'i ^«M>. « ' —'

KTo @>e3_iLa.cio
Aüniü a C0R1KH.SS..0 dc policia«enguilu» a indicação da de

finanças.,.
A commissão dc policio do Senado esteve

hoje reunido e deliberou sobre a indicação tln
commissão tlc finonços referente oo celebre
art. 142 do Regimento daquella cosa do Con-
grc:so. Foi melhor todas ns divergências eles
npparccercm...

0 parecer do commissão dc policio é fovoro
vel á íipprovitção do indicação do commissão
de finanças.

A mesa foi vencida c conrormou-so, pelo.me
nos (ipparenlemeute...'

k promoções do Exercito
A commissão de promoções dó Exerci lo, rc-

unida hoje no quartel-general, resolveu pro-
pôr o preenchimento das vagas existentes do
seguinte modo:

Arlilharia — Para à vaga elo coronel .Toa-
quini Balthnzai' de Abreu Sodré, reformado
a 22 do corrente, por antigüidade, o coronel
graduado Bonifácio Gomes da Coslo, poro o 9"
regimento; para n vaga deste, por antigui-
dade, o tenente-coronel graduado Cicmcnliiio
Fernandes Guimarães, paro o Io batalhão; pa-
ra a vaga dc major, resultante desta promo-
ção, o major graduado, por antigüidade; José
da Costa Barbosa, elo quadro siipplcincntar;
para n vaga tlc capitão, resultante desta, o eo-
pitão graduado Frederico Siqueira, para a 2a
bateria do 17° grupo; para n vago tle Io te-
nenle resultante dcsla, o 2o tenente Argemiro
Barcellos,'

A commissão deixou dc apresentar propor.-
ta para o preenchimento do vogo dc 2Ü tcneii-
te por não haver aspirante, habilitados com o
curso do arma.

Infantaria — Com a transferencia para a
2-1 classe do 2» tenente Manoel Francisco «lc
Vaseoncellos c para a arnio dc cavallaria dos
segundos tenentes Alkindor Pires Ferreiro,
José tio Oliveira Monteiro, Amílcar Sérgio
Velloso Pederneiras c Agenor do-Silva Mello,
por decreto de 22 docoi-rentc, abriram-se cin-
co vagas tleste poslo que compelem nos nspi-
rnntes a official Osmitn Medeiros, -Mario Fer-
iiondes tle Almeida, Carlos Villoçn, Leonidas
Rocha c Orlando de Barros,-

Grailiífífões —- Foram, propostos nos po,slos
iin.hiediata.inonte superiores òs seguintes offi-
ciaes: leneiitc-coi'0hel Fileto Pires Ferreira,
major Paulino da Rocha Frci.tag, capitão Octo-
viano ele Souza Gomes, col6 tenente Manoel
Ribeiro de Sallcs Guimarães.

A cü-mnissão não propoz a 'graduação lio
posto í.mmcdialo do tenetile-coronel Fileto
Pires Ferreira, porque lhe toca esso graduo-
ção ua anuo de artilharia, em qtie está.- No
entretanto, lembrou a eonimissao que nesta
data foi dc parecer que ao dito official com-
ptle a promoção dc coronel paro a atina tle
infantaria, com antigüidade tle 22 tle jáuci-
ro ele 1915, cm virtude de accordõo elo'""S'i,-
premo Tribunal Federal.- Esse parecei? foi
hoje rcmcltido ao Sr. minislro do Guerra.-

****
ESeseHou duas we^es da
base dos subntersiveis

Pelo termo de verificação procedida' íia
base dos suhmccsíveis foi classificado roo
dc segunda deserção simples o mecânico dc
segundo classe Virgolino dos Santos Ale-
xandria,- :-,

m*t»
A imprensa de Assumpç-ãò e

a personalidade de Lopez
ASSÜMPÇÃO. 24 (A, A.) y- Os joruacsdcsla capital eslão divididos devido a umaviolcnlissiniii campanha fravnda «_« jpinO

Instrucção militar
obrigatória ¦

A Guarda Nacional na Câmara
Defendendo seu projeclo, hontem, julgado

objecto de deliberação, que crea a instrucção
militnr obrigatória c dá outras providencias,
o Sr. deputado Maurício tlc Lacerda proferiu
boje do tribuno du Ciimoro dos Deputados um
longo discurso, onde, unnlysando artigo por
artigo ele seu projecto, procurou justificar os
princípios nelles condensados.

Aciio o orador que poro o nosso problema dc
defesa nacional não lia melhor solução que a
instrucção militar obrigatório, o qunl deve scr
considerada na nossa historia como umn pho-
sc expectativa", destinada a ser substituída por
uma oulro em que sc houver resolvido elo oens-
titucionolidode do serviço militar obrignto-
rio.

Expõe á Cnmoro os razões por que não se
referiu ã Guarda Nacional.

E' seu pensamento que a mesma pódc figu-
rar na Constituição, não precisando, porém, o
polz, auto a instrucção militar, dc seus servi-
ços.

Urge sc acabar com essa ccbolado militante;
diz S. Fx.; devemos o quanto antes extinguir
essa bacalhoiidít iniliciantc c dnr cabo do ta-
mauco no uniforme o dos penachos tlc pcunas
velhas,

Faz critica cerrada ãs distribuições ele palcn-
lcs, con Ira rins A lei dc 1908 e diz que poderia
trazer á Câmara a listei dos cnftens, criniinó-
sos c contrabandistas que figuram na galeria
policial, mas que recebovam patentes elos mãos
do Sr, ministro dá Jusliçn, como sóc ocoiite-
cer com todos o.s chefes, canos c capangas ciei-
tornes. A Republica deve extinguir a Guarda
Nacional, sob peno de tlcstiiorolisar dc uma
vez poro sempre qualquer iniciativa no terre-
no dc nossa educação militar.

Referiu-se ainda S, Ex. no inicio triumpbã.ii-
lc das nossas linhas dc tiro piiizoiio-iiiilitorcs,
para constatar cm seguido com tristeza o des.
lino a que ns arrastaram ns paixões políticas
de campanário cm lodo o pniz.

Traz á Cnmoro os exemplos da Rússia, con-
seguindo, a despeito dc sua autocracia c de sua
extensão territorial, isolando libertários e ju-
deus, congregar todos debaixo da mesma ban-
cicira ela pátria, c diz confiar no destino que
aguarda o seu projecto.
jwi—i.ii i«. i ¦ _¦ » -WaMflE" —iPin-r.

O SR. BILAC NO CATTETE
Eslcve, á tarde, no palácio do Cattete, o poc-

ta Olavo Bilac, que foi agradecer no Sr, pre-
sideute ela Rcpublicn o tcr.-só feito representar
no seu desembarque.

«3*>

A Prefeitura não paga
nem mesmo aos asylos

O Sr.- prefeito foi hoje procurado por uma
eonimissao de direelores do Asylo da Velhice
Desamparada, que solicitou tle S. F.x. o po-
gainentó de algumas dns quotas devidos pelo
Municipalidotlc áquoBa instituição;:

1 ^TgtlE* " -* —*•*«-' mu ¦»
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A Standard Oil e os
lores

Á Standard Oil cnlroil num accordo provi-
sorio com a S,União dos Eslivadoi'cs,t>.ue, Como
se sabe e nós noticiámos cm oulrit local, sc
oppunlia no elesciiibat-ejUe dn gazolinn perten-
cente aquella compaiiliia, levado a Cífcitp por
genlc cslronhii A sociedade.

Esse oceordo, que só será definitivo depois
das i.uslnieções que o Slanelard Oil vae rece-
ber da suo casa miilriz, teve lognr á tarde, no
escriptorio do coroiícl Pedro ele Oliveira, lis»
bnl de inClammaVei:;.

Logo depois dó oceordo começou o desem-
barque dá gazolhin no cáes do porlo, cm vez
ele scr no cães do Mercado Novo, poro o que o
companlilo Simularei Oil oiiteVe permissão elo
pre feilo.

A policia coúlinua, porem, de prevenção,
maiileiiuto ns j;i'e:'inias providencias tomados
pelo manhã c tias (fuacs jú nos occupíiinõs.
'*•—-**,,. <*% imQggBw—<—¦¦——--i..-.¦¦¦

As iIlegalidades do executivo
e as suas conseqüências...
Figuravam hoje no oxpedicnlo ela Ciimara

duos inei;sageus elo Sr, presidente da llepu-
blica c dous officios do Senado, relativos o pe-
(lidos tle credilo poro cumprimento de scuten-
ças judiciarias, condemuando n. Uniõo n pago-
nienlos c restituições cin virludc ele nclos illc-
gáes,

Trolovn-se dos seguintes pagamenlosT -....
5:8C3Ç950 a José Goneulves Ferraz; l:578i?ÜG0
(io cnpilão de fragalu Joaquim Ue Al.buqiier-
que; 8:8008077 i. Joaquim Cardoso tle Mello
Reis e 9.7:299§459 a Luiz Hcruianúy c ouiros.
".. ¦'—-¦"¦'¦'¦¦¦ i . «ylv&~t-' 
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O particular» n. 2.402
atropela um carregador
Descendo para a cidade pelo avenida do Mau-

guc, o automóvel partictilat- li. 2.4ÍI2. nli atro-
lou o portugucz cnrregiidór João Pereira, tlc
2li annos,

O soldado de policio n, 73, do 2a batalhão,
cm serviço tle veliictilos, rólidãhtc no local,
piçndeti o "chauffeur" 

que guiava n referido
auto, conduzindo-o paro o delegacia do 11" dis-
tvié-to, a cujos nuloridiules declarou cllc se
clianiai- Froncisco Thcodoiniio Teixeira, resi-
(lii- ã rua Cl.ilo n. 3 c ~ cr.t iiaturall _=viic-
nhiima culpo ter no aiiopclíimento.

A policio fez meeli.çiit' polo Assistência a vi

O caso dos cinema
lima nova .petição notüuizo
Poderal contra o Sir*. Staffla

Oriiíiuatli, «lc uti.ii ciilre-vista eu..cedido ti
esti. follin pclu Sr. ,1. lt. Stnfftt, sobre a rc-
ecute lei «lu Coiisclho, relativa no.s melhora-.
nicnliii dos cinemas (lesta copllnl, nasceu cu»
Ire os demais proprietários dessas cosas «lo
diversões o aquelle senhor seria luta coiunicr-
ciai, que principia u repercutir-se nos trlbu»
110 cs.

Ha din. o Sr, Sluffo, nn 2' Vara Civel, fez
um protesto judicial conlra os seus adversa»
rios, que agora se movem em Juizo contra o
seu ctmlciidor. No 2" Vara Federal foi reque-
rido hoje pelo Dr. Domingos Louzndn, ndvô-
godo da Companhia Clncmatogriiplilcii Brnsi-
leiro, tln Agencia Geral Ulnomatograpliicn, da
Agencia Geral Universal, ela Fox Film Curpo-
rutio.i, de Maré Fcrrez & Filhos, e elas Pe-lli»
cuias 0,'Luxo dn Amerien do Sul, um protcnla
contra o Sr. J. R. Staffa, rcsponsnblllsan-
tlo-o pelos prejuízos, perdas c donilios com ns
publicações o mnls nclos t|uc tem publicodo,
(pie julgiiiu lesivos tio seu inleresse.

A petição do advogado daqucllcs proprioln.
rios de cinemas e importadores dc films, tine
foi deferida lioje .pelo Dr. Pires e Albüqucr»
que, juiz «ln 21 Vara Federal, é eoncebidtt nos
seguintes lermos: \-,".Exmo, Sr. juiz federal da Vara:

Dizem a Companhia Ciiicmalogruphica Bra-.
sileira, sociedade nnouyma com ;;éde èm Suo .
Paulo, a Agencia Cinemntogrnphlcn UniverVJ
sal, Fox Film Corporntiou, Sttirc líerrcz & Fi«.'j
lbos, Agencio Geral Cincinatograpliicii c Pei-'
licúlns l)'Luxo do America do Sul, com do-3
micllio nesta capital, que, em data ele Ul c '2'ii
do corrente, foram intimados para sclcncht]
tle um protesto requerido nn 2' Voro Civel-]
desln capital por Jacoino Rosário Slnffn. Nes-.l
íc hilnrianU- protesto, cm o qilnl não :-e so-j
be que mais admirar, si a originalidade da?
pretenção, si a ousadia das affirmativas, J,.'
II. Slnffn, com o deliberado propósito de ni-'
trobir parn a suo pessoa e o seu estabelecia
mcnlo commercial o sympáthia publica, faJ
zcntlo-sc victima tle injustificável persegui*1]
cito, allribuc nos supplicautcs ¦'•iiioverem-lhoj
a ninis feroz dus "guerras", 

procurando )iãe>]
só diffainnl-o cm íu-tigos cscriplos pelo im-J
prenso como nindn empregando todos os meios]
do prejudicol-o no exercieio e expansão elo-
seu commercio". E acereseento, entre oulrasl
affirmativas, que os supplicnntccs lém inipe-J
ilido freguezes c agonies seus, sob ameaças tíe'
prejuizos c perseguições, ele exercerem 

"livre-'
intiite o seu cominorcio, o (jue lhe tem nenrre-'
tudo grandes ])fcjuizos. Muito embora esle-
jain certos os supplicuntcs da innocuidudc ele*'
tal protesto, que, nlém tle ter sitio requerido1
perante auloridudc iiicompclentc (Const.,1nrt. GO, letra D) iicnlium direito poderá gerai*.'
para o stipplicado. nõo querem deixar que»'criem foros dc verdade ns iuexactitlões inten-;
çloha.lmcutc trazidas a Juízo, embora cm doJ
cuineuto gracioso, para o effeito da publicida-;de c do reclamo. Os supplicanlcs bem per-'cebem o propósito de J. R. Staffa. .Requercu-'
do cm Juizo uni prolcsto sem o menor funda*
mento jurídico, assente, em aljdgttsejes cn-.
ltnnniosíis, o seu intuito é crenr-se situação'
do sympáthia perante o publico, ante e. qual*sc arrogít defensor dos seus interesses, mesmo'
çm prejuízo próprio, contra Iodas m; demais
empresas congêneres, collipadas, diz, paro de-
molir o seu iinpertcrrilo defensor. O inluiti,'
du reclamo cm prejuízo dos supplicaiiles eí:lòo evidente, no suppllcado, que, no mesmo''
ella, cin «jue foi despachado o seu requci-imen*1
to J. R. Slnffn fez estampar em a secção elos1'¦Comiuuiiicaelos" do popular vespertino ANOITE, secção sabidamente retribuída', uma'
publicação cm a qunl vem transcripto aquella'
requerimento, precedido de cominchtnriòs, vi»sondo fazer crer no publico mnis inexperto/
que o suppllcndo já havia realmente propos-tfo contra os supplicantes unia acção, que es»-lava cm andamento no Foro, para haver destes'
CEM CONTOS DE IÍE'1S — Rs. 100:0008000-— dc ínelemuisoçoo. Além disso, o súpplica-do, quiçá premido por presentes ou iiiimi-
nCnlcs insuecessos mercantis, embora dc umlodo pr9.cln.mc os grondes lucros que aufere,-cm seu negocio, procuro allribuir 003 suppli-caules prejuizos que, diz, vem lendo cm seucommercio. Oro, esses nclos do supplicnelo
J. R. Stíiffn tém o evidente propósito de, cm
seu próprio beneficio, projudicnr os stipplicau»
lcs, constituindo, além disso, netos iilieitos,
que o lei não pcnnitlc e os bons costumes con-
demiiam.. Por isso os supplicanlcs, sem eles-
presav threilos que porvcntiu-o assistam ooísócios c atlminislrodorcs tios firmas c compa.nhiit abaixo, tlc agirem criminalmcnlc contraej stipplicado, pelas iiiiputações caltimniosas
de suas allçgações, querem protestar haver dasupplicado, cm todo o tempo, os prejuizos, per»elas eximimos que lhes causar. Requerem as».
sim que sejo tomado por termo o prolcsto, sen»elo do mesmo intimado o supplicado e opôs
entregues òs aulos Independente dc traslado,

Rio, 21 tle novembro dc 1910.
Domingos T. da Cunha Lonzada, \

advogado. I

Os moveis dc nosso fabrico satisfazem
os mais exigentes, pelo esmerado

"icabam.ento c elegância
dc desenhos

LEÜWPRO IM-t¥J!S ã. 0«
OUKIVES, 39-41-43

OUVIDOS., 03-95.
Dr. João Carlos de Ma-

laes Gomes
enhoraV

rosada
I) J!2 boi

O Dr. Mario Rache e sui)
C senhorita Ciirlola Dòlores tle Lemos,
convidam 05 seus parentes c amigos
paro assistirem o missa que, por at»;
.ma tlc seu saudoso tio, Dr; JOÃO CARy
LOS DE MAOALllÂfiS GOJ1ES, sorúf•iinauliã, siibbado, 25 do corrente; Ai:ns, na egrejn ele S. Francisco ele i'au,

Io. E por esse acto tlc religião se confessai*
agradecidos.

D, Gertrudes
Reis

miza dos

ii.-

J.-iniesto dos Reis participa a sei
parcnle.s c amigos o falleciniento (ÍI.
sita esposo GERTRUDES LÜIZÀ '"JS
REIS, hoje, ás ü lioros tia iiionl.â,- \\'\i\-i
do o feretro oniaiihã, ás 11) horas da'
manhã, tln run Nova ele BpmsucecssaV

lüS, pura o cemitério de Inhaúma.

Rodrigo Venancio da-
Rocha Vianna

Francisco. A. Bosisio Vianna c scnsl
filhos Rodrigo, João, Paulo, i.uiz,
Carlos c Lauro; Francisco e Anlonio
José Corrêa c filhos, Mam c Anlonio"
Monteiro ele Souza, Angelina c Carlos
Ribeiro Carneiro e filhos e demais

parentes, compuulgieiosr, com o fallecimenío
dc seu idolatrado esposo, pae, avô, sogro,-
etc,, r RODRIGO VENANCIO DA ROCHA
VIANNA, convidam os parentes c amigos á
acompanharem os sct,s restos mortacs, quesairão amanhã, 23 do corrente, ás 15 lioros,
ele sua residência á ruo Santa Alexandrina
)), l.">l (Rio Comprido) para o cemitério da

n V.-.O. 8* de S. Francisco da Pcnileu^-- - —
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O Lopes
E' «piem ila a lorlumi mau ranielii na» lotcriui e ollo-

Kce iiiniiiics vaiitiif-cii» «o piilijico.' 
cata nwtrli, rua Ouvidor 151 - Flllpoi dOuvido

1HI <jiiit.in.tii, 7»; hiineiro «le Mnrço, M; L. HlIMIOdo
fn, B0; üonernl Câmara, 8ÜU. — S. INmloi ma (jiiuuo
de Novembro, í.0.

Dr. Caeía; o da Silva
Molcslias do pul.nio. l<. Uruguayana 35

Das 3 ás 4.

Diògeiiçs tlc Burros
Vvi.iiiie «le llarros e fillm, Eduardo

da Silva Tavares, senhora c filhos, Abi-
ttail ele llarros (ausente) agradecem
profundamente n toiltis ns pessoas «|ue

_ compareceram ao enterro de seu sau-
Ju* doso marido, pae. Irmflo, euiihtulo «

lie», DlOOUNIiS 1)13 UAlulOS, convldando-as
par;, a missa dc sétimo dia, «pie será celebrada
sobbado, 25 do correnlo, ás!) I|2 horas, na egre-
jn ele S. Francisco ile Paula, uo aliar dc Nossa
Souliora dll Conceição.

Bídwijjcs dc Lima Peixoto
Codrnlo de Vllhcna c familia fazem

celebrar uma missa amanhã, sabbado, 25
ilu corrente, As 9 1|2 horas, nn matriz
«lo .Sacramento cm siiffraglo da alma
ele sua boa amiga D. EDWIOES Dlí
LIMA PliIXOTO.

A dolorosa odysséa de
umacreancmha enferma

Enxotada da Santa Casa!
d do ainda, corregando envolta em um cha-

lc uma creança ele pouco mais de uni anno,
magra e cadaverlea, esteve na A N01TK o Sr.
Júlio Gonçalves Pereira, residente na estação
do Encantado. Vinha contar-nos a situação af-
flieliva em «pie sc encontra desde hontem. Sem
einprcgo, tendo-lhe adoecido o filho, foi â po-
lici.i local c conseguiu uma guia para inter-
liar o dòonlinlio na Sanla Casa^ Era o recur-
so extremo epie lhe restava, pois, nem mesmo
o leite podia comprar por falta de dinheiro.
Na "pia" instituição, depois de muitas delon-
{jas, recusaram acolher a creança, alleganelo-se
Citar a mesma tuberculosa. Quc fosse ft Di-
revloria ele Saúde Publica, onde poderiam pro-
mover alguma providencia. Elle assim fez, C
dahi p recambiaram, num carro, para a Santa
«..asa, a cujas portas foi abandonado. Esperou
cm vão epie lhe recebessem o filho, cujo esta-
dò, ti esse tempo, aggravava. Cansado dc es-
pernr, tclido mesmo ouvido do administrador
do hospital «inc "deixasse o filho morrer cm
casa", foi ter á Assistência, onde contou o sue-
cedido. Ali nada podiam fíizer. E foi assim,
sem outro meio, epie veiu trazer a A NOITE o
seu •,'rilo ele protesto contra tamanha sclyagc»
ria: em plena capital do paiz, por falta «lc
recursos, um pae assiste morrer-lhe, aos pou-
cos, nos braços, uma creança dc nm anno e
cinco mezes!

Instrumentos ae Engenharia,
Náutica e Óptica

fâr"A cisa Rocha adquiriu a offieina da casa
H. Pazos e tom pessoal habilitado para os
concertos (le instrumentos scieutificos c ven-
de óculos e pinec-nez por preços baratos.
5li, rua ela Assembléa.
-i ¦ m— «

A próxima Festa da
Creança
—«—

O vigésimo sétimo concurso
de robustez

Pnra ;t Festa dn Creança, «pie está sendo cul-
(tadosnmcnle organisada pela Associação elas
Damas ila Assistência á Infância c destinada a
totlos os protegidos do Instituto ele Próteccão
ji Assistência ft Infância do Hio de Janeiro, já
forneçam a chegar os ohulos correspondendo
Assim a generosa população e o bondoso com-
luerçi i 'le: nossa prospera capital, ao appello
ejue 1í.:í foi feito.

- Rctilistuitlo-se em 1 ele janeiro dc 11117, o
27" concurso ele robustez, cerfiimeii creado
pelo Instituto ele Prótecção c Assistência á
Infância elo Hio ele Janeiro, ha 10 annos, estão
para esse fim abertas as inscripções na seere-
triria tio mesmo estabelecimento, á rua Viscon-
ele do Hio Branco n. 22, sobrado. Deverá pijra
isso ser provado «pie o concorrente não tenha
mais ele um anno (certificado do Registo Ci-
vil), «pie se Irata tle uma creança pobre (cer-llflcádo policial), e, finalmente, haver sido
ella nmnmcntndii exclusivamente ao seio por
sua própria mãe (certificado «pie deve ser pas-
sado por eluas pessoas idôneas).

-»-<»>>

0 primeiro amiiversario
de um grande medica*

mento nacional
Aí7 A Ihçrapcútica nacional c.oiiimemora ho-

je uma notável data. Poi precisamente ha
um .anno epie começou a venda do excellentee já 'Indispensável medicamento «pie é o
JHIN'0/, a formula admirável «juc descobriu
o illustre pliarmaceutico Sr. Ernesto dc
souzn.

O THIXOZ c uma feliz associação de tres
substancias medicinaes de primeira ordem: aiioz de Itólu, a noz vomica e n noz moscada.Elle rcriiio cm alto gráo «jualitlatles tônicas ccstomaclucas, além ele sua poderosa ae-çãocalmante cãrinInativa.

Tem sieio sempre crescente a aeccitaçSo do
THIXOZ, o e|tie eliz melhor ele seu valor queipiaesfiuei' encomios que aqui pudéssemos tc-ter-lhe.-

* lUSr i

AS MISÉRIAS PA POLÍTICA

0 PREFEITO
e o sobrinho

Coiicerlarani-se o prefeito c o sobrinho pa-
ra a obra Ingrata do atui-ue «o iiku nome,
como um derivativo a cilllca situação do pr •
melru mi 1'refcllura, ondo esbanjou os dl-
iiliclros públicos, desorgiinlsou o ensino,
nímrehlsou as iejwrllç6«s, arvorou parentes
cm funecionarios, mio leve dinheiro para pn-
gar os oiierarlos, transidos de soffrimciitos,
mas encontrou disposição paru dispensar do
pagamento do Imposto lliciilrol, na noite do
seu beneficio, a radiante, Joven e formosa
1'tclvliiii Serra, estrella do proscênio luso-
brasileiro, E o cidadão Macedo, ante a nos-
slblllilmle da salda do tio, após a gestão va-
lendo por uma pagina negra da administra-
efio municipal, Investe furioso contra o si-
giiatorlo destas linhas, publicando nas colu-
ninas «Io seu Jornal dcsconncxas tiradas, Ja
forjadas pela sua cnclioln, Jo rcincttldas do
gabincle do governador da cidade,

Emquanlo clles se exaltam c destemperam,
tracejam o esperneom, saltam c bufam, tron-
epiillo c sereno vou prosegiiindo em minha
tarefo, sem «pinleiucr perturbação no pro-
gramma com precisão traçado. Emtpianto no
ar degladlain, coléricos e convulsos, linpcr-
liirbitvcl marcho, nfio preoecupado com o cs-
Iruliigcina para o desvio do objectivo. Essa
serenidade Incommoda o anlagonisla, a tran-
ipiilliilaele enfeza, a liiípcrlurbabilldadc abor-
icce, in.is assim inesmo Uni de scr, assim
ce.iil intuíra.

Confessadas limitem lis múltiplas difficiil-
dailes dos ultimo.*) «lias do meu diário, coin
franmiezu nobllilantc, sem exclusão alé das
dividas, <¦ lniiii relembrar hoje que ua hora
do fechamento «Ia poria a imprensa uiinni-
me desta capital, cm movimento tle «pie con-
sirvo linpcrcclvol lembrança, teceu as mais
cncoinlnsticog referencias á minha humilde
figura; li "O Imparcial", sob os títulos — "O
Século", o jornal dc Bricio Filho suspendeu
sua publicaçãu-', após transcrever, na inte-
gra, era o numero dc 21 dc março, os dccla-
rações «Ia minha despedida, fez o scgtiinlc
pronunciamento, acompanhado do meu retro-
to: "lv* com o mais sincero pezar «pie vemos
desapparecer, assim, o jornal «pio lirlcio Fi-
lho manteve, durante dez annos, com tanto
esforce), tanto brilho e tanta dignidade. Es-
pi ri to illuminado pelo mais ardente patriotls-
mo e movido por intenções sempre as mais
puras, Bricio Filho tem sido, no jornalismo
brasileiro., um exemplo admirável dc honesti-
dade pessoal e profissional. Retira-se da arti-
vidade, vencido talvez por difflculdadcs pra-
licas, «pie só o dominaram, exactamente,
porque clle c Incapaz dc ceder a tentações
quc possam diminuir sua independência, ou
de tolerar promiscuidades, que seu caracter
rcpcllc. Mas, para todos que prezam a no-
brezit dc sua profissão c a limpidez dc sua
consciência, Bricio Pilho «! um vencedor c
um modelo,"

Correm os tempos, o Dr. Anlonio Augusto
de Azevedo Sodré pula da Directoria de Ins-
Irucção Municipal para o mais elevado poslo
tia cdilidatle, entregando-se a toda a sorte
dc desatinos, eu sou buscado na minha oh-
seuridade para scr guindado a representante
da nação, recuso, insistem, cedo com a con-
diçiío de desempenhar o mandato com a mais
inteira liberdade, independentemente, sem
liaincs partidários-, nequiescem, nas trevas
conlra mim rebenta tremenda guerra, chefia-
da pelo governante «Ia capital, receioso da
niiiiha critica no Senado, adia-sc a eleição,
venho a publico e faço a autópsia do com-
mandante das hostes que me combateram. E"O Imparcial", na vesanla dc reputar intan-
givel o administrador do município, explode
em aggressão, não pelo que possa eu ter pra-ticado após a sua noticia laudatoria, mas pre-
cisaniento pclp meu procedimento, durante o
período delle merecedor dos muls rasgados
dos mais francos e dos mais positivos cio-
gios. E em trechos deseonjuntados, depois dc
mrtamorphoscar o Dr. Sodré em "ave quevoa no céo", sendo talvez por isso que os
moços da Escola de Medicina o chamam de"ltimbc-estrellas", depois dc o qualificar dc"homem fino, Intelllgente, rico, superior,
desde moço cm destaque na sociedade em «pie
vive e no paiz cm que nasceu, galgando os
cargos mais honrosos c as posições mais co-
bicadas, membro das sociedades scientificas
mais illuslres, com a notoriedade inconfundi-
vel dos seus talentos, medico enriquecido
com a sua clinica, sem empobrecer ninguém,
professor com a aurcola de sábio a prepararcom n sua lição novos sábios", depois de to-
tia essa exaltação estranha o meu abandono
da medicina para enveredar pela politica, tal
qual o mesmo Sr. Macedo Soares, que zarpou
c dcscrlou de bordo, atirando a farda de of-
ficial de marinha ao mar, pura despontar co-
mo jornalista, político e até orientador do
presidenle dn Republicai 13 deixo então de
ser "o espirito illuminado pelo mais ardeu-le 'patriotismo, dc intenções sempre puras,um exemplo, no jornalismo, de honestidade
pessoal e profissional, incapaz dc ceder atentações que possam diminuir a Indepeií-
deneia ou tolerar promiscuidades, repellidiis
pçlo caracter, prezando a nobreza da profis-são e a limpidez da consciência, como umvencedor e um modelo", para appareccr totíotransformado, coberto ele chagas e defeitos,sem autoridade para tomar sobre os bom-bros a defesa tios infelizes proletários atira-dos^ ft miséria, A fome e ao abandono.

E agora, ao concluir por lioje, só restaconvidar o Sr, José Eduardo Macedo Soaresa vir amanhã, tio meio-dia ft 1 hora da tardeacompanhado, si quizer, tle seu Uo, o Dr, An-tonio Augusto «lc Azevedo Sodré, prefeito doDlslricto Federal, ft redacção da A NOITEno largo ela Carioca n. 14, sobrado, ondeme encontrará munido elos recibos compro-batorios ela ausência de escrúpulo com quetristemente exercita a sua missão no jóriia-lismo.
Bricio Fillio

CURA DA GAGUEIRA
DR. A. LINHARES

mudou o seu consultório para
37, Rua Uruguayana, 37

» mm— i

'Queixa-se o remador elo Arsenal de Marinha
Clemente Pacifico da Silva, ejue tendo pago,durante cinco annos as mensalidades dc sbeio«Ia Associação elo Monte elo Soecorro, com séelcíi ma do Alfândega n. 107, a mesma, contraquem -a loi apresentada queixa ft nolicia ntéagora nenhum beneficio lhe foi feito, fugindoOS directores a qualquer explicação ou satisfa-Çao.

O Sr. Clemente pagou 3? durante Ires niinosc li? durante dous.
———, '—•'«*—¦ •

POSSUIR
um cofre «Berta» c ler scus valores garan-lidos conlra o fogo e roubor. u

Enfre os criminosos
.—*—

Dous ageníes fazem prisõesmas saem feridos
Os agentes «lc segurança ns, 114 c 185, estanoite, prenderam no botequim ft rua Miguel tleFrias n. 2, n latira Maria Geítrudcs da Silva,em cujo poder acharam uma navalha e uma

gazúa. Em caminho para o lèí" districto, o ma-landro Francisco Fernando Basilio quiz arre-hatar a mulher, travando lula com os agentesfcrlndo-os. Afinal, foi subjugado e preso tam-bem.
Na mesma oceasião, foram presos para in-

vestigações a rapariga Maria Odetle e Joaquim
tlc Souza, que estavam no mesmo botequim.

¦ « **—• .

LYGIA
Loe-So sem rival para tirar saídas, pannos e toelasmanchas elo rosto.
Venda em todas a§ perfumaria?.

«•ws-
A intervenção federal ar-

gentina na província de
Entre-Rios

BUENOS AIHES, 24 (A. A.) — Nno tendo
o Dr. Soleré) Vasquez, acceitado a missão de
ir ft província «lc Entre Pios, como represen-
t.-.nte do governo federal, afim tle ali restabe-
lecer a normalidade polilica, o governo con-
yielou para essa missão, o Dr. - Anehorcna, cx-inleíidenlç municipal, desta copilal. Toeleis us
jernaes applautlein a escolha elo ür. Anchorc-
nu para tasa delicada missão.

Pelas associações
mmimmmmimMnmMmmm—********* ¦*,

Confedericlo Eeplrll» 4o Brasil
A directoria coiitral, eu acislo iialISAdu

hontem, «pprovou o parecer da commhslo de*
fensora dos perseguidos, de garantir o fim-
eclonumento un Sociedade Confederada listrei-
In do Oriente, designando o mesmo advogado
da sessão n. 57 «pie obteve o mandado d* ma-
uuteaclo • posse du outra sociedade conte-
deradn.

Foram designados, para promover eonfereii-
elos-dlseussoes, com triliiiuo livre paru os ad-
versurlos, os membros da conunlssflo confia-
teriilsadora, Srs. Dr. Condido Mendes, Dr.
Marcelllno de Drllo. Dr. José Iticarel.i dc Al-
buqiienitie, marecliol Ewcitou Quadros, prof.
Angeli Torteroll e os membros da connnlusão
do piopogaiidlMos.

m—• 

Itimpudor o polldor imivurs U

EIUI TODA A PARTE
Os ladrões nas dependeu-

cias da Estrada de Ferro
Central v

O agente da estação de Quintino Bo-
cayíiva coiiimimicoii á policia do 20o dis-
tricto quc os ladrões haviam roubado viu-
tc c tantos metros dc chumbo dos appa-
rcllio* «Adel». | | f- j j

¦ m— i . i

A Stanâard 011 e os
. estivadores
r

As nulorldndcs policiaes continuam ainda
tlc prevenção nos armazéns do cócs dó porto,
onde a Companhia Standard Oil descarrego
gasolina, descarna que, como sc sabe, estava
ameaçada de scr embaraçada por uni grupo
tle estivadores.

Pela manhã de hoje começou o trabalho sem
nenhuma novidade, tendo a policia, no entan-
to, tomado medidas preventivas enérgicas,
Foram reforçadas «s guardas das imiucdia-
ções, uma patrulha de cavallaria foi designada
para a ronda das proximidades c na delegacia
local, foi posto de promptidão um carro de
soecorro policial.

No cftcs do porto, pela muuhS, estiveram o
2C delegado auxiliar «le «lia, Dr. Osório de Al-
incida, o delegado do districto c scus auxilia-
res..

Pará a ilha do GovCrnatlor, onde estão os
depósitos da Standard Oil, seguiram hoje, pela
manhã, novos reforços dc força embalada.

A policia marítima mantêm as suas lanchas
giiarnçcidas, percorrendo a bahia, os pontos
dc embarque e desembarque.

i .i ¦ m*— i

Duello a. paio
—t,No Tombadouro

No logar denoniinado Tombadouro, na
estrada Marechal Rangel 651, açougue de
propriedade de Manoel Caetano da Silva,
entraram José da Silva e outro indivíduo,
que procuraram aggrcdir um caixeiro.

Vindo cm soecorro Caetano, aggrcdiram-
n'o tainbcm, a cacete, reagindo cíle da
mesma fôrma.

Depois de muito lutarem, ficaram ilàciano
e José feridos, fugindo o outro individuo.

Seis orphãos de pae e
mãe

Quantia publicada v t v t v v 580Í200
1. A. .:¦.- t .- . -i -.- -iOipüüO

Total .- -. v fi00?200
-« «*ee*e» ¦

Desaba um casarão onde
residiu Floriano

UMA COINCIDÊNCIA
Pertence ainda haje á familia do marechal

Floriano- .1 casa á praça Argentina n. 20,
antigo, cm S. Cluistovão, quc está aban-
donada. Esta noite, parle desabou, cau-
sando alarma.

Providencias foram tomadas pcia policia,
para evitar desastres pessoaes.

A casa, onde o marechal residiu, desabou,
justamente no anniversario de uin dos mo-
vimentos revolucionários, no seu governo —
23 tle novembro. Goinciclencias*

Casa Fox-
ilua .Marechal Florüino n. 42.

Calçados paru
li o m c li s, se-
nliortis e cre-
ancas.

O sorteio militar
em Goyaz

GOYAZ, 2-1 (A. A.) — A junta de re-
visão do alistamento militar encerrou os
seus trabalhos, registando 1.292 pessoas para
o serviço de paz e guerra. Vae-se proceder
agora ao sorteio de 22 homens para com-
pletar o contingente que coube a este Es-
tado. Reina grande animação entre a mo-
cidade das escolas pela organisação da
sociedade de tiro.

Um electrico abalrôa uma car-
rocinha da Saúde Publica

UM FERIDO
.Quando passava pela rua Camcrino, o

bonde «Cáes do Porto», tendo como mo-
torneiro José Rodrigues, foi sobre uma car-
rocinha do Desinfcclorio da Saude Publi-
ca, virando-a, Na queda ficou com o braço
fracturado o mata-mosquitos José Rodrigues
Mendes, que foi soccorrido pela Assistência.

Q motorneiro culpado foi preso pela po-
licia do 2o districto.

¦ mm— 
VENDE-SE por 18:000$ a casa da rua Eleo-

ne de Almeida 52. Rendo' COOff c o terreno íein
yj.ni x 100, com duas frentes. Trata-se com o
Sr. Pinho, avenida Passos esquina (lã rua
Marechal Floriano.

O saneamento da cidade
de Barra Mansa

Recebemos honlcm, o seguinte tclegràhima,
cuja publicidade damos eom tanto maior sutis-
1'ação quanto ha pouco A NOITE appcllou para
as autoridades munieipaes daquella cidade e
para o próprio Sr. Nilo Peçanha, no seuliilo
tle serem tomadas ns medidas agora amiuii-
ciadas:"BA1UU MANSA, Ti (retardado) — Foi hoje
resolvida a importante queslão das signas ela
cidade. Chegada engenheiro Lossió', Irtiusfor-
inaelur de Campos; ficou assentada com o
prefeito SalJoya Alencar, a tirada de águas do
Partihyba pelo processo deis ilecáiitadores. O
Dr. Pouee ele Leon, presidente dn Câmara, cm
nome do município, felicitou o prefeito e o
engenheiro Lossio. Obras serão iniciadas ini-
incdintnmeiilc. lia grande regosijo nu cidade.— "O Município",".

NO MUNICIPAL
Suzanne Despré»- Annto Vor-

neull — buflnft^Després
Mlle, Verncull moi>lrou-i« honlem, de ver-

dade» o «pie vlrA a itr na arte de representar,
e breve, »l nfio perder o rumo que leva,
guiada por essa estrella — Justo, justíssimo,
o termo, aqui — que é a Sra. Suianue Dei-
urdo, Na segunda "fite" organisada pelo Sr,
i.ugné Poe, no nosso Municipal, enlão, a Jo-
ven artista a «piem o director de "l/Oeuvre",
nn boa hora, convidou a acompanlial-o e A
ultima Interpreto feminina do "Hamkt", 11-
viaiidu-a assim de JA andar tresmalhada no
theatro, quem sabe?— naquclla "feto", Iam-
bem, Mlle. Virueiill teve em «pie, melhor,
suas qualidades artísticas liuialiis se revelus-
sem, apresentando, mais, cila própria quanto
vae aperfeiçoando seu temperamento, mi.i
consciência e sua arte de interprete. Vlu-a
nssim a, assistência «listliieta que honlcm, no-
vãmente, encheu a tala da nossa mais lu.xuo-
sa casa dc cspcctacuios, dialogando, rnmanti-
ca, suave e apaixonadamente, com o Sr, Lu-
gné Poe, iiumii scena de "Pcllcas et Mi-lfei.au-
dc", de .M.iile-rlinli — aquella secun desse
drama de composição poderosamente trágica,
com .situações theatraes conhecidas desde
Shaltcspearo até Coiirteline, passando por
Peiilllct, Mussct, Poe « Augtcr (Paul Leau-
taud), do perfeito iirtlstu dc legendas, de es-
tylo puro, que é Muurlcc Maeterfink, —
aquella scena ein que "Mcllssande" i ergui-
da sobre uma cadeira por seu "petlt pere",
para ver, através dc uma Janella rasgada an
alio, seu doce «namorado "Pclléas... IS
viu-a lambem a mesma assistência, como a"Jacqucline", quasi ingênua, «le "I.o lion-
honime Jadls", «Jo poda da bolirmia Hcnry
Murger, c recitando "l.cs «leux pigeons" c
cantando c dansando "La Saboliérc" e "l.a
Marcho I.orraine", canções do XVIII século,
com acompanhamento, ao plano, do Sr, Lu-
ciiino Gnllet, 0H dous oulros papeis da co-media do autor de "La vic dc Ilolieme", umacto que não envelhecera nunca, simples chumano, vivido naturalmente, como Ioda aobra de Murger, por clle próprio, c escriptode forma a levar Paul dc Solnt-Vlclor a «II-zer; "on nWult trop louer ce qu'il a eudc son talcnt", foram representados pela Sra.Suzanne Després e Sr. Lugne Poe, "Oclave"
e "Jadis" respectivamente, aquelle sabendoser bonnchao, um velho-moço ou um moço-velho, çmfim, c estn perfeitamente ú vontadeem mais uni ''travesti». Antes, porém, o Sr.Lugne Poe havia conversado sobre "Quelqucs
souvenirs sur les Ciiipathcs et les Bálkansen Mars-Avril 1915", c a Sra. Suzanne Des'-prós dissera versos de Ilostiind e Ililenc Va-caresco c Interpretara, com o director de"L'Oeuvre", a scena «Ja Ruptura?.*, de "Sa-
pho , a qual trabalhou como a grande arlis-ta quc é, soffrcndo sem so tomar do soffri-mento da personagem do drama — « con.sciencia na arte. — E. Dc M.
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Guaranesia 1
PARA O /SóJOMAGO E' IN-'rííWJl1' VMCALIXA-ÒRL.
IEJÇOES.,,

Um homem levado
do diabo!

A policia do 12° districto prendeu hontemo Indivíduo Seraphim de Menezes, quando omesmo procurava aggrcdir, na rua Frei Ca-neca, um popular, Na delegacia foi apuradocm seguithi que Seraphim estava envolvidonum caso de notas falsas nos subúrbios e oespertalhão ficou no xadrea para scr hoje rc-movido para o 33° districto policial.Pela manhfi, o promptidão daquella dele-gacia, o soldado da* Brigada Policial Manoel
losldu A,,ca.nta£ai n- 37C* dn 3" companhiado 4° batalhão, foi ao xadrez para dar saldaa uin outro detento. Seraphim Gonçalves,aproveitando nm momento de distracção dosoldado, desarmou-o do sabre e com a arma,estiipidamente, sem um motivo, aggrcdiu-o,ferlndo-o com tuna forte pancada na cabeçaOutros soldados destacados no 12° distri-cto acudiram a Manoel José do Alcântara esubjugaram o preso, cujo intento, certamen-te, era fugir.

O ferido foi medicado pela Assistência ctransportado para o hospital da Brigada Po-hcial, sendo 0 aggressor autuado cm fia-granlc,
' mm— i— _

—-ChEOSOTADO-
Bronchite8, Rouqiii-
eliio, Astlim», o tu-
Bcrculose pulmotinr.

RHDM
De ERNESTO BOXJZA. Prriniciro de Março 14

Depois da farra
: : 

,' 
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Um lavrador fere a firos
um companheiro

Juntos andavam a passear os lavradores
José Palmeira iMendone-a e Braulio Antônio
de Aguiar, residentes ambos em Pacicn-
cia. .

Quando passavam cm Campo Grande, bri-
garam por questões sem importância, cn-trando cm uma luta terrivel. Mendonça, ar-
mado de revólver, por fim, deu dous tiros
no adversário, íerindo-o. ¦ ]

Aguiar, soccorrido pela Assistência,' foi
internado na Santa Casa, • i

Ivt**a:riixe
Liquido para limpar metaes.

¦ m— i

Em poucas linhas
Siiiipíicio Braz da Rocha foi preso pela po-licia do 17" districto porquê aggredissc a pré-ta Constância Maria da Conceição sua aiiián-te, na ladeira de Pirassihunga n. ()3.—O conduetor do bonde de Villa Isaiiel Ca-semiro Pereira da Silva, por questões de pas-sagens, no boulevard Villa Isabel, aggrediu ó"mensageiro" Albertino Ferreira Pinto sentio

preso pela polieia do 1(1° districto.
O* mensageiro in levar uns sapatos para um

casamento, que só chegaram tarde...
r-Mtinoel Lucas Soares da Silva, de 17 an-

nos, c José João Procopio de U, brigaram wn
Santa Cruz, saindo este ferido a foice, no pie recolhendo-sc k Santa Casa. O aggressor fu.
glu..—O cigano Diogo Gonovich^iin rua Soulo cm
Picdadc.aggrcjdiu a compatriota Fcbinc.i Miltino
Pelrovicli, ferindò-a. Foi preso.

Etsmmitàvm 
****m. '-' granelò pícelio du rua

M^H"1© SiiíFruiiriscoXasicrn. II),
*3 ^ eom cliacara c jardim,

liroxunq ao largo tia Segunda-Feira. — Estú aljerto ai|iiiili[iier liórn. Para informações locar o télonliono
üGO .Su I.

Por hypothese
FOI ROUBADO

A' policia do 23o districto foi queixai--se o dono do àrnlazcm á ma da Estação
n. 12, em D. Clara, dc quc os ladrões ha-
viam assaltado o seu estabelecimento, dei-
le furtando muitos gêneros.

Iiivesligando, a polieia obteve a quasicerteza dc que o roubo íòra simulado pelonegociante, que se chama Pedro Magalhães
Couto, para prejudicar terceiros.

E nesse sentido eslá agindo.
1 ma»» 

DORMIR
numa cama «-Berís» é prolongar a vida.
141. Uruguayana.

Um escândalo na
Alfândega

Om alto ianoclonario
tenta lesarollioo

Do conferento Sr. Annibal Castro, envol-
vido no caso acima, rercliemos, eom data de
iiiite.lioiiUm, a nguinte caria, quu achamos
dever publicar!"Sr. rednetor da A NOITE. — Nfio II a lp-
cul «pie sob o titulo v Mili-lilulo iiclinu saiu
no vosso jornal de aiiU-lionleni.

IaiiiIu, linje, porém, a cario a «pie a titulo de
Justa reclamação dt-xtes piibllcidude. a pedi-
do do Dr. Graça Couto, e liibrlüiimío no nu
final uma insiuiiaçAo pouco lisouicira si nfio
offenslva ao meu feltio individual o fuucciu-
nal, prçu-vos a piiblivaçiio do «pie se segue, com
relação ao furto, de «pie nfio foslcg siibetlur
por meu intermédio nem com a minha
OC«IUÍl'HTIU'ilt.

l'.ni'iin«'KaiIo da diiccçâo do serviço de con-
fcieiicia do bagagens, fui procurado pelo Sr.
I.ugnò Poe pura dar desembaraço aos volu-
mes dc mia bagagem e de .Mines. Després e
Anule Verncull, passageiros «íue foram do va-
por "Orilii", aprcscntmido-me uma carta de
nni funecionario da nossa legaçno em Paris,
para o Sr. Inspeclor da Alfândega, para o fim
de ser facilitada a siiidu dos volumes.

Como resposta disse k pessoa «pie o acom-
punham, servindo de interpreto, «pie não lia-
via recebido urdem alguma com relação â
pessoa do Sr. I.ugnè e «pie só podia dar livre
.-.uitla aos volumes do sua bagagem c dns ar-
listas <iue o acompanhava mediante exame
tios mesmos, o «pie foi feito sem relutância de
sua parle.

Ao examinar os volume» quc foram pedidos
como fazendo parte da bagagem das pessoas
referidas, verifiquei quc a mala, objecto das
publicações feitas, continua exclusivamente
confecções novas, que não podiam ser entro-
gues sem «pie fossem satisfeitos os respectivos
direitos.

Não sò esta como mais duas outras nas
mesmas condições ficaram no arniazein aguar-
dando o cumprimento daquella formalidade
legal pnra salda.

Os volumes pedidos paru conferência con-
stain da declaração dc bordo como pertenceu-
tes k bagagem das pessoas acima menciona-
dns, sob a declaração cserlpla o assigiiada pelo
Sr. Poe, dc não conterem mercadorias sujei-
tns a direitos.

O Sr. Or. Graça Couto, «pio náo so achava
presente no dia cm «pie leve logar a confe-
rencia tin bagagem do Sr. Poe, mal ou per-
fidamente informado, expoz-se ao desmenti-
tio «pie ora faço de «pie aeiucllc senhor ucni a
pessoa que o acompanhava como interprete
nenhuma declaração me fez de «pie a referida
mnln não lhe pertencia,

Depois que impugnei o desembaraço das rc-
feridas mulas foi-me dito pelo senhor ti queme refiro que no dia scgaiiilc seriam eiJiis
procuradas.

Effectivnincnlc naquelle dia encontrei A ml-
nha espera, uo armazém, um cavalheiro que
me disse chamar-se Sancho Pinieutel, acom-
punhado de outro cidadão que mais tarde sou-
lie chama r-se Ismael dc Oliveira .Maia,
afim tio nssislir á conferência do contou-
do da mala, «pie me disse pertenccr-llie e a
pessoa tlc sua familia.

Terminada a conferência e feitos os cal-
culos elos direitos, retirou-se o Sr. Pimentcl,
acompanhado do Sr. Mala, cm busca do nu-
merariu preciso para o pagamento dos direi-
tos o multa que me cabia dc direito.

A' ullima hora do dia, pelo telephone, foi
o fiel encarregado do recebimento dos direi-
tos avisado pelo Sr. Pimcntel de que não vol-
tteriii ao nriiiazcni porque encontrara o ban-
co fechado.

No dia seguinte, em vez do Sr. Pimcntel,
apparcccu-iuc na Alfândega o Sr. Dr. Graça
Couto, dizendo-se dono, com mais outras pes-
soas de suas relações dos artefactos constan-
tes da referida mala, pedindo-mc quc fizesse
unia- eepiielaele na cobrança dos direitos e quc
ae. seu pedido acipiicscendo não sc recusaria
ti pagar a multa a meu favor.

Recusei a proposta quc me foi feita, dan-
do-sc o motivo da minha excusa e aconse-
lhaiulo-lhc que, caso não estivesse de accor-
do com o que havia feito, reclamasse do Sr.
inspector uni novo exame, alvitre esse que,
afina), depois de muita relutância, foi ad-
optado, fazendo a petição de etame o Sr. OH-
veira Mala, terceiro iuteressado pela sorte da
mala om questão.

Desse segundo exame, que foi feito com a
minuviosid.idc impraticável no momento cm
que se procura o desembaraço de bagagem
«ios Srs. passageiros, resultou uma divergen-
cia a favor dos interessados, na importância
dc 2019219, «pie com o ágio relativo ao paga-
mento da parle ouro se «jkyou a 306$030 e
não a G09í?l5O0, conforme assevera o missi-
vista.

Do exposto. Sr. redactor, «pie é a expres-
sSo da verdade, sobre a oceorrencia que moti-
vou a local a que me refiro, fácil 6 inferir-se
«pie o Sr. Dr. Graça Couto, no "legitimo di-
ícito ile impedir «pie as suas algibeiras fos-
sem lesadas", não hesitou em querer retirar
o volume cm apreço pagando o menos quc lhe
fosse possível, prejudicando, embora sem in-
teução delictuosa, estou certo, os interesses do
listado, de quem somos servidores.

Rio, 22 — 11 — 191(3. — Annibal Castro,
confcrenle da Alfândega".-
—————~ ¦ mm— l

LUSÍADAS
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SEMILLA

Uma exposição de materiaes
e architectura em Nictheroy

Rcalisa-se no dia 26, em Nictheroy, com a
assistência do presidente do Estado, rtexposi-
ção demonstrativa de materiaes c iirchitectu-
ra, systema adoptado pelo constriictor A, Fon-
tes Júnior, nas suas construeçííes. A exposi-
ção terá logar A rua Francisco Porlellti n. 18,
Havendo A disposição dos .convidados bondes,
(pie partirão do ponto das barcas As 8 1|2 ho-
ríp daquelle dia.¦'" • «eenw »

A'S FAMÍLIAS
l&imbaryi Cambuquira e Sahitaris, «luzia r.SüOO. Ca-xtuiibii-USUOO, Caixas com abatimento, Enlrcga a elomi-

cillo. Tolopli. Central 2091. Rua Rodrigo Silvn, !)
ff ¦ mt— I

Fugiu do serviço e apresen-
tou-se á policia

Com relação A nossa noticia com o tilulo
acima, procurou-nos o Sr. Pedro Ignacio Mar-
lins, elono do açougiic A rua Gomes Serpa, tli-
zendo epie nbsolutnnicnte não ameaçara o seu
ex-emprcgiido João da Silva Pavão, epie havia
cobrado varias quantias não prestando con-
Ins.

O Sr, Martins, até iuterveiu Junto li policia
para i|ue Pavão não fosse processado, olTcrc-
feiulo-llie voltar no serviço, o que elle não
iiuiz,

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvidos,
nnr.iz e garganta. Consultas de 1 ás 6 — Aí'sr.rr.blía n. (10.- ri

ti ia •)¦

Tcinosprcsente o huniçro ele amanhã dessa
publicação illuslratltt, sempre primorosa na
sua tibnfocçãp arlislica é variada de texto. A"Revislii «l.i Semana" tem já lioje os sons
leitores fieis, epie são t.ula a gente de bom

i i Hoblo. Não é preciso elogial-e» 

Km Matadouro d» HenU Crui , ./ *'¦
AiMihi.it hojei .w:i rciee, ü* porco», .m •

cariiviioi e M vltcllas,
Marchantesi Camlliln R, do Mello. »'• r. «

H p,i Uurlsli ft d !W r.j A. M>u\- \ r,
.'»» r.i I.lm.1 ft l'illms, !IN i'., 13 p, I II v.j
1'ram'lti'i» V, (íimiIhiI, .'i7 r„ ri (. ..- 12 v;
Jiifio 1'lineiila de Atuiu* .'IU c; Oliveira Ir-
uifio» ft C, 8.1 t„ 19 p, e Vi v.i IJn.ilio Tn*
varei, 6 r. e 17 v,j C, dou n.-i,i|i,i ,-.,•.§ , r .
P.irliiiln. ft C, 18 i',i l'dj.ai'(l do nievedo. MU
r.i P, P. Oliveira ft C„ iu r.i Perutofidei
ft Marcondes, ia p.j Augiiilo M. J.e M..n...
,1» r, o 20 c.i Alexandre V, Sobrinho, ll r. d .
14 11.; Sobrelru ft C„ Hl r, e ,1 p.

loram rvjeiladosi 13 1,8 r„ 1 p, ¦• p. . 'è
vllellos, • l

Foram vendidas 31 rezes com 0,400 kllos •
46 frcssiiras de rezes,

Stock: Cândido 15. do Mello. 10*5 r.j DurWi
ft C„ 11)11; A. Mcnele.s ft C, i»«'i I.im« ft Fi-
Ihos, 130; 1'raiiciiicu V. Goulart ÍI'.)!.; (',, elui
Itclalhistas III; Joiio Mmeiila -ic Ah. ... '.'.Mi;
Oliveira IriiiAim ft C. 499; 1'i.itinlio &. C.,
•1»; Ivilgm-il de Azevedo, 7(1; Auouslo M, du
Molla, 2UU: P, P. Oliveira ft C„ 138; Sobrei,
ra & (:., 181; Uasillo Tararei, M; aKx.Huliu
V. Sobrinho, 70. Total, 3.081.

No entreposto de 8. Dlogo

O Irem chegou A hora,
Vendidos: 4<8 3j4 J;8 r., 82 p., |8 :, c U

vllellos.
Os preços foram os seguintes'! r?r.i<, de

«780 a 98110: porcos, do 1 »* I tto ,1 lj.ir.1): e.ir-
nelrns, a Jí-800; vllellos, de M'0'1 a l?Ç>ii0.

NOTA — Nos ovinos vieram Incluídos douí
caprinos,

No matadouro da Penha
Abatidas hoje 18 rc/es,
Exportação
-11 1 in

Foram nballtlas honlcm p..r Oliveira Ir-
mãos & C. 485 rezes «pie hoju ««ulrão paraos armazéns frigoríficos dt> cm do portoafim do serem preparadas,

¦ m»— 1
Amanhã, pé tíe porco com

cnoucrouie
CTA Casa Assembléa, restaurante do primei^ra ordem, tem diariamente o mais variada"meuu" e os melhores vinhos. Ilua da Asscim

bléa. 7!>. Proprietário. Ottomar Moller.
» m%— Iun mm

MISSAS

Ilcsam-sc amanhã as seguintes :
Cyprianò Carvalho de Oliveira, i. í) \"1

horas, na matriz de Irajá e, ài 9 V.2, nu
do Sacramento; D. lidwiges «IL< Lima Pci-
xoto, As 9 \\2, na mesma; Henrique 15. I'.:
Serzcdcllo, As 9, na egreja do Carmo ; Pro-
copio José Leite, As 8 1|2, ;u «naíti< elo
SanfAiinn ; D. Clara tle llarros Souza c
Mello, As 8 1J2, na lualriz tle Inhaúma ;(I). Jusllna Pinto Ferreira, A-. il, ua egreja
dc S. João, A rua liclla, cm -i. Clnislo-
vão; 1). Gracindn da Moita Mariz, Ãs 'J 1 2)
11a nitilriz tle S. José; ai feres Antônio Pi-
gueiredo de Souza, As 9, na matriz de Sftiitt)
Antônio dos Pobres; D. Anna MeíftH ele Geiii-
vôo, As 9 V\2, na egreja dc Nossa Senhora
do Parto; Alfredo Josó do Couto, j* 6. ii.i
egreja do Espirito Santo, no Estacio tle 5A j
Claudlno de Oliveira, As 9, nr. íííivj.i ilu
largo da Lapa; Francisco da Silya Campos,
As 9, 110 Santuário dc Maria, i cua Caf-
doso, 110 Meyer; Diogcncs dt> Barros, át
9 1|2, na egreja dc S. Francisco âò Paula;
Dr. João Carlos de Magalhães Gomes, :l*>
9 1|2, na mesma; Luiz Maggesst Gorinibnha1,
As 9, na mesma; engenheiro Guilherme l'c-
çr.nha dc Oliveira, ás 9, na mesma; com-
niendador Luiz Manoel Monteiro, As !) 1 2,
na matriz da Gloria, e conego 'V-i Alfretlo
de Araújo, As 8 1'2, na matriz dc S. i"iu%
Bapllsta.

ENTERROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério dc S. Francisco Xavier: "ST**

ria da Trindade Figueiredo, rua Baroiiíza dtl
Uruguayana 11. 47; Beatriz, filha de íosê An-
tclnio Ferreira Dias, travessa das Partilhas

11. 12; Anna, filha do Paulino Ferreira Ças-tro, rua Senador Pompeu n. Ií8; Joa«piini
Araripe Macedo Pimcntel, rua 21 de Maio
ti. 535; Amélia Alvarenga, rua Teixeira .!u<
nior 11. 19; Georgina Nunes, rua da Caridade!
n. 38; Maria .\111elia Kstevcs, rua 3. í'v:«é, ldli*
Latira, filha de Maria Marques, ladeira elei
Faria 11. 52, casa III; Ollilia Ramirõ Aguiar,
rua General Pedra 11. 150; Corlinda Augusta
Camargo, rua General Pceíra 11, 8; Adolpho;
filho de José Rodrigues Teixeira, rua Coro-
nel Pedro Alves n. 43; Joaquim Francisco
Lopes, rua Ferreira Araújo 11. 54; (Ircval Ni-
ránjam, Hospital dc S. Sebastião.—No cemitério de S. João Baptista: Er-
nesto^ Ferreira Martins, casa dc saudc S. Se-
bastião; Oswaldo, filho de Álvaro de Souz:t
Torres, rua S. João n. 72; Cândida Garrara,
rua Huenos Aires 11. 270; Manoel Martins
Aguiar, rua Alice 11. 37; Analia Soares tia
Cruz, rua Sanlo Christo n. 79; Murta Barre-
10, rua Sorocaba 11, 52; cabo Aureliano Jos!
dos Santos e grumelc Anlonio Martins Fer*
reira, Hospital da Marinha, em Copacabana 1'Antenor, filho de Antenor SaufAtma dtl
Silva, travessa Fcrnandinã 11. 45, íasa V'; Pe-
dro ele Oliveira Moraes, Hospital Nacional elei
Alienados; Edgard, filho elo Or. Edgurd
Abrantcs, rua Borão do Flamengo, 17.—No cemitério do Carmo: Joaquim Tei-
xeira tle Carvalho, Hospital do Carmo, eJoão José Pereira Bahia, idem,—Serão inliumailos amanhã: :i.o cemitério
de S. Francisco Xavier, a innocentc Margaii-ela, filha de Achllles Meirclles, saindo o' en-torro ás 9 horas, ela rua Cardoso Marinho,
s|n„ c D. Sydoiiia Peixoto de Oliveira, suimlu
o atando ás 10 horas, da rua O. Ãutia Nery11. 205.

Dr. IMelra ds Vassoncsllos - SS,,
Das 2 ás -I l'/2.-Tel. C. 2.261!

———— 1 m^Jfc I

Uma rua alarmada
Si a rtioríe ni© veltf^

Foi Iim alarma, a's 22 horas, oa rua Pa«
dre Mlguelino, cni Catiiriiby. Uns chíimavanl
a Assistência, outros a policia.Lá foi o commissario Áridos, que, iuda-
gando, soube ler-sc suicidado na casa ii. Ifi
Mathikle Costa, de 29 annos, amante de
um inferior da Brigada Policial.

Entrou na casal c nãpfa encontrou. Afinal,
na cozinha, achou-a sentada mim banco.Quc foi?

Envciicnei-nie.
Começou a interrogar e soube, então, queMathikle, porque brigasse com o amante,,

as 7 horas, tomara um pouco de creolina.
Como, até aquella hora nada sentisse, con-
fessou que estava envenenada, o que deu
causa ao alarma.

Voltou a policia, \,olíou a Assistência..,
e voltou o amante.

——> -*u—- 
USAR

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

Os funecionarios da Saude
Publica tambem vao» oro-a-

nisar uma linha de oro
Realisa-se amanhil, tis 20 horas, no sa-

lão do museu tia Directoria Gc-rjt de S;iude.
Publica, á rua do Rezende, lima reunião
de funecionarios dessa repartição, aos qiuiSs
serão lidos os estatutos da Sociedade de
Tiro da Saudc Publica. Por essa oceasião
será eleita a directoria que dever! reger
os destinos da nova linha de tiro, de cuia
comniissão organizadora fazem parfe 05 Sr?.-
Dr. Álvaro Zainith. Augusto Diurff-geraes

1 e Oscar de Souza Guimarães^
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SPORIS
Footbali

jBporl (luli Aymoré veraus ComMna.ton P. C,
Ijenllmi-ao no nVoxImb doiulngo, '.!il do cor»

Soiíto, um Iriiiiiliig-iuntch antro oi dous clubs
nciiii,!. d Sr. Aquino uscalou as sua:, equipes

n uiiiiii-ir.i nlinl.Mi:
i'1'ini'oli'o Iciini:

Jtlsl..
Sniiclie — iltivonal

SVnotitb — Vcuçii — ,M. llranco
Irliuilo QiiIiic.-i — Doca — Tejo ~ Elididos

Segundo li-iiui:
.Miicliiulo

ilucilillin — l.ciuii
•Tomii -~ II. Ilimliis — Krinenrglldo

clcii - - .lii.vnie — Antônio — João — Ormlndo
Tcrccii-ii lenm:

Chaves
Alt lii«> — liodiillo

Franca — ,1, Mello — Oseiir'ídrcy — «luca -- Madlnho — Sylvio — lio-
dolplio

I5M S. PAI'1,0
Cruzeiro I-'. C. versus Alliletlco do Tres Cura-

ções
Da ihesinii pessoa que nos forneceu as in-

fornmçõcs iiilblicudns nn nossa edição dc 21
sobre o mlitch iicinia recebemos as seguintes
linhns:"Sr. redactor — Houve dous pequenos en-
gnnps fui noticia que Inscrlstcs honlem, sobre
u iniitch entro o club de football dc Cruzeiro c
o dc Tres Corações, para os quacs peço-vos
Minu reclificaçiio. U team que jogou cm Cru-
zeiio, im «'niitriirio do (pie informou n vossa
noticia, dominou o de Tres Corações quasi lodo
o tompo. Nem podia deixar de ser assim,
enblclo como eslú «pie o Tres Corações jogou
ronlra um inagnlflco scratch do norte de São
Paulo. Dominou, sim, o si não fez um maior
IlUinero dc goals, foi devido á resistência lie-
rolcii que encontrou por parte dos foulbacks c
ilu gonl lu-cpcr dd Tres Corações. Póde-se mes-
mo dizer que o scratch que derrotou o Tres
Corações uão faz figura triste niin no Itio dc
Janeiro, pois ern uni conjunto admirável I

O oulro engano: o segundo goal do scratch
não resultou de um pennlty-kieli, uno; foi fei-
lo com mu bello shool pelo meia esquerda do
scrnlcli.

O scratch foi organisado com os seguintes
elementos: (iticri-in, Cartolano, Elorinno, Cae
lano (dé l.oi-ciiii), Colo, (de (iiiaratiilguetá).
Os demais seis elementos que compuzcraiii o
Icaiu, pcrtcnelain no club local dc Cruzeiro,"

EM MINAS
l'm Ouro Preto

Cóiiimcmnrniido o seu it" nnniversnrio, or-
gnnlsoii o Tiradentes !«'. C. uma festa que
correu brilhanlissima, consistindo cm um
match dc foolbnll entre o 1" team do anniver-
snrinule e o 1" team do Alhlelico F. C, cam-
jK-áo de Ucllo Horizonte em 1914 e 1915 e
colidciido este anuo cm ü" logar. O jogo
leve inicio ás lõ horas, c, após alguns mi-
pulos, o Tiradentes abre o scorc por meio (lc
lírolu'1-. Ha em seguida novas avançadas ao
goal do Alhlelico, imilillsiulns pelo kceper
Nu Ilo.

Os do Alhlelico fazem lambem avançadas
perigosas, lendo Capovilla oceasião de mos-
trai* as sinta optimas qualidades «le kceper
calmo .esperlo, inovinienlos fáceis e, sobretu-
tlri, dc oplin.ui c >1 locação, fazendo defesas im-
Ipressionanlês, aniiullando Iodos os esforços
do inimigo, Termina assim o primeiro tem-
po pelo scorc do 1 x O, favorável no Tira-
dentes.

O segundo tempo, movimcnlndissimo. Ata-
<pies perigosos de lado a lado, aniuilládos pc-
Ias defesas.

Em ¦ certo momento a extrema direita do
Alhlelico envia shool alto no goal contrario.
Saraiva, ao tentar rebater a bola, cae pesada-
mente ao solo; Capovilla, indo delia apode-
rar-se, lambem cae; aproveitam-se dessa cir-
cumslaiK-ia os inimigos 'íue, avançando cm
linha /cerrada, inulilisani qualquer esforço do
tccepév e enviam mansamente a bola ao gòal,
cropalaiulii assim o scorc.

Os: riiiro-prcluníi.s.. cheios de ardor, fazem
riipldissilnns avançadas ao gòal contrário e,
npós' esforços biilhanles, Pinto envia a bola
ao goal, logrando marcar o segundo e ultimo
ponto do dia. Pouco depois termina o match
com a victoria do Tiradenles por 2 x 1, e a
colossal assistência npplaudc delirantemente
Vencidos c vencedores.

ti reforce, Mr. Rodcliff, actuóu imparcial-
nienle, realçando ainda mais o bello match.

Os teams do Tiradenles assim estavam cou-«stituidos : Capovilla; Novo, Saraiva; Penico-
do, Etieniie, Gancho; CrocUcr, Pinto (cap.),Iíernani, Çiissiano, Rnmiro.

A|)ós banquete no Ilolcl Internacional, ba-•vendo troca dc discursos, realisou-se um
baile no salão do Centro Acadêmico, para o
qual concorreram eom a sua presença innií-
meras torcedoras do Tiradenles e pessoas al-
fampnle collncadns em Ouro Prelo, terinlnan-
do ás 1 c *lfl. Durante o baile foi entregue ao
Tiradenles unia rica taça de prata, pelii cm-
presa Cines-S. José, como prêmio ao titulo
de campeão conquistado pelo Tiradentes cm
matches dc campeonato.
im Villa Nova do Lima — Villa

America
. No campo da rua do Bomfim rcnlisou-sc

ítlomiiígo, o grande encontro ontre o Villa
Nova A. Cluh o o America, de Bello Horizon-
te, para disputa de um match de football; o
Ainei-icii. que obteve o primeiro logar no enm-
pòoiíalo hnriüontino, foi desla vez vencido peloVilla Nova, cuja victoria sobre aquclle, quese portou como sempre, desenvolvendo optimo
logo, é o melhor triúmplio talvez dos (pie lem
conquistado. O resultado foi o seguinte:

V. N. A. Club — .1 goals.
America — 2 goals.

Er.i Barlincena
No dia""!!) do corrente houve cm Barbacenn

lim iniitcli amistoso de football entre o May-
rinU e o Tuyiity, clubs da J.. S. A", do Collo-
gio Mililar iiarn brilho das festas em honra :'i
rossa bandeira.

Os leams estavam perfeitamente exercitados,
nolandn-so em ambos, os mais emocionantes
lances e ardor em levantar o prêmio insti-tuido.

No primeiro meio tempo a linha do May-rin!; carregou furiosamente dando ensejo a quede um hand de Sisa, a 22 jordas de distancia,
Branco com violento kiek marcasse o unico
ponto valido para seu cluh. A defesa do Tuyu-ty esteve oplima e na do Mayriiik não hoiive
nomes a destacai*. O juiz o Sr. 2" tenente
Hiigo Bezerra, achou-se á nllura do espinhoso
cargo, desenipenhando-o a conteúdo geral.Após o nialeh, o conhecido educador, Sr.

lícnenle-coroiiel Espiridião Rosas, fez entrega
de um artístico bronze ao Mnyrinck F. O. quéfoi esle anno o detentor «ln titulo de
d;i L: S. A. do Collegio Militar.

Si o diabo deu um tiro com
uma tranca

«ova versus

Club
Realisa-se

tn official dc
Cluh. pstnild
ciado;

campeão

BStiüDO
Motocyclista Nacional

no próximo domingo, 26. a visi-(.,. M. N; aos hangars do Aero-
i marcada a partida dos asso-

. os para as li horas, saindo do Monroe, sc-guinde, pela margem da Estrada de Perro atéUíscailurn, onde demandarão o campo dos Af-fonsos, pela Estrada Kcal.
Vários aspectos da excursão, assim como os

}i^ , i S cac''<;i?[allos> serão einematograpba-

Íensé-ioi-nai. 
'C,'l° 13°k'",° pnl<a ° F1,ImI-

\ Sabemos que a directoria do Ae. C B fa-rn carinhosa recepção aos ilinerantes.
asma

Cyclc-Club
Realisa-sc no próximo domingo, 2b c7o cor-rente, o festival sportivo organisado pelo Cy-cle-Club para encerramento da temporada

cycliea de !!)l(i. O programma foi ampliado
éom mais um páreo dedicado ao menino Nel-sou Magalhães, que offerecerá ao vencedor
tinia medalha "niignonne" artística;

Os convites para estn corrida estão á dis-
posição dos Srs. sócios, na sédc social, das 2tí<s 22 lioras, eom o director de dia.

Reappareeerá no pareô Estreantes o amigo
corredor Portugal, um dos melhores esteios

cycllsmo brasileiro.
JOSÉ' JUSTO.******

do

La Potipée
Assemlili-a 100 (entro Avenida e Carioca)

LtNDOS VESTIDOS para serihorilas, alta novidade,
íèsdo OQsOOO.

K.NXOVAUS pnra baptisiidos, desde 35$Ò00,
VESTIDOS pura senhoras, era filé, linlio

U*

A chave serve para matar
Di/ a Icniln «pie o diabo, um «lia, nbor-

reeido nor «lunlquer cousa que ibc nno pa-
roüla liem iiiiperfclta, na falia de outrn
arma, deu um tiro (-om umn tranca. NAo
su subi! sl feriu alguém,., Foi porque ou-
visse essa lenda que o l.stunqueira, procurou
,iustlflenr-so curiosamcnlo do uma tentativa
du morte.

Ha dins o Kstnnquelrn, José .Ioa«|iiim, teve
uma rusgii com o seu patrício, portuguéz,
iMunoel de Sou/n Miicliailo, por questões de
trabalho, (iuardmi-lhe udiu, com o. firme
propósito de vingnr-sc.

Hoje encontrnram-se ns dous un rua Be-
tlicncoiirl «In Silva, no Itiachuelo, e Kstiiti-
queira, sem dizer palavra u Machado, des-
fechou-lhe um tiro na boca. Perseguido, dei-
lou a correr, sendo proso mais ndeante.
Conduzido no Ili' districto, abi, tirando umn
chave do bolso, declarou ao couiniissiirlo
Octavio que só havia apontado aquella cha-
ve fi cabeça do Souza, para iutiiuidal-o !

lira il historia (In duibo...
I«'0i autuado, sendo a victima soecorrida

pela Assistência.
¦ ****** ' ¦¦

E já se cuida do Car-
naval!

O Ameno Rescdá — sociedade que c
bem uma tradição no carnaval carioca -~
cuida já dos folguedos de Momo no próximo
anno. Para as 20 lioras de hoje está con-
vocada uma assemblca para deliberar sobre
esse assumpto.

i ***** i.
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A £tt^ha e depo/3 
&

ÍI 4,10— 4,40—5.45 11

IV 8,53—9.25 -io,3o Jt

llll Dll
em cinco netos

O ruidoso suecesso indiscutível!

Da platéa
NOTICIAS

O facto do «lia — "A duqueza do Bal Tabarin".
no Hecrcio
13' decididamente o facto do dia. A rc-

preseiitaçâo du festejada opereta de Leoh
Bnrd, "A duquezn do liai Tabarin", cm por-luguez, pela companhia de comédias e vau-
dcvilles Alexandre Azevedo, que para esse
fim augmentou o seu elenco com a acquisi-
ção dos a ri is los cantores Siilles Ribeiro e
Adriana de Noronha. A eompanhiu nacional
do Recreio promette-nos dar uma honesta
edição da nppl.nudidn opereta, de cujo li-
broto são autores Frãnçi e Vizotlo. "A du-
queza do liai Tabarin" será levada á scena
em especlaeulos completos.
A festa de Csillag

Stefi Csillag, a figura feminina altamente
intelligente e syinpalhiea da companhia Ca-
i-nmbn-Scogníiiniglio, rcalisa hoje sua festa
arlisliea. Será representada, em l!4 í-écita
de assignalura, a opereta de I.eo Fali, "A
bella Risettc", cujos papeis principaes estão
entregues a Csillag, Pasquino, Valle, Gón-
salvo c Nelly Gary. Como atlracção maior
Stefi Csillag, no inlcrvallo do 2" para o IIo
acto, eautarár "La Campana", "Cara More-
1111" e "Meu boi morreu" c dirigirá a or-
chestra na symphohia da opera "Amor dc
ziugaro". '

A estréa dc uma {Ilusionista no Palace
Estréa, finalmente, hoje 110 Palace a illu-

sionista e pestidigiladora Miss Evita Eni-
reb, que otferçccrá o seguinte programma:
As mil diabruras de Miss Evita Enireb; A
fada encantada, c A sómnamhuln vagauto
110 ar. Os especlaeulos dessa artista serão
còníplclos v ii preços populares.
A reáppai-içuo da troupe Adelina Abranches

Abre-se amanhã o Phcnix, para a reap-
parição da companhia portugueza de come-
dins e vaudevillcs Adelina Abranches. Sua
estréa será com a peçn em quatro netos, de
Pierre Wolf, "O Lyifio", cuja distribuição
é: Odelte, Adelina Abranches; Chrisliana,
Aura Abranches; Siinone, Bortba de Albu-
querque; Dénise, Irene Vieira; Uicy, Lau-
ra Fernandes; Magdalena, Antonia-de Souza;
AJice, Regina Mojntcnegro; Arnault, Mario
Duarte; De Maigny, Antônio Sacramento ;Clinbelocbc, Grijó; Gérard, Alfredo Abran-
ches; Darcey, Auguslo Machado; Ccrnay,
José Monteiro; Antônio, Samuel; Fernando,
Mario Pedro; Maurilo, Luiz Augusto; inter-
prete, Augusto Torres.

Realisa-sc lioje no Cnrlos Gomes a
festa dos artistas Margarida Velloso e Pia-
eido Ferreira. Será representada a revista"Diabo a quatro". Está sendo montada no S. José uma
burlcla do geiic.ro do "Forrobodó", i quesc intitula "Morro da Favella". Irá á sec-
na breve.

—— A companhia lyrlca italiana Rotoli
& Billoro, qué Vem aqui trabalhar a pre-
ços populares, deverá estrear no Republica
a 2 do mez vindouro. ,

 Éslá cm Ribeirão Preto a companhia
italiana dc operetas Marosca & NVeifts.

Espcctaculos para hoje: Recreio, "A
í-uqueza do Bal Tabarin"; Republica, "A
bella Risettc"; Pnlacc, Miss JMta! Enireb.
illusionísta; Carlos Gomes, "Diabo ü. nua-
tro"; S. José, "Dá cá o pé".

¦ ***** ¦

Hoje, amanhã e depois de amanhã

Chapéos modelos
Madame Soussan previas ,1 sua dislincla clientela

que acabou de tirar da Alfândega ps últimos modelos
de Paris que continua sempre a Vâhder pe!o3 preços
mnis razoáveis.

i N. II. — Os modelos não são é«p6st03 nas ilBtotis
í paia hão scKBni rúconindos.

e cambraia jjJRuá Cfcnçalves ©ias n
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WUVIimOS. IQ»1<«*J&
òs terríveis, os sensacionaes, os malditos

VAMPIROS
Em um dos mais bellos episódios, cm um
dos capítulos mais interessantes—Oitava

c nona séries
OIIOMKM DOS VENENOS
Bj ¦ ¦

Triúmplio completo da fascinante e sc-
duciora

MliliH. MITS1DORA.

fiVAMPIROS
Só no ODEON

-WZfr
SEGUNDA-FEIRA-0 grandioso

romance dc amor O Valle das Oliveiras
Interprete—A' Bella MAKOWSKA

•***••* m*T**~* ****** mm ******** *****_** *,*, * * Sg *ij*~m* *7m *T*~y 
'*• ',

Explorador de mulheres
Fomos procurados pelo Sr. Malamocd Deu-

jaiuiii, «pio nos declarou não ser "caflen",
conforme nceusnçiio «pie Ibc foi levantada
por tinui decaída residente A rua S. .lornc
11. 6!t. Essa aceusação leve por intuito illu-
dit- A policia, pois dessa maneira cila con»
seguiu ver desembarcado o "seu senhor",
cbogndo cm vapor limitem entrado dos Es-
lados Unidos. 0 dcelaranlc é um liomcni
tralmlhaii.r.i e vive «lo vender, cm navios
«.- I"*teis, cartões postaos com vistas Mo Itio.
Para afastal-o de bordo, porque Benjnmin
conhecia o "outro", a decaida o denunciou,
evitando, assim, que. cllc despertasse, a «t-
tenção da policia para o "vlaiantc".

¦ ****** 1

Declaração
«31* A Casa Vieitas, lia CO annos, estabelecida

nesta cifrado, declara que se acha perfeita-
mente propinada com a s'ua secção dc óptica
para aviar Ioda e qualquer prcscrlpçúo dos se-
nhores médicos oculistas, assumindo inteira
responsabilidade pela sua execução, dispondo
parn isso não só dc pessoal habilitado como
tiiiiibem dc material do superior qualidade, a
par dc bom montada officina, onde poderílo
ser executados os mais delicados trabalhos
ópticos. i

Como prova de consideração para com os
senhores médicos oculistas, a Casa Vieitas rc-
solvcu conceder o abatimento de 20 °|0 a todos
os seus clientes que sc apresentarem com ns
respectivas receitas á rua da Quitanda u, !W.

¦ mm* 1

Suicidou-se um policialmineiro
BELLO HORIZONTE, 24 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — O soldado da força pu-
Ulica de nome Gentil Santos suicidou-se,
ingerindo forte dose de veneno.¦ »»-.*t..' —

Dr. Telles de Menezes
Clinica em geral — Esp. moléstias das senhoras 1

c partos. Cons. II. Carioca n. 8, 3 iis-S.— Teleph. L
CUttC—Resid., Av..Hem de Síi, 72. íolop.OlU. IChamados, a nualquor hora.

Um horrivel desastre
Para a familia do fiscal da Light Fran-

cisco Bastos,, victima de um 
'desastre 

na
praia de Botafogo, «João Ninguém» nos en-
viou a quantia de 20S000,

O negociante Elias, em vez
de ser atacante, foi

roubado
. Em nossa edição dc 15 do corrente dc»

mos uma noticia referente ao negociante
turco Martins Elias, baseada em informa-
ções colhidas na policia. Estas, porém, hão
exprimem a verdade sobre o facto narrado.
O negociante Elias foi atacado c roíibudo
na estação Quintino Bocayuva pelos desor-
deiros «Bahiano» c um irmão do celebre«Manduquinha». Elias ficou sem um rclo-
gio c corrente de ouro c uma medaSlia
com 31 brilhantes c 150*000 cm dinheiro.
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Quem foi roubado ?
Proseguindo nas diligencias encetadas para

a captura da quadrilha de ladrões, que
infesta os subúrbios, a policia do 18° dis-
tricto appreliciideii grande quantidade dc pan-
nos de sala, rendados c tapetes, cujos do-
nos são desconhecidos.

Estão elles na delegacia á espera de que
appareça quem prove a legitima proprie-
dade.

¦ ***** i
Mil A P'i de arroz iinpalnavcl, perfumo delicioso.m,"1 Adliere mais do (|iib qualquer outro. 2$500.
Nas pcrruinarias e ú IlUA UltbT.IIAYANA N OC

i ***** i

Um acto do governo mi-
nélfó qué causa má

impressão
BELLO HORIZONTE, 24 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — Causou má impressão
o escandaloso acto do governo mandando
fazer á custa dos cofres públicos a planta
c projectos da egreja dc Bom Despacho.
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PRIMEIRO ANNIVERSARIO

TRINOZ
DE ERNESTO SOUZA

SITCCESSO !! — A conceituada CASA
-GRANADO & C, desta praça, durante

apenas 12 mezes consumiu :

95o dúzias — H.400 vidros !1 v^fcÊKV"»***"""'" *»._¦,--
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A CURA CERTA DOS MALES DO ESTÔMAGO
As más digestões, a ínappetencía, o mio hálito, peso de cabeça, etc, éte,

radicalmente — E' um admirável TÔNICO
cedem

Consultório Medico
(86 ¦• responda ¦ cartus ¦.Hlguadat com

tnlcluti.)
I\. A. J. — Kxiiuu',
Mme. I». I». T. — Idem.
i», .Ti A. de A. — Tintura do baunilha, 8

Km,! Tintura de ncafiilo, 15 (ir.i.j A«uu dis»
lilluilii, l'.'0 «rs, Turno 4 colliorus, das do no-
pa, por «liu.

Mino. ... O. I. I\. — Kvllar dc coçar-so.
Appllmie csU rciiicdiu Ioda ver. quo scnllr
|H'i'luruu«;i.o: iihit externo — llanlana, 1'iicli'ii-
cia, AA 115 «rs.; 1'ulhiiji do coca, IU iu**.,; Aquii
q. s, pneu um litro (decoeto),

I», O. E. N. T. — PAo dc trlitn: afina,
il.Vi; nlliiiiiilmi, 7,1; fioiilura, 0,2; hydralos
do carbono. 55,5, "Couve-flor: afina, lll;
iilhuiniiiii. a,R; fiorilurn. 0,.'l; li.vilr. dc carlm-
im, -1,5. FeijAo: ufiiia, 15 grg.j Allmmlna, 'Jl;
fioriliira, 1,5; liydralos de carhono, 10,

1). A. I.. I, I,. A. — Kvllar: eufe, vinho,
uso dc iodados, visinhança dn mar. Tomar
lima colher do Diursciifosfcr Wiissi-rmiinn,
um pouco iinli-s das refoloóos, Ií olirifindissi-
mn pelo resto, I«'i«|uo poi*(*ni prevenida dc
«Iiic a cura feita i>clo allosol não pode parar
ahi.

P. II. S. II. — NTiolia dc que.
II. O. II. 0. E. S. — Não se pode dizer

essa causa prio jornal,
A. de O. — C.itralo de ferro ainmonin-

cal, 1 ííi-,; Afina «listillada do eanclla, 50
grs,; Aiiim dlstilliida, 150 grs. Tome uma co
Ihorslln, das «Io ente, cm cada refeição, cm
uni pouco dc agun.

K, K. S. A. II. A. I. V. A.—Uma sírie
dc iíijecçõos de nrseniato do ferro solúvel
Znmhellelti — Io grão. Não sdfítlo possivel
ns injecçõcs, vide resposta a A. dc O.

Ií. Ií. IJ. E. -- Sentirá o que?
IJ. A. H. II. O. S. — Mande examinar o

sangue.
A. IJ. G. — Todas as pessoas que se di-

zem "iirlliriticas" devem se sujeitar a um
bom exume medico, auxiliado de um molho
exame de lnhoratorio. A pratica nos ensinou
isso... cm favor dos doentes.

U. II. I. N. A. — Veiu dc França? Não
se assuste. Ií' assim mesmo. As tnhcllns aqui
marcam 20 firs. como "normal!', I.á o "nor-
mal" vne «lc 25 a .'15 fir. Ií' uma questão de
.'ilinicntação c de clima: uão ú moléstia.

N. A. N. I. N. Ií. — Exame.
de A. A. — Applicnçõcs externas dcI-. F.

Sutil.
a. n.

da para
N. A.

lulas de
A. O.
M. A.

C. D. — Ií' cousa muito complica-
se tratar sem exame.
O. — Tem horror? Tome então p!
Depuytren ou Hicord.
(',. SIL. — Exame.

IV. Aant. — Hermes mineral, 0,25;
Xarope calmante tlc Houx, Xarope «lc Tólii*
Xarope de Scilla, ãã (i0 firs. Tome 1 colher,
das de .sopa, de 2 em 2 horas.

11. IJ. C. — E' necessário exame para esse
corpo estranho.

I). A. N. T. A. S. — Terá uma origem
nervosa?

C. L. N. O. W. X.—Uso externo: Chlòre-
lona, 1 gr.; Dorato de sódio, 10 grs.; Afina
de louro-eerejo, 4 grs.; Afina chloroforma-
da, 400 grs. Appliquc no local doente umas
compressas previamente cmbebldtis nesse li-
quido. K para tranquillidadc futura mande
examinar a sua urina cm uni bo mlabora-
torio.

A. dc S. V. — Exame.
F. I. O. R. — Estralto di valcrlana, 15

centigr.; cstratlo di oppio, 2 coiitigi*.-; ar-
seniiito «li sódio, um milligr.Pcr una pillolá.Ne faccia fure 20. Nc prenda 4 nl gioriio. Ili-
sofina fare csairiinare spesso lc urine. lívitarc
lu pasta ed il pane. Regime dietetico canco-
vegetariano. (Inffé senzii zuechero.

I'. A. — Dirija-sc a um perfumista.
A. S. E. — Exame.
P. A. H. E. D. R. O. — A sua caria è um

verdadeiro relatório. Resuma.
M. A. L. T. A. — Que deve usar ? Como

«Icsinfeetante, hn cousa mais poderosa: su-
blinindo. nceloficno (30 vezes mais ciícrgico do
que o sublimado) os hypochloritos, afiora em
moda n.i guerra, etc, etc. Gomo ve, o iodo
uão deve fnzer fii-nndc falto.

P. A. R. I. S. — líx.inie.
P. O. R. — Exame dc urina.
C. A. M. E. L. I. A. — Fricções dc cori

filia sobre a região frontal. Não se intoxitiuc
cm tomar mais droga» internamente.

F. A. T. A. L. — Nós nada podemos fa-
zer peln senhora.

I*. A. L. T; — Duchas escossezas. Rlnila
h.vfiiene do trabalho c principalmente do tra-
balho mental. Não perder noites dc somno.

I.A. V. •— Exame.
Ç. II. O. V. — Idem.
S. A. B. Ií. R. — Escreva dc novo. Já não

sabemos «le que se trata.
G. O. R. T, — Já foi respondida a sua

carta.
P. O. B. R. E. — E' signai de fraqueza.

Seria necessária uma hon alimentação.
S. O. D. O. — O senhor temi "congestõe»

parciaes dc umas vísceras" ? Oh! E' precisoexame.
Dr. A. RI. — Desapparcce com um poucodc valei-iiiiia, collcga amigo; São plíênomeiios

hyslcneos: uin jiouco de vlHeriana c um.pou-
co a siifiiíestãi) que a valeriana dá...

S. O. U. Z. A. —Certamente o senhor tem
prisão dc ventre. Tratar primeiro do inlcsli-
no c depois operação.

K. K. K. — E' preciso verificar si o seu
systema osseo já está completo.

\\', O. L, F. — Operação.
C. O. T. A. (Minas) — Não e caso que se

possa .nilgar sem exame.
Dr. NICOLÁU CIANCIO.

NOTA — Muilo Rrato nos confessamos aIodas as pessoas que nos ma lidaram cartas
de agra.deciiiiinitbá com lisònjeirns referen-
cias. A falta de espaço nos obriga a essa meu-
ção collectiva.

II

Centro dos Proprietários de
Vehiculos

*»**A commissão encarregada dc confeccionar osestatutos para a organisação do Centro dosProprietários dc Vehiculos, nesta capital pedeo comparecimento da classe em geral dos Srs.
proprietários dc vehiculos de tracção animal
domingo, 2fi, ás 2 horas da tarde, á rua Barão
dc S. Felix n. 16.

ORDEM DO DIA
Leitura, discussão e aprovação dos eslatu-

tos c eleição da nova administração.

'ANoileMmidam
ÂNNIYEfíSAHIOS

(92) FOLHETIM

Fazem annos amanhã:
O» Srs, Dr, Passos do Miranda, deputado

federal; capilãu Abílio l.ui/. Ilnrbosii, cnpllAo
.liiaqulm Mlr.milii, Dr. Ili-i-cuhiiin dc Frcltnii
Dr. Andrõ «le Faria Pereira, Dr, llnnoiin
llerniito Gorrou du Costa, cuyitáu Hnul
Paula Gosta.
CASAMENTOS

du

Gontriilaraiii rnsiimcnlo Mllo». RIsolein e
Ucalriz dos l-nssoH Cardoso, filhas do Sr. Dr.
Aufiitsto dos Passos Cardoso, consultor le-
clinico do Ministério du Viiu-au: Mlle. Itlsn-
leia com o Sr, Clnud llarper llline, o Mlle.
Uentriz, com n Sr. Luiz Uaitholomeu de Sou-
za c Silva Filho.
{•'ESTIVAI.

No lliealro Lyrieo, em beneficio do Asylo
Rom Pastor, rcnlisa-se nmanhã, As 21 horas,
o festival orRiinlsiidii jicla cantora iinlrlclttMine. Ayrcs dc Souzn. O programma destn
festa é o üoguliilo:

1* parte — "Um favor a Procoplo", come»
dia cm um neto, por distinetns artlntns; 2*
pnrtc — GoiVecíloi 1) Lislz, Itliiipnodla, plano,
por Mllc. Mi lliil.lc dc Andrade; lll MiiBCiignl,"<;avi'ilcr!n lluslicnhn" (roniaiiza e t.i-cna dy
Snntiizíi), Mine. Ayrcs de Souza-, III) Nuhny,'•Scena de lu Csard", u. 2, violino, Frederico
«Io Almeida; IV) a, "Monólogo de (leiuni";
b, Vcrdi, "lin Hallo in Masehern", scena <
arca, bnryloiin cnpilflo-lcnçiitc línéns Ra-mos
V) Lislz, "llliiipsodin luiiigara", piano, Oêlh'
vinno Gonçalves; VI) Góunotl, "La Reino dc
Sabá", soprano. Mine. Ayrcs dc Souza. .'<" par-
te — Assalto do armas: assalto dc floreio on»
Ire o.s prlniclros-lencnles A. Piidllhn c Dio»
genes Siinlus: assalto dc sabre, cnlrc o Sr.
Luiz Affonso e o tenente Porcino lsklro; na»
snllo dc c^tui ia de combate, entre o I" leiienlo
ilncob Nogueira o A. Padilha; assalto de baio-
nela, cnlrc o capltão-tcnciilc Plínio Rocha t
.losué Plmonlcl; assalto dc esgrima, por uma
turma do Tiro 7: assalto de sabre entre o ca.
pilão-tenente Plinio Rocha e o tenente Al-
horto Santos,
BASQVETES

Por motivo da nomeação do professor Age-
nor Porto pnrn lente cntbcdratico dn Fácill-
dade dc Medicina, um grupo dc amigos c col-
legas seus, no intuito dc prestar unia home-
ungem, offerccer-lhc-á um banquete no res-
tiiurnntc Asiiyrio. Para essa manifestação de
sjliipathill, (|iic lera logar no din 2 de do-
zemhro próximo, a lista dns adhcsõcs acha-
se na phnrmnciii Oriundo Rangel, á disposi»
ção dos seus admiradores.
VIAJANTES

Pnrtc amanhã parn Juiz de Fora, onde vae
fixar residência, O Sr. Dr. Ilonorio Uicnlho,
advogado no nosso furo e que vae ali exercei*
sua profissão.— Seguiu hoje no nocturno para São Paulo
o Sr. coronel Figueiredo Rocha, que sc desti-
un a Multo Grosso, onde vae em commissão
dc Ministério da Guerra.
ENI ERMOS

A-.-iin-se em franca convalescença, já se len-
«lo recolhido á sua rcsidcciii, Mine. Souza
Bandeira, esposa do Dr. A. II. de Souza ll.-iu-
deii-á, que ha pouco tempo na Casa dc Saude
Eiras se sujeitou u melindrosa intervenção ei-
i-tirgica, tendo sido operada peln Dr. Queiroz
Burros, auxiliado pelos Drs. Jorge Gouvcu,
Jorge SanfAniiii c Wnldomai- Scliiller.
CONCERTOS

No saião dn Associação dos Empregados no
Commercio, ás 21 horas, rcalisa-se amanhã
a "sóiré" concerto em homenagem ao mães-
tro Alberto Nopomuceno, qrganisadn pelos
prrmclros prêmios dc canto, violino, piano e
violonccllo do Instituto Nacional de Musica,
sendo executado o seguinte programma: 1*
pnrtc — Reliiiiro Braga, poesia, senhorita
Laura Fonseca; Saudação, senhorita Nadir
Baptista. 2:l parte. — I) a, A. Ner.-imuccno,"Galhofcirii"; b, Chopinj "Nocturno", ojí, 27,
piano, senhorita Zclia G. Autran; II) A. N
poniuceno, a, "Dor sem consolo", h, Ária dc
Fiiíah, '*Abul", canto, senhora Julieta Cor»
ria; III) a, A, Nepomuceno, "Improviso";
b, Chopin. "Nocliirno", op. -18, senhoriUl
Branca Bilhar; IV) Gnltcrmaiin, 1" Concerto,
iniciante, allcgro, violonccllo. senhorita Car-
meu A. Braga; V) Chopin, I" Schcrzo, piano
senhorita Marielta Freitas; VI) A. Ncpomu,
eeno, a, "Trovas"; b, "Sempre", canto, sc-
nliora Guinar B, Stampa; VII) Moscowsckii''I.es vagues", íiiano, senliorila Jacyra Anio-
rim. 0 "Coro das Úyaras", da lavra do lio-
hienageadò, será regido pelo maestro G. Du.
friche.
VEIAS ESCOLAS

No Externalo Rezende realisa-se amanliS,
ás 8 horas, a solcmnidadc da primeira com-
hiunhão de uma turma dc alumnas. A ceri-
moiiiii lera logar na matriz de São João Bi.»
plista da Lagoa.

— Tiveram inicio ns exames dc preparato-
rios no Gymnasio LcopoIdincn.se, perante as
bancas iiomendas pelo Conselho Superior do
Ensino e sob a inspecção do Dr. Oswaldo Joy-
ce Pnraiiliós da Silva. Os Iralíalliòs começa-
ram pelas bancas de inglez c physica c cliimi-
ca, tendo entrado em exames, segunda e ter-
çn-feira, vinte alumnos em cada matéria.
Desses vinte apenas dous foram reprovados
cm physica c chiniica.
LUTO

Eni Uberaba fallcceu honlem o Sr. coronel
Octaviano Goulart, director da filial naquella
cidade do Banco de Credito Real de Minas
Geraes.

—Fallcceu hoje D. Anna Ferreira, progeni-
tora do Sr. Ernesto Ferreira, negociante nes-
la praça. O saimento funchi-c terá logar ama-
nhã, ás Ili horas, da rua D. Anna Nc.ry n. 4'Mi,
paru o cemitério dc S. Francisco Xavier.

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

2" PARTE
A terrível aventura

hH
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•-' Sim, sim, avante o trem de Cosiliba I dis-
se comsigo mesmo, a zombar, ô inferior, mor-
dendo as guias do bigode, o qíte fazia còn-
slíiiitemente, como si não pudesse ficar um
segundo sem trincar,

Cantaram muito bem,! disse o official.Sim, herr leutnantl Estão todos inten-
somente anclosos a voai* para o combate e mos-
trai* no campo de batalha as aptidões que ad-
quiriram no terreno do exercícios!... Ai de
mini! não ouso dizer-lhes que, sí Continuam
a nos confiar a guarda das panollas, Paris será
tomada sem nós, herr leiitnaptl...

~ Viva o imperadorl retrucou o' official,
e como si estivesse na carga num campo de
batalha lançou ciii galope o seu negro cor-
ccl de ermas soltas.

Oro, subitamente, o negro corcel dotevç-so
de chofre em plena estrada, fungou, e recusou
Ir para a frente.

~ "AVer da*?*' uivou o tenente..
Já o qunrtel-mèstrc aeudia com alguns ho-

meus. Foi maltratado:
Esqueceu-se da senha! A's panellasl is

paucllas!
O «piartcl-mestre e os seus bomejis não 6s-

peraram pela repetição da òrdein é atíraraíÃ-
so ,-ic carro dç bagagens. Quando voltaram-se.acaba» de ecoar %m tiro 6 íiò úêgro Cordel do

erinás soltas já não estava o joverí e formoso
official. E o negro corcel, erguido nas patas
traseiras, rodava sobre si meamo como um pião.
Mas, os cavallciros que cercavam o carro de
-bagagens mio tiveram tempo dc notar esse
ínatol

E nunca mais deviam cantar: "Juramos .um
dia com o coração, a boca e arínao", etc.,
nem qvinlquoi* outra canção.

Morreram todos, rapidamente, porquo nem
siquer puderam defender-se... e os que dê
cnlrc oíles haviam sido apenas feridos foram
mortos a tiros dc revólver pelos quatro de
Noreiny, que deliberaram tomai- a seu cargo
uma tarefa que a todos repugnava.

Todos precipitaram-rse sobre o carro de ba-
gagein. Abriram-lhe as portas. Abi estava tim
magnífico trem de cosiíiha e um cnormfi co-
sinhelro. do casabo branco, ilue tremia c não
podia pronunciar palavra.

Levaram-n^ para oiídc estava Gérard e
«limndo este pôde bitcrrogal-o, isto é, quando
a emoção do homem corpulento acalmou-se um
pouco, ft Coluluna internai nSo sentiu pequeno
orgulhe», sabendo que acabava de aprisionai*
«ni doS eosiiiliclros do inuicradorl

Este dizla-so suissó-allejnão c disso se apro-
veitava pára roolamar um tratamento proprío
à sua posiçüo é*, ostraiigelral

Promctteram-lhe que não o maltratariam si
respondesse sem hesitações ás perguntas quelhe fossem feitas. Elle prometteu-o e parece
que realmente dizia n verdade. Aliás, os do-
contentos que traziam o quartel-mcstre e o
official da Guarda vieram confirmar as decla-
rações do tal gorducho: "a sua instaliação
culinária havia sido retirada do quartel-genc-
ral para ser mudada para um local em «jue o
lioiser iria iiístaílar-se, em princípios da se-
milha próxima, num castello dos arredores".

Sabe o nome desse caslello? indagou Gc-
r.ird.

Sim, senhor... dir-lh*o-ei! mas, está pro-
mettido: não serei fuzilado?

Eslá promcttido!...•— 0 que pretende fazer de mim?
Nosso cosinheiro. ora essa! mas, diga-

nos o nome do castello!
0 castello é o de Vezouze, próximo de

r.rétilly-la-Còtol
Gérard cmpallideceu e apertou nervosamen-

te o punho de Theodoro que lhe estava pro-
ximo.

Oh! murmurou clle, é o eco que nol-o
envia!

Sim, retrucou com voz abafada Theodoro,
que não era muito crente, sim.., dir-sc-ia
que cllc nol-o manda!

Gérard dera o signal dc regresso. O carro
de bagagem c os cavallos dc que se haviam
apoderado os "poilus" da Infernal, foram le-
vados pnra a pedreira. Por sua ordem foram
também enterrados todos os cadáveres na mnt-
ta; antes, porém, haviam sido despojados dos
uniformes.

E quando despontou a lua, nessa noite, na
estrada dos Trcs-Carvalhos, o seu frio olhar
nada conseguiu descortinar do drama que ahi
oceorrerà lia pouco. Havia, realmente, um
pouco de sangue nn estrada, mas, maior ou
menor quantidade de snnguc, nas estradas, cm
tempo de guerra, que significa? isso n&o pódcdeter a marcha dos astros!

Nesta noite, apôs a ceia, que fôru prepara-
da pelo cosinliciro do imperador com certos
«cepip»s "extra", encontrados no carro 4* ba-1

Dr. Et.jra¦• i\Umn,eslgS|
pelo Pneumolhorax — Rua 8. José J06. ás 2
horas.

¦ ***** I,.

Doenças do ap-iareilio dlíjes-
(Ivo e do svstema nervoso. —
ftalos X. — Dr. Renato de Souza
üopes; rua S. losé, 39, de 2 ás 4.
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gagem, Gérard preveniu os seus homens "di!
«pie lhes ordenava repouso, até nova ordem "1

Nada mais a fazer do que dcscançiir, tratai
do estômago e armazenar gordura...

E, principalmente, nenhum tiro!... é preciso
fazerem-se esquecidos!... que não sc ouça mais
falar dn Columna infernal! que todos a jul-
guem dcsapp.irccida, volatilisada I

Vou niiseiítnr-me durante uns dous ou
tres dias, disse-lhes elle. "Por ocensião do
meu regresso, faremos um serviço «le que se
falará em todo o mundo"!... Mas, isso só se
poderá tentai' soh uma condição, a dc que,
daqui até lá, vocês se finjam de mortos!...

Fica combinado! respondo por elles I...
ensiniir-lhcs-ci a jogar xadrez! exc-Jámou Ue-
nedieto... E eu aproveitarei por meu lado para
pôr cm dia "as minhas memórias"..,

Finalmente, vou poder revelar os meus
clichês'! disse Malhurino Cellicr...

E eu, tornar a pintai* o meu nariz!...
declarou llico de Latão... O sol de-agosto
fcl-o meio nmarello.,.

Ao despontar do dia, na estrada dc Metz,
um pelotão da guarda galopava; havia 110 gru-
pe, á vanguarda, 11111 guapo tenente dc mono-
culo c bolas incomparnveis, em seguida, uni
quartel-mcstre, que parecia muito preoccupndo
com o seu cavallo, c, mais rifrás, quatro ca-
vallèirós, que apresentavam uni aspecto tão car-
rancudo que se poderia quasi' nffirmar, que!
acabavam dc executar um feito còndemnávcl,
ou que sc preravam a cxcculal-o!...

Eram Gérard Hanezcau, Theodoro DitnÚiJ
e os quatro dé Noméry.

XVIII

EM METZ

As arcadas da praça São I.uiz, as pequenas,'
casas burguezas, as ruasinhas nmontodas cm
redor dn cnthcdral! Todos esses recantos de-
liciosos dc sombra c mysterio dc que Génird,
tanto gostava, cujo encanto sentira tão profuii.
damente, quando sua mãe levava-o em visita
á velha lin Vezouze, na sua propriedade, na
sua silenciosa c fúnebre morada, 110 ponto inale
umbroBO da cidade captival

'iCohlinúaf
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A NOITE -

Fundado eííi 1900
Cursos de Preparatórios e Cursos Inter-

mcdlarlo o Primário
DIURNO E NOCTURNO

, Corpo docente — Or. Agllbirto Xavlir,
Dr. Antônio Leite, Or. Pedro do Couto, Or. Parsnhos
da Silva eDr. Mendoo do Aguiar, do Pedro II; Or.
Ennee de Sousa, da Eoooía Polyteohnloa; Dr. Antônio
F. de Abreu. Delegado Geral no Braoll da Aoeoolaoao
Poiyteohnfoa Franoeza; Or. Paulo Diamantino Lopse,
engenheiro civil; Dr. Joio da Veiga, ex-lento do
Cymnailo Amazonense; Profenorei: Ruy do Vae-
conceitos ReMmerloono do Brasil, Alberto Mooroe
Dr. Gustavo de Rezende. O soorotarlo: A. Amerloano
do Brasil. A proprietária, Analla MaurelI da Silva.

Aulas praticas de Physica, Chimica c Historia Watural- RUA SETE DE SETEMBRO, 170 -
TEL. 2.025 CENTRAL

•Xésjbi .fa. '¦*¦'.• m.

Sexta-feira, 24 fo Novembro de 191I .
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(p£.8;..xilla-,clc.)A'veii- w - -
dn 1111 perfumaria A NOIVA, run llocliign Silva n. :i(J, o em todas as droga-im-ifl |'i'i 'iiiiiiiu 'i^.—iliiixii 250110, pelu t'.iii'1'.Mu asnOÜ, - Ami-strás gratuita-..
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I PHOSPHOROS

OLHO
PAU CERA

"Getslf.a Simples
Cura Para Callos
Que Nunca Falha

.0 Novo Rcmcilío, Fncil,Corto
c que Nilo ('«usa Dôr Pnra

Curai* Callos
"Cets-It" è sem duvida o reme-nio mau notável pnra curtir callo*,Leva-ie apenas dous ou ire- niinu-tos pura applicar um pouco de

ESCOLA NORMAL
O Curso Normal de Preparatórios, o de maior

freqüência e o de mais notável corpo docente da capita], com
n costumada seriedade, inicia actualmente o CU-HSO ES-PECHAS. PARA A E. NORMAL, a mensalidades rc-dúzidissimas e a cargo de distineta directora c completamente
independente do curso de rapazes. — Uruguayana 39,I" íítmtJar. — Informações de i,| ás 19.

MtóüSCi.:'.a Vegettfii
POCI li ÍU-J;^Àl

Cura a nctira.sthenin, insomnia, melnncholia e doenças
nervosas. Restaura o systema nervoso e é uni grandefilterante nutritivo do cérebroEXGbUSIVAMgft-JT£ VKGETAb
TUa ia 3V&sembvca, 52—TUa Tàue-nos •SVvras, 2S-\"R.tta 

Aa Qvúiauaa, 51 a Tvta "Rue-yos -Kufcs, \3&

-**V*,

Compmhli da Loterias Naelonaei
do Brasil

Eitrncçoes publicas, sob a íiscnll-sngSo do governo federal, As 2 tia enoa1 sabbiulos As 3 horas; A ninVisconde de Itaboraliy n. 45

Amanha Amanhã
A's 3 horas da tarde

300 — 36'

«wmmy

ItWAIlí)

"OUnguento Santo Brasiliense'
Ciira: Feridas, chagas, ulccras, uiciraà¦le. Peçam aUngiioíilo Santo llrasilicn-

et. Fabrica; Pliarinacia S. Juiii|iiíiii, á
Itua illarschal Fimiaiio Peixoto n. 173

RIO

9mmm9mmmWmmlZUmri+r4MmmriJmnmm*aM*mmmM^"O Ãntisezonico Jesus" I
Cura cm Ires .lias: febres intcriiiitlcn

les, (fOzOcs, maleitas, etc.
Unico raliriciuilc— PHARMACEUTICO A.

("ESTEIRA PIMENTEL
llua Marechal Fioriano Peixoto n. I7U.

1110

Por 8S00O, em décimos

O.s pedidos dc bilhetes do Inte-nor devem ser acompanhados demais 60Ü réis para o porte do Cor-rolo e dirigidos aos agentes «ornesNazuieth & 0., rua do Ouvidorn. 94, caixa n. 817. Teleg. LUS-\ lvj, e pn casa F. Guimarães, Ho-sano, 71, esquina do beco das Can-cellas, caixa do Correio n. 1.273,

WA,

MbúM ÂmK /mmum

A* BARATEIRASem competidora 11
33 e 34, Avenida Mem de Sá, 33 e 34

Çniiiii» iiiai'(|iii.'/iis de 4, 5 e O palmou.niins ni.lvii ile 4, ri ii il palmosDilui ile cromiça, cam (•ruilo*Vila- ilo vmilu ,
Ditai puniu U», ciiiii (lilmilo
Colehóoii ilu ctiiiii, ile 4, fi ti D pulmnil)itiniili> capim, ile 4, fi c O palnius..'I'.illclles-1'uiiiiiii.ilas ilo 'incuba
Giiinlt-veilliloi
•iiiiinla-caiieai, da perobaMc-»» do cabeceira

diimlti
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DINHEIRO

A INOTRE-DAME DE PARIS
Grandes u®Mm em íMüs asseoçõss a preços sem prece-dentas.

Oiftoiiia de costa a e taüleur
pourdasises

"Eu acabei com todo* or m*OH
callos com "Gcts-lt". Agora

eu posso lambem uear «a-
patos menores."

"Gcts-It" cm qualquer callo. O
callo está então condeninado á mor-
te com a mesma certeza com que o
sol brilha. O callo começa a amol-
lcccr nos dedos c cac por si. E'
o novo remédio simples, fácil c cer-
to para curar callos. Não ha nada
para grudar-se cem as meias. Os
cmplastros ou calços commummcn-
te vciuliilos fazem os callos pcorar,iiiflamiuam os callos c causam dó-
res penofas. Com o uso de " Gcts-
lt_" não ha nenluinia compressão ou
ilôr. Não lia uiifiiienta que irritam
o;- dedos, nem ataduras que fazem ilo
dedo uiii verdadeiro embrulho. Sc-
rá possível livrar-se ile callos seu,
o uso dc facas, navalhas e tesoii-
ras perigosas. "Gets-lf" nunca fa-
lha. li' livre de iiciíjíü e iiunca dóé.
Experimente " Gcts-.It" hoje em
callos, verrtígas c càllosidadds.

Fabricado por K. Lawrencc &
Co., Chicago, Illinois, U. S. A. A'
venda cm todas as drogarias c ph^ir-rnacias;
AHAUJO FREITAS & C.

DROGARIA PACHECO
GRANADO & C

RIO DE JANEiRO

a íilK)S
u :».$

I Poderoso tônico dos nervos o Ío cérebro |
I Botfes PhyMolsQ cas Silva Araújo I
I Quaraná-lodo-Kola-Arsênico I
>"—• .¦

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SÉDE EM LISBOA FUNDADO E,M t8(^

Capital 12.000 contos forlo»
Saques á vista

c a prazo sobre
lodos os paizes.

Depósitos á or-
dem e a prazo ás
taxas mais vanta-
iosas tio merca-
do.

Empréstimos
caucionados.

Descontos, co* brancas ç Iodas' as operações ban
carias.

Aflencia na Cidade Nova—PRAÇA II DE JUNHO

Filial no Rio
de Janeiro, RUA
DA QUITANDA-ALFÂNDEGA

W9mmm^mmm^mm9MmVímmWmãm9n'^rmf,flri — i **j*g**3**j***-fi 
fl-jflHL^^

ailf|iililila mi hcrcdiliiria om todas asiiinniros|iu;flc3. Ilhmuimtlsiuo, Me/e-
mu.., Ulccras, Tiiinuies, limos iiuiseu-iaiiis o oiseas, Umes ilo eal a uo-cliirims, et', u in.ias iluençiU rosiil-liuitos ile iiiipiiro/.ii3 .lu 'sangue,

„ — ciiriuii-so inltulivciiiíciile com o ur ~
Unico que com um só Irasco faz desajipareccr qunlriuar inainlcslaefio. Uniucollicr ap.is as roleiçOos. Km loilns as pliarmacias.

loi

r

Para Irrigação de plantas e hortaliças. Destros: pio-
lho.-?, lagartas, abelhas, formigas, insectos cortantes,
etc De garantia absoluta. Fabricado por Mac Dougall
Bros., Ltd. Manchester.

A' venda nas casas de plantas e de avicultnra.
Pedidos em grosso a Roberto Rochfort. — Rua do
Mercado, 49

Jóias a preços baratissimos
Na Avenida Rio Branco, 137

(Junto ao Gcléon)

Teleph. 1179 Central

7ó ile arroz OBRA
Medicinal, adhcrente c per-Uimado. Lata stfooo.
Perfumaria criando Pangsl

-Wlll lllll»lll»l1M||itaa-MB——¦—¦,

Vendem-se quatroUsados, no deposito dos
Cofres Americanos, árua Camerino n. 104

Curso de preparatórios
Mensalidade  25-3000

Proreisore-do Pedro II: obteve nos exa-«MW-do anno passado 124 approvações.
. ei.1,,,,,1 dos seus alumnos foi reprovado.
Itua bote ilo Setembro 11 101, '¦ 

anilit,

ALTA NOVIDADE

Emprosla-sc sobre Jóias,roupas, fazendas, metaes,
pianos, moveis e tudo

que represente valor

Rua Luiz dc Camões n, 60
T-ÍI.E['I|ÕneTÒ72 NORTE

{Aberto das 7 horas damanhã ãs 7 da noite)
J. UBERAL & C.

çasaIjru^
41, Rua Sete de Setembro, 41

Tem sempre salames, inortailellas, lin-
giias, defiuiiHilas e todos os frios do Dar-buceiia c Pctropolis, das melhores qua-luliiiles.

Saborosos nlmoços, janlares e ceiasleitns pela cozinheira vienncnse. Todasas terras, quintas o sabbados, o celebre«Slrudel de maçãs o, especialidade vleniienso. Cho|)i, da Bralima a aOOreis.

69 — AVENIDA RIO BRANCO — 169
(Em frente ao Hotel Avenida)"A PREDILECTA"

estabelecimento de confiança, recommendado pelo variado ebom sortimento de todos os seus artigos, que são vendidosa preço sem competência, devi-fo á sua qualidade superior e real
Alfaiataria c artigos finos para homens, senhoras e crear 7as

PELLE
As moléstias da pelle, como sejam:

cnipigcn«, tlarthros, sumas, niaii-
chis da pelle, comicliõe- no corpo,
caspiis, ciiniiii-so eom o SADONETG
a.nti-iii:iii'i;tiijo.

Vcnde-so na pliarmacia ílrogan-
tina, rua Uiuguiiyana n. 105.

**'1'*,***J*]*^***'******------*-----»****,-»»-g»i»--ia^
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A Syphilis vencida por pouco di-
nheiro pelo novo produeloIrnncèz

MAINCEOL
Solução estável, csterilisante einjectttvcl de Neosalvarsnn, ojípo-riineiitaila com suecesso nos lios-
pitaos S. Louis, Beaiijon e oulros

oo Pari9 c Buenos Aires

Edmundo Urich, ex-socio daCasa Assembléa

para -19-17
Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

Folhinhas e Blocks ESCOLA DE CORTE

Malas
A Mala Clnnc-a, á rua do I.avradion. 01, 6 a casa quu mais barato vende,visto o grande sorliniento quo tem; chamaa atlencão dos .senlioies viajantes.

Conserve suas roupas
LIMPAS

BENZINA TITUS
Sem rival para tirar as manchasdos vestidos, tapetes, sedas, luvas,

¦ ;.'fce om l0(la'i as Phar-ína-iiaa 1S000 o vidro.

BETEILLÊTcOxMP.
Agonies

Caixa do Correio 1907

Mme. Telles Ribeiro ensina
com perfeição a cortar sob
medida e com os niappas, em
25 lições.

Pratica por tempo índeter-
minado.
Moldes experimentados e ali-

nhavados.
Acceitam-se fazendas para

vestidos meio confeccionados.
Aulas de chapéos. Av. Rio,
Branco l3'/,4° andar.Odeoná
direita do elevador.'*

, „ mm^wmwmmmmm

Vendem-se
Jotas a preços baratissimos : narua Gonçalves Dias 87

Joãlheria valentim
Teíèphone u. P94 — Contrai

Senhoras sois
Ficareis com o corpo que quizerdes,com o tratamento unico c garantido daMme. ClSra?.. Extracção de peilos e cm-bcllezaiijcnto do rosto.
Curioca n. 38. - Das 11 ás 16, Sótraia do senhoras.

ÍIÍtlEI
Faz-se qualquer postiço.dearte com cabollos caido
Penteado no salão
(Maniciuc)— Traia-

nienlo dasyuhajj
Massagens vibratd*

rias, applicaç^o
Tintura em cabeça

ís de caneca

3S00O

3ÇO0O

2S000
2Õ|Õ00

2S00Ú
Pcrfumarias finas pelos me-

lhorcs preedsSalão exclusivamcnle para
.(senhoras. Casa A SpiVA','30" rua Rodrigo Silva ?6, anligj"Ourives, ontrç Asjieiiibióa e

Lavagensi
a

—CAMPESTRE—
Ourives 37. Tel. 3.666 Norte'Amanhã ao almoço:

?ripas 
a moda do Porto,

abrito á moda de Braga.
Sardinhas á poveira.
Cangiquinha com leite decoco.

Ao jantar:
) Perna de vitella com pirãode batatas.

Capão aux olíves.
Camarões torrados.
Tpdos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Boas peixadas.
Bacalhoadás.
Sardinhas frescas.
Bacalháo nas brasas.

PROVEM ò DELICIOSO VINHOBBANCO EM-BOTIJA. *"*"*
FÀ-BC-lOS DO GOSTXTIWCB... /

Sete do Sefdinbfo. teleplione
1.02,, Contràf '

B3 jg '. -;

DENTISTA
i/L./v,/'",iJ,'!'í'i''0< c>™>w™ dciilis-Ia pela laculdntle de Medicina do Rio
|lo Janeiro, com longa pratica. Traba-lios garantidos'. Consultas diariamente,cpnsullono, ,-iui da (Juitiiiula n. 48

Curso de cdrte
Senhora franceza, di.

plotnada pela Aciulomia do ^àris, gíi-lauto ensinar em 12 lições, ü cortare coulecciouiir qualquer vestiào. Cuv-so especial do çpllcte o chapéus.
Corta c alinhava qualquer vestido ou

.«taillcur» por preços módico,*Av. Riu Branco 103, 2» andar—Tel.
3.383 n;

TelFs Bier
A cerveja preferida pefas Se-
nhoras (leve e saudaveU. '

Introduzida no Brasil desde
1865. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1880
com MEDALHA DE OURO.

Roa Rlachnelo 92
antiga Cervejaria Lobos
TELEPHONE 236I

¦ fi**-ii Mmmr **¦»q*******-*************************--*j

Rheum3tisiiio,syphilis e impurezas
D0 SA!SGUE—Cura segura o oflicaz
pêlo alaiiimlo Rol» dc Siinima Sulsado
de Alfredo de Carvalho—.Milhares deattcstpdos—A' vciiilii nos boas phar-iriaciás e (Jingaiius do Rio edos Es-lados—depósito: Alfredo de Carvalho

jjíC.- Primeiro ile Marcou. Io

Gcan Bar e Rotisseríe
PROGRESSE

Largo dc S. Francisco de Paula, H
Teleplione 3.811 NorteJOSI' MICUEI7. ÜÓ.MI.NGÜES

O mais confortável salão.
Cozinha, primorosa

Menu
Amanhã
Majoiinaise de salmão,
Papas á tráiismoptiina,
Carne secca á niineira.
Cnss.ilet á polonlieza.
Pcixnda á poveira.

AO JANTAR:
Leilão recheado á portugueza.Itavioles á ilaliana.
Pueliero a Ia ciiolla.

Ostras. Legumes paulista0.- Frutas. Especialidade cm frios.
SCCCULEN IA CARHAFEIRA.

AO ALMOÇO:

Quando não ha mais oleo na lâmpada.,.

I^Mk./^^^

CAFÉ' SANTA RITA

H piecisp por, para qnc cila torne a dar umálÜz bri-lhante. Quando não ha mais foiça no cbnvalesc*cnte..epreciso tomar QUINIUM LABARRAQUE
para adquinr um novo vigor. r»nn«*o(ut

0 uso do Quiniimi Luljarrnquo
nu dose ilinii cálice de li.or, depois
de cada refefção, é quanto hasta
para restabelecer, dentro de poucotempo, as forças dus doentes, purmais esgotadas que sejam, o paracurar seguramente, som abalo, asiiiolcslias de languidez e iriineinia
as mais antigas e mais rebeldes a
qualquer outro remédio. As mais
tenazes febres desapparccom rapi-
ilainonte tomando-se esle heróico
iiiedieamcnto.

Por isto, ao pessoas fracas, dc-bililüilas pelas moléstias, pelo tra-

bulho ou [idos excessos; os adultosfatigados pelo mui rápido cresci
mento; as meninas que custam aformar o a se desenvolver; as scnhoras lOiruliisi ns velhos onlraqili
cuias pela edade : ns anêmicos devemtomar vinho do Qtiiniiuh l.itharraqiic.
I. particiilanneiitc rccomiiiciidiido
para us coiivaloseentes, Acha-se i
Qiiiniiiin Lalmriaquc cm toda» pliar-macias e drogarias.

Doposilo : - Casa Frore, rua Jacolin. VJ, em Paris.

wmmmmmmwmmmmmmm——^— ^^mm**mm^*mm9Wm^mmmmmm9Wmm\mmmWm
iV&nüem-se

Uma niacliina apparelhar, trabalha das
qtíatro faces, ümamaclilnaenji-iiro lizar.IJma machiiia .le amassar o misturar.
Vinte o cinco -ylindros de aço giiiviulospara ornaniei.Ui, Ciiicomolórcs olectru-os
de 8/ 3/ 2/ 1/ 1/2 cavallos do força, todoiiproprniilo para li fabricação de muiiliiiiis
a rua 'Jumeriiio n. 100.

fiua do Acie n. 81; Teleplione 1101 Norte
5 o1'.1'? i,Mai'e'*''"<) Floriano, 22. Teleplione
1.21o .Norle.

Rina Merlo
PENTEADEIRA

i Eneciitam-sc penteados modernos e dor
nglufihojj.'*
i ÉíjfÊcialidailc em ponteados para noivas
i Atlçnila chamados a domicilio,
j Rua Iiiehanga, 10 Copacabana.'•" TELEPHONE, 

785 SUL

PROFESSOR
de latim, firammaticahnente (constrimpnn. Ii>nrl.w./.nn »„_ !-=-.

Não se üludain!
Com os preparados para -i

pelle. Usem sóa PEROLINA ESMAL-
1E, unico quo adquire e conserva
a belleza da culis. Approvado peloInstituto de llelleza ile Paris o pre-miadii pelu Exposição de Jlilano. Pre-ço a$opo.

Encontia-se á venda em todas as
perlninarias aqui e em S. Paulo.
D1S"?l7 SETEMBRO 159

anA)y"se aràmwaHcaí ièiltótca?^-
Literatura. Ihelnz. fr......^ ««»

tfi^uez, hespaiúiol e italiano*. Dá

PAULO
Uaranlida pelo (roverno do

estado

rerçá-leira, 28 do corrente

Por 1 $000

Bilhetes, á venda em todas
i cas..s loterkas.

CABARET HKS'1'AIJtlANT DOCLUB MOZART
.iam'"''"'0 '''!';rei0 (lu ",lm(l0 eleganteHOJE, as!) horas—Continuação de cs-roíidoso suecesso do progrtininía do ar-listas sob a• direcçilp do aristocráticocabaretierCIUS'UNO A(INBHVINI, cômicomoderno, o mais querido da élile ca-rioca,

f.iTv*i-3pl"*,*. sllc<*osso de RAUL CO.N-
V'Vi, ,,'r B,í'?*a P0'*t»'*í»cz o de IBÉRIA—U (JlbLIlA, duettislas hespanholas.

Iodos ao .Mozart. .Ninsueui lalle.
Progrnmma:

ITÁLIA FRINE, ciinlaiitc ilaliana.
p BíLlíi,S ,',ANA' eslrcllu >t»linna.
(.. e M. JHNEIll I.\l, no novo repertório.
I.A IBÉRIA, dansarina hespanhola.
VISCONDE ABELARDO, celebre von-triloquo.
LA CARMELITA, dansarina á transfor-maçno.
i1;',l,.AM*)-''-**' conPlolisla hespanhola.ilAlil,, radista portúguez.ROSITA, cnnçoiietisla hespaiihola.urchostra do Izigauos, sob a dirocçüodo prolfissor brasileiro ERNESTO NUI1Í/Sabbado, 26 de novembro, «soiréechie », çslrea de ELECTRA, celebro canço-lisln clitlemi. *
üuecesse! Success«! fidtccíwl

Cinema - Vheatro S. Joié i THEATRO RECREIO

tfi^utí, 

uBspaanoi e italiano. Dá
çoes a qon-icilio a familias de dis-

Ineçfió. por uin ínctliodo theori-co, pi'atit'0 ç rápido, eouversativo,

fíwluado. 

r-iciotíol e rápido. Lee-ona taiubem surdos e mudos, pe-
j-. motriodòs mimico e phonicomais modernos. Para esclareci-mento» e informações no Moinhode Ouro, ao Sr. Joaquim Freire, árua Luiz de Camões n. 2.

HOTEL AVENIDA
O maior e mais importante doBrasil. Occupimdo a melhor si-tutifião da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.iM-equencia nnnunl de 20.0ÕO clien-
io!'ooo,líU'il* 

con*plcla' a ¦*'u**r de

End. Teleg. -- AVENIDA
«IO UU JANH1HO

Empresa Pasclioal Segrclo

Companhia nacional, fundada em 1 de
julho de 1011—Oirocção accnieii do
actor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchestra, José Nunes.

HOJE—24 de novembro de 1016—HOJE

Il PMACÉ

Grande liquida*
tion de robes
d'apres-midi
chez Madame
Flaville, à cause
d e ,vson départ
pour TEurope.

Andrade Pertence, 20

DELICIOSA BEBIDA

Companhia ALEXANDRE AZEVEDO -* Tournée i Creniilda d'0liveiraHOJE: :HOJE

Tres sessões - A'? 7, 8 3/4 o 10 1/2
A rainha das revistas

DA' CA' O PE'
Sucecsso sem precedeu les

Cm numero novo pelos artistas
Luiza Caldas e Bcrnardino Machado.

Êxito extraordinário do quadro—ZA-
LA-MORT.

A maior victoria do theatro popular!
Oi espectaciilos começam pela cihi-

biçêo rie liliris cincmátographicos.

Amanhã e Iodas as noites — BA' CA'

tomiu-j», «fijtiinieii infanttt

Sexta-feira, 24-, ás 8 3/Í-Es'peclacuÍo
complelo

Estréa dos artistas ADRIANA DE NO-RONIIA e SALLÉS RIDEIAO.
í^cií:M„t;!Ií.^homen'','íem á distinetaactriz CREMILDA D'0LIVE1RA,
Primeira representação da notável o

ja querida o popular opereta em tres mitos.
dc FrlANCI VIZZOTTO, miiíica de LEOfí
BABD, traducção do LUIZ PALMEIR1M nREGO BARROS, versos do BASTOS TIGRE

A DfIQUEZA DO
BAL TABARIN

Protagonista, CREMILDA D'0LIVEIRA
Amanliã. o todas as noites. Domingo,

grandiosa n matinée »-A DÜQUÈLv DÒBAL TABARIN.
Preços : Camarotes o frisas, 305*; ca-deiras de 1» classe o galeria nobre, o$ •

cadeiia. de 2* classe,fy; ^\&ljé miftierada, 2| • «ainda ftr«l, 1

tmavéü 1
Sexta feita, 21 de novembro—

A s 8 3/4- dii noite
Sensacional estréa. primeira apre-sontação da ijjaniada illusionista e

PTQstidigitadòra de rcpiilaçào muu-
dial

MISS EVITA ENIREB
GrOjndjgso e maravilhoso prograniinade tístreá e apresentação cm tresactos:

Evinld1^DIABraAS DE 5I1SS
ha1nÍ11^,lSTADAouA
,J\TX SOPAMBULA VACANDO
NO AR SEM PON'1'0 D** APOIO.

JSspcttneulo completo a preços po-
pplares: Fnzas, 15$ j camarotes, IJS;liiiileuils, 3#; cadeiras ilo l»2$; dilasdf»2« o galcrins.nobres, lSSOü.cntrada
{{oral, l$0L0. Iliilietas á venda das 10(Ia imuihii ás ü horas da lardc, naAvenida Hio Branco n. 138, Casi
LonesFernandes AC Teleplione Ca

THEATRO CARLOS GOMES
Companhia do Erien-Thcalro, de Lisboa
HOJE - ESPECTACULO COMPLETO - A's8 l/á da noite—Feslival rios artistasMARGARIDA VEI.1.OS0 c PLÁCIDO

FEUEIRA em homenagem á Caixa dosInferiores do Corpo de Bombeiros

Ultima representação da revista0 ¦ 1 il

Espumante, refrigerante, sem
álcool

THEATRO REPUBLICA"

Filial da casa Barrocas. Tel. 3.972 Norlílüo, rua rio Ilosario, I0ó, entre Quitandae Avenida
Casa matriz Teleplione l.Sfl** \o,tf181, rua do Hospício, 181, (canto da iu».da Conceição.)

A.MAMIÀ AO ALMOÇO
Salada de peixe á poveira,cozido especial, mocotó á por-tugueza.

AO JANTAR :
Sopa de estiellinlias, peixa-das á moda das ilhas, vitelía

com arroz dc forno, borrachos
au Madeira.

Todos os dias ostias frescas, mexi'Iboes n caças.
Vinhos superiores.
Chopp da Hanseatica.

Manoel Fernandes Barrocas

ÍOSSE?
BRONCHIGIA DE

Adolpho Vasconcellos
27—Rua da Quitanda—2-

Compra-se'
qualquer quantidade, de jóias velhaicom on sem ocjrns. da iwfiunr i'*Jiir «cautelas do «Monte íiVâoceoiTO»; pn".*1.»bem, na rua Gonçalves Dias 11. :I7. D'

Joãlheria Valenfifn
Teleplione 91)1 Contrai

!0in o celebre quadro
0 CASAMENTO DO "COLLA-TUDO"

Grandioso acto dc variedades em nuetomam parle todos os artistas ria compa-nhia c a banda do Corpo de Bombeirosi|iie executará cm scena aberta a «vm-*ili ma do GUARANV.

0 actor Jlcnriquo Alves rcciliuá umapoosm-OS BOMBEIROS, expressam" ,e

Empresa OLIVEIRA & C;
ÚLTIMOS ESPECTÀCULOS ria (•iniiriccompanliia italiana rie opereta CARAMBA-

SC0CNAMIGL10.
HOJE-A-s 8314 -HOJE

Fesla artística de STEFI CSILLACPenúltima recita de assignatura, unirarepresen (ação da notabilissiitm opeiolaem uin prólogo c tres aclos, rie Lco Fali
A BELLA RISETTE

Princeza Margol, STEFI CSILLAC,
PASQUIMl; Conde Edgaidõ do Ia Ton-re^.ENRICO VALLE; Ahacue, L. gON-SAL\0 ; Çianctliii pastoril, NELLY GAUV
?E^,;ÉlLu!?M,1'm'Ch0Slra' °aV* V1"
.nv,'''T.1M-V pAÚVRÀ EM MISE-EN-í*UNb;Mo2*aelaeiilram vaceas, bois.
cavallos, cabras, carneiros, gnllinhas, pa-los, pombos, perfis, ele.
ctÍ',-,'"1''1'"''"0 '1o -' Para o •'!' «elo
|* hlT CfaILLAG cantará LA CAMPANA,
CARA MORENA o MEC BOI MORREU I...

A symplionia .Ja nota-cl opera co-mica-AMOH DE ZJNGABO pela orches-
.Ira dirigida por STEFI CS1LLAÜ.

CABARCT RESTAÜIIA.NT DO
CLUB DOS POhSTSGOS

«UA DO PASSEIO N. 78
O mais chie e clegiinle desla capitai-Honilcz-vons da elite carioca.
CONFORTO, l.rXO, AIITK, BELLEZA

HOJE' HOJE"
As 12 horas em poiito21-11-01(1

INEGUALAVEL suecesso ria a troupo ode artistas sob a direcção do elegante ca-biirolier brasileiro (unico no gciiòio)JULIÒitlOIlAIiS.
LA 1'l.iillV, canlora iialo-franccza
OI.GA BRANDINI, eslrcllu italiana
ANITA BOSCIIETIT, oxcoiilrica ilalianaNl.VO.X PEBL0R, canlora fraiicòza
MABCELLE NEI11S,.cantora franecza.
Todos cites artistas são contratados e\-clusivamcnto pela empresa A. PARISI 4 C.
Orche-tra de tziganos soba direcçãode popular maestro PiCIOLUN.N.

Brevemente — GRANDES NOVIDADES
a chegarem de S. Paulo. Surpresas 111

í.


