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"TÍornnl inrlonendente, potittor»
litorario o noticioso

lpita4iirÉii... • dia em que as Republicas da Grccia co-
meçaram a querer derrubar c a lapidar
com insultos os seus grandes homens, no
dia cm que Pcriclcs foi chamado dc ladra-
vaz e processado — as democracias, afo-
gadas na demagogia, afundaram. O prin-
cipio da capacidade mental na democracia
persistiu através os tempos contra os di-
reitos do sangue. Democracia é não atu-
rar um rei idiota, porque elle descende
de um rei, mas escolher para o governo
os melhores homens. E não ha Republica
que não vá abaixo—quando não ha um ho-
r.icm capaz de exigir o respeito e o de-
coro — quando todos levam a se insultar
de tal fôrma, que o insulto perde de in-
teresse, como nas casas de tolerância —

quando a onda da mediocridade se julga
no direito de cuspir sobre os homens dc
valor, excitados pelos que serão amanhã
cuspidos,

E' impossível dizer que r.ão atravessa-
mos essa angustiosa crise. Uma das maio-
res coragens hoje, na nossa liberdade, é
manter uma opinião. Ha outra ainda
maior, porque è um crime: mostrar intel-
ligencia superior. Liberdade tornou-se
equivalente de licença para impunemente
insultar os outros. Igualdade não é a
mesma proporção dc direitos cm relação
a capacidade de cada um, mas sim o ni-
velamento, o acanalhamtnto geral. A de-
mocracia tornou-se um absurdo com &
adulteração dos seus principies básicos.
Como ainda não ha um povo constituído
e, por conseqüência, uma firme idéa de
patriotismo na collectividade — não ha,
não pôde haver um ideal, uma aspiração
nacional.

Systema» de governo? Monarchla?
Republica? O povo propriamente não se
interessa nem por uma nem por outra. E,

por isso mesmo, pódc assistir, não " besti-
Hcado", como escrevia Aristidcs Lobo,
mas indifferente ou a sorrir, qualquer
transformação. O seu prazer é ser gale-
ria c seguir os portadores de insultos e dc
escândalos, ver lapidar de brincadeira to-
dos òs homens que, se não ficam como
Marcyas, ficam, pelo menos, cheios de
lama.

E' um charivari perpetuo, c um fim de
carnaval. Não «ha decadência, lia a In-
consciência de uma espécie dc farra poli-
tica continua. E não ha quem deixe <ie
ver que a destruição da «Republica vem dos
choques desencontrados!, das ambições sem
ideal, do arrivismo allucinado, do des-
respeito quasi inaudito dos próprios repu-
blicanos contra republicanos. As cartas
de D. Luiz só podem causar medo aos
republicanos que têm a consciência da
desorganização a que levaram a Republica.
Fica assim—em plena calma da Nação,
pelo menos apparente—de um lado do
Atlântico D, Luiz, com o seu desejo e a
sua vontade a escrever cartas. De outro,
no Brasil, os republicanos a responder pe-
riodicamente a publicações dessas episto-
las num estylo de en.tliusiasmo muito bem
em 89, num discurso de Lopes Trovão,
mas perfeitamente fora de tempo, agora.

Acham os politicos que é esta a ocea-
sião de fazer propaganda da «Republica
com boniments mais ou menos lyrícos ?
O verdadeiro seria continuar a fazer o
que fez S. Paulo—progredir, administrar, l

O general Pinheiro Machado, nos ul-
tiinos tempos d'a sua vida, tinha no fundo
d'alma um receio, talvez o único receio
do seu temperamento iiilemerato—a mon-
archiia. Como todos os comniandantes de
homens, sem o sccpliicistno que a cultura
dá, acabou por considerar a fórmula re-
p-ublicana a própria expressão da Pátria
e elle, Pinheiro Machado, como o seu
defensor. Po'dia c;,'r o mundo. O general
parecia impassível, A simples á'déa da
monarchia «irritava-o,

—E' «preciso acabar cerni essas tolice* I
bradava.

Quando foi da candidatura do príncipe
D. Luiz á Academia, Pinheiro Machado
poz-i.se em campo. Um dos acadêmicos a
quem elle mando» chamar foi a mim.

—Você vai votar no prinoipe?
—Vou.
¦—Não deivc votar.
—Julgo-o um homem intelligente e um

brasileiro illustre.
—Elle é mesmo imtclligentc ?
—iE*.
—Mas os verdadeiros «republicanos por

isso mesmo devem defender-se, Uma só
concessão anarchizará mais a Pátria., som
fazer a mionarchia, apesar de lhe dar es-
perancas. Os moços devem per sair.

—Não ha o menor .perigo, general.
—ttá sempre perigo nas esperanças que

não se r.-solvem.
O príncipe D. Luiz não foi tileito. Eu

votei no iprineijpe. Mas devo dizer que
encontrei cm todas, as figuras inconfundd-
vois «ela Republica o mesmo sentimento
dc Pinheiro Machado. Elles julgam a fór-
mula republicana — a salvação do B«ras«il.
Tudo se lhes pode negar, menos o seu
amor ao regimen, a sua ardente sincera-
dade- republicana,

Apenas —• se o elemento «povo não é
moiiairchico, assim como não tem outros
idéaes; se a propaganda monardhista não
tem sido feita senão de um modo in-
consciente, ha do outro lado dos fana-
ticos da Republica, uma vontade de fer-
ro, tuna vontaUe dc todos os instantes,
desejando servir a Pátria, querendo a Pa-
tria — • o Sr. Luiz dc Bragança. Nas pou-
os vezes em que o vi, nas poucas cartas
que dclilc recebi — não só admirei o seu
alto espirito, o seu desejo de sympathias,
—-a sua cultura e o conhecimento que tem
do Brasil, mas .pasmei da sua vontade de
ver o Brasil, d.e estar no Brasil. De
«esto, o nneu pasmo era um «pouco
«cm razão. Quem conhece a vida da
família d'Eu cm Paris comprehendc a
íiiggestãó do ambiente num .imaginativo
como D. Luiz. Aquillo que o Brasil pni-
desse ter ele bom é conservado religiosa-
mente nessa família. Fala-se do Brasil a
cada instante; não com um ar consipirador,
mas com amor. O Brasil é o paiz do so-
nho. A veneranJa D, Isabel sae com os
netos a mostiriir-lh.es as riquezeis do Bra-
sil nos cseriptorios de informações, o
Brasil c o aiilrir. Uistou q«c essa creatura
dc bondade divina teria o maior prazer
cm conversar com o presidente da Re-
publica —- não deixando de lhe fazer rc- 

j reSpeitar fazendo-se respeitar. Ha cen-
con-ftneridaçõeis para o 'bcem do paiz. Em 'tros 

monarchistas em S. Paulo. Ninguém
ambiente assim, D. Luiz, apesar dc ser j ,iiscute ]a a monarchia c a «Republica com
«noilernisiiiiio, «le escrever as paginas
acerca de Buenos Aires—tem a obcessão
do Brasil, quer a sua Pátria. A- memória
da quadra 

'.infantil 
ficou-lhe de tal modo,

que, quando esteve em águas da nossa
bahia, se lembrou até de um pobre preto
velho seu banhista cm S. Christovão...
Pôde estar,, na guerra, póclc .estar onde
for — a sua idéa é o Brasil, não sei
sc para ser imperador, mas com amor,

o receio hypolhctico. Fizessem os outros
Estados o mesmo, tenha a Federação um
presidente, um governo que saiba conter
a onda destruidora, c a Republica não pu-
bücará intermitentemente pelos discursos
dos seus representantes que o Sr. dom
Luiz está de atalaia para tomar conta da
casa, mas que os bons são os donos
actuaes descompondo-se noite e dia, sem
a escripta em dia, sem uma idéa generosa
de •patriotismo que não seja logo virufen-com paixão violenta.

Os jornaes desta semana deram á pu-
bliicida-de
que D'. Luiz não desistiu de nos gover-1 ,heatral em desordem, sob a ameaça dc

um emprezario que deseja o theatro. Dc

tamente atacada. •
a noticia, aliás periódica, de ]r5sas sccnils lembram uma associação

nar. A Lanterna .publicou trechos de car-
tas, a Rua entrevistou republicanos. E nós
sentimos ele novo o alarma, até agora in-
fundado, mas cheio de palavras, dos re-

publicanos que si! dizem democratas.
Ainda quarta-feira eu lia o Sr, Fausto

Ferraz a falar dc D. João VI -— quando
o obrigaram a dar uma constituição á co-
lon.ia que eílc fizera -paiz, graças á invasão '

dos francezes cm Portugal. E' um pouco
innocenle querer fazer o medo a D. Luiz,
recordando as contingências de D. João'
VI. Ante-lionicm, na Câmara, discutia-se
monarchia e republica, e é bom consignar
a decisão desanuviada, o ímpeto juvenil
do illustre Álvaro dc Carvalho,

Ora, cun momentos como estes, cm que
or> republicanos fazem declarações, re-

extremamente útil dizer aos senhores que
sc arrecciam, fingindo dc fortes, algumas
relativas verdades avisadoras?

repente, cm plena sessão dc boxe livre,
um grilo:

—O emprezario «parece que vem !
E todos, exihaustos, correm á porta:
—Nenhum emprezario dará a este thea-

tro a prosperidade da nossa associação I
O bisavô desse emprezario, que está na
Europa c ainda não assignou o contrato-—
não quiz augmentar o ordenado dos car-
pimeiros deste Üicatro I Que futuro vos
espera !

Não ! Os republicanos podem achar o
.processo efficaz. Eu peço permissão para
louvar a allitudc dc Álvaro de Carvalho
e para achar que o momento não pódc ser
mais «de propaganda republicana, mas cre
acção republicana ua formação de uma

cco-jos ela vontade do Sr. D. Luiz, em 
j pátria qllC| para scr granuc> êspera apenas

que o Sr. Álvaro dc Carvalho fica como , cohesão, respeito aos valores rcaes e «ho-
exemplo quasi único de desleiiior, seria 

| mcns q_IC por ,,____ traualheiii como lrai,a.
Iharam Campos Salles c Rio Brcnco e
Passos, como por cila trabalhou sempre e
trabalha o prcclaro Rodrigues Alves.

Se o principe O. Luiz passar da cor-
responck-ncia c chegar com os seus direi-

Acham os republicanos possivel a restau- tos a tentar a monarchia democrati-
ração ? Se acham, é necessário convir que j ca do seu illustre avô, os republica-
ou é a fôrma republicana a não agradar '. nos só o deverão ás suas próprias quali-
eu são elles que a praticam mal. Como I.dades, que transformaram a democracia
não ha duas opiniões acerca do regimen cm demagogia—destrtlindo-sè, cm vez de
e ha variadi.isii-.ias a respeito dos politicos realizar a obra dc conservação ela Pátria
—são cllcs, os republicanos, as causas da só possivel com o prestigio, o respeito c a
fraqueza demonstrada por palavras rhe- mutua consideração dos homens do rc
toricas diante ele uma vontade quasi ex- | gimen.
clnsiva ?

A revolução republicana durou até Fio-
riano. O iinico periodo normal de cvolu-
ção, cm qui: sc souberam manter os va-
lores moraes c a Nação teve o aspecto
Nação foi o periodo dos presidentes pau-
listas, os doze annos de Prudente dc Mo-1
raes, Campos Salles c do benemérito Ro-1 A propósito do sorteio militar, SO-
drigues Alves. Depois, estabeicccu-sc a. "fe cujo meio <lc execução os esta-
crise. O governo Hermes foi uma prova I ''jstas começam a pensar, com pre-
d.-crise — que- não é mais do que o avan-1 occitpações que não passam das des-
tar"dc todos os ambiciosos'ao poder. A | pezas orçamentarias, muitos têm sido
política estava ria mão dc meia dúzia de OS giros de opinião, não tanto pro-
hciiens capazes. Os jovens esperavam. A
um delles ouvi:

—Para subirmos é preciso fazer o nus
os republicanos fizeram em 8n.

A candidatura Hermes íepresenlou essa
aspiração. Mas, como nós somos uni paiz
de nãn preparados, em filie se fazem che-
fes. aquelles que Renan denominava' os
intr-lizes inquietos que só sabem ler — li
aspiração foi o borbotão,' infelizmente ir-
reprimido, de iodas as ignorancias auda-
ciosas.

Desde- a Grécia que democracia signt

João do Rio.

A fili «O EXERCITO

prianiente sobre o problema militar
em vista, como sobre as condições
actuaes de efficiencia, dc preparação
e de disciplina no exercito.

E, como o exercito começa a se
fazer idolo das nossas esperanças na-
cionaes, conduzindo para o seu seio
vivificador dc energias combativas e
de tranqüilidade «vigorada pela dis-
ciplina, o melhor da nossa fé no re-
erguimeiito total da Pátria, tomou-
se, por isso mesmo, o assumpto pro-
curado e preferido, tanto pelos que

fica o governo dos mais competentes. No têm unia opinião, como pelos que não

sabem onde acaba a dos outros e co-
ineça a própria,

E são esses que acham que a-s cias-
ses armadas têm sido victimas dos
politiqueiros.

O exercito, entre -nós, participa de
todos os louvores e de todas as culpas,
que acaso hoje se pretendam distribuir
a«penas entre os politicos civis. Única
machina com ligeiros fios de orga-
nização e de vista de conjunto, 1111111
paiz onde as selecções—pela insuffi-
ciência ou inexistência effectiva das
classes sociaes de interesses—se tor-
naram quasi impossíveis, o exercito
foi, principalmente no novo regimen,
uni elemento considerável e talvez
preponderante na escolha dos ho-
meus para o governo,

Na monaTchia, o centro que movia
o processo de selecção era o impe-
rador—vontade única ao serviço do
maior prestigio do seu poder, coor-
denaiiTdo os homens dentro do pro-
gra-mma de tornar respeitada e forte
a dynastia—; na Republica, onde a
iitstifficrencia dos indivíduos, no pri-
metro momento, foi augmentada pela
confusão dos planos de poderio, o
exercito, que fez a mudança do re-
gimen e que assumiu perante a Na-
ção as maiores responsabilidades na
nova organização constitucional, não
podia de modo algum ser conside-
rado. como quantidade negativa na
escolha dos estadistas, chamados a
exercer os cargos de maior destaque.

Essa intervenção, para honra da
classe, nunca se tornou effectiva pelo
abuso da força militar sobre o ele-
mento •civil, «exercendo-se de modo
índirecto, pelo prestigio dós cândida-
tos 110 seio das forças armadas, fa-
ctor a que os políticos propriamente
ditos nunca deixaram de ter em mui-
ta conta-

Dessa indiscutível influencia po-
dia o exercito esperar o seu engran-
decimento e as fontes de vida neces-
sairias á sua melhor e mais legitima
acção, tanto cuidando da defesa,
como creando e arregimentando as
suas reservas de elite, isto é, officia-
Hdade technica e de commando.

Tal facto não se deu, e c com des-
prazer que o dizemos:—apenas ago-
ra existe uma pequena reserva de
elite, isto é, 27 annos depois de pro-
clamada a Republica.

Essa preparação do exercito, pelo
próprio exercito não se tornou cffe-
ctiva, porque quem era prestigiado
pela classe militar para subir ao po-
der—militar ou civil—apenas alcan-
cava os elementos de prestigio para
a própria conservação, começava
exactamente a desconfiar do exer-
cito c a fazer surdamente campanha
contra elle.

Os militares politicos, esses então
fizeram as pei-ores coisas contra os
seus camaradas de classe c foram,
de preferencia, os que retardaram o
movimento progressista dòs offi-
ciaes, não tanto por incapacidade,
de ajudal-os, como por ciúme de, tor-
naiido-os mais fortes, soffrerem.uma
possivel e desagradável substituição.

Caminhando por ahi, nós chega-
mos ao estado em que nos encontra-
mos: a Nação exultante com o serviço
militar e alguns elementos dirigentes
do exercito alarmados com a
possibilidade de presidir aincorpo-
ração do paiz ás suas fileiras, pelo
sorteio militar..

A conclusão.-que se tira desse fa-
cto, para conhecimento e para a cri-
tica serena dos militares que amam
a sua corporação, que se esforçam
pelo seu prestigio e que desejam fa-
zel-a respeitada e querida do paiz,
deve ser proclamada com o calor
que a verdade coramunica mais ar-
dentemente quando é tambem mor-
tificante. E' que os peiores inimigos
do exercito têm sido os próprios mi-
litares, prestigiados pela classe.

O que é, pois, indispensável, hoje,
que a Nação procura apoiar o seu
movimento para a defesa nos ele-
mentos presentes da nossa organiza-
ção militar, é que um espirito novo
penetre tambem o exercito _ e que
esse passe a constituir uma institui-
ção do paiz e não uma alavanca de
partidos 011 de homens.

O que é indispensável é que as
suggestões da disciplina, que deverão
amanhã fazer a consciência do de-
ver civico de todos os cidadãos que
forem incorporados ás suas fileiras,
falem'.mais incisivani-en.t-e ua alma
das 'Commandantes que têm de orga-
nizar tcclinicanienle o nosso «poder
militar c passar^llie o sopro da yiida
moral .pa.ra que esta se comm-un.iqu.e
ao povo.

O que é indispensável é que a fun-
cção de dirigir o exercito se torne
maiormenté nobilitante, por ser re-
stricta apenas á direcção do exercito,
e que os generae.s, que devem ser
modelos das virtiules oivicas dos
soldados, não participem, por ambi-
ção, por fraqueza«, ou por ignoran-
cia, da vida tumultuosa e fracciona-
ria dos «partidos poli ticos, oujos mo-
vimentos, sendo úteis á economia e á
ordem do mundo civil, são no entan-
to nocivos á educação e á pratica do
dever militar.

O qne é indispensável é que os
militares comprchendam que o exer-
cito deve 

'ser 
apenas k> exercito e

•que toda a acção que .não for para
se robwteceir a si mesmo, soldando
melhor os setís elementos formado
res, é «uma acção de atraao na.vida
civil e de desmantelo da sua pro-
pria. Só assim, adquirindo conscieu-
cia nacional, é que os militares po-

kleriam fazer o exercito. Mas, com o
que tem üèdõ até hoje, «não ha quem
possa distinguir o.s males que o ex-
ercito tem soffrido daquelles que
tem infligido á Nação.

Saibamos, pois, aproveitar o mo-
mento, que tão favorável se mostra,
para integrar o exercito—como os
seus mais brilhantes elementos ambi-
cionam e toda a Nação deseja—nà
sua legitima missão, uo seu alto c
verdadeiro destino.

I

lISpll^
O tempo,

Melhorou o aspecto do dio. Já hontem,
por vezes, íoi vista uma nesga do azul
do céo. O sol espiou^nos. nm- pouco fur-
tivo, tanto que a temperatura foi ainda
agradável, com a máxima de 25°,!, ás 12
horas e 55 minutos.

EDIÇÃO PE HOJE: OITO PAGINAS

O Sr. Olavo Bilac «foi hontem, á
tarde, ao jialacio do Cattete agradecer
ao Sr. presidente da Republica o ter-
se foito representar no seu desernibar-
que.

trada de Ferro S. Paulo-Rlo Grande
(Viação Fcrrea Paraná Santa Catha-
rína) o as Companhias de Estradas
de Ferro de S. Paulo, em cumpri-
mento do que dispõe o art. 78 e seus
paragraphos, da lei n. 2.842, de 4 de
janeiro do 1914, e a exemplo da Es-
trada de Ferro Central do Brasil, re-
solveram conjuntamente não atten-
der mais ás requisições de passagens
e transportes para descontos.

A 2* divisão naval tem feito diver-
sos exercicios, eom excellentes resulta-
dos, na Ilha Grande, segundo -commu-
nlcação recebida pelas altas autorida-
des navaes. 

-*-«»-*-

Na 'hora reservada aos congressistas,
foram «recebidos hontem .pelo Sr. .pre-
sidente da 'Republica os senadores Lo-
,pes Gonçalves, Ribeiro Gonçalves, Ar-
thur Lemos e Pires Ferreira e os
deputados Gomes Freire, Souza e
«Silva, "Vicente Piragibe e «Nicanor do
Nascimento.

O Sr. ministro do Interior nomeou
liontom o escrevente juramentado
Gaspar Fragoso de Albuquerque ipara
servir interinameinte o logar de es-
crlvão do 2o oifflcio idtv-ivara da «pro-
curadoria de .resíduos 'd^Districto Fe-
¦deral, dua-ante o hi^^-dlmento do
respectivo serventuário- 'bacharel Luiz
Barreto Murai, que se encontra licén-
oia-do «por 90 dias, em -prorogaçáo.

 

O Sr. ministro do Interior solicitou
ao seu collega da «pasta >da agrioultu-
ra «providencias .para que seja .posto á
disposição «do seu ministério, afim de
servir iria commissão especial do Co-
ire dos Orphaos, o fuiiccionarlo aãdi-
•ão daqueillo ministério Ignacio Loyola
Ohaves, que ora tem exerciislo no
Observatório Nacional.

"Habens-corims" rela ciado.

O Tribunal da Rdação do Estado^ do
Rio deu hontem provimento ao recurso
de habeascorpus impetrado por dois ve-
readores de S. Gonçalo, a que nos temos
reportado, para dencgalrO.

O faoto que trtotivQitCeste pedido de
habeas-corpus é muitcP simples: A e B(
Vereadores á Municipalidade de S. Gonr
calo, viram marcadas eleições para o pne-
¦enchimento dos seus lo£h-res.

Não itendo A e B renunciado os seus
mandatos, 'appellaram do acto que con-
vocava o eleitorado, afim dc lhes dar
substituto, para as autoridades judiciaes
locaies que consideraram o acto de con-
vocação nullo. O juiz de direito, á vista
disso, negou um habeas-corpus que lhe
foi solicitado, visto como, sendo mulo o
acto de convocação, nullos são os seus
effeitos ie, portanto, não ha imminencia
de coacção ou coacção que justifique a
concessão da medicina do habeá&tbrpus
impetrado. ^ffi&'

O tribunal, honteni/Sònsiderou ps-eju-
Viçado o pedido.

Se, pois, o Sr. Dr. Nilo Peçanha quer
praticar uma homenagem á lei e dar.
lima proac-üdos setit intuitos de não pa-
ctuar com os seus transgressores, está
em suas mãos não permittir a pratica die
«um acto nullo, por não se assentar em
nenhuma disposição de lei, qual c o da
convocação do eleitorado para preencher
amanhã as vagas cjiic não existem de
vereadores da Munieipalidaide de S. Gon-
calo.

Pódc o presidente do Estado do Rio
exeroer a sua acção nesse sentido? Per-
feilamente, de accordo com a lei 651, de
3 de outubro dc 190^ que lhe arma d.e
poderes para suspender as deliberações
e actos da administração local que não
se cingirem ás leis do Estado da União
(art 3°, a),

Quererá o Sr. Nilo Peçanha render
esta homenagem á lei, não permiti indo
que amanhã se commetta cm S. Gonçalo
o promettido alternado contra os direitos
iiisophismaveis de dois representantes do
povo ?

Vamos ver se S. Ex. prefere hoincna-
gear a lei ou pactuar com interesses
subalternos de politiqueiros sem escru-
pulos,..

- A vaga do Supremo

O governo vai ter uma excellente ocea-
sião para servir o paiz dando ao logar
do Dr. Enéos Galvão, no Supremo Tri-
bunal Federal, um substituto digno da
cultura « da austeridade moral do saudo-
so .magistrado.

O juiz hontem fallecido, em Thcrezo-
polis, fez honra excepcional á nobre cias-
se a que pertencia c certamente não será
fácil encontrar um jurista que, como o
extineto, tenha consagrado toda a sua
existência ao ministério de distribuir jus-
tiça e de a distribuir, como elle, sem pai-
são, não tendo diante dc si senão a lei
e o direito, enfrentando, para não aviltar
a sua toga, todas as colcras do interesse
privado e do ódio político, quando este
se interpunha entre o dever «lo magistrado
e as solicitações mesquinhas da imprensa
desbriada que o Dr. Enéas Galvão tanta
vez irritou pelo altivo desprezo que lhe
consagrava.

Ao Sr. presidente da Republica não fal-
tarão dc certo nomes verdadeiramente di-
gnos dc se sentar no Supremo Tribunal,
que «poderão honral-o e impol-o á estima
e á admiração do paiz.

Durante muito tempo e por diversas ve-
2es os cargos de ministros da nossa mais
alta Corte de Justiça foram considerados
como retribuição a serviços policiaes ou
de ordem meramente politica, e assim
nem sempre sc procurou satisfazer as ex-
jgencias constitucionaes, que determinam
¦especiaes qualidades de saber para quan-
tos- devam fazer parte da elevada corpo-
ração judiciaria.

Entre os cultores de direito, quer na ad-
vocacia, quer na magistratura, muitos ho-
mens ha perfeitamente no caso ele meie-
cer a nomeação do Dr. Wencesláo Braz,
ct^"'preoccupação neste particular não c
outra senão a dc fazer escolhas dignas
dessa alta investidura.

quadro
aviso.

que acompanhou O citado

O Sr. .ministro da guerra expediu
hontem «aio commandante da 7" região
militar, mo Rio Grande «do Sul, o« so-
guliinte aviso:"Em solução á consulta feita pelo
2° tenente do Io «regimento de infan-
teria João Pacifico de Carvalho, que,
allegando divergência na 'interpreta-
cjão dada ao ,r«irt. 3>1 do regulamento
de exercicios ipara a «infanteria, tem
duvidas <iuaiiito á maneira por que
deve o soldado passar ,da posição de
"idescansar " á de "sentido", kc unindo
o pé que está á frente aso .da recta-
guarda, se vice-versa, declaro-vos
que a consulta não tem razão de ser,
pois o art. 30 do dito regulameiifo,
mandando conservar com o «p6 sem-
pre 110 aiiiihanieriito cniqua-nto o ou-
tro fica um pouco- para a frente (o
esquerdo, podendo depois ser substi-
tu-ido pelo direito), está claro que,
para retornar á posição de ".seniido"
e manter o alinbn.menlo, o jn-ovXwn-
to sô pôde ser feito trazendo para
junto do outro o pé que está á fren-
te."

—O-.

Pelo comimando da 5" região foi or-
derado ás unidades que te.nhnm -ra-
«itio-telegi-ap-liislas de 2" classe que
providenciem para que os mesmos se
apresentem ao cmaü-tel do 1" batalhão
de engenharia, 110 dia C do mez viu-
douro, afim de tomarem parte no
concurso de que tratao art. (J9 «do re-
yuiamento interno do serviço üe
guerra.

conformo as circumstuncias, dar qual-
quer certidão."

O Sr. 'ministro da guerra mandou
declarar quo o trancaniento du ma-
tricula- 01110 alunino da Escola -Mi-..
Wtar, effectuado em «relação ao 2o te-»'
nente Diter-rnando «Cândido de Assis,
como incurso no art. ti9 do regula-,
•mento respectivo, fica sem e»l'feito,'
visto ter sido esto absolvido 110 c-.on»
selho de guerra a que respondeu. .

-*»*¦!?¦?-

Foi mandado servir á disposição da
directoria de engenharia do exercito,
o major dessa arma Fclicio Paes Ri-
beiro.

O capitão José Telles de Miranda
foi designado para auxiliar o serviço
de representação do commando da
(>• região militar, junto ás sociedades
de tiro e estabelecimentos de instru-
cção, a. cargo^do tenente-coronel Mi-
guel da CunSp Martins.

O Sr. ministro do interior mandou
expulsar do território nacional, á vista
do inquérito aberto pela policia do
Estado de S. Paulo, o russo Joanncs
Diamandidis,

Para servir como encarregado do
.pessoal a bordo do couraçado "Minas
Geraes", foi designado o Io tenente
commi.ssario José Norborto de Castro
Moraes.

O 2" tenente eomniissario Gastão
Marques de Carvalho Oliveira foi des-
ignado para servir no aviso "Ova-
•pock", da flotílha de- 'Matto Grosso.

O 1" tenente da armada Emílio Par-
gas Vieira de Castro foi exonerado do
cargo de ajudante de ordens do in-
spector de fazenda e fiscalização da
armada.

Segundo' communicação recebida
hontem pelo almirante Gustavo Gar-
nier, chefe do estado-maior da arma-
da, o transporte d,c guerra 'Carlos
Gomes", sob o comniando do capitão-
tenente Motta Ferraz, chegou ante-
hontem, ás 17 horas, ao porto ele
Recife.

Papel feio.

Sonhos de imperialismo jamais foram
próprios dc espiritos brasileiros. Mas, sc
ha uma hegemonia da qual estaríamos in-
clinados a tirar motivos de orgulho, seria
a hegemonia intellectual da America.

O Brasil, dc todos os paizes do conti-
nente, é aquelle em que mais sc pensa e se
escreve. E só a sua extensão, aliás, bas-
taria para justificar tal phenomeno.

Ha, porém, uma manifestação de cul-
tura e de gosto artístico em que os argen-
tinos começam a nos exceder sensível-
mente: c no desenvolvimento dc um thea-
tro nacional.

O correspondente do Jornal do Commer-
cio acaba de nos cominunicar as ultimas
estatísticas sobre o que produziram nos
theatros dc Buenos Aires somente as peças
dc autores argentinos.

Nos últimos sete mezes a renda dos
theatros, nos espectaculos com essas peças, ' Congresso, do paiz
altingiu á importância de 1.345.465 pe-1 P°dc elle continuar
sos papel, o que, com o cambio actual,
corresponde a 2.486:403$io,6 cm moeda
brasileira.

E' simplesmente brilhante I
Esses mesmos espectaculos renderam

cm imposto para os cofres da Municipa-
lidade uma somma equivalente a noventa
contos dc réis.

A Sociedade do Autores Dramáticos
percebeu, dc direitos autoraes, a quantia
de 254:455^76.

Esses theatros, que exploram cm Bue-
nos Aires as peças nacionaes, dão traba.
lho a perto de mil pessoas.

Ora, emquanto isso acontece na capital
portenha, não existe no Rio ele Janeiro
theatro nacional. Das tentativas feitas
nesse sentido, algumas têm sido brilhan-
tissimas; mas até agora nenhuma vingou.

E' preciso ainda não perder de vista
que essas estatísticas, tão animadoras, não
compreliendcm os theatros do interior,
onde tambem um theatro nacional faz ca-
minho.

Nós temos autores magníficos, theatros
excellentes e companhias das mais razoa-
veis têm sido já organizadas, Houve mes-
mo uma tentativa muito séria, auxiliada
pela Prefeitura. Que falta, pois para que
tenhamos um theatro nacioniel que seja
uiua coisa digna desse nome, que

O niui-nl das classes armadas.

E' uma coisa sabida que a força moral
é o nervo das corporações armadas. Por
maior que seja sua força material, «-lia»
valem, principalmente, pelas suas virtu-
des e qualidades moraes. E' sobre ellas
que assenta a disciplina c só ellas expli-
cam o espirito de sacrifício epie atira mas-
sas de homens ao encontro da meiralha,
em obediência a um toeicic de clarim, a
duas linhas dc 11111 telegramma, a um aceno
de uni simples tenente.

Mas a força moral só pôde resultar da
exemplo, que nas acções de heroísmo, ele
Sacrifício) em -holocausto a um ideal, como
que cristaliza as virtudes moraes de uma
raça.

E foi a taes sentimentos que a Câmara
obedeceu ao prestar as homenagens pedi-
das pelo deputado Souza c Silva á nicmò-
ria das viclijnas da sedição da esquadra
em 1910. Como se clçprehcndé elo tópico
abaixo do discurso elo illustre represen-
tante fluminense, a Câmara glòrificoü no
heroísmo elos que tombaram na defesa da
disciplina as admiráveis qualidades elo
brasileiro e as virtudes moraes de suas
gloriosas forças armadas:

''Elles fizeram, disse ò Sr. Souza e
Silva) com o seu exemplo assentar os ali-
cerces onde deverão repousar, para todo
o sempre, os sólidos fundamentos da disci-
•plina da nova marinha, e não é uma fi-
gura de rlietorica affirmar hoje <|uo a
disciplina sobre a qual sc está reconstituin-
dçi e reorganizando a nova marinha, a ma-
rinha do futuro, assenta sobre alicerces
cimentados com o sangue generoso e puro
desses officiaes e dessas praças.'Elles quizeram reagir, Sr. presidente,
c_ o fazendo deram uma prova i-loqitentis-
sima das virtudes que constituem o pro-
prio característico dc nossa pffiçiálicíáde
de mar e terra.

Mostraram que, em sc tratando do cuin-
primento de seu dever, não recuaram,
mesmo diante do sacrifício dc sua própria
vida.E é esse exemplo, Sr. presidente,
que fica para sempre assignalailo nas pa-
ginas de nossa historia, escripto com ca-
racteres ele sangue no convés do Minas
Geraes, 110 convés do S. Paulo e 110 con-
vás do Bahia.

Que orgulho não devemos todos ter por
uma Pátria, por uma nacionalidade que
pode apresentar ás gerações elo futuro
semelhante tropo heróico de sua hisoria ?

Diz-se por toda a parte que o caracter
do brasileiro está em decomposição; que

. . o brasileiro retrograda no moral «pêlâ fal-
cavalheiro dc industria, expulso da socie-j ta ,](. virtudes másculas e viris; mas quo
dade dos homens limpos c apanhado em i melhor desmentido do qdc esse qüo não
flagrante dc gatnnicc c publicamente de- \ h.a V'1"10 vem ele ser dado por um («rupo

. ... 1 ele jovens -brasileiros, elieios de lUuSocS,nunciado como larapio pelo seu maior | olleios dl, cspcran(.;iSi capitaneados poí
um official dc escol que linha já feito
uma grande reputação na armada o ao
qual estava; aberta a mais brilhante, a

., mais grandiosa carreira na sua vida, quma Câmara que faz presidente j almirante Baptista das Neves ? Que me-
comniissão um 

' lhor exemplo dc vitalidade da nossa na-* cionalidade, que melhor prova das adinl-
raveis virtudes, cultuadas modestamente^ *jL-aA
na caserna, nas praças de armas c nas có-,->j$fe "
berlas elos navios de guerra, do que essa " ,..
resistência desesperada e indomável, do
que essa bravura indomita demonstrada
por um punhado dc jovens officiaes. in-
ferio res c praças, do que esse heroismo

do governo e somente elles que elegeram o ! no cumprimento cio seu dever, resistindej
Sr. Leão Velloso para a dita comniissão e ! até a morte a uma multidão infre ne de

1*
01'iginiüiciados republicanas.

O Sr. Antoub Carlos não p.'dc fechar
os olhos ao degradante espectaculo que
está offcreccnclo a política governamentat
na Câmara, onde o Sr. Leão Velloso,
deputado eleito (?) por um .partido repu-
blicano, apostoiou as suas crenças politi-
cas para pregar no seu jornal a restau-
ração monarchica, apesar de continuar na
presidência de uma das mais importantes
commissôes do Parlamento republicano.

A commissão dc diplomacia e tratados,
de que o Sr. Leão Velloso foi eleito pre-
sidente pelo voto de Minerva, é talvez a
única que tenha os seus trabalhos reper-
cutindo fora do paiz; c quando se souber
no estrangeiro que preside, em uma Ca-
mara de republicanos, á commissão de
diplomacia e tratados, uni deputado, mon-
archisla, a idéa que sc fará de nós será
a mais triste. Pensarão talvez que o Sr.
Leão Velloso é um homem de méritos- ex-
cepcionaes c ile uma cultura phcnomenal
ou de uma austeridade fulminante. E, se
algum estrangeiro curioso da historia das
originalidades brasileiras, sc der á .pesqui-
za ds critica do nosso Velloso, onde irâ
chegar ? A um typo medíocre, dotado an-
tes de "habilidades" do que de intelligen-
cia c, sob o ponto de vista da moralidade,

amigo e proteclor, proprietário do jornal
¦deyius. é redactor-chcfc^-.».,,'¦Ijfáiité 

desse resultado, que conceito me-
reccria
de uma tão importante
typo dc tamanha relice ?.

Sob o ponto de vista político, a coisa
se nos affigura ainda igualmente grave,

A Câmara é composta de republicanos
e na sua quasi totalidade de amigos do
governo, Pois bem: foram esses amigos

VâK

**í

do íruão é achincalhar diariamente I marinheiros, transviadòs das boas nor-3. iDílgU uu itiwiu ;: ai, imitai n <w ujai laiinnin 1 ¦»¦ • 1 5., , _ ,,. mas da disciplina e lançados, em um mo,
o Sr. presidente da Republica, a Câmara ,„K.nl0 eh« vertigem, no caminho das maio-
dc que faz parte, chamando dc malandros ! res violências e das maiores atrocidades ?
c papa-subsidios a todos ds deputados cl K' semelhante exemplo .que a marinha
atacando além disso o regimen, depri-
íiiindo-o, injuriando-o, infamando-o e pré- ]
gando a necessidade da restauração mon- |
archica.

O transporte de guerra "Sargento
Albuquerque" oartirá na próxima ter-
ça-feira desta capital com destino a
Recife, levando um carregamento de
diversos gêneros, devendo, no regres-
so, trazer um carregamento de assu-
car,

O capitão de corveta Protogenes
Pereira Guimarães pediu exoneração
do cargo'de director da 1" categoria
da reserva naval.

Apresentou-se hontem ás altas au-
toridades navaes, por ter vindo de
Santa Catharina. onde sc achava ser-
vindo na fortaleza de Santa Cruz, o
capitão-tenente Álvaro Augusto doAzambuja'.

Foi exonerado o engenheiro Jorge
Eugênio Bittencourt do cargo de en.
carregado das obras do açude Anajas,
sendo designado para substituil-o o
engenheiro Henrique Pyles.

Foi mandado publicar no boletim
do exercito de liontc-m que a Com-
pagnie Auxillaire de Cheniius de Fer
au FSrésil (Viação Férrea do Rio
Grande do Sul), a Companhia. Ea-

Diante dc tudo isso, parece inulspeiisa-
vel que o Sr. Antônio Carlos mande dizer-
ao Sr. Leão Velloso, «por uni dos serven-
tes da Câmara, que á bem do decoro do

e ela Republica, não
na commissão de di-

plomacia c muito menos-na sua presiden-
cia.

E a necessidade dessa intimação é tan-
to maior quanto com a permanência dc
Velloso na commissão' se podem confundir
os papeis dellc c da Câmara, isto é, pó-
dc-sç pensar que tão cynico é elle como a
corporação que o tolera e que cllc aggri-
de, calumnia c achincalha diariamente.

Naturalmente levado por esses senti-
mentos, para bem dizer ele dignidade pes-'
soai, é ejue ,0 illustre clciputado mineiro
Sr. Fausto Ferraz resolveu interpellar
hontem dircclamentc o Sr. Velloso, inti-
mando-o á pronunciar-se definitivamente
— ceino politico — afim de que o dito
Velloso ou se desmoralize totalmente, re-
iivuicinnelo em publico c como dcjputádo
-as idéas que propugna como jornalista,
ou «reconheça, lambem publíca.niente, a
-própria pulliice, abandonando um cargo
para cujo desempenho lhe faltam com-
postura, moralidade e competência.

O general Caetano de Faria man-
dou expedir aviso aos directores dos
collegios militares deelawndo que,
não havendo necessidade de officiaes
para« os cargos de subalternos das
companhias de aiumnos, ficam consi-
dehidos exonerados de taes cargos oa
quo servem com essa categoria nos

nao sc I d.jto.s collegios, devendo 03 tns-péctòres
resuma nas bambochatas que sc fazem por! de áíütn.-nqs coadjuvar os comman-
sessões com o rotulo de "theatro po- dantes d,c companhia,
pular"?

i cominemora hoje du uni modo solemne é
grandioso, e sc "ella o comnieniora não é

I obedecendo a um sentimento de lueto, dl-
rei mesmo a um sentimento vulgar de
pesai'; não obstante a saudade dos compa-

i nheiros dcsá.pparecidòsj ella o comnie-
i mora obedecendo a um sentimento de ver-
! dadeiro orgulho, o bem convencida de- que
! o sacrifício dc taes officiaes, embora te-
- nha resultado de 11111 movimento de indis-

ciplina c de sedição, constitue hoje o me-
lhor estimulo, para manter as classes ar-
madas 110 caminho do dever c da òbòdieilr

! cia, porque age, continua e pere-iine-nieníe,
; sobre o moral de todas cilas, trazendo
1 constantemente aos seus olhos a imagem
I do iiuanto pode a forca de caracter de um
| simples official, revçlandõ-lhés as adnii-

raveis qualidades dos homens investidos
] dn conluiando, c elevando a grande altura
: no conceito da niarinhagem e da soUladcs-

ca todos áciucllcs em cujos punhos brt-
1 hatn os galões e os bordados, dando-lhes

¦ uma força moral invcncivel.
! E' esse, Sr. presidente, o sentimento
| que a marinha cultua com orgulho, porque

do esplendido exemplo eme eu esíou aqui
comme-ntanilo, resultou na verdade iim.a
nova éra para a armada, nova éra epio se
caracteriza por um intenso sentimento de
camaradagem, ele respeito, de cordialidade' entre comhiàndanlcs e commandados, pori um verdadeiro espirito dc ordem, de
obediência c de dedicação no cumprimento
do_ seu dever, desde o ultimo marinheiro
at.'- o mais graduado nffieial."

Tem razão o Sr. Souza c Silva; o ex-
cmplo dado por Baptista das Neves e
seus leaes companheiros vale mais do que

| o mais rigoroso código dc disciplina ml-
I lilar. porque é um symbolo. E não ha co-
j ração de marinheiro ou de soldado que

não vibre de emoção ao recordar o he-
roismo daquelle pugilo de officiaes, c qiie
ao contemplar seus túmulos floridos não

, diga com orgulho pela honra da farda
"elles.não eram hprnens para não morre-

. rem naquella oceasião".
E nisto está a melhor c mais locante

homenagem á sua sagrada memória.

Ig'ua.1 resolução frei expedida para
,. ... ,,, ... .1 Escola Militar, ficando exoneradosFalta o publico. E o publico que tem de ,aeí. cal.gos t()[l0í_ os mle com tafl

categoria servem .na dita escola-.
Os subalternios da companhia serão

propostos dentre os officiues-alu-
mnos, considerando-se este serviço
como de escala mensal.

manifestado condenuiavel ineliffcrença
pelo theatro nacional a serio.

Os cariocas deviam modificar lal atti-
tude—quando mais não fosse, por pátrio-
tismo...

Foram nomeados: o Io tenente João
Damascerio Marques Dias, do 2o re-
gimento de infanteria, e os 2°° te-
noiites José Soares Neiva e Alfredo
Maciel da Costa, do 2o e 1° regimen-
tos dc infanteria, respectivamente,
para cxaminnrem vários artigos a
cargo do destacamento de Santa Cruz,
que têm completo o tempo de dura-
ção, e em vista de não dispor o desta-
cimento de officiaes,

O. commaiidaiite dá 6? região mill-
tar, determinou que ns unidades en-
viem ao quartel-general uo dia nu do
corrente, antes de encerrado o expc-
cliente do dia, <> numero de volun-
tarios especiaes dc um anno c de dois
annos, que receberam execução ao
determinado 110 aviso 11. 1.021, dc 24
do mez próximo passado, bem como
o numero dc vagas que ficam para
preencher pelo sorteio, "ex-vi" do

De accordo com o disposto no arti-
go 2", § 2" do regulamento approvado
pelo decreto 11. 11.409, de 27 de ja-
neiro de 1915, foi fixado em nove o
numero de vagas a serem preenchidas
pelos concurrentes ao concurso para
o primeiro posto no quadro dc inten-
dentes, sendo submettidos á prova
oral e pratica 12 dos candidatos, em
vista do disposto no art. 8" do regula-
me-rito citado.

Xo requerimento de M. Sã Couto,
pednido licença para proceder &
experiência de um apparelho de sua
invenção no terreno de marinha si-
tu.ido na enseada do morro da Viuva,
o Dr. Pandiá Calogeras, ministro da
fazenda exarou o sesruinte despacho:"nã\j ha que deferir."

O director do gabinete do ministro
da fazenda, despachando o requeri-
mento elo 4" escripturario do Thesou-
ro Nacional Raul -Borges Fontes, sei-
licitando que seja notificado se corre
contra o requerente algum processo
110 Thesouro, exarou o despacho
seguinte: "«Se ha «processo administra-
tivo em andamento e p"ndente de so-
lução superior, só depois de profo-
rida a decisão poderá esta directoria.

O Sr. ministro dtuvfazenda, em ro-
sposta- á consulta .deVfceu collega. da
pasta da marinha;-'.d'ecJarou-llie que
todas as despezas coifí assistência, e
soecorros a flagellados pela. secca de-
verão correr por conta do credito
aberto pelo decreto n. 12.028, excepto
a de transporte marítimo pelo Lloyd
Brasileiro, para a quá-1 foi aberto cre-
dito.

O Si-, ministro da fazenda àpprovóu
a decisão do director da Uecebedoria
d«"i Districto Federal, que, respondem-
do ú consulta do fabricante M.
M. Gomes, declarou que o oje-
cto a que sc refere deve ser com-
prehendldo no art 4U, § 19, letra d,
do regulamento annexo ao decreto
n. 11.9-51, como "Obras 

para o ser-
viço de mesa-',, para o effeito '"o pa-
gamento do imposto de consumo.
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Em ordem a avaliar-Se, de moao pre-
ciso como, 0111 Buenos Aires, para todos,
nacionaes c estrangeiros, a vida trans-

.-core relativamente'fácil e feliz, basta fa-

z.cr uma parada de observação, ao .cair da
tarde, em qualquer .ponto .da famosa

jCalle Florida, c ver como todo um for-
níiguéiro humano desfila despreoceupado
e prasenteiro',' eni' Vagaroso passeio, Ticias
cuidadas calçadas daquella aristocrática
via publica.

Toda gente,.ali traja ao menos digna-
mente; não ha o aviltante espectaculo dos
"iciiiciis descalços e sem paletó, vagancio
ociosamente pelas esquinas, cm irritante
desafio aos bons costumes e á decência
publica.

Dc modo particular, em respeito aos
estrangeiros, como se não bastasse tai
prova da satisfação geral, que se colhe

jior simples inspecção, querendo elles pro-
prios' frisar bem a sua condição de effe-
ctivo bem estar, fizeram erigir, em di-
versos pontos da cidade, os portentosos c
magnificos monumentos, com que enten-
deram homenagear á grande Republica, e
ao sopé dos quaes esculpiram indclevclmen-
te as mais cntlnisiasticas insçripções em
louvor das sublimidades do paiz e em
significação da pcrcnne amisade e da gra-
tidão infinda, que tributam á nação ar-
gêntjna.

Seria missão delicada classificar as ver-
dadeiras obras dc arte com que as colo-
nias hespanhola, franceza e ingleza têm
enriquecido algumas das mais .procura»
das praças da capital argentina. Não só
pela arte taes monumentos são recom-
niendavcis á critica dos mais exigentes,
como tambem-pela sua indiscutível ma-
ghi.ficencia. E não só os monumentos pu-
blic-os atlcslam o amor do estrangeiro pela
terra de Sarmicnto. As maiores casas
co.tnmcrciáes, onde o luxo e a riqueza
se ostentam, pertencem a estrangeiros.
No numero estão as celebres instalações
de Catts y Chaves, Harrods e Musvon,
para lembrar somente as mais conhecidas
entre as inniimcras dc importância capi-
tal.

Demais, disso é notável como, em Bue-
nos Aires, o estrangeiro participa das ma-
infestações .publicas com que os nacionaes
còmmemoram as grandes datas argenti-
nas. Participa e estimula.

Na famosa festa dc 12 de outubro,
quando se verificava a transmissão do
poder ao actual presidente, pudemos
apreciar a grande parte que tomava o
estrangeiro nos grupos de populares que,
percorrendo as ruas, bandeiras em punho,
vivavam freneticámente pela felicidade da
pairia argentina.

Em outros paizes suecede que o estran-
Rc-iro timbra cm tornar patente essa sua
qualidade, ao passo que na Argentina elle
chega a ler prazer em occultal-a, confes-
sando-a somente quando intcrpellado.

Oc certo, assim procede porque lá é
recebido dc braços abertos c sem as
restricções mesquinhas com que, cm ou-
tros logares, se lhes cerca a existência
-nrsiiin para a pratica de actos c o exerci-
cio dc funeções até dc natureza secunda-
xia.

N. da S.

_. Azeredo, presidente — Pedro Augusto
Borges, 1" secretario — José Maria Me-
teilo, ->J secretario —¦ José Joaquim Pe-
reira Lobo, 40 secretario."

Velo Tribunal de Contas foram jul-
ea.das idôneas e sufficientes as fian-<:as prestadas por Alberico Lyra dosSantos, thesoureiro da administrarão«los Correios do Espirito Santo, eipor Anuiliiil Jayme, collector de Ca-i-úmbahyba, Goyaz.

O Sr. ministro da fazenda enviou
ao Io secretario da Câmara dos De,pu-
tados as mensagens em que o Sr. pre-
sidnte da Republica solicita autorl-
zação para. a abertura deis créditos de
11:154$158, para pagamento a D. Eli-
sa Carolina Barbosa, e de 22:r>55$668,
•para -pagamento a D. Emilia Guima-
rães Pindahybay de -MaUos, em virtu-
de do sentença1 judiciaria.

Minas dc ouro.

O deputado Augusto dc Lima, um dos
talentos inais scintilanten da representa-
ção de Minas na Câmara federal, cm eii-
trevista concedida a um vespertino cario-
ca "a propósito do projecto autorizando
o governo a rever e consolidar a legisla-
ção de minas", expendeu com a proficieu-
cia que se deprchende de todos os seus
trabalhos — conceilos muito criteriosos
sobre o modo por qu: se deve impulsionar
o desenvolvimento da industria mineralo-
gica do paiz.

Sendo o Estado de Minas o cm primei-
ro logar affectado por qualquer providen-
cia que venha regulamentar a matéria
em questão, é muito natural que a S. S.,
seu legitimo representante no Parlamento
nacional, que tem localizada em seu dis-
tricto eleitoral a mais importante mina
de ouro que possuímos, caiba a tarefa de
que vem se desempenhando.

S. S., porém, dizendo: "hoje, pôde af-
firmar-se, só existem ali (e S. S. se re-
fere ao Estado de Minas) dois estabeleci-
mentos de mineração de ouro: Morro Ve-
lho e -Passagem, ambos inglezes", affir-
mon pouco e relcvar-nos-ha a informação
que d'aqui lhe prestamos, de bom grado,
com referencia á sua terra.

As minas de ouro actualmente em acti-
vidade ali são as de Morro Velho e Pas-
sagem, duas únicas citadas por S. S., ex-
pioradas, respectivamente, pela S, John
dT.l-Rei Mining Co.. Limited, e pela The
Ouro Preto Gold Mines of Brasil Limi-
ted; as do Xicão, em S. Conçalo do Sa-
pucaliy, exploradas, hoje, pela The Con-
quieta Xicão Gold Mining Company, Li-
mited, que exportava, em média, clandes-
tinamente, 40 kilos de ouro — o que já
não acontece, em virtude das multas que
lhe foram impostas pelo governo mineiro.
E, para terminar, citemos o próprio secre-
tario da agricultura, industria, terras, etc,
cm o seu ultimo relatório: ''Outras mi-
nas, cuja explor-ção ha muito se inter-
rompera, estão em phna actividade. como
as minas de ouro (o grypho é nosso) de
Santa Quiteria e Morro do Fraga, aquel-
Ias situadas em Santa Barbara c estas en-
tre os arraiaes de. Bento Rodrigues c In-
ficionado. Ambas estas explorações são
dirigidas por engenheiros brasileiros. A
exploração das minas de Santa Quiteria
tem apresentado resultados muito satisfa-
torios. A do Morro do Fraga está em ini-
cio e desperta' grandes esperanças."

E' uma ligeira informação que presta-
mos a S. S. e que em nada altera a essen-
cia do seu trabalho.

_?í___

0 Imparcial de hontem constituo nina Ter-
ladeira polyanthéa eiu honra do tio desse
Jornal,

A sucção dos cchoa truta exclusivamente,
num artigo separado era seis pedaços iior-iiste-
ris ticos, da dlvinizaçflo da personalidade do
ci-eminente clinico que passou u ser éraineu-
tísslmo prefeito."

Não contente com Isso, a dedicação do sobrl-
nho Macedo Soares, para com o titio Azevedo
Sodré; foi no ponto de-lhe dedicar ainda toda
a terceira pagina do seu jornal, reproduzindo
na integra o eloqüente discurso do cloqucntls-
fífmo deputado NIcahor do Nascimento, (pie, vi-
rando de bordo mais uma vez, nos òpnúrece
ugora como órgão conservador, zelando pela
reputação dos homens qne exercem funeções
publicas!!!

llismn tencatis...
Este Nicanor 6 o mesmo qne se constituiu

na Câmara o ccho de todas ns infâmias e de
todas as calumuías nssncndas cà fora contra
o director da Central.

Kssu diversidade de attitude nada dépSe a
favor do Interino Dr. Sodré, ao passo que
muito honra o cffectivo Dr. Arrojado Lisboa.

Na sua ornçilo pro prciello,' o Dr. Nleanor,
referindo-se á manifestação de desagrado de
quo o Dr. Sodré foi victima ao Iulciur um at-
moço commemorativo, declara que sfi 15 ope-
rarlos ao sorriso du Prefeitura tomaram parto
nessa vala, sendo a multidão dos restante»
pessoal assalariado.

Nilo tenho elementos para duvidar dn paln-
vra honradu dc um representante da Naç.ão,
mesmo quando esse representante nio repre-
senta o,isa nenhuma e ainda por cima tem a
Infelicidade do ac-udU- uo nome de Nicanor do
Nascimento.

NSo c isso, porém, o que me Impressiona no
discurso do moreno deputado, mas o seguinte
período, que consta dn publicação do Imparcial:

"Sr. presidente, o Inquérito jft foi feito so-
bro isto; e estft verificado que foruui reclamar
diante do edifício du Prefeitura; conforme cstft
apurado, cerca de quinze operai-los. Milhemos
até os seus nomes. O mais era encomnicndn.
TJm cthiape que mais gritava nada tinha a re-
ceher: é operai-lo ha oito dias."

Ora nhl cstft uma provu (io gênio parlamcu-
tar do .Sr. Nicanor.

Falando, ou escrevendo, todos tém rim certo
constrangimento cm rcíci-lr-sc aos negros, ou
aos mulatos, procurando locuções circumloqulcas
e synonyuiàs r-ai-a evitar o emprego da palavra
própria.

Quer-nos parecer que essa pi-eoccupai.:ão 6
muito mais offeusivu do que o emprego do
termo que indica ti- rasa, pois cila denota u

Ferreira, 43'50 avós do prédio
Dr. Pessoa de Barros n. 22,
2:8()0$000.

rua
por

No Posto Central de Assistência _-
tá aberta inscrtpção ao concurso «p-ara
os logares de | auxüiarès academieos.

Oa candidatos! deverão -exrii.bir at-
testado de freqüência .da 4" e 5* series
médicas da Faculdade de Medicina
do Rlio de Janeiro e se submetterão a.
uma prova de sufficiencia, que con,-
stará 'de um exame pratico oral.

Quer viver contente?
CEMA!

Beba IRA-

Por decreto de hontem, do Sr. pre-
feito, foi dada a denominação de rua
Natal á aotual travessa .da Lagoa.

Proveniente de hiúltà., impostos o
matrículas de cães, foi recolhida hon-
tem aos cofres 'iriuri_ipa.es, pelos
agentes da Prefeitura, a importância
de 720$.0OO.

H__^''
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o nrt. 112.

Foi lido no expediente de horitem do
Senado o seguinte parecer:
kSoí presente á commissão de policiaa indicação formulada pela eonimissão definanças, propondo a modificação da ul-tuna alínea" do art. 142 do regimentoUo Senado.

A mencionada indicação, como se vêdos seus lermos, visa só c unicamenteeliminar do citado dispositivo regimental
as palavras — "que tiverem por fim re-diizir ou supprimir despezas publicas","demodo que com a sua approvação serão ad-«mllidas na discussão das leis animas
.emendas dc qualquer natureza, aindamesmo as que tenham caracter de propo-siçocs principaes c aúgmentem as despe-zas publicas. A unica restricção que fica-ra mantida, ao que parece, consistirá emserem lães emendas propostas ou encami-nliadas pelas commissões que estudaremos respectivos projectos.

A disposição que se trata de modificar
figura 110 regimento desde o primeiro diaem que funccionotl o Senado, como ramo
dò poder legislativo, atravessando iticolu-
me Iodas as reformas a que tem sido sub-•mctlida a lei interna desta corporação, efigura tambem 110 regimento da Câmarailos Deputados no art. 100 § 1°, que esta-bclcce como regra absoluta, sem excc-
lição alguma, a prohibição dc apresentar
aos projectos de leis annuas emendas com
caracter de proposições principaes.

O presidente do Senado. 110 relatório
dos trabalhos do anno passado, lido na
sessão de 4 de maio deste anno, tratou
deste, assumpto nos seguintes termos:

E' opportuiio lembrar ao Senado a
conveniência dc uma interpretação au-
lliéntica do regimento ouando este Irata
da iniciativa dos senadores e da com-
niissão dc finanças, na confecção da lei
orçamentaria. Tém surgido duvidas a
rçsücito c ainda na sessão do anno pas-sado mais dc uma reclamação foi dirigi-
da á mesa nesse sentido. Pelo dispositivo
regimental, a iniciativa dos senadores
está claramente limitada na elaboração
das leis annuas. Tem-se, todavia, enten-
ilido, .por interpretações eventuaes e nem

àW&Mc ""'formes, que, cm face da ulti-
T* parte do art. 142. fica salvo ao Se-

. nado- o recurso de ir perante a commissão
:-de finanças advogar a adopção por parte.;.B,está'dc emendas, embora infringentes da

jJSmtfira parte do artigo, caso cm que asr.mcsiiifts emendas serão aceitas pela mesa.
:', Julga abusivos os precedentes invoca-
dos-/neste sentido. Urge. portanto, da

»S_a_iu° Senado, se não quer manter asregras estabelecidas, aliás, na matéria, as
0"c melhor consultam os interesses pu-Micos, tio parecer dos tratadistas, adoptar
o eme julgar mais acertado, tendo em at-
tenção as reclamações dirigidas á mesa."

A commissão de policia, estudando á
iriãjeria com a devida ponderação, vem
_i-;ltir seu parecer.

K':. claro que o art. 14- do regimento,
prohibindo a aceitação dr emendas com
r.-traçter de proposições principaes. na
discussão das leis annuas. abre ria sua ul-
Ii"»a ''alínea!' uma exeepção a esla regra,
nilmjttindo taes emendas mediante duas
condições: 1', oue tenham oor fim reduzir
ou supprimir despezas publicas; 2", quefi iam prooostas ou aceitas pela commis-
s"o incumbida de consultar sobre o resne-¦ ctivo projecto. E'. portanto, fora de du-

i. vida que o regimento na citada disposi-
oro consagra, embora como exeepção. o
prircipio dc serem admittidas emendas
com caracter dc proposições principaes.

A limitação da iniciativa dos senado-
rés na elaboração das leis annuas não
deí.ipnarecerá inteiramente, cabendo ás
commissões competentes o exame das
emendas que lhes forem apresentadas e
ao Senado a deliberação a respeito dc
c.'i''n uma dellas.

O.nttc faz a indicação, em ultima analy-
. • ' estabelecer! como regra o que. á som-
1-r-i do actual dispositivo, se tem feilo por-•i-iiiri-l.ições eventuaes c nem sempre
v .formes, na phrãsc do presidente do
5- Io.

\.-s!e.s lermos, é a copimis. .0 de pare-
<¦¦  .ia ip-irovaoi a indicação, des-
i,..,^.,;_„ln ,|,, ,.,,., — ("uvídas e reclama-
çõ_ que têm sido dirigidas á meti —

O Sr. ministro da fazenda nomeou
hontem o fiscal 'do imposto de consu-
mo no interior do Estado de Santa
Catharina para idêntico logar na ca-
pitai e Bento Aguiar para o logar
de collector das rendas federaes em
Própria, na Bahia.

O Dr. Pandiá Calogeras, ministro
da fazenda, idemòrou-se hontem no
seu gabinete até ás 20 1J2 horas,
estudando e despachando 'diversos
papeis referentes á pasta que dirige. 

- Respondendo ao officio n. 1.070 do
presidente do Tribunal de Contas, o
Sr| ministro -da fazenda declarou que
o saldo da emissão autorizada pelo
decreto legislativo n. 2.984 comporta
a despeza, recentemente feita, da
construcção da ponte sobre o rio Pa-
raná, na Estrada de Ferro de Itapura
a Corumbá, cujo credito, na impor-
tancia de 2.686:409$904, foi aberto
pelo decreto n. 12.240. .

A Recebedoria do Districto Fe-
deral arrecadou hontem réis
120:G95$743 e de 1 a 23 do corrente
l.-900:027$724. tendo sido o total de
2.020:723?467.

Um nome fatídico.

| Dizem os telegrammas que Carlos Fran-
cisco José, o novo imperador da Áustria-
Hungria, resolveu adoptar o nome de
Carlos I.

Não lhe gabamos o gosto, porque Car-
los I é, positivamente, um nome fatídico.
Documentam-o os factos; proyâ-o a his-
toria.

Houve, é certo, varias testas coroadas,
de nome Carlos, que, sendo os prfineiiras
na nomenclatura, se salvaram da fatali-
dade que parece estar reservada a esse
nome, no número um. porque desprezaram
o numero de ordem, .para adaptarem o
cognome que o povo lhes a.pplieou,

Assim, temos Carlos. I, dc França e
Carlos I, da Allemanha, que foi o grande
Carlos Magno; Carlos I, da Hc.-panha,
que foi sempre Carlos V, da Allemanha, e,
ainda na França, uras eni pfiúcípadps
feudáes, Carlos I, que foi Carlos-Martel.

No Wurtemberg, houve tamíbem um
Carlos I. Não foi feliz, e acabou offe-
recendo a coroa a Guilherme' I,

Na Inglaterra, Carlos I, uma verdadeira
.vo victima da sua epoca e das intrigas po-convlcciló de que a pessoa que recorre a esses ,

estratagemas Idiotas estft convencida de que 61 »#*»/ morreu decapitado cm Londres,
degradante ser negro, 011 mulato.

Oa negros dc valeu-, como. 1'ntroclnlo, pelo
contrario, tiravam enorino partido desse fa-
cto, ófgiilüandò-so da sna rasa, dc modo quu
nio pôde deixar de causar um péssimo effeito
ver um mulato, da tribuna da Camni-a; ter ver-
gonim de dizer um negro, 011 um preto, refe-
rlnilo-se a um operai-lo da Prefeitura e Indo
liuscar essa designação pretensiosa e ridícula
de cthiopc.

Um cthiopc!
K' o caso de dizer ao deputado paciiola que

ctíiope era-n senhora sua avô, pois, se Isso não
6 verso, C absolutamente verdade...

SIMAO DE NANTUA.

O Tribunal de Contas, cm sessão
realizada hontem, autorizou o regis-
tro dos seguintes créditos:

De- 20:567$ã70, a D. Cecília de To-
ledo Usboa; de 30:304?26G, a 'dona
Amalla de Figueiredo Baena; de réis
16:G12$902. ao auditor .de guerra
Garcia Dias Ávila Pires, do venci-
mentos que deixou 'de receber nos
annos de 1912 e 1913; de 9:628$579,

ice-a! mirante Herculano Alfredoao vlce-ainuranie _er_uu.uo «uwv .-. , • ¦
Sampaio, em virtude de sentença juíM0 cx-arcbi-duquc e hoje 1
diciaria, e de 50:000$ ouro e 500:000?.i-.rbs Francisco José.

D. Baltlinzar Arania.

Em telegramma, enviado de Buenos
-Aires pelo seu correspondente, noticia o
Jornal do Commercio que "La Nadou es-
tampa os retratos, acompanhados dc no-
tas biographicas, dos Srs. Juan Roffo,
Juan Alvarez, Manoel Galvez c Carlos Li-
ma, premiados nos concursos scientifi-
cos c literários creados em 1914 pela Uni-
versidade de Buenos Aires.

O jury não concedeu primeiro prêmio,
sendo qualificados cm 20 logar os Srs.
Juan Alvarez, redactòr dc La Nacion, que
escreveu sobre as guerras civis argenti-
nas, c o Dr. Carlos Lima, que apresentou
atm trabalho intitulado Dou Balthazar
Arania. Desventuras dc um corregidor de
1778.

Obtiveram o terceiro prêmio os Srs.
Juan Roffo, com o seu estudo sobre o
Câncer experimental, e Manoel Galvez,
que apresentou uma obra intitulada El
solar de Ia Raza.

A cada um dos .premiados cm 20 logar
coube o iprcmio dc dez mil pesos."

Os concursos •scientificos a que o tele-
gramma se refere realizaram-se perante
a Faculdade de Philosophia c Letras, que
faz parte da Universidade. E o Dr. Car-
los Lima^ citado no despacho como um dos
premiados, é apenas o Dr. Carlos Correia
Lima, irmão do Dr. Correia Lima, sym-
pathico secretario da legação argentina
no Rio dc Janeiro, cx-director dc Caras
y Caretas e actual director da notável rc-
vista Fray Mocho, uma das .melhores das
muitas que ha cm Buenos Aires.

Carlos Correia Luna é literato distin-
ctis-simo, tendo-se especializado no es-
tudo da época colonial no Rio da Prata.

O livro premiado contém cerca dc 400
paginas de grande formato c está illus-
trado com gravuras da época.

Foi escripto em fôrma de novella, aipc-
sar do que não perde de fórnia alguma
o seu aspecto c fundo históricos.

Don Balthazar Arania é um livro .per-
feitamente notável c digno, «ob todos os
títulos, do prêmio que lhe conferiu a Fa-
culdade dc Philosophia c Letras da Uni-
versidade de Buenos Aires.

papel, supplernentar á. verba "exerci,
cios'findos" do actual orçamento.

Situação a corrigir.

O Sr. Jeronymo Monteiro acaba de pôr
cm foco o caso da nomeação de um cs-
crivão para a collectoria federal do Ale-
gre, no Espirito Santo.

A escolha do Sr. ministro da fazenda,
¦por acto de 28 de outubro, recaiu s«>bre
José Rienda Murabida, de qu? ficou pro-
vado, cota documentos, que é cidadão hes-
panhol e já tem soffrido as penas em que
incorrem os defraudadores do fisco, ini-
postas pela mesma collectoria em que vai
servir...

Protestando contra esse facto com a
serenidade e a delicadeza que são nclle
attitudes moraes, declarou o Sr. Jero-
nymo Monteiro que, desde muito tempo,
ouve dizer que a principal preoecupação
do actual governo da Republica vem seir
do moralizar os costumes, pôr ordem na
administração do paiz, expurgando-a,
quanto possivel, dos elementos máos e
dos collaboradorcs que possam prejudicar
o andamento regular dos negócios .publl-
cos.

E, se assim é, accrcsccntou, não se ex-
plica facilmente como pratica o governo
certos actos que tanto se afastam dessa»
normas.

Feitas pelo Sr. Jeronymo Monteiro, taes
affiruiaçõc-s rcsentcin-sc dc subtil e com.
preliensilvel ironia.,
são menos justas.

Não se comprehendc como o Sr. presi-
dente da Republica, que é um homem
bem intencionado, persista em acatar in-
dicações para o provimento de cargos fe-

como traidor á pátria, dominando Crom-
well e Fairfax, qtie ne intitulavam os pro-
tectores da Inglaterra.

A Carlos I de Portugal todos nós sa-
liemos o que lhe acontecera. Tendo exor-
bitado dos poderes qtiè a Constituição lhe
facultava, foi assassinado a tiro, a i de
fevereiro de 1908, no Terreiro do Paço,
em Lisboa, quando regressava de Villa
Viçosa.

Dadas as destntelligcnc.ias entre as va-
ria.s raças (pie compõem' o iniperio austro-
húngaro; as rivalidades -ent.i. os dois
reinos e a premente situação que todo o
império atravessa por causa da grande
guerra, não deixa de ser realmente uin
.pouco fatídico o nome de Carlos I, que
o suecessor de Francisco José deliberou
adoptar. =*S.

Que os ventos lhe sejam propicies e
nova catastrophc, ligada ao nome, não
tenha a historia dc registrar, são os votos
pie sinceramente formulamos a respeito

111 perador Car-

O Sr. ministro dá viação dirigiu ao
director da Estrada'de Ferro Central
do Brasil o seguinte aviso:"A' vista do que expuzestes em offi-
cio n. 2.741, do 24 de outubro pro-
ximo passado, declaro, para vosso co-
nhecimento e fins convenientes, que,
de accordo com o art. 70 da lei nu-
mero 2.841, de 31' dc dezembro de
1913, revigorado no art. S" da lei
n. 2.919, de 31 do dezembro de 1914,
e igual artigo da de n. 3.070 A, de
31 de dezembro de^Olã, os materiaes
destinados ao aba_eeini.ento de água
e rede de esgotos e tlliiminação ele-
ctrlca dos municípios deverão ser
despachados nas estradas' de ferro da'
União pela tarifa mais baixa, me-
diante requerimento dós presidentes
das respectivas câmaras ás directorias
das ditas estradas, acompanhado de
cópia das facturas dos objectos a se-
rem despachados. Neste sentido e
para ser devidamente attendido de-
volvo a essa. directoria o requerimen-
to da. Câmara Municipal de S,. João
d'El-Kei com os documentos a elle
annexos. "
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°PalLMaII~Ftio
•Sexta-fiura — Após uma serie de tar-

des mais ou menos chuvosas, o esplendor
magnífico do céo cheio de luz e a anima-
Ção que tanta luz e tanto azul dão. á ei-
dade, ás avenidas, ás casas dc chá. E'
bom passear. Todos passeiam. Ao menos
parecem passear — com o contentamento
que não se sabe se é da natureza, se é
de cada um...

Alguém que saisse um dia a perguntar
ás pessoas que riem pelas avenidas o seu
estado d'alma — esse alguém poderia ter
immensas surpresas. E para que pergun-
tar? Basta fingir! A vida é uma grande
felicidade quando a lagrima se disfarça
num sorriso.

'Ha alguém que me pergunta.
Já viu você mais linda a cidade?
A cidade sempre nunca esteve tão

linda quando está linda...
Tambem está toda a gente. O caricatu-

rista Nemesio dá-me uma grande lista de
nomes, annotados por elle á passagem.
São as senhorinhas Leitão da Cunha, a
senhorinha Sylvia de Nioac, as gentilissi-
«ias filhas do ministro do Uruguay Ma-
noel Bernardez, a senhorinha Regina
Moura, as senhorinhas Pinto Lima, miss
Hentz, a senhorinha Zanartu Irrazazabal
com seu pai,- o illustre ministro do Chile;
a Sra. Itibcré da Cunha com a sua encan-
tadora filha, a Sra. Rcigantz e a senho-
rinha Vera Barbosa.

E' preciso saudar a poetiza Gilka Ma-
chado, pela publicação da sua admirável
conferência Revelação dos Perfumes. A
notável artista, cujos sentidos parecem
cantar num perennc transbordam- to o
hynino maravilhado da vida, fez um lin-
do trabalho. Xelle é possível ler ainda ai-
gumas poesias esplendidas, entre as quaes
o já celebre soneto Saitdalo:

Quente, òsdrnxnlò, activo. emocional, Intenso,
o suridalo çspirníÃ, o espaço Knnlia, berra/.,
e qu, que sôfrega b sorvo 0111 longos lmuslus, penso
sor elle a eniünação da volúpia da Terra;

Odor que o sangue lnflanunii e que uin ilese.lo
inim .nso

fio priuères senftunes ein nossas nlmas ferra,
quer perfumo o brancòr de um rondiliuido lenço,
quer pori-crra, a cantar, ,-w brénhas, o énno.

a serra.

Quando o aspiro u embriaguez em mim si mu-
nltesía

e. ébrla. do amar transponho a verentlnl floresta,
onde a Luxurln. como uma serpente, assoma.

IIn minores mprclite?, sanKTB .tos; jiggrçHBares,
de Irompas, dc clarins, cometas ? tambores
na "orlo cslmlasilo deste infernal nroinii!

¦Mas continuo a ver passar o Tout Rio:
a Sra. Eugênio de Barros, a Sra. Almeida
Godinho, D. Luzia de Souza Bandeira,
a Sra. Luiz Betim Paes Leme, a Sra. con-
dessa Cândido Mendes, Astréa Palm, a
Sra. Silva Costa, a Sra. Novoa, a Sra. Ra-
chcl Lopes, a Sra. de Ia Fuente, a Sra.
Carrasco, a Sra. Luiz Soares, a Sra. Be-
bé Lima Castro, a Sra. Gina Regis,
as senhorinhas Costa Motta, a Sra. Anto-
nio Azeredo.

Temos ahi o prazer dc saber que é de-
finitivamente na próxima semana o fes-
tival do Patronato de S. João Baptista.
no salão do Jornal — festival que será
realçado por alguns números de canto e
de recitação das Sras. Kcening e Gina
Regis.

São seis e meia c a tarde continua, c
o movimento é cada vez maior na Ave-
nida. .

Ahi uni segredo, á beira dos perfumes
da casa Hennanny — segredo de arte.

Como ?
A grande paixão!
Mas não é tão bonita... '
Esqueces os versos de Barlrina.

Io tu -ventura
nitnque yn ònvidlo, mlis Invldiaru
si uo súnlora quo su Iiei-rnosura
c-slft en lus ojos mfts que eu su cava...

José Antônio José.

dernetas de nivelamento, 40 caderne-
tas para secções transversaes, quatro
clinometros, um thermometro de ma-
xima e mínima, um estojo de desenho,
um nivel de Gurley.reguas, dois trans-
feridores, seis esquadros o uma mesa
de desenho."

Attendendo ao -quo requereu Caro.
Una Maria Francisca Cardoso, viuva
do operário Pau'lo Gomes'Cardoso, o
Sr. ministro' da viação autorizou o
director da Estrada de Ferro Central
do Brasil, a abonar á referida viuva,
desde que se apresente 'devidamente
habilitada, a gratificação addicional
de 10 o|o a que tinha direito o fun-
ccionario Gomes Cardoso.

Registro do iriarcas de fabricas e (le
conrmorcio.

A Liga do Commeicio, lendo dirigido
ao Dr. 'Esmeraldino Bandeira, seu con-
siltor jurídico, um officio pedindo para
se encarregar de ela'* irar um projecto so-
bre o registro dc marcas, recebeu do
mesmo Sr. a seguinte resposta:

"'Eterno; Sr. Antônio Camacho Filho—
Aceito, e desvanecido agradeço, a esco-
lha de nneu nome que a 'benemérita Liga
do Commrcio entendeu fazer para a ela-
boração dc um projecto sobre Marcas de
fabricas e de commercio, em que fossem
attendidas as modificações suggeridas por
illustres comimerciantes c industriaes á
lei em vigor.

iPara que, porém, o meu esforço possa
ter exito, rogo a V. Ex, -que apresente á
benemérita liga o pedido'que faço de con-
vidar os respectivos interessados a leva-
rem ao 6eu conhecimento as indicações
que tiverem a respeito, a*cmettendo-m'as
V. Ex. com a possível brevidade.

Rogo, finalmente, o alto favor de ser
interprete junto á digníssima liga dos
meus sinceros agradecimentos."

O Sr. ministro .da viação, á vista
das informações iprestadas pela in.
snectoria federal -das estradas, não
approvou a 'minuta de contrato de
trafego mutuo entre a- Estrada de
Ferro Central do Brasil ca Leopoldi-
na Railway.

O Sr. ministro da viação devolveu
ao seu collega da fazenda, devida-
me>ite informado, o .processo rélatl-
vo ao aforan.ento de um terreno de
marinho situado na praia da Gávea,
e requerido por "Antônio Rodrigues
Gomes.

Estiveram hontem no Ministério da
Viação os Srs. deputados Antônio ^Calmon, Serapião de Aguiar, Arlindo \
Leone, Lamounler Godofredo, Raiil!'x0

O Sr. ministro da viação expediu
hontem os seguintes avisos:

Ao irovernador do Estado do San-
ta Catharina:"Tendo p--osente os vossos officios
ns. 14», do 21 de setembro ultimo, c

de 3 do corrente mez, e> tele-
Aives e José Augusto e Drs. Julio
Koeler, Luiz Van Erven, Firmo Du>

Mas nem por isso I t-ra- Arrojado Lisboa, Augusto Mon-1 teiro e R. de Araujo Castro.

Os correios de Minas.

A administração dos correios em Mi-
deraes lio Espirito Santo de elementos da I nas Geraes, ao tempo em que estava á
insignificante opposição que ali se for- 

j frente de sua direcçao o Dr. Fc-lippe Sil-
111011 por oceasião da ultima suecessão pre- | viano Brandão, porque houvesse sempre
sidencial. atrazo nos trens da Estrada de Ferro Cen-

Porque estas palavras do Sr. Jeronymo tral do Brasil, acabou com o antigo syste-
Monteiro, são estrictamente verdadeiras

"E' dc notar-se que esta c algumas on-
trás indicações levadas ao governo da
Republica pelos opposicionistas para o pro-
vimento de cargos federaes, têm sido as-
sim infelizes c até desastradas, porque

ma de fazer a distribuição da correspon-
dencia, que chegava a. Btllo Horizonte
ás 9,13 da noite, pelo trem diurno, na
mesma noite, para fazel-a no dia- immc-
dialo.

Acontece que a remessa dos jornaeselles não dispõem de muitas pessoas cm | dc Rio para a capilal mineira c feita jus-condições e capazes. Não se lhes pódc, j tamento pelo trem cm questão, sendo fa-
pois, censurar muito por essa falta. Ape-' cii avai,iar 0 ,pre:uiz0 qlle causa aos lei-
nas e digno de lastima que a politicagem ! t0rcs dos jornaes cariocas se os recebe-
estreia e acanhada tenha avançado tanto I rem no dia ;m,llediato, quando não des-
que chegue a desprezar os elerhcntos hon» perta mais interesse a sue leitura, pelo

O Sr. ministro da fazenda remet-
teu ao Tribunal de Contas, para os
devidos fins, cópia do decreto nume-
ro 12.273, que abre ao seu ministe-
rio o credito de 60:G51.*930, para pa-
gamenta de divida dc exercicios fin-
dos.

Na Prefeitura pagam-se hoje as fo-
lhas de vencimentos referentes ao
mez findo, dos agentes da Prefeitura,
Entreposto de a Diogo, Asylo São
Fiunoisco de Assis e Escola Drama-
tica.

O director de ir.i .rueção publica,
designou hontem a adjunta de 1"
classe Maria José Villarinho de Oli-
veira para reger interinamente a 1"
escola feminina do 10' districto.

para aproveitar de preferencia os incoin- conhecimento exacto dc todas as noticias,
pelentes e incapazes." | publicadas nos jornaes mineiros, cm tele-

Um estrangeiros e já punido por delictos [grammasde defraudações do fisco não pôde, evi-1 Dirigimo-nos, pois, ao Sr. Valle Ju-dentemente, ser um dos seus agentes. | nior> novo auministradoi, 110 sentido de
.Graças a politicagem é que os serviços j ser restabelecido o antigo systema, agora

puWicos federaes estão mais ou menos ! que dcsappareceu a unica razão allegada
desorganizados no Espirito Santo, haven-! para la, mudança; Chegando, como che-
do repartições, como a dos correios, na ! ganlj á hora atualmente os trens da Cen-mao de um espoleta vulgarissimo, como o I traiSr. Philomeno Ribeiro, em que ninguém 

'
mais confia, pois os crimes de violação c
de não entrega da correspondência con-
tinuam a verificar-se.

E o Sr. presidente da Republica, quenesse caso do Espirito Santo, que já vai
longe, tão nobremente e sob os applau-
sos da opinião, soube recuar em tempo,
ha dc ser o primeiro a querer acabar de
uma vez por todas com tão lamentável es-
tado de coisas.

p Adquiriram Immovels:
Dr. Odilon Vieira Gallottl, terrenono Leblon, por 2:'000$; D. SarahIg-uassú Rodrigues Porto, prédio eterre-tifo á rua Figueira n. 13, por15:000$; Augusto Fernandes de Oli-veira, prédios o terrenos k rua Novada Bella Vista ns. 58 e 62, por12:000$; Henmano Medeiros Mello,predir» o terreno á rua João Vicenten- 497, por 1:000$.; Antonia da Cunhae outra terreno á rua Itaquaty s|n,por 150$; Antônio de Souza Botafogo,

StnTiv .ol" n- lM.'Por_uuo$, D. Adelia Aurora de Oliveira,para suas filhas menores Oscarina oAdelia, prédio á rua Visconde de Ni-thcroy n. 66, por 7:000$, e Joaquim

tudo indica que aquelle departamen-
to postal volte ao antigo modo de fazer
a distribuição nocturna dos jornaes cario-
cas, o que consulta os interesses da popu-
lação do grande Estado.

E, por termos recebido constantes e in-
numeras reclamações nesse sentido, é que
nos dirigimos ao actual administrador, na
esperança de vel-as attendidas.

O Sr. ministro da viação approvou
o projecto e orçamento, na impor-
tancia de 30:575$319, para a constru-
cção do açude Nova Granada, no mu-
nicipio de Caridade, 110 Estado do
Ceará.

O Sr. ministro da viação indeferiu
o requerimento de Bento Berillo de
Oliveira pedindo concessão para a
construcção do porto de Ilhêos, no
Estado da Bahia.

—- _ ¦ 

Attondendo ao pedido do seu col-
lega da fazenda, o Sr. ministro da
vinção mandou pôr á disposição da-
quelle ministério os funccionàrios
addidos da inspectoria de portos
Raul Damasio, João Rodrigues Maia,
Genaro de Castro. Antônio Telles
Barreto de Menezes, Arthur Falcão
da Frota e José Dalle Atilado.

gramma de 2 deste mesmo mez, refe
rente á cessão a esse Estado de mate-
rinl nue pertenceu á extineta commis-
são de estudos da Estrada de Ferro
Santa Catharina, tenho a honra de
commuiiicar-vos que, nesta data, au-
torizo a Inspectoria federal dus es-
tradas a ceder, por empréstimo, a esse
Estado o material constante da rela-
ção annexa, exeepção das cadernetas
do nivelamento e secções transversaes,
que serão entregues a titulo de sim-
pies cessão, deixando o pedido de ser
satisfeito ein relação aos outros obje-
ctos, por serem necessários á mesma
inspectoria;

O referido empréstimo é feito sob
condirão de que o material confiado
a esse governo é restituivel dentro de
30 dln.s da respectiva requisição, e o
compromisso, assumido no vosso refe-
rido rifficío de 21.de setembro ulti-
mo. de que serão fornecidos a este
ministério, caso venha delles a. eare-
cer, todos ns levantamentos topogru-
phi.cos. coordenadas e mais trabalhos
executados e os que o forem pela
commissão da carta itinerária do Es-
tado. (Aviso 11. 21.)

Relação do material a que se refere
o aviso 11. 21, desta data: tres trânsitos
de Gurley, tres bússolas prismáticas
(estando uma quebrada), quatrn bar-
raças de lona. seis balisas, duas mi-
ras falantes. 30 cadernetas die nivela-
mento, 40 cadernetas para secções
transversaes, quatro clinometros, um
thermometro de máxima e mínima,
um estojo de desenho, um nível de
Gurley, reguas, dois transferidores,
seis esquadros e uma mesa de de-
senho."

Ao inspector federal das estradas:"Declaro-vos, para os devidos fins,
que, tendo em vista o pedido do go-
vernador do Estado de Santa Catha-
rina, de que tratam os seus officios
ns. 149, de 21 do setembro ultimo, e
1S0, de 3 do corrente mez, e as infor-
mações prestadas em vosso officio
n. 670/S, de 10 deste, autorizo a ces-
são, por empréstimo, ao dito Estado
do material enumerado na relação
junta, exceptuadas as cadernetas de
nivelamento e secções transversaes,
constantes da mesma, as quaes pode-
rão ser entrgues a titulo de simples
cessão. A dita relação confere com a
que veiu annexa ao vosso mencionado-
officio.

O referido empréstimo, além Tia
condição de que o material a ser en-
tregue, nos devidos termos, será resti-
tuido dentro de trinta dias da data da
respectiva requisição, fiea subordina-
do no compromisso, constante dc of-
fieio n. 149, de que o dito Estado for-
necerá a este ministério, caso venha
delles a carecer, todos os levantamen-
tos topographicos, coordenadas e mais
trabalhos já executados e os que o
forem pela commissão da. carta itl-
neraria do Estado. (Aviso n. 228.)

Relação do material a que se refere
o aviso n. 228, desta data:

Tres trânsitos de Gurley, tres bus-
solas prismáticas (sendo uma que-
brada), quatro barracas de lona, seis
btlisaa, duas miras íoluntes, 10 ca-

Grande revista dc luxo illustrnda dó
Ini- o da moda

Por toda a parte do mundo Pictorial
Rewinv é a consultora predilecta dos
lares.

Pictorial Rewietõ é tuna grande revista,
profusamente illustrada, com bcllas pho-
togravuras c magnificos chromos, de
grande formato, que se publica em Nova
York, em diversas línguas, e que, a partir
dc 1 de janeiro do anno 1917, incluirá:

PAGINAS BRASILEIRAS

Mediante um accordo .de Pictorial Re-
wiéiv com

O PAIZ
podemos offerecer aos nossos leitores a
assignatura áririttal de

PlCTOtflBL . _VI_V
pelo preço de 1.3$ (doze números an-
nuaes, um em cada mez), que poderão
ser pagos por trimestres adiantados (á
razão de 3?) na agencia provisória de

PlCTOttlf-IlTt-WltW-
RUA GENERAL CÂMARA N. 78, loja,

mediante a apresentação na mesma agen-
cia do boletim diário que publicaremos
até 31 de dezembro do corrente anno, c
para esse fim colleccionados.

Nó balcão do'

O PAIZ
acharão os interessados exemplares á
mostra de

PI CTO*! ÉU t.WI_W
0**-0^0*-0^0-»^«-0^0-^0-*-0-«^-**<>--_r"

O PAIZ
Boletim pura assignatura da

Revista :

PICTOlíI.YL KEWIIiY.

de Outubro de 1917
v>-*-0-»*0-*0-*O -*O--O-#-O-»-0-*-O--0-»*_k*<_

O Sr. ministro da viação, por acto
de hontem, dispensou o engenheiro
Camillo Monteiro das funeções de au-
xiliar teohnicò das obras de constru-
ccãn da estrada de rodagem de Sobral
a Meruoca.

DE S. PAULO.

O novo alistamento eleitoral— O gabinete de identifi-
¦ cação não poderá fornecer

as carteiras.
Foi publicada hoje, pelo Diário Official,

a lei Herculano de Freitas, determinando
que nas eleições estadoaes e municipaes
só poderão votar os eleitores incluídos no/
alistamento geral, organizado de accorac
com a lei federal n. 2.139, de agosio dc
corrente anno. Numa das suas disposi-
ções, determina a lei alludida a exhibiçao
da carteira de identidade para habilitar
o juiz a deferir ou não os requerimentos
que lhe forem apresentados pelos cida-
dãos que querem exercer o seu direito de
voto. Essa medida, como todas, aliás,
constantes da lei dc agosto, é tão boa que
o nosso Congresso não perdeu tempo em
subscrevel-a. Mas, apesar disso, não po-
dera ella ser aqui executada. Os nosso»
legisladores, ratificando a lei moralizado-
ra, esqueceram-se de que o serviço de iden-
tificação custa dinheiro. Nesta capital,
por exemplo, apenas umas dez mil pes-
soas requererão a sua inclusão no áTsta-
mento, pois a maioria dos eleitores actuaes
é constituída de analphabctos, "phospho.
ros" e de estrangeiros, excluídos por lei.

Para attender a esses dez mil cidadãos
são, porém, necessárias dez mil chapas
photographicas, dez mil folhas de papel
para photographia, dez mil planilhas, etc.,
material esse que attingirá á respeitável
somma de cem contos de réis, mais ou
menos. Além disso o gabinete de ideiiti-
ficação carece de accommodações amplas
e dé augmento de empregados. E' neces-
sario tudo isso, mas não abriram os ne-
cessarios créditos para collocal-o cm con-
dições de attender aos milhares de pedi-
dos de carteiras de identidade. Assim sen-
do, nas próximas eleições terão que vigo-
rar os titulo9 actuaes, o que não é pos-
sivel, pois a nova lei já está em vigor,
ou então, até que se não providencie a
respeito, teremos o numero de' eleitores
reduzido a'mil, se chegar a tanto, e isso
porque, como dissemos, o nosso gabinete
de identificação só com muito esforço
dá conta dos serviços que actualmente lhe
estão affectos e que não são poucos.MARIO.

O Sr. ministro da viação declarou
ao- inspector do obras contra as sec-cas que, em vista de ser necessário,
para a conclusão do açude "Riacho
do Sitio", despender quantia muitosuperior á do contrato, resolveu au-torizaLa a lavrar termo de nova pro-rogação1, por mais seis mezes, a con-tar de 30 de junho-do corrente anno-para que o respectivo contratantetermine as obras do referido açude,

Bobiig-ein de cinema.

Ha dias, uin dos nossos mais illustres
compatriotas, historiador consagrado e di-
plomata aposentado, commentav-a com o
¦seu fino humor, em conversa de amigos,
o ridículo de, nas traduções dos dizeres
que acompanham o desenvolvimento dos
filtra americanos, serem substituídos os

I nomes estrangeiros .por outros .portugue-
I zes.

| E' de facto supinannente grotesco ler-sc
que o cowboy Paulo de Andrade, que cor-
teja a filha do sherif Chrislovão Silva,
tem ciúmes do pastor Cleto de Faria.

Não ignoramos que peccado bem mais
grave é o das extravagâncias gramuiaticaes
das traducções e tambem sabemos que,
muito ocertadamente, as autoridades com-
¦petentes tratam de obviar a taes iprofa-
•nações da nossa língua. ,.,,

Mas a nota cômica apontada pelo infa-
tigável pesquiza'dor das coisas .pátrias, in-
felizmente, escapa á alçada do regula-
mento projectado. ,

Eis porque appcllamos paira os .proprie-
tarios dos cinemas que conservem os no-
mes originaes dos films que exliibirem.

Não se conuprehende uma scena do Far-
West ou a _a.fa.ma dos corretores -de
Wall Street com os nossos nomes. De-
mais, não será para estranhar que, prose-
guindo praxe tão absurda, venham a in-
triga, a bajuilação ou a politica explorar
os lances odiosos ou sym.patliicos proje-
ctados no écran contra ou a favor dc
personalidades brasileiras cm evidencia.

E iponcjue mais vale prevenir do que
remediar, eis mais uma razão que deve
aconselhar as emprezas cinematograpliicas
a .porem termo a uma tal bobagem.

Promoções no exercito
A commissão de promoções, reumi-

da hontem, sob a presidência do ge-
neral Bento Ribeiro, organizou as se-
guintes propostas:

Artilheria— Para a vaga do coronel
Joaquim Balthazar de Abreu Sodré,
reformado a 22 do corrente, por'anti-
guOclade, o coronel graduado Bonita-
cio Gemes da Costa, paira o 9o regi-
mento; para a vaga deste, por a-nti-
guidade, o teneinte-coronel graduado
Clementino Fernandes Guimarães.pa-'
ra o 1" batalhão; ipara a vaga de ma-
jor, resultante desta promoção, o .ma-
jor graduado, por antigüidade, José
da Costa Barbosa, do quadro suppl-e-
mentar; para a vaga de caipitão, re-
su'.tante desta, o capitão graduado
Frederico Siqueira, para a 2" bateria
do 17" grupo; para a vaga de Io te-
nente, resultante desta, o 2" tenente
Argem-iro Barcellos.

A commissão deixou de apresentar
proposta para o preenchimento da
vaga de 2° tenente, por não haver as-
pirantes habilitados com o curso .da
arma.

Infanteria — Com a transferencia
para a 2" classe do 2o tenente Manoel
Francisco de Vasco.cellos e para a
arma de oavallaria dos 200 tenentes
A-lkindar Pires Ferreira, José de Oli-
veira Monteiro, Amilcar Sérgio Vel-
loso Pederneiras e Agenor da Silva
Mello, por decreto de 22 do corrente,
abniram-se cinco vagas deste posto,
que competem aos aspirantes a offi-
ciai Osman Medeiros, Mario Fernan-
des de Alirr__l_, Carlos Vil-laça, ,_eo-
nidas Rocha e Orlaindo de Barros.

Graduações—Foram propostos noa
postos immediatamente superiores os
seguintes officiaes: tenente-coronel
Ftleto Pires Ferreira, major Páuli.no
da Rocha Freitag, capitão Octaviamo
de Souza Gomes e Io tenente Ma-
noel Ribeiro ,de Salles Guimarães.

A commilssão não propozr a gradua-
ção no posto immediato do tenente-
coronel Fileto Pire3 Ferreira, porque
lhe toca essa graduação nai arma de
artilheria, em que está: No entretanto,
lembrou a commissão que, nesta da-
ta, foi de parecer que ao dito official
compete a promoção de coronel para
a airma de infanteria, com antiguii-
dade de 22 de janeiro de 1915, em
Virtude de accórdão do Supremo Tri-
bunal Federal. Esse parecer foi hoje
remettido ao Sr. -ministro da guerra.

O Dr. Alfredo Antônio de Andrade,
professor de Clinica Analytica da Fa-
cul-dadici de iMedicina desta capital, re-
presenteu ao Sr', ministro do interi ,r
contra o acto da Congregação da
mesma faculdade e de seu directo.',
designando para a mesa examinadora
do 3o anno de pharmacia um livre do-: eente .para examinar iparte de sua cn-

i deira, e pediu que fosse o acto annul-
| lado por infringir a letra expressa da
| lei e .ferir os seus direitos.

Temos a vista o BCgunilo fasclcnlu ,le Clínica
Olstetrica (o livro da Matcrniilailc ilo Riu dc
Janeiro), publicado sob a illrncçilo do professor
Dr. Fernando ..ngalliScs, com a collaboraejlo
dc acua u .«tentes. Esse segundo fasc-lculo é
(.«lu uma douta nionograpliia do Illustre dire-
ctor da revista sobre a gravidei normal.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE IMPRENSA

Communlca-nos a directoria da As-
sociação Brasileira de Imprensa:"Na sessão da directoria, hoje reali-
zada, foi lido um officio do associado
Onestes Barbosa, 'repórter, até ha
jpoucos dias ainda, do-jornal "A L/an-
terna", communicando que ipublicára
naquella folha uma informação grave
sobre a policia marítima e que, no dia
seguinte, haviam sido dispensados pu-
bllcamente os s«us serviços, em uma
nota .em que se declarava que a-notii-ia
da Véspera era mentirosa.

A directoria, ao discutir o. caso,
achou que devia tomar conhecimento
delle. No mesmo momento, soube, por
caminho diffenente do officio e -da
.primeira ipuiblicação do vespertino,
que as állegaçõ-es contestadas 24 ha-
ras deipois eram absolutamente ver-
dadeiras. iNada pôde a directoria fa-
zer a .favor do associado que reclama
a assistência da associação. Mas a
directoria cumpre um dever superiir
de lealdade em dar ao associado que
a ella recorreu, o conforto moral do
bom conceito em que tem o Sr. Ores-
tes Barbosa, apesar da segunda no-
ta da ".Lanterna", quç, conhecida a
verdade do caso, não pôde desacredi-
tar nem o homejn nem o .profissional
de imprensa."

Conp] o Internacional de Rf.toría da Amoica
O Sr. Max Fleiuss, secrelarioperpetuo

do Instituto Histórico e Ceographico Bra-
sihiro, recebeu do assistente da secretaria
de Fslado dos Estados Unidos da America
do Norte. Sr. Williams Phillips, uma com-
municação de que aquella secretaria muito
se interessa peta reunião do Congresso In-
ternacion.il de Historia da America, pro-
movido pelo InStittltÒ Histórico, e que
será celebrado no Instituto Histórico cm
7 de setembro de 192c, para commemorar
o centenário da nossa independência po-
litíca.

Aquella secretaria de Estado solicitou
do Ministério do Interior dos Estados Uni-
dos fosse dada a maior publicida** »o a.
sumpto.

1 /
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«aptidões para a cirurgia. ISa gare da Cen-
ral estiveram inmimeros amigos dos dois
distiuclos viajantes, que lhes foram levai
as suas • despedidas:

?I*
Seguia Honteiii no nocturno para São

Paulo o coronel Figueiredo Rocha, que se
destina a Matto Grosso'! onde vai cm com-
missão do 'Ministério da Guerra.

A bordo ,do paquete Aymoré, partiram
hontem para .Montei idéo e escalas, as
seguintes pessoas:

Gastâo Câmara e familia, Mme Fonte.
e Souza, Antônio Tavares do Amaral e

familia, Arminio Prever, José Alves Ri-
UOnCeuOS. beiro, Mme. Sinhá Rondcr e filhos, I.uln

IDcmaro e senhora, Álvaro Tross, l.aurin-
No salão da Associação dos Emprega- do Maurício Mendes, Rocha Pombo Filho

dos no Commercio realiza-se hoje, ás-21 e senhora, i" tenente Meyer iBnssacj, dona
horas, a soiVír-concerto cin homenagem I Francisca Menezes e família, Dr. Octaci-
ao maestro Alberto Nepoinuceno, organi- I lio Guterres, Roque I enteado, Emnia Ama-
zada pelos primeiros prêmios de canto, I ral e irmão.»
violino, piano e violonccllo do Instituto •£•
Nacional dc Musica, sendo executado o | ptí]0 paquete nacional Itapema, segui-
seguinte programma: ram para Florianópolis, o Dr. Arsenio de

i» pane — admiro Braga, poesia, se- ,Magalliãfes> director da succursal do Banco
nhorita Laura Fonseca; saudação, senho- \^0 -Brasil naquella cidade, e sua Exma.
rüa Nadir Baptista;_ _ .. , . | esposa D. Odcttc Nòbrega dc Magalhães.

Enéas Galuão

O ..min:..tro Dr. Enéas dc Ar.roxclkvs
G.tIiüo, que hontem falleceu em Thcrczo-
ipolis. era uma das figuras mais bri-
Thárttçs entre os nossòís jirrisicònsultos.
A Mia carreira do magistrado, as suas- de-
cisõès na jiidicaíiira, a sua acção admi-
nístrativa como chefe de policia que foi
desta capital — denotavam no morto de
hontem uma .personalidade de elite, que
queria saber c sabia querer, de um cs-
pirito luminoso e de uma só vontade, que
sc traçava uma linha rceta .para se oirién-
tar na vi:'.a c delia se não afastava ,pu-
desse o mundo vir abaixo.

Era desta inflexibilidade de caracter,
que se rcsaltava pelo valor intelleclu.il
do ministro, estudioso e culto, que Enéas
llah'f.,0 foi Min dos luminares do Supre-
mo Tribunal Federal, onde a sua palavra
doutrinava eom calma e sentenciava com
convicção, nem se tomando de ardores
na advocacia das causas que apenas lhe
compelia julgar, nem esmorecendo na dis-
tribuição da justiça c no amparo do di-
reilo, quaesquer que fossem os litigantes,
este ou aquelle fosse o impetrante a ba-
ler ás portas da Suprema Corte da nossa

justiça.
lista compenetração da sua missão dc

julgador a adquirira em uma existência
que se iniciara no trato dos problemas
de direito e com elle se findou. Desde
os mais tenros annos Enéas Galvão .mos-
trou um decidido pendor para as letras

jurídicas e pura a carreira judiciaria.
Filho de um dos mais distinetos of-

ficiaes generaes do no.-.so exercito, o íi-
nado marechal Rufino Enéas Galvão, ba-
•rão de Maracajú, o Dr. Enéas Galvão
nasceu .nesta capital, ha 55 annos, que é
essa a idade com que vem de •suecum-bir.

Feitos os seus estudos dc humanidades
com brilho, a elles se seguiram os do citMO
jurídico, no qual se manifestou a sua de-.li-
cação por todos os assumiptçrs .relativos
as seiencias jurídicas c .sociaes, de tal
fôrma que sc 'bacharelou com uma grande
distinecão na turma de que fazia parte.

A attiiacção que no seu eripirito moço
e brilhante os problemas jurídicos deter-
minavam indicava seguramente a orien-
taçâo em que deveria rumar a sua exis-
tendra. E Enéas Galvão dedicou-se á ma-

gistratura. Elle foi órgão do ministério

publico, como promotor dc justiça, na
comarca de Barra Mansa., na então pro-
vincia do' Rio de Janeiro, onde o levara
a unidade do justiça do império. Dc Barra
(Mansa foi o finado dc hontem trariafe-
fido, já como juiz municipal, .para a co-
marca dc Vassouras; naquella mesma pro-
vincia, em homenagem aos altos serviços

prestados como advogado da justiça pu-
blica na comarca em que encetara os pas-
sos na carreira a que se dedicaira.

Foi por esse tempo que se proclamou a
Republica. Enéas Galvão era ainda um
moço, com idéas que não sacrificara e que,
antes, pretendia realizar integralmente. E

quando se reformou, com o advento do
novo .regimen, a magistratura, elle, que
contava trinta annos, mas que já prestara
á Nação as suas melhores energias, foi
nomeado juiz dc casamentos desta capi-
tal, .por preferir a judicatura activa ao

gozo die um ócio com que lhe acenavam
de uma disponibilidade remunerada, como
aconteceu a quantos a .pluralidade da jus-
tiça, cuja organização passou a ser con-
fiada aos Estados, não quizerani ou não

puderam se accommodar com o novo cs-

tado de coisas.
E' principalmente desta época que data

O seu renome como juiz douto, e integro,
valendo-lhe tal reputação o logar de juiz

do extineto Tribunal Civil e Criminal e,
não muito depois, o dc desembargador da
Corte de Appellação do Districto Federal.

Nesse posto, onde :prcstava á obra da
justiça uma collaboração vigilante e offi-
caz, o presidente Campos Salles foi en-
contral-o quando lhe confiou a chefia de

policia desta capital. Em um momento de
agitações, ora surdas, ora fnagorosas, de-
terminadas principalmente pelas medidas
econômicas reclamadas para a irestaura-
ção do credito nacional, o Dr. Enéas
Galvão soube se conduzir de modo a que
sc não houve mister dc recorrer, em todo
o periodo de sua administração policial,
uma vez sequer, á suspensão das garan-
tias constitucionaes. Cabe-lhe, em grande
parte, esta gloria do quatriennio Campos
Salles.

Em iqo2, assumindo o governo da
Republica o conselheiro Rodrigues Alves,
o Dr. Enéas Galvão deixou a direcção do
casarão do Lavradio, onde se achava,
então, localizada a chefatura de policia,
regressando á sua cadeira de ileseiWbar-
gador da Corte de Appellação do Dislri-
cto Federal, onde ;e manteve durante todo
o quatriennio dc governo que então ti-
nha começo e durante o quatriennio se-
guinte.

Foi nos primeiros dias do governo do
marechal Hermes da Fonseca que ao Dr.
Enéas Galvão coube a nomeação para o
logar de. ministro do Supremo Tribunal
Federal. E o acerto dessa nomeação foi
assim geralmente e de tal modo conside-
rado, que, apesar de fermentarem no mo-
mento as mais desordenadas e iucendidas

paixões, foi esse um acto que não mereceu
a mais leve censura dos «pie porfiavam
em encontrar motivos dc ataque a todas
as medidas govcrncnieiitacs.

O que foi Enéas Galvão como ministro
do .Supremo Tribunal Federal, tão rc-
cente é a súá obra, que n-Cis não obriga-
mos a recordal-a. Elia se acha na mento-
ria de quantos contemporâneos acompa-
iiliam a evolução das coisas .brasileiras,
Elle foi, cm synthcse, um magistrado;
elle foi um magistrado de profundo sa-
ber, de peregrino talento e de uma inte-

gridade absoluta.

2" parte — A. Nepoinuceno, Galhofei-
ro; Chopin, Nocturno, op. 27. piano, se-
nhorita Zelia G. Autrau; A. Nepoinuceno,
Dor.sem consolo; ária de Finah, Abul,
canto, Sra. Julieta Correia; A. Nepomu-
ceno, Improviso; Chopin, Nocturno, op.
48, senhorita Branca Bilhar; Goltcrmann,
i° concerto, andanle, allcgro, violonccllo,
senhorita Carmcn A. Braga; Chopin, 1°
scherzo, piano, senhorita Marieta Freitas;
A. Nepoinuceno, Trovas; Scmt-rc, canto,
Sra. Guinar B. Stampa; Moscowscki,
hes vagues, piano, senhorita Jacyra Amo-
rim.

O Caro das Uyaràs, da lavra do home-
nageado, será regido pelo maestro G. Du-
friche.

Conferências.
O Dr. João Cordeiro da Graça realiza

hoje, ás 20 horas, em sessão publica e
extraordinária do Instituto Polytechnico
Brasileiro, uma conferência, que dedica a
mocidade das escolas de Engenharia, de
Direito e Militar do Brasil.

O programam dessa conferência abran-
gera : " Apanhados da legislação ameriça-
na sobre estradas de rodagem. Sua in-
fluencia no mundo social. Um vasto cain-
po de operações para a mocidade brasi-
lejra — As estradas baratas. Por onde de-
vemos começar — Fundação da Liga Na-
cional das Boas Estradas c Canaes do
Brasil. Seus fins — Grandeza futura do
Brasil, entrando-sc na realidade destes
dois factôres principaes do progresso.'.'

A sessão do Instituto Polytechnico é 110
edifício da Escola Polytcchnica, onde o
mesmo instituto tem a sua sede.

*
??o salão da Associação dos Empregados

no Commercio realiza-se amanhã, ás 13 lio-
ras, a conferência do Dr. Antônio Fer-
reira Ribeiro da~ Silva, sobre—A eslhetica.

*
No dia 18 do corrente o Dr. Abdias

Campos realizou na cidade de Patrocínio,
Estado de Minas, uma interessante confe-
rencia sobre —Puericultura.

O distineto medico, que se dedica aos
assumptos nacionaes. estudando com in-
terèsse as nossas coisas, acaba dc fazer
uma excursão pelo Estado de Minas, onde
fez demorados estudos sobre as águas mi-
neraes de Patrocínio

CONTRA O TYPHO?
F

Em sua palestra o Dr. Abdias Campos
isluda a acção das águas, 110 uso mode-
rado e regular, para os doentes dos in-
testinos e dos rins, salientando ainda os
meios dc beneficiar as águas que _ tão
abundantemente existem cm Patrocínio.

Almoços.

*
A bordo do Itapema partiu para 'São

•Paulo, pela manhã, o Sr. Cândido Lobo
Júnior.

Pelo paquete 5. Paulo chegou liontem a
esta capital a Sra. (Salvador dc Mendon-
ça, viuva do saudoso literato e diplomata
Dr. Salvador de Mendonça.

.* 
'

Acha-se nesta capital o Sr. W. E.
Malitz Megroz, professor do Instituto Mo-
demo de Educação e Ensino, .dc Santa
Rita do Sapucahy, cm Minas.

De sua fazenda em Santa Maria Ma-
gdalena, no Estado do Rio, chegou hon-
tem a esta capital o Sr. Armando P. de
Albuquerque iDiniz.

*
Partiu hontem, a bordo do Ayinorô,

para o Paraná, onde vai exercer o cargo
de promotor publico, o Dr. Rocha Pombo
Filho.

_ Regressou da Itália o distineto pinloi
riograndense Augusto dc Freitas, que em
breve seguirá para o Rio Grande do Sul.

Hospedaram-se liontem nn Pensão Hercules
os Sra. Osmnr Heml e família, capitão Carlos
Fonseca, Francisco Cardoso, Joaquim Cardoso,
Joaquim Luiz Breves, Flloraeno Itizzo, Dr.
Benjamin Moraes, coronel Atlolpho MagnlhSos;
JosG Mano Gonililca, João Medeiros Sllvn,
Agnelo GlolnlD a Dr.Octavlo Itamlro e senhora.

*
Hospnlnrnm-so liontem nn Pcnsüo Nogueira

os Srs. coronel Pedro Francisco Pinheiro, cr-
pltJo Manoel José Moreira, Josft Aires da Sil-
va, Carlos Silveira, Hugo Baterei, Lnuriudo
Mendes, Dr. Octaclllo Salles, Joaquim Pinto
nungrlno, Marcollno Ramos, Antônio Simões
Júnior, Francisco «inuiirelro Fiílio, Eduardo
Gonçalves, Antônio Rodrigues do Itochn, Ma-
noel Pereira, Joio GonçnlveK dn Feneça, Tlic-
mlstoeles Bailei e Humberto Luiz.

*
No Hotel Globo bospsdjtrnm-sc hontem os

Srs. Dr. Edgard dn Nascimento, Mnlnchins
Guerra, Olympln Coutinho, Tliebas Vieira For-
raz, lt. Leopoldo I'. SuralVin. Aguinuldo Gui-
ninriles, Dr. Joilo da Cunha Lima, Joio Sa-
muel, J0S0 Hortor Dcvoldo, ,Tos6 Caetano dc
Oliveira Nej-o, Diocles Fontes, Álvaro Martins,
Manoel JosO da Cruz, Kuzeblo Saraiva. Joilo
Medeiros, iihurmaceutlco Álvaro Rodrigues Mn-
dclrtl, Josft Adriano, Senna Mudureira, Dr. Ju-
Ho Sniunsc, Alfredo S. Paninhos, pliarínuecu-
tico Américo Seottl, Joaquim Alves Branco, A.
Gomes Pereira o José Barroso.

Os noivos são, respectivamente, filhos
do Sr. e da 'Sra. Edwiri Hirnè e do Sr.
deputado c da Sra. Luiz Bartholomeu dé
Souza e Silva.

*
Realizou-se aniie-liontem o enlace mata-

monial da senhorita OiiTiiien Gonzalez,
filha do nosso collega de imprensa, cor-
respondieiite de vários órgãos de Buenos
Airos, Sr. Fernando Gonzalez, com o br.
Juan Alves Suarez.

Effecltiou-sc honíicm o enlace iiiatruno-
nial da senhorita Marlha Martins com o.
nosso collega de imprensa Olympio
Mello.

mo Torres, procurador das fettfls dn fazenda:
Dr. Octavlo Ascoll o senlmr.-i, Edgard Moililón-
SH, Illiy Castro, Oscar Mula forte, litixlllar 1!"
gabinete dò secretario geral d" Estado do Rio,
e deputado Noel Baptlstn;

I nn publica, ft

•Serão inlilimadiis hoje 110 cemitério de Silo
Francisco Xavier a iuiioècub M.vu-tI.i... ri!!>'
dé Achilles Meirelles, saindo o' ciilerrn, fis D
hórás, da rua L'ai'iU:sii Marinho s|r
iliiida Peixoto de oliveira, saindo i
10 lioras, ilu rua D. Anna -Nery II

o. 1).
ntiillilc, fis

Missas.

Contratou casamento com a senliorita
Nair Fiúza Lima, filha do major José
iC. Firiza Lima, o Sr. Er.nani Abreu Men-
des, .empregado no .commercio.

*V
Efíectuoü-se ante-bontem, na 2' preto-

ria, o enlace matrimonial da senliorita
Maria Magdalctia, filha da Sra. D. Alhi-
na Teixeira B.raga, com o St. Silvino
•Dioujisio és Azevedo, Ao coiiuncrcio des-
ta Capital.

Foi testemunha, por parte da noiva, o
Sr. Jayme Ferreira.

Na residência do capitalista José Pe-
reira Cotta Júnior, ás 13 'horas, realiza-
se lhoje o casantento dc sua filha senhori-
ta Guiomar Pereira Coita, com o Sr. Au-
gusto Soares Dias, empregado na casa
Nova America.

A ceremonia religiosa terá logar as 15
ihora®, na matriz da Gloria.

•Sierão padrinhos da noiva os seus pro-
genitores c do noivo o Sr. Adriano Vieira
Silva e Di LeopoMina Soares Silva.

*
No juízo da 3" pretoria eivei (fregue-

zia de Sant'Anna), correm editaes de ca-
samento «le Ângelo Anpolillo com D. Ma-
r.ia Bàviéri; Rodrigo d'a Costa Neves com
Balbina 'Rosa Gonçalves.

Enfermos.
Acha-se om franca convalescença, já

se tendo recolhido á sua residência, a
Sra. Souza Bandeira, esposa do iDr. A.
H. de 'Souza .Bandeira, que ha pouco
tempo na casa dc saude Erras se sujeitou
a melindrosa intervenção cirúrgica, tendo
sido operada pelo Dr. Queiroz Barros,
auxiliado pelos Drs. Jorge Gouveia, Jorge
SanfAnna e Waldemar .Schillor.

Faiieamentos.

Realiza-se hoje, ás 12 intras, a bordo
do paquete Jaccguay, um almoço que os
officiaes do Lloyd Brasileiro offercccm
aos seus instrttctorcs militares.

A commissão organizadora dessa home-
nagem é composta dós seguintes officiaes:
Mario Caldas, Antônio Faria e Ricardino
Prado.

O embarque dos convidados c represen-
tantes da imprensa terá logar ás 11 horas,
no cáes do Lloyd Brasileiro, á- praça Ser-
vulo Dourado.

Banquetes.
Companheiros de trabalho do Dr. Syl-

vio Romcro, querendo testemunhar o seu
regosijo pelo recente acto do governo que
galardoou os relevantes serviços dedicada-
mente prestados pelo illustre moço no Mi-
nisterio das Relações Exteriores, resolve-
ram offcreccr-lhc um banquete, que se
realizará na próxima quarta-feira.

Querendo dar a esse banquete uma si-
gnificação especial de amisade e colleguis-
mo, os seus promotores restringiram o
numero das pessoas que ncllc tomarão
parte exclusivamente aos funecionarios da
secretaria do exterior e aos do corpo di-
plomatico c consular que ,sc acham pre-
sentemerite no Rio de Janeiro, sendo, por
isso, forçados a não aceitar diversas adlic-
soes de pessoas estranhas aos quadros do
Itamaraty, que, sabedoras da homenagem
projcclada, tinham manifestado o desejo
dc a ella se associar.

W

é a chegada das novida-
cies e obras de arte, ex-
postas na Joalheria Ada-
mo. Única casa que offe-
rece as maiores vanta-

gens nos preços
90, OUVIDOR

Homenagens.

O Dr. Enéas Galvão, que falleceu hon-
tem, ás 14 horas, no hotel llygino, em
Therezopolis, ali se achava, ha já 18 dia..;,
tendo ido procurar no clima ameno da-
quellas confortáveis serranias a medicina
reclamada por padccimenlos hepaticos,
pelos quaes foi vietimado, sob a assisten-
cia do illustre medico que é o professor
Austregcsilo.

O illustre ministro do .Supremo Tribu-
nal Federal, que era casado, deixa viuva
c cinco filhos — « Ex.ma. Sra. D. Lydia
do Valle Galvão, os estudantes Pa-ulo c
Enéas e tres raparigas — Luiza, Evange-
lina c Lysia •— aos «piaes lega um nome
digno do maior culto c uma pobreza liou-
rada,

As manifestações de pesar pela morte
do digno magistrado não serão limitadas
aos círculos judiciários, pois «me o Dr.
Enéas Galvão, que deixa vários trabalhos,
publicados uns e outros inéditos, era mcm-
bro do Instituto Histórico c Geographico
e pertencia a outras sociedades dc scien-
cias.

O feretro do illustre morto descerá hoje
de Therezopolis, devendo diegar a .esta
capital ás 10 horas, sendo transportado
pira a casa dc 6iia .residência, á rua Fi-
gueiredo 'Magalhães n. 3, em Copacabana,
de onde sairá o entcrraiueiilo, ás 17 horas,
para o cemitério dc S, João Baptista,

Na escola Medeiros c Albuquerque ser.i
inaugurado, no dia 28 do corrente, o re-
trato de seu patrono, offerecido aquelle cs-
tabelecinu-nto de ensino pelos funeciona-
rios da directoria de instrucção da Pre-
feitura.

Os advogados de Bello Horizonte pro-
movem para o dia 2S do corrente uma ho-
menagem ao senador Levindo Ferreira
Lopes, vice-presidente do Estado de Mi-
nas, festejando o quinquagesimo annivcr-
iario de sua formatura em direito.

Para tratar da homenagem a ser presta-
da ao venerando e acatado jurisconsult.i
foi constituída" a seguinte commissão:
Drs, Mendes Pinientel, director da Facul-
ladc de Direito: Estevão Pinto e José

Annweisatios.
Passa hoje o anniversario do Dr. Her-

culano de Freitas, director da Faculdade
de Direito dc S. Paulo.

Professor conceituado, político dc pre-
stigio, deputado c senador' á Assemblêa
paulista, ministro da justiça no governo
Hermes, o Dr. Hcrculano de Freitas re-
ciberá hoje, por certo, de seus amigos e
admiradores, segunnças de alta estima e
justa consideração.

Faz annos hoje o Dr. André de Faria
Pereira, 1° promotor publico adjunto.

*
Faz annos hoje o Dr. Oscar Varady.

Passa hoje o annivcrsario natalicio do
general Domingos Ramos.

Faz annos hoje o bacharelando Milton
Barcellos.

* .
Faz annos hoje o menino Eduardo, fi-

lho do capitão João de Wilton Morgado,
funecionario da Estrada dc Ferro Central
do Brasil c D. Marieta Nunes Morgado.•!•

Faz annos hoje a interessante menina

Na cidade de Lcopoldina, Estado do
Minas, falleceu hontem, com 65 annos dc
idade, o Sr. Joaquim Cândido Ribeiro, um
dos mais adiantados fazendeiros da zona
da Malta.

O distineto finado era casado com a
Exma. Sra. D. Maria Esmcnc de Andra-
de Ribeiro e deixa, além da viuva, dois
filhos, o Sr. Antônio de Andrade Ribei-
ro, fazendeiro c industrial em Lcopoldina,
e a Erlnia. Sra. D. Helena Ribeiro Jun-
queira, esposa do illustre deputado fe-
deral Ribeiro Junqueira.

O extineto, na sua mocidade, foi nego-
ciante nesta praça, onde deixou as mais
honrosas tradições pelas suas apreciadas
«piai idades.

*
Falleceu hontem, ás 14 'I2 horas, em

sua residência,-á rua Santa Alexandrina
n. 151, o Sr. Rodrigo Vcnaiicio da Ro-
cha Vianna, antigo negociante nesta praça,
ha muitos annos estabelecido á rua do
O-.ividor.

O seu enterro realiza-se hoje, ás 15 ho-
ras, saindo da casa acima indicada para
o cemitério da Veneravel Ordem Terceira
dc S. Francisco da Penitencia.

Em Fortaleza, Estado do Ceará, falleceu
o coronel Apapito Jorge Santos, deputado
estadoal e federal em varias legislaturas
e membro da commissão executiva do par-
tido conservador.

O fallecido, momentos antes dc expi-
rar, mandou chamar o arcebispo metropo-
litano, recebendo a extrema uneção. A
i.iorte do coronel Santos foi aqui muito
sentida, tendo o seu enterro extraórdina-
ria concurrencia.

*
Em Juiz de Fóia falleceu no dia 22,

pela madrugada, o Sr. José de Carvalho
Bastos, antigo funecionario da Imprensa
Nacional. CÍ extineto, que aqui contava
\asto circulo de relações, era filho do ca-
pilão Antônio de Carvalho Bastos, inspe-
ctor dcvi-hiculos daquella cidade mineira.

Morrendo cm plena mocidade, pois con-
tava apenas 24 aunos de idade, tinha gran-
dc illuslração e havia escripto cm vários
jornaes.

Sepultou-se hontem. as 17 horas, no cc-
miterio de S. João Baptista, o innocentc
Edgar, filho do conhecido facultativo Dr.
Edgar Abrantes e neto dos Srs. desem-
bargador Castro Rabcllo e coronel Alfredo
José Abrantes, director do Laboratocio
Militar.

Sobre o pequeno ataude viam-se muitas
flores naturaes.

\'o altiir-nidr da mal ris de S. Jôs? foi líòntera
cchhrtida pelo respectivo vIÉarlp. ediieSoMIW-
dU-tu Marinho ile Oliveira, qúo n Isso mo pre I «1
qtóeiiuWsiuuoiité; missa do 7" dia por alm.i dc
D. I.'.'.-.eailla de Andrade, niill do nosso coljega
dò 'Imprensa Sr. Ariiios Plineilfel, ufriehl da
secretaria du vlai;iio. e sogra do Sr. .I.uiz Auto-
nio da Cunha .lunlor, snii-p.KlcIttl ilo rejlstro
dc títulos e documentos.

Xunierósn coucurroncla assistiu tio neto, ri
cclii-uitii .1 família onluetnda ns çôiiilgüneliiá da
seguiu tes ue^ons:

DD. Alzira Vieira d'Angelo. Aeellmi Santos
Chiapuo; Antonlóttn Tavares, Itosltii Freire, Jo-
scpiiíun Pores Machado, Olivín Foiivoeà de l.yrn
c Oliveira, OhrlslTiia Massart, CarmclUi Tiiilmu
Guimarães, Amélia Pri.ilon do Carvalho, viuva
Vital dc Oliveira. Klvirn Toseauo, MatUlldo Ba-
inos Xavier Pinheiro, llelflno Teixeira, Augusta
Massart dn Itosn. Tu tia Scrafinl, Anialla No-
raes, viuvo Alvares Vlanna, Anita Dias, viu-
th general Saturnino Cardoso, Isnhcl O. Cunha,
olaria Snyilo Lõunto, T-eniiolilInn rerreirn. Leo-
nla Teixeira dn Sllvii, Yole Biirltnl, Clntilile
Costn, Celestina Casado T.lma, senhoritas Vital
de Oliveira. Zuhiiira de Mapalliães, Carólliin
(jàstágno, Andalglsu Costa. Argçntlijn Costa,
Oudina Esfíclla, Iilalina Machado; Crmen Ca-
sado Lima. e os Srs. Dr. Álvaro dò Teffé, Pr.
Ijoandro Cosia, Josf Crlrtpi11ln.no VnWelaro, An-
tonio Josô Alves Júnior, Dr. Pedro 1'ei'inim-
huen, Avellji.i Teixeira dos Santos, .Toilo José
do Nascimento, Rogério Gerin Flores o senho-
rn, Julio 1'lmenla da Silra Pinto, Antônio
l'lmcnt.1, Iloraeio A. Tinto, Josí Ferreira de
Araújo, Adalberto Pinto Martins, Manoel fio-
mos da Silva Chaves, Carlos Tavares; Jorge Fran-
cisco da Silva, Francisco Teixeira (lll Cunha,
Dr. Cleero Freire, Henrique 1'eres Marjiadn, Haul
Amaral Alhadas o família, Pedro Fonseca, An-
tonio Lourcnco Pacheco, Dr. Antônio Oerin, Cor-
los Lassiinee, A. Mri.i de Siqueira, J. T. de
Mello Jnnlor, Carlos | I.yrao Oliveira. Arthur
Leal Xabueo de Aranj.., Josô'Teixeira Novaes
o fámlllii, Josí Dias Ferraz da Luz, Selinstiao
de Souza, HlliWirando do Carvalho, Nlcolao
Giilunirnes, João Carlos Mnratorl, Carlos Ilayns-
fonl, Silva Mula, Fernandes dn Abreu, Jullo
Muuru, coronel Cândido'Martins, Antônio Jlnr-
tlus, Francisco Valllin.Alv.iro Slalnes Castro,, oa-
pltüo V, P. «l.i Silveira, Arthur Pithagorns, Hy-
tino de Ai ujo, J. Luiz Aneal •: funilüa. .ll.a-
qiilni Teixeira, Fernando Silveira da Itosa, co-
ron.el Jo5o dc Snuza I.aiirlndo, Helvécio Llmoei-
ru, Oswaldo Xuvnes, pnr si e pela dlrcotorla do
Club Gyiunasllco Portuguez; Antônio Palliarcs
Vianna, Dr. J. da Silveira Serpa. Antônio S.
Serpa, Auaiisto Castro, Octavio Cunha, JosC
Ricardo de Moura, cdronel Bernardo do 011-
velrn. liubens Tavares, Octnvlano Aiitpisto dn
Figueiredo', Carlos Farias da Cosia, A. Silvei-
rn Sampaio, njugcn.lo Hanaol, Pr. Joilo lluntls-
In da Silva Pereiro, Joilo dos Santos Heis. Ar-
thnr de Araújo Braga, Clarins iVAngelOj tllys-
ses Casado Lima. Dr. Ulysses Casado Lima Ju-
ulor, Luiz Vlrlnto dn Fonseca Calviío. José do
Souza Filho, Manoel João da Silva. César Po-
reira Soares, Amadeu de Iloniirepain.' Kohnn,
Luiz de Andrade, Álvaro de Caslr.), José iilvar
c .luilo Qulinitrilos, do Jornal ãa tinta!!,

O Sr. Arinos Pinientel recebeu tninbem car-
tOcs de i>ô8aniGS ün Sra. Scíusíii I/inriiil". t-s-
piicii) íi filhos '• 'I>is Srs. I)rs. -Muii.-tirvo Klllio
c Jfello llocha,' Mario Pennaforto o líolierlu Ma-
rio.

niesinn hnrn, os que deixaram dt
fa'«:t?r esti» iirovn.

Hoje eliccrrnm-se, ImproroBavelnierite, fts 18
üor.i!:, as ihscriiiçõiíií,

a.«•
X11 Esòula Xnclonnl de licllits Artes realiza-

so lioje, a-. t:t horas, :i prova ôscrjptã da ca-
deira dc história natural, pli.vsicn o chimica,
seúdo, clÍam.i«lo3 toUoa os cândidatòa tuscrlptòç.

O resultado do exame ilç desenho seoinctrlco
foi n seguinte: Paulo Teixeira Leite de Vas-
ccilcollos; .l.i.-d Cnstelln lSruuei), Luiz Moita de
Àltnnda ü Itobeutn tia On\z Ulbolvo, plenameii-
te, tirúo ollo; Ccsar Aiigiisto Calando, Anto-
1111 Botelho dc Freitas e Adulgiza do Amaral,
nlèü:unonle, %?&$ soto; Ilaul Pinto Ourdoso,
NÓstor ileiielieio l.npes dn Araújo, Evaristo Ju-
llnilo d" Sã e Sylvio ilu Flgiiclredo, pleiiamen-
te, üiiln seis.

^ hojo ns iii^criiiçrii}:

Xa Kscoln Drainnllcn Miiulclpai, hojo, fts 18
lioras, sento chamados .1 ojiimes os alnmnbs do
2» anuo.

Xa Kscoln Livro de Odontologia encerram-se
os pr,ra »!-^ exames tia Ia ípooa.

Goueliilu auto-lioiilein " cui-su dn Faculdade
do Medicina do ltio de Janeiro o Dr. Alipio
Gonoulvrs dos Santos,

No Collegio Pedro 11 achàra-so abertas, to-
dos os dias utels, das 10 fts 15 horas, na se-
cretaria (edifício do externato), atft 110 do cor-
rente, ns inscrlpções paru os exames do curso
gyiuunslal.

DcficiiKOiallS
CAsr-.yii.VHA!

fígado bebeudo

FALLENCIA
A requerimento ilo credor Josí Llno

Alves, o juiz da 2" vara eivei decre-
tou a fallèriola de Manoel Fernandes,
negociante do seccos e molhados a
estrada da Penha n. 594;

Foi marcada paru o dia 21 de de-
zemhro próximo futuro a assemblêa
de credores.

A niclhor/lcerveja
GUEZA,

é a POI1TD-

Na matriz do Ralitjslsmò Sücramcutõ serão re-
zoilns liiije, fts 11 1|2. duas missas nor ahiin de
P. l'Mwiges de Lima Peixoto, sogra il 1 énge-
nheiro Jofio Lira.

•!•
Scrilp Milebrmlns hoje a^ ^(Tnlnic^ m!si;iis:
Cyiírlnno Carvàltio de Oliveira. Cs II 1|2 ho-

riis, na matriz, d" lra.lâ, o. ás !) 1 \2. mi ilo
Kacranifiito: D. líd^lges do Litn;t IVin:;l<i. fa
f) I|2 horas, na matriz do SS. Saerimenlo;
Henrique li. B. Sotzed-llo, ti» li liurns, n:i I^re^
Ju do Carmo; Procoplo Josó Leite, fts S 1J2 ho-
ras. na matriz de SanfAnna; D. Clara de
Parvos Souza e Mello, fts S 1 |l! lioras, nn mn-
triz de Inhaúma; 1). Jiistliin 1'lnto K^nrira, ãs
l) lioras, na Igreja do S. .loão, ú. rua Bella, em
S. Chrislovão; D. Gracliidü da Motin Marlz, fts
9 1|2 horas, nn matriz de S. José; «irerês An-
tonlp Kljjucireilo de Souza, ás VI horas, iiíi ina-
triz d1.' Santo Antônio dos Pobres; D. Anua
Jleins de Gouveia, fts O \\2 liorus. na lu-reja
de Xossa Senhora do Parlo; Alfredo. JoíC' do
Couto, fis 9 horas, na igreja do Espirito Santo,
lio üsloeio de Sft; Clnudlno de Oliveira, fts O
horas, na igreja do largo da Lapa: Francisco
da Silva Campas, fts 9 horas, aio Soulnnrio do
Maria, fi run Cardoso, ao lieyer; Dlogciics de
Hiirrún, fis 1» \\'i horas, na Igreja de S. Frun-
elsco de Paula; Dr. joilo Carlos de Maüiiíliiloá
«! iin-s. fts 9 1|2 horas, nn mesma igreja; Luiz
Magfíesírij Corltubiiba, fis O huras, nu luediiia Igre-
ja; eugenlielro Guilherme Peçanha de Oliveira,
s 9 horns, na mesma igreja; eoiiiinoiulailor Luiz
Manoel Monteiro, fts 9 l|2 h.irns, na inatrlsi
da Gloria, o eonegy Jasft Alfredo de Araújo,
fis S 1|2 horae, n.i matriz de São João lia-
ptlsta. *

POLÍTICA 008 ESTADOS
BAHIA

.S. í3AlArADOR, 24 (A.) ¦— E' es-
ita a ohaipá da renovagão do tergo no
Senado e na Câmara estadoal, hoje
publicada pelo órgão olücia'1 do- par-
tido dominante: lü .districto, Carlos
Pinto, .loilo Pimenta, João Argollo,
Pedro ("osta e Xaxier Marques: 2o
districto., Ângelo Dourado, Gesar Ca-
bral, Euzebio Cardoso, Ramiro V.
Poas o Baptista Marques; 3", Gilono
Amado, .loão Ramos, Alves (reira,
Mancos Chastinet o Pedro Ramos; Io,
Alfredo Rocha, Fiel Portos, Pamphilo
de Carvalho, Theotonlo Martins e VI-
lobaLdo Campos; 5", Braullo Rima,
Cândido V. Boas, Ccsar Sá, Joce Ba-
silo e Raphael «pinola, e 6", .Terony-
ino .SivJré, Correia Lacerda, Armando
Fragoso, Carlos Sòabra c Pacnhoco de
Oliveira.

O terço do Senado <• o seguinte:
Lauro V. Boas, Abrahão Cuhim,
Queiroz, Monteiro, Pereira Moacyr,
Eduardo Vclloso o Sotero de Mene.
zes.

O candidato Archimédes Pesspa fi-
gúràvá ria chapo, do 6" illstricto. Ps-
te, para evitar difficuklades aos fcus
amigos, cedeu o logár ao Sr. Correia
Lacerda, pleiteando extra-chapu com
o apoio 'dò partido. O seu jircaèdl-
íiíenló causou optima impressão aos
seu» correligionários.

•Assegura-se iiuo o Ssc Landulphp
Caribt', que pleitear.1 a vaga do Se-
nado e ficou em opposição, contará
com certeza com a sua entrada, visto
o prestigio e sympathia (jue goza en-
tre os pares daquella casa do Con-
gresso.

O Dr. Antônio Moniz, governador
do Estado, foi muito felicitado por
motivo do resultado 'da organizarão
da chapa.

O Dr. ,1. J. Seabra Insistiu para a
retirada Ao nome :1o seu filho Carlos
Seabra da chapa, mantendo toda a
executiva, a deliberação anterior.

A 1IAXSEATICA. Que deliuiali

Pedro Driiinniond, lentes do mesmo esta- .-,.,, , rn i c i>. i i ,
belccimento; desémbarjador Olavo An- uMana de Lourdes, filha do Sr. Paulo Lo-

testas.
Em beneficio do Asylo do Bom Pastor,

a benemérita instituição tão sympatliica

quanto uül. rcaliza-se boje, ;'is 21 lioras,
um grande festival, organizado pela can-
tora Sra. Ayres de Souza.

O progrannna deste festival é o se-

guinte:
1» .parte — "Um favor a Procopáo",

eomedia cm um acto, por distinetos ar-
tistas; 2" parte — Concerto:: I) Listz,
Rhapsonia, piano, por Mlle. Mathilde de
Andrade; II) Mascagni, " Cavallena 'Rus-
ticana" (romanza c scena «le Santuza),
Mme Ayres'de Souza; III) Nubay, "Sce-

na d'e Ia Csartí". n. 2, violino, Frederico
de Almeida: IV) a, "Monólogo de Ge-
lard"; li, Verdi, "Un Bailo in Maschc-
ra ", «cena e ária, barytono ca.pitão-tcnen-
te Enéas Ritmos; V) Listz, "Rliapsodia

feungara", piano, Octaváano Gonçalves;
VI) Gotuioud, "La Reine de Sabá", so-
prano, Mme. Ayres de Souza. 3" parte —
Assalto de armas: assalto dc floreje en-
tre os primeiros tenentes A. Padilha e
Dioitcncs Santos; assalto dc sabre, entre
o Sr. Luiz Affoiico c o tenente Torcino

Isidoro; assalto fle espada de combate,
entre o 1° tenente Jacob Nogueira e A.
Padilha; assalto de baioneta, entre o ca-
pitão-tenente Plínio Rocha e Josué Pi-
mentel; assalto dc esgrima, -por arma tur-
ma do tiro n. 7'; .assalto «ie sabre entre o
capitão-tenente Pünio Roeha e o tenente
Alberto Santos.

Amanhã, ao meio dia, terá inicio a ha-
.bitual festa do lemcerramento «lo anno
leotWo do collegio Santa Isabel, de Pe-
tropolis, «pie obedecerá ao seguinte pro-
granima;

,• parte _ Distribuição de diplomas
ás nova» professoras, «Jue terão por pa-
ranympho 0 br. Luiz de Novaes.

21 parte — 'Distribuição de prêmios c
coroas de honra ás aiuminas que mais se
distinguiram durante o anno e, fmalmen-
te, a parte dramática, literária e mu-
sica].

drade, da Relação do Estado; Coelho Jü
nior, juiz seccional: Pedro Gonçalves Cha-
ves, juiz municipal; Elavio Santos, depu-
tado; Alberto Alvares e Abilio Machado,
advogados.

Manifestações.
Amigos e admiradores do Dr. Lustosa

de Aragão lhe offercccrão brevemente um
anel de gráo, .precedendo á entrega desse
miniio uma sessão eolêmne.

A comniissão promotora composta dos
Srs. Dr. Benedicto Cosia Netto è acade-
micos Antônio ülegario da Costa e Lou-
renço Mcga, tstá empregando todos os
esforços para que a festa tenha o máximo
.esplendor.

Primeira communhão.
Eslá .marcada p.ira amanhã, ás S horas,

na matriz de S. João Baptista da Lagoa,
a ceremonia da primeira communhão de
uma turma de alumnas do externato Re-
zende, dirigido pela Sra. D. Marieta Re-
zende.

Veranistas.
Subiram para Petropolis, onde vão pas-

sar o verão os deputados Álvaro de Car-
valho e Leopoldo Teixeira Leite e o Dr.
Aguiar Moreira.

Viajantes,

Recepções.
ü Dr. Luiz Guimarães (filho) e sua

F.xnia «sposa receberão amanhã as pes-
soas dc suas rclaçõc* Ais, 1; ia w horas.

pes, zeloso .funecionario da secretaria da
Câmara dos Deputados e D. Marieta de
Paula Lopes.

Festejando o seu anniversario natalicio
o Sr. Francisco Silva, chefe do trafego
da Empreza Brasileira de Navegação,
abriu os seus salões, offerecendo ás pes-
soas de suas relações uma festa.

*
Faz annos hoje a galante menina Ma-

ria do Carmo, filha do Sr. Mario da Cruz
Sccco c de D. Eugenia Tranqueira da
Cruz Secco.

Faz annos hoje o capitão Joaquim Mi-
randa, inspector da policia marítima.

4
Faz annos hoje o tenente Raul Ozorio,

empregado no commercio desta praça.
4*

Passa hoje o anniversario natalicio da
Exma. Sra. D. Amélia de Andrade Duar-
te, esposa do Sr. Hcrnieto Duarte, fun-
ccionario da Câmara dos Deputados. _

A annivcrsariantc. que é muito estima-
da pelos seus dotes dc espirito e coração,
receberá por este motivo muitas felicita-
ções das pessoas dc sua amisade.

O professor Charles V. Armstrong, faz
annos hojei t

Passa hoje o anniveisario natalicio do
acadêmico dc direito Jayme Affonso da
Silva.

Em sua residência, á rua D. Anna Nery
n. 436, estação do Rocha, falleceu hontem,
pela manhã, a Sra. D. Anna Ferreira,
mr.i do negociante desta praça Sr. Er-
nesto Ferreira.

As ecremonias «lo enterro rcalizam-so
hoje. ás i(i horas, saindo o cortejo fúnebre
da casa acima referida para o cemitério
de S. Francisco Xavier, onde terá logar
o sepultamento.

Em Uberaba falleceu o coronel Octa-
viano Goulart, director da filial naquella
cidade do Banco de Credito Real de Mi-
nas Geraes.

Entenos.

Pelas escolas.

Parte hoje para Juiz de Fóra, onde vai
fixar residência, o Dr. Honorio Bicalho,
advogado no nosso foro c que vai ali cx-
ercer sua profissão.

*
Seguiu hontem para Bello Horizonte,

onde vai clinicar, o Dr. Samuc! Maga-
Ihães, que com raro brilho acaba dc fazei
o seu tirocinio medico na nossa Faculdade
dc Medicina. Seguiu na sua companhia o
seu irmão Columbino, quintannista da mes-
ma faculdade, inie tem revelado notáveis

Casamentos.
Contrataram casamento as senhoritas

Risoôeta e Beatriz Passos Cardoso,
filhas do Dr. Augusto Passos Cardoso,
consultor technieo do Ministério da
Viação c dc D. Deolinda Passos Cardoso;
a senhorita Risolcla com o Sr. Qaud
Harper Hime e a senhorita Beatriz com

Sepultou-se liontem, fis 10 lioras, no eemllc-
rio de S. João Baptista, o Dr. Ernesto fer-
reira Martins. A enio acto compareceram as
seguintes pessoas:

Dr. Cândido Martins c familia, Dr. Manoel
Martins c familia; Eloy Martins, Dr. Joüo
Guimarães, Alcides Martins, Mine. Rachel Bes-
sa Flllia, Mlle. Alelna Martins rtlbeiro, Gll
Falcão, por Pi o pelo Dr. Constancio Monuo-
rnt; Joreo Esteves, por si c por I.uiz Baptista
Coelho; Álvaro Franco, por ai c pelo Dr. Sou-
za Dias; viuva Francisco Vcnancio, Mlle. Ma-
ria Vcnancio, Santos Abreu Filho, por si e
por sua mãi; Francisco Vcnancio Filho, An-
tonio Reis o familia, deputado Azevedo e Cas-
tro, deputado Buarque Nazartth, deputado Tel-
xeira IMe, deputado Mario Vlanna, Dr. Iru-
rfi Vlanna, deputado Laurindo Leugruber Filho,
Josí Terelra de Aguiar, Francisco Cabral Pel-
xoto, Abílio nerdy Alves, Cunha Pinho * 0.,
Wuldlr Cunha, Martlnlio Cunha, José Caetano
da Ouaha, deputado Mendonça Pinto, Américo
Hlhelro de Araújo, Dr. Darlo de Almeida Re-
go, official de gabinete flo iccretarlo geral do
E»tado do Rio; deputado Josí A. do Moraes,
deputado Noy Fortuna, Dr. J. Mattoso Mala
Forte, secretario geral do Estado ao Rio, por
d e pelo Dr. Nilo Peçanha; coronel Alfredo
Lopr» Martins, Dr. Macedo Torre», chefe de
policia do Eütado do Rio; coronel José Rlbel-
ro, commandante «a força militar; deputado
BocayuTa Cunha, Custodio Siqueira, Dr. Ho-

Oollatlno de Almeida Om-

RcalIza-SO hoje. fis 17 horas, na sedo da
Academia de Altos Estudos (instituto Ilisto-
rico e Geográphlcó Brasileiro), o sorteio para
a prova escripto da 10 cadeira do curso admi-
nistiãtlvo e financeiro, cadeira dc quo (i pro-
prietarlo. o Dr. Alfredo Beruardes da Silva
(direito civil.)

Ao acto assistirão o director e o vlee-dire-
ctor dn academia e vários professores, hllini
dos que desejarem comparecer.

A prova escrlptu de direito civil reuliza-se
110 dia 27, As G horas du tarde.

Nesse mesmo dia 27, fts 20 i|2 horas, «oríl
tioi't(;yi.lo o ponto pura a prova cycriptn da 2a
cadeira (direito constitucional e história cou-
stiturlonfll do Prasil), do qui' 0 profrssor o
Dr. Áureliuo Leal. A prova escrlpta üvana ca-
deira realiza-se no dia :!0, fis. 20 horas.

No din 2 de dezembro, lis 18 horas, serfi
sorteado o ponto paia a prova escrlpfa du ao
cadeira (direito commercial), de que d pro- jfeKsor o Dr. Carvalho MouriU), sendo a mesma I
prova realizada no dia d, fis ÍS horas. I

No dia ü dc dezembro, será sorteado o ponto •
para a prova cscripla da 4* cadeira (economia ,
politica), de que (• professor o eomniendador I
Ramalho Ortigão, fis ÍS lioras, realiziiudo-se a •
prova no dia 7, ís 8 horas. j

.1.

NES3 PRATICO 9EVETEBIIUII EI FKRGITI
Koram mandados aprcsentaT ao

general director dc saudc da guerra,
por terem de constituir as commis-
soes julgadoras dos exames do 1" e
2° pè-rlòdoá do éursio pratico do vete-
rinariu, òfl seguintes médicos: capi-
tão Dr. .loaquim Moreira Sam paio è~
]" tenente Dr. Murillo de Souza, Cam-
pos, umlios servindo no Hospital
Octttcal do Exercito; majores Drs.
Brònó Praulio Mrnlz, servindo na fa-
lírica de cartuchos o ar.tefaotoa do
guerra o .loão M.t-íz Barreto de Ara-
gão, director do curso pratico (le ve-
terin-arla.; 1" tenente Dr. Lula dó LI-
ma Bittencourt, servindo na Io com-
panhia do metralhadoras-, 1" tr-nèntt»
Dr. l/iiciano Heliudoro da &'.l.va o
fow/.a. servindo mo Labóiratóvlo Mi-
íltair 'de Bacttsriologla; capilílo Dr.
Antônio dé Castro Pinto, Bervlndo-nq
2" batalhão ile artilheria; capitão
veterinário Augucto Tito da Fonseca.
servindo no 3" gílipo de obuiieç e 1
ten<mtc phárrhaceutled .l.o's'é líenôve,-
nuto de Lima, .servindo no Laporatqí
rio Chimico Pharmáceutico Militar.

Na Faculdade Livre de Direito serilo chama-'
doR hoje:

B" anno—Direito internacional prltado (3* j
turma), fis 101|2 horas da manliü.

3o anno—Direito commercial (3" turma), fis J
lt horas, e os restantes;

3» nuno—Direito criminal, Ss 13 horas, nu-
meros 1 a 40; ís 15 horas, de ns. 41 a SO.

No Faculdade de Sclenclas Jurídicas e So-1
clacs serüo chamados hojo fi prova oral do 6»
anno os seguintes alumnos: fis 14 horas, com
a presença do Inspector, Benjamin Antunes de
Oliveira Filho, Benjamin - Emlllano Correia do
Lago, Bcrtho Antonlno Conde, Cândido Carnei-
ro Jnnlor, Carlos Alberto Franco, Carlos Au-
gusto Cardoso, CarlOB José dc Figueiredo, Car-
Iob Manoel dc Araújo, Celestino Vasqucs de
Freitas e David Ribeiro Guimarães.

Turma aupolementar—Eduardo Marques Pel-
xoto, Enéas da Costa Brasil, Fausto de Albu-
querque Mello, Francisco Anselmo das Oha-
gas e Francisco da Fraga Vieira.

Hontem, ob exames começaram Is 16 e 40
minutos, estando presente o Inspector, e ter-
minaram depois das 6 horas da noite, tendo
sido examinados oito alumnos. O resultado foi
o «egulntai Américo Rebello Ouedes, Américo
Viveiros Costa Lima, Antotlo AntouelU de
Cattro Beterra, Antônio Augusto de Souza
Bandeira, Antônio Carvalho Guimarães, Anto-

Prefiram a eeiveja VoltTl!(U'IOZ:«

TREMOR OE TERRA
Foi registrado .na manhã de hon-

tom, pelo observatório, iim mpvirrien-
to sísmico de regular intensidade, e_
dc caracter ondulatorio, do qual não
(i possível calcular a distância 'do
eipicéritro, por sèr muito incerta «.-.-
hora do inicio dos primeiros tremo-

A intensidade do movimento foi
consideravelmente mais intensa na
.direc<;ão 12 W quo na de S X, o «iuo
permitte suppor «pio a orlg-em teve
logar na Serra dos Aniles. O phe-
nomeno so dividiu em grupos de 10
a 12 oseillaeües, de período de cerca
de 15 segundos, separados por inteí.-
valos dc reipouso relativo de 20 a SO
segundos de duração.

Süo estas as phases mais notáveis
do registro:

Primeira osoUlação reconhecível,
horas e 15 minutos (NW); primeiro

grupo (meio do), 26 segundos; se-
gundo, 28 minutos e 5 segundos;
terceiro, 30 minutos e quatro segun-
dos; quarto, 31 minutos o 5 segun-
dos; quinto, 33 minutos e 5 segundos,
e ultimas ondulações reconhecidas',
10 horas, 10 minutos e 5 segundos.

mero da FonECca,
rnilo, José Maria da Crus Camplsta, deputado
Raul nego, deputado Constando Monnerat, nio* de Vilhcna Seabra, Arnaldo Faria o Ar-
deputado Francisco Marcondes, J. F. Moreira thur Obino, todos arprovados plenamente cm

i o Sr. I.uiz Barllioloincu dc Souza e Sirva I Guimarães, por ei e pelo» funecionarios da todas as cadeiras.
pjl[10 ' commissão de saneamento de Campos; Dr. Tho- J Hoje entrario «m prova cscripla ile mediei-

:

• •.;
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Bebam cerveja PORTUGUEZA,

"A Moda de Paris"
A casa editora A. Moura Continua a íazef

a publicidade dessn revista, que tanto intet-
essa aa senhoras brasileiras porque d rodlglda
pelos melhores l..'i.'i..... pour dames, em Paris.
Agora meemo r-;.«. acudo dlstrlbuldn u numero
de dezembro, nuteelpncôo que muito apreclarK»
as suas Innumeras leitoras,

I '
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A Éllio te orçam
HO SS NADO

A REUNIÃO DA COMMISSÃO DE
:- FINANÇAS - OS OKÇA5IENTOS

D*V 
'llSCCJilTA 

li DA FAZENDA—
A^SORTE BUS FITNCCIONARIOS
IJDBLICQS CONTINUA ESTA-
VEL.

Reuniu-se hónlcm esta comniissão.', sob
a-presidência do Sr. Bueno de Paiva, pre-
sentes os Srs'. Alcindo Guanabara, Leo-
loído 3e Uí.U.ões, João Lyra Francisco
Sá, Alfredo Ellis e lírico Coelho.

ORÇAMENTO DA RECEITA

fi Sr Leopoldo de Bulhões procedeu á
leitura cio parecer sobrç a proposição da
Gi,liará 'r.ie orca a receita geral da Repu-
1'1'cn pára 1917, concluindo por apresentar
ís seguintes emendas:

m '', _ \ccrcpcentc-se onde convier:
\rt 105 Sementes dc linho ou hnhaça,

onde a tarifa di'/: direitos, 100 réis; razão,
-•5 olo, diga:se: direitos, 20 réis; razão,
" m '\' ._. Accrcscentc-se onde convier:

Xrt" 160. Cleos fixos, etc., de hnhaça:
onde a tarifa diz: impuro ou çorado oi-
reiios 200 réis: fervido. 300 réis, diga-se
impuro ou corado, direitos, 300 reis, fer-
V'"m' "V—• 

Accrescente-se onde convier:
Art 677 — Cadeados de cobre e suas

Üí-as 
'simpU-s 

ou communs, com mola ou
tòmba, ahriiido-sc por 111 cio de chaves
dando volta completa ou ™0£ptm#&
seprcilo, letras, mola' ou bomba, abrindo-
sn por meio dc chaves de simples pressão,
l'$ooo'. • ..

\f 4 •— Accrescente-se onde convier.
/cjt -V5 Cadeados dc ferro, simples

ou' cómníujis, com mola ou bomba, abrir.-
dn se por meio de chaves, dando volta
completa 011 não, Soo reis; de segredo,
letras, mola ou liomiia, al.rmdo-se por meio
dc chaves dc simples pressão, 3$ooo.

K s — Onde se diz; cerveja de alta
fermentação; por litro, co réis, diga-se:

de alia fermentação, por litro,

I mercio desta praça e nao ha razão para
que continuem á gozar de isenção.

A entenda n... estende o imposto sobre
hjipothecas aos penhores ou cauções, com-
pletando a figura fiscal cçeada pela pro-
posição da Câmara, augmentando a ren-
da ordinária em cerca de 800 :ooo?ooo.

A isenção para o salitre bruto, desü-
nado a adubo, é a reproducçao do flaspOr
Sitivõ do artigo 2\ n. IX, Üetra.D da lei
orçamentoria vigente; a Teducçao dos Ul-
reitos de importação sobre o linho ou ai-
nhaça visa fomentar a dndustna da ta-
bricação do óleo de linhaça no paiz.

\ emenda sob n... concede isenção
para as frutas de mesa importadas da
•Republica Argentina. Obedece a política
da reciprocidade, pois de igual favor go-
zam na Argentina as frutas brasileiras.

A nossa exportação de frutas para a
referida Republica foi:

Em 1013 de
Em 1914 de
Em 19*5 de
Nos oito primeiros mezes

de 1916 •

A importação de frutas de mesa da
Republica Argentina para o Brasil na-

quelles annos foi:

2.279:499$ooo
2.609 :i48$ooo
2.310 :ioi$ooo

1.697:3»5$ooo

1913. • '
1914. ,...••¦••

Nos oito mezes de 1916.

449 :o74$ooo
577 792$ooo
395 :645$ooo
247 746$ooo

substitua-sc

Em yez de
so réis —

cerveja
150 réis

N 6 — Ao art i°, n. 55:
o total de 1.500 :o.u$ por 30c :ooo$ooo.

N 7 — Accrescente-se ao art. 1 , n. 1 .
as chapas de ferro Armcodc " American
Tn»ot lròm", destinadas a fabricação de
liheiros, calhas e depósitos, e bem assim
os rebiqilts, parafusos e aros. importados
pàrá esse fim, pagarão 20 reis por ltilo-
gramma, na razão de 20 o|o, classe 25, e
art. 71+ 'In tarifa vigente.

N S - Accrescenlc-sc onde convier:
O'sal nacional grosso, moido, refinado

ou de qualquer outro modo bencticiado,
rasará a taxa de 20 réis por lalogramma,
salvo quando puriticado ou refinado, em
frascos dc vidro ou louça, que continuara
a pagar :l taxa de 25 réis por 250 grani-
inas.oü fraceão.

{jf-, 0 _ Ao art. i°,n. 3'
150 réis—teo:ooo$. diga-se
333 :.133$'""*••

N J0 _ ,-\o art. 1°, n. 36- Accrcscen""tc-se 
depois das palavras 

"por hypotjie-
cas " as seguintes: e penhores 011 cauções,
cxcéntuadas as operações agrícolas. .

X | j' _ Acci-e.-cei.te-se onde convier :
i\rt. A? isenções de direitos aduaneiros,"'de 

que (rala o regulamento que baixou
eom o decreto n. S.5112, de 8 de março
dc iovi, ficam extensivas as frutas tres-
cas, de procedência argentina, cuja en-
trada o governo pcriinttjra, independente-
in. nte de qualquer outra taxa.

\: I2 _ Accrcscentc-se onde convier:
Art Todo aquelle qnc exercer o com-

mercio de fazendas, modas e confecções,
no Distrietó Federa!, em instalações trans-
itorias, seja cm hospedanas, boteis ou
residências particulares, expondo ou otlc-
recendo á venda mercadorias de seu com-
mercio cm malas, armários, caixas, paço-
les ou emolucros semelhantes ou por
qualquer outro modo, ficará sujeito ao im-
posto a que se refere o art. i° do rcgtt-
lamento annexo ao decreto n. 5.142, de
fevereiro de 1-104 (industrias e protis-
süc-s".. panando i-xclusivamente a taxa fixa
annual de 1 ::,ooí, sendo para esse fim
inscrinlo no respectivo lançamento)

8 O imposto será pago de. uma so vez,
inti-21'al c antecipadamente por_ exercício,
qualquer que seja a época do inicio do ne-
gocio.

S A Mfandepa não permittirá o des-
embaraço c saida das mercadorias que
para esse commercio forem importadas di-
ivcamente do estrangeiro, sem que seja
exhil.ida previamente pelo interessado, 4
exemolo do que já se estatuiu para o com-
mercio estabelecido, a certidão de quita-
cão do imposto pago na Reccbedona do
Distrietó Federal.

M. 1 j —- Accrcscentc-se onde convier:
>\rame farpado ou liso para farpar o

ovalado de iS por 16 e. 10 por 17, simples
ou galvanizado, inclusive grampo ou pre-
Cádori-s, ijiourões de ferro ou de aço para
cercas, assim como os respectivos estica-
dores: taxa, 40 réis o kilo; razão, 20 olo;
arame de qualquer outra qualidade c gros-
sura, simples ou galvanizado; inclusive o
destinado'á fabricação de pontas de Pa-
ris: kilo, 100 réis; razão 50 o!o.

\:. n — Accrescentc-se onde convier:
í-'.' considerada offieial a corresponden-

ria postal expedida pela Liga da Defesa
Nacional e pela Sociedade Nacional de
Agricultura'-.

N. 15 —- Ao artigo i", n. 54 acerescen-
te-scí: r. r- ,

Os lelegram.mas para S. Gonçalo, no
Estado do Rio de Janeiro, a taxa será
urbana, não estadoal.

\t ,6 _ Artigo. Fica o governo auto-
rizado a transferir ao Banco do Brasil
a cobrança das dividas provenientes dçs
empreslimos realizados na conformidade
da lei 2,683* de-24 dc agosto de tom.
conceden-io-lbe a faculdade de fazer
accordo com os bancos devedores, para
liquidação dos sens respeclivos débitos,
sem diminuição do capital e dos juros
devidos. ,

Banco do Ceará, 240-.Si3$oo6, Banco do
Natal. 384:500$; Banco de Credito Rural
de Minas, 7.824 i.!45$83'* e Ean":o de São
P.-n.io, (.250 :oooSooo,

\-. ,6 _ " biquàdadàs até .11 de dezem-
bro dc íoifí as dividas dos Estados para
com a União, fica o governo autorizado
a innovar os contratos existentes, sem re-
ducção das dividas, podendo modificar as
condições dc pagamento dc juros-prazo. "

\- ,7 — Os phosphoros pagarão 30
réis por caixinha 011 carteira.

N. 18 — Artigo. Continua em vigor o
artigo 72. 11. .5, da lei n. 2,924, de 5 de
janeiro de .015.

N. iq — Artigo. Ficam isentos do im-
posto do sello as operações que os bancos
populares e caixas ruraes, organizadas
sob forma cooperaliva, realizarem com
açricullores e criadores.

N. 20 — Onde convier:
• - Artigo. F.icam isentos do direito de

importação o salitre do Ohile destinado
ao adubo,

N. 2t — Onde convier accrescente-se:
O carvão dc pedra è o oleo de petróleo,

quando importados para servirem de com-
nustivcl, pagarão a taxa dc 2 o]o, de con-

- fónriiidade com a circular do Sr. ministro
- da fazenda.

0 '"''"7. commissão. por proposta do Sr. Bu-
..' Ifiões. mandou imprimir para estudos as

íenuiintés emendas:
Tornando extensivas aos procuradores

»*.-t Republica nos Estados as disposições
do decreto ri. 10.902, de 1914;

Declarando desertos, nas causas eiveis,
a appellaçao c os respectivos embargos
não prcp-irados nos prazos que estabe-
lece;

Dispondo que nos exames, arbitramen-
to.5 e vistorias, o terccl.ro perito será no-
meado pelo juiz do feito, sem dependen-
cia da parte, rejeitadas as excepções de
que trata o regimento de custas, appro-
vado pclo decreto n. 3.422, de 1900. A
parte que requerer a diligencia deposita-
cá a importância do salário máximo, mar-
cado na tabela, cm ordem a assegurar o
pagamento do .perito;

Elevando as taxas para o sello de pa-
tente dc privilegio de invenção.

Em seguida, foi assignado o parecer,
qu** assim conclue:** A commissão de finanças é dc pare-
cer que seja approvada a .proposição n. 84,
deste anno. com ás emendas que a scruít
enumera. A relativa á cerveja dc alta
fermentação se justifica, porque a taxa
que recae sobre o produeto de 'baixa fer-
mentação foi duplicada, passando de 60
réis por garrafa a 120 réis, ou 180 réis
o liiro Estando a cerveja de alta fer-
mentação taxada cm 50 réis por garrafa,
ou 75 réis o litro, passará a pagar 100
réii.s por garrafa ou 150 réis por litro,
noffrrndo o amnnento proporcional.

O imposto sobre commerciantes amhu-'/antes é ha muito reclamado pelo eom-

Tá exportámos para os mercados *"*Ben-

tinos cm oito mezes 1.686.027 cachos de
bananas na importância de 1.615:080$,
laranjas, cento, 3.742. «o . valor, ..de
29:043$. Em 1913. tangerinas, kilo,
62.650, no valor dc io:300$ooo,

Em 1913 a percentagem sobre o valor
total da exportação dc frutas foi de 45 %;
em 1914, 24 %', em 1915. 3i %', era
I9i6 já é de 18 %; ao passo que a pet-
centagem sobre a importação de frutas íoi
nos mesmos annos- 5 %> I0 ,0, S 7» e

A 
"Argentina 

em breve será o princi-
pai mercado para as frutas brasileiras;
a medida proposta na emenda concorrera
para esse resultado."

Orçamento da fazenda

Em seguida a commissão passou a es-
tudar o orçamento da fazenda.

O Sr. Alcindo Guanabara continuou a
relatar esse orçamento, .propondo emen-
das, que a commissão aceitou:

Foi supprimido o artigo 7*. <U'<* deter-
mina que as despezas com o custeio de
automóveis só serão licitas nos casos de
existir verba especificadamente nas ta-
belas c no orçamento approvado pelo Con-
gresso. . ,

Foi approvado o artigo 99, mandando
continuar cm vigor diversas disposiçõen
de leis anteriores.

Em relação ao artigo 100, que deter-
mina que nas tabelas o governo destacara
do material as verbas destinadas ao pes-
soai, indicando o seu numero e vencimen-
tos, a comniissão mandou substituir a pa-
lavra tabela por proposta.

Foram supprimidos os artigos 101, que
determina que o governo organizará o»
serviços da administração federal, fundin-
do ou supprimindo repartições e logares,
podendo transferir funecionarios de uns
para outros ministérios, e 102, determi-
liando que a distribuição dos ftuieciona-
rios actuaes pelos quadros e repartições
federaes se fará por nomeação ou apostila.

Foi approvado. o artigo 103, substitut-
das as palavras "ficam revogadas" por
ficam mantidos.

Por proposta do Sr. Erico Coelho a
comniissão deliberou que os addidos per-
cebessem as gratificações correspondente»
aos logares para que fossem commissio-
nados, sem prejttizo dos vencimentos a
que tem direito.

Foram approvados ainda os artigos 104,
que manda continuar em vigor os artigos
125, 126 e 127 da lei n. 2.924, dc i9T5i
e 108, que a-pprova os créditos na somma
de 13.381:55S$6-o, papel, constantes da
tabela A.

Foram sti.pprimidos os artigos 105 a
107, que determinam que se appliquein aos
chamados empregados extinetos as dispo-
sições relativas aos addidos; que serSo
uniformizadas as classes dos funeciona-
rios, seus direitos e vantagens, sem au-
gmento de vencimentos, c, finalmente, que
essa reforma será submcttida ao Con-
gresso na próxima sessão.

A commissão rcune-se liojc, para estu-
dar as emendas que forem offerecidas.

¦ ' ¦

flinltAÍvn ""*"• jóias o eaut'3H9 il.)
yillllCiru, -.fonte Soecorro. condi-
Coes especiaes: 45 e 47, Luiz de Ca-
mões.casa Gonthiet.fundada em 1861.

ARTES E1RT1STÂS
THEATRO RECREIO—i4 Dur

i qutza do Bal Tabarin, opereta
em tres actos, Ide Leon Bar.

A curiosidade con ver a Duqueca do
Bal Tabarin -em portuguez, levou hon-
tem ao "Recreio 'espectadores em numero
sufficiente para encher todo o theatro.

IE' que a partitura de Leon Bar, consti-
tuiu este anno a novidade máxima que
nos trouxeram a Vitale e a Caramba,
obtendo, com justa razão, as sympathias
do publico e boas referencias da critica.
Foi naturalmente por causa desse sueces-
so, que a companhia dramática Alexan-
dre Azevedo se lembrou, de montar essa
opereta, aprovoitando para protagonista
uma das figuras de maior destaque do seu
elenco, a applaudida artista cantora Sra
Creinilda de Oliveira, considerada como
uma das melhores figuras da opereta por-
tugueza.

A expeotativa gerai! não ora, nem po-
dia ser, .favorável á tentativa da empre-
za, pela simples razão de não ser tarefa
das mais fáceis, fazer cantar satisfacto-
piamente uma partitura como a de Leon
Bar por artistas cuja .maioria pertencem
a gênero completamente opposto, acere-
scida a oircumstancia de já ter sido a
opereta apresentada por duas grandes
•companhias, com nomes a zelar e dispon-
do de aceitáveis cantores, boas orches-
trás, coros experimentados, montagens
feitas na Europa, e, por isso, muito ba-
ratas, artistas perfeitamente postos nas
suas respectivas especialidades, ——-

Por'tudo isso é ique toda gente 'espe-

rava um insuecesso inevitável, desses que
obrigam as emprezas a mudair de cartaz
no dia* inimediato.

Felizmente, pana artistas., .emprezarios

e espectadores não foi propriamente isso
o <jue aconteceu. Se a opereta não foi

cantada como era desejável também a. de-
ficiencia das vozes não chegou a ponto
dc escandalizar o . auditório, benevolente
e fácil de agradar como o que freqüenta
as companhias de opereta. Toda a assis-
tencia estava preparda para ouvir artistas

que iam abrir a boca paira cantar duetos,

quartetos, coraes e couplets e representar
scenas qne nada têm de parecido com o

Orcsies ou com o Águia. Por iss'o é que
ninguém se aborreceu com a falta de voz

da maioria dos artistas.
Essa, como outras deficiências, entre

as quaes uma dais mais sensiveis deve ser

attribuida • á orohestra, hesitante e sem

cohcsão de valores, foi, até certo ponto,
compensada pela-montagem que a empreza

deu á opereta: scenarios esplendidos,

guarda roupa c adereços compondo^ ambi-

entes postos com todas as exigências do

libreto.
O que ficou plenamente demonstrado

foi o louvável esforço em apresentar uma

peca, tamto quanto possível, digna de ser

vista por todos os apreciadores do ge-
ncro, como o affirmam as palmas estre-

pitosas hontem verificadas.
E' o quanto basta para se poder prever

noites seguidas de grandes enchentes no

Recreio.

CASOS DE POLICIA
Victimado por um desastre, mor-

ireu hontem a pedreiro Joaquim Oli-
veira, de 32 annos, casado e residen-
te a. rua S. Pedro n. 192. Trabalha-
va, em um andaime nas obras da
igTeja da Conceição, quando caiu ao
solo. Ficou tão gravemente ferido,
que, sendo recolhido no hospital da
Misericórdia, ahi falleceu horas de-
pois;

Jayme de Carvalho Vieira, residen-
te â rua Barão de Mesquita nume-
ro 178, falsificando a firma do Dr.
Soares Dutra, da fiscalizaqiío de la-
cticinios, fez vários pedidos de quel-
jos o manteiga em diversas casas,
sendo, afinal, hontem preso em fia-
grante, quando fazia o mesmo na ca-
sa da :i*ua do Catumhy n. 97, sendo
autoado em flagrante na delegacia do
9o distrietó.

Na rua Marechal Floriano, um sy-
rio commotteu a iperversidade de em-
purrar o menor José Bhering para
baixo de um automóvel, que por ali
passava, dando assim lofraT a que o
pequeno, que tem 12 annos, ficasse
gravemente ferido pelo vehlculò, que
era de n. G84.

A policia do 4o distrietó prendeu o
"chauffeur" Manoel Dias, sendo o
menor José medicado pela Assistência
Municipal.

O automóvel iparticular n. 2.432,
na avenida do Mangue, atropellou o
carregador João Pereira, de 26 an-
nos, sendo o chauffeur" Francisco
Theodoro Teixeira preso pela poli-
cia dc- 14° distrietó.

Pereira, que é portuguez, foi me-
dlcado pela Assistência Municipal.

Entre um bond electrico da linha
do Cães do Porto e uma carrocinha
do Deslnfectorlo da Saúde Publica,
deu-se hontem um encontro, na rua
Camerino, 'resultando do accldete fi-
car com um braço fracturado o em-
pregado da saúde publica José Rodri-
gues Mendes, "tie foi soccorrido pela
Assistência Municipal.

A policia do 2o distrietó, tomando
conhecimenito/ do facto, plrendeu k>
motorneiro do bond, culpada do
desastre.

"Lugné Poe-Suzanno Després.

Lugné Poe, o illustre director de

VOeuvrc, a eminente actriz Suzanne
Després e a encantadora Mlle. de Ver-
neuil encerrarão hoje, no Municipal, a

sua serie admirável de noites de intensa
e finíssima arte.

iDos tres magníficos espectaculos, de

propaganda da cultura franceza c com o

piedoso fim de minorar os soffrimcntos
dos artistas francezes desgraçado^ pela

guerra, é este ultimo, decerto, mais in-

teressante.
Basta dizer que elle é em boa parte de-

dicado ao humorismo e. ás letras da grande

pátria latina...
Todas as celebridades do Chat Noir se-

rão evocadas para a platéa do Munici-

pai.
E a soirée terminará pela representação

dc Poí/ de Carotte e por uma fita cômica

dc Rip: Poil de Carotte en permission

pendant Ia guerre.
Parece que é inútil fazer a reclame de

um tal espectaculo.- Os tres illustres rc-

presentantes da arte franceza darão ho-

je ás pessoas que forem ao Municipal

uma noite inesquecível;

Theatro Carlos Gomes.

As recitas que hoje se realizam no thea-
trocados Colmes levarão ali, cortante,
um publico numeroso e cnthusiastico,"isto 

como volta á scena a celebre e po-

pülarissima revista "O 31". B.# <1^..0
nosso publico manifestou decidida predi-
lE 

Carlos Leal, no "17"..= João Silva, no

o lindo c elegante theatro da rua Barão
de S. Gonçalo. Subirá á scena a peça em
quatro actos O Lyrio, completamente no-
va para o iRio. O Lyrio é original; do cc-
lebre lescriptor Pierre Wolff, c foi tradu-
ziida para o portuguez pelo distineto es-
criptor Accacio Antunes.

Quem acompanha o onoivimcnto thea-
trai europeu, deve saber do estupendo
suocesso olcançaldo por essa peça quando
¦levada em Paris, pela primeira vez A
companhia Adelina — Aura Abranches,
também tem obtido com a mesma muitos
trimmpbos, ein todos os logares onde a
tem levado á scena.

Os espectaiculos do Phenix serão in-
teiros, começando ás 8 3I4 da noite. De
hoje cm diante, o Phenix será o ponto
de rendez-votts da fina sociedade ca-
rioca.

Passeio Publico.

O popular theatrinho do Passeio Publico
continua a proporcionar aos seus nume-
rosos freqüentadores agradáveis niStes de
diversões com os seus espectaculos de va-
riedades.

Independente do espcctaculo no thea-
trinho, ha no jardim um bem montado
tiro ao alvo, onde os nossos jovens ati-
radores se exercitam, e um bom serviço
dc bar a preços communs, tanto no jar-
diiíii como na ferrasse que dá para a
Avenida Beira-Mar.

"Amor de zingaro", no Republica.

Com a recita dc hoje no Republica en-
cerra-se a serie de espectaculos dos assi-
gnantes da companhia Caramba, tendo a
empreza escolhido para fecho da assigna-
tqra uma opereta do maior êxito, pela
montagem e desempenho que lhe dá a
companhia. Amor dc zinqaro, a querida
opereta dc Franz I.eliar, íoi, pois, a peça
escolhida para ser cantada nesta noite,
uma das ultimas dá temporada.

A empreza continua recebendo pedidos
para que a companhia prolongue a tempo-
rada uns dias mais, ao que não pôde acce-
der, pois não pódc por mais 'tempo retar-
dar a estréa cm S. Paulo, já por duas ve-
zes transferida, mas que dçfinitivamen-
te se realizará na quarta-feira próxima,
despedindo-se a companhia na segunda-
feira, com um espectaculo dedicado ao
tenor Pasquim, que tão grandemente tem
confirmado os créditos que o precediam.

Amanhã, na mnnlihée, cantar-se-ha a
opereta 4 bella Riscltc, um .dos grandes
êxitos da companhia, c á noitej A casia
Suzaiina.

A estréa <le Miss Evita Enireb no
Palacc-Tlieatrc.

Conforme havíamos previsto, o Palace-
Tlieatre teve hontem, uma bella enchente,
que ali acorreu a ver os trabalhos de ii-
ltisionismo e prestidigitação de Miss Evi-
ta Enireb, que aqui chegou precedida dc
grande fama. O trabalho dc Miss Evita"
Enireb agradou e, não só esse trabalho,
como a modicidade no preço das localida-
des, levam-nos a augurar uma compensa-
dora serie de espectaculos de illusionismo
c prestidigtação no freqüentado theatro da
rua do Passeio.-

E' assim que hoje ali teremos um novo
espectaculo, com um áttràhente program-
ma, c para domingo já Miss Evita Enireb
annuncia duas c-ptimas funeções: matinée
e soirée. Os trabalhos de Miss Evita Eni-
reb confirmaram inteiramente os elogios
e encomios que lhe têm sido feitos em
todos os theatros em que se tem apresen-
tado.

A exposição dos humoristas. N... .

Além de seu aspecto interessante e da
sua incontestável originalidade, a exposi-
ção dos caricatiiristas impõe-se á sympa-
th'a do publico por ter adoptado a en-
trada franca. Os nossos humoristas for-
maram ao lado i]os que pensam ser pre-
ciso primeiro semear para depois colher.
E, em matéria de arte, precisamos inter-
essar o.publico, tanto quanto possível, no
movimento artístico, para que elle se des-
envolva e attinjá mais rapidamente o
gráo de prosperidade cm que ainda o ha-
vemos de ver.

E\ pois, preciso divulgar que a entrada
na exposição dos humoristas é franca, in-
teiramenfe gratuita. '

A legião de tristes que o Rio de Janeiro
hospeda podia ir fazer a sua cura pelo
riso...

Na frente occidental
HAVRE, 24 (P.) — Commnricnclo

belga:
"Na região cio Rámscapellé e em

Mèrickenavere estiveram empenhados
duelos do artilheria.

Nas proximidades ile Hes-Sas, lu-
cta dc bombas.""PARIS, 24 (P.) — Conimunlcado
das 15 horas:"No Somme, bombardeio multo vivo
na região do Siiilly-SaiHiscI, ao norte-
do rio o na região da refinaria do
Ablaincourt, no sul.

"LONDRES, 24 (A.) — O ministro
da Franca, em Athenas, communicou
ao rei Constantino que os aluados nao
consentirão mais em novas persegui-
gões contra os venizelistas.

NOAy.V YORK, 24 (A.)— Tele-
grammas de Berlim, ainda não_con-
firmados, annunciam a oecupação do
Orsova e Turnu-Severinu, sobre o Da-
nuibio, ipelas -tropas teuto-bulgaras.

LONDRES, 24 (A.) — Os exércitos
alliados oecuparam a estrada de ferro
do Pelopaneso.

LONDRES, 24 (A.) — Dizem de
Bucarest tenem .passado por ali, com
destino a ifrente da Transylvania e

Na Alsacia, nma acção de surnre- j ,pãrte""meridíonal da "Rumania, nume-
sa- dos francezes contra as trincliei- | 'fâ^popas 

russas, que vão reforçar
as ifileiras russo-rumaicas ma-quellesras allemãs, em Hilscnfnrst, a sudeste

de Metzeral, pcnnittiu-iios trazer pri- ! 
™n;t*o;*'oãdê"já"foV 

detida a afiíenslra,sloneiros sem que tivéssemos soffrido ip0"'0"'' U'.LU^ J.f .
do general Falkenhayn

•Essas tropas levam grande quantl-
dade de material bellico '© catíhões de
grosso calibre. . ; ,

LONDRES, 24 (P.) (Offieial.) —
O Jiavio-hospiral Inglez "Bracniar-
Castle", de 6.280 toneladas, sossobrou
no canal do Mttkoni, no mar Egcu,
quando Ia de Saloniea para Malta
carregado de feridos.

Ignora-se so o navio bateu em ai-
guma mina ou se foi torpedeado.

As pessoas que iam a bordo foram
todas salvas.

PETROGRADO, 24 (P.) — Foi a
pique, devido a uma explosão oceor-
Tida a bordo, 0 "dreadnought" "Im-

peratriz aMria"
O navio afundou num local de ipe-

quena profundidade e estíi apenas a
um metro do nível da água, haven-
do, portanto', esperanças de o pôr
a nado com relativa facilidade.

As victimas sio numerosas. Até
agora foram encontrados G4 mortos
¦e feridos, mas faltam ainda 152 pes-
soas.

LONDRES, 24 (P.) — Um com-
municado do Almirantado diz que
não ha noticias do vapor inglez "Rap-

pahannock", partido de Halifax a 17
de outubro com destino á Inglaterra.

Um radiogramma offieial allemão
annunciava a C do corrente que o
navio tinha sido iposto a pique.

Se os tripulantes e officiaes se vi-
, ram na necessidade de procurai- re-

Os nossos apparelhos regressaram sem j f io nas chalu,paSl e absolutamente
accidente. , «Tn-nròvavèl que elles tenham podido

Excreto do Oriente—Na margem à™anear terra, em vista, do facto ter
direita do Cerna, ps servios tomaram , 

a^n'id0 ¦ :anclo distancia da cos-
a aldeia dc Budimirat onde os violou- , ^c°-;*n*nl local onde reinava mão
tos contra-ataques inimigos fracassa

qualquer perda.
No resto da linha dc frente nada do

importante.
Aviação—Hontem, na Lorena, tres

aeroplanos inglezes travaram comba-
te com diversos aeroplanos allemães;
um dos apparelhos inimigos foi aba-
tido na floresta de Gremecy. Ainda
hontem, na frente do Somme, os
nossos aviadores travaram uns qua-
renta combates 110 correr dos quaes
foram abatidos cinco aeroplanos ini-
migos. O primelro-sargento-avlador
Flachalne desceu assim o seu sexto
aeroplano perto dc Manecourt c o te-
nente Deullin o seu décimo apparelho
inimigo,-perto dò bosque de Vaúis;

Confirma-se a noticia de que, a 22
do corrente, pela tarde, o tenonte-
aviador Guyncmer abateu outro ap-
parelho, elevando-se, portanto, a vin-
te e tres o numero de aeroplanos ai-
lemães por elle destruídos.

Seis dos nossos aeroplanos lança-
ram quinze obuzes de 120 m/m sobro
liruycrcs; outra esquadrilha bombar-
deou o terreno de aviação de Grisol-
les, lançando ali, entre as 15 horas o
45 minutos e ás 19 horas. 171 obuzes
dc 120 m/m.

Na noito de hontem para hoje, qua-
tro dos nossos aeroplanos bombardea-
ram os altos fornos e as usinas do
Voclklingen, No correr dessa excur-
são foram lançados doze obuzes de
120 m/m e doze de 155 m/m; parece
que todos ellcs atl ingiram os alvos,

«11"' n-ial delles o mais interessante e
mais cômico, bastam só por si P.ar^Pom
o seu trabalho, fazerem af tur ao Carlos
r.omcs uma verdadeira multidão., Nem 6

Na madrugada de hontem, desabou
parte da casa n. 20 da rua Argentina,
em S. Christovão, de propriedade da
familia do marechal Floriano Pelxo-
to, que ha muito estava em ruínas
e deshabitada.

A policia do 10° distrietó tomou co-
nhecimento do facto.

Na rua S. Francisco Xavier, o au-
tomovel n. 2.4H atropellou o me-
nor José Luiz da Costa, filho do Sr.
.Tose Dias da Costa, residente â rua
Visconde de Nitheroy n. 21.

O menor, que ficou ferido, foi me-
dicado pela Assistência Municipal. e
recolheu-se ã sua residência.

Por ter disparado um tiro de re-
volver contra Manoel de Souza Ma-
chado, a quem feriu na cabeça, na
rua Bittencourt da Silva, foi hontem
preso em flagrante pela policia do 18"
distrietó, José Joaquim Eàíanqiieira.

A Assistência Municipal prestou
curativos á victima.

MANTEIfiA VIIWMI
Pasleurisada (reclumc), kilo n 450 h). Ou-
»idor 149— Leiteria l'alui\ra.

''¦*¦

pnciso contar com a graça natural e esfu-
siante da peça, com a sua montagem de-
iiciosa, tom a sua lindíssima musica e
com o seu desempenho hors-hgne.

As enchentes hoje no Carlos Gomes sao
certas e garantidas.

Maestro Bernardo Ferreira.

Na próxima segunda-feira ci-fectua-se a
festa artística do maestro Bernardo Fer-
reira da companhia do Edcn Theatro, de
1 isbóa. actualniente trabalhando no nosso
Carlos Gomes. , ..... ,.

Bernardo Ferreira, que e violinista dis-
tincHssimo cm Portugal, tern sabido im-
por-se no nosso meio, não so pelas suas
inspiradissimas composições, como pcli
maneira firme e conscienciosa como en-
tàia e dirige a sua orchestra.

E\ pois, de esperar que os seus_ nume-
ro<=os amigos e admiradores, na recita da
sua festa^lhe encham a casa para o ap-
plà-idirem com enthusiasmo,_ tanto mais
tine o espectaculo é magnífico, composto
como é pela revista O diabo a quatro, por
um acto de variedades, cm que tomam par-
te Berthe Baron, Medina dc Souza. Elisa
Santos, Margarida Veiloso, Sarah Medei-
ros Amélia Pastichi, Tina Coelho, Hen-
rique Alves, loãn Silva, Josí Moraes, Pia-
cido Ferreira. Augusto Costa c Álvaro
Pereira, fazendo Carlos Leal o Cabaré-

Henrique Alves recitará a Alma latina,
poesia de Oduvaldo Vianna, e Medina dc
Soura cantará a canção patriótica Meu
Portugal, musica dc Bernardo Ferreira,
sobre'versos escriplos expressamente pelo
professor Sr. Albino Valladas.

Tina Coelho e João Santo9.

Estes dois distinetissimos artistas da
companhia do Edcn Theatroj de Lisboa,
Tina Coelho, a deliciosa c inimitável can-
tlidora dc fados, e João Santos, o ponto
correcto c zdosissimo. fazem a sua festa,
no Carlos Gomes, no dia 2S do corrente.

Representa-se a revista "O 31", ac-
crescida dos quadros lúsò-brasileirps " O
17 110 Brasil" e "A volta do ,v " c um
acto de variedades, cm que. entre outros
números, haver.', a Ctinfõo dn Sair.aritana
c fados, entre os niláes o da Maria Victo-
ria, por Tina Coelho, c a rapsódia dc fa-
-los do maestro Bernardo Ferreira, pela
orcheslra.

Como vêem, o espectaculo c simples-
ininte delicioso.

Companhia Ait; lina— Aura Abran-
clif*.

Tiazendo «11 escolhido repertório e um
bem organizado eleiicn, :-,;>rc-.entn-se boie
iimainen:; re.')•¦'-!' -u r:i--i'-'-: a "'•••""J1"Ha
port.ilHlt-ita .V ¦'•;".-i — A"-;> Abr—c'.H5.
A cv.ftpanliia estréa no rhtatra Pjchíe,

• .

"Da cá o pón.

Em demanda do centenário, lá se va! a
revista Da cá o pé, que, mais uma vez,
sobe hoje, á scena, no elegante theatro
S. José.

Um facto interessante e curioso se pas-
sa nas representações desta peça:

'Em vez de decrescer o enthusiasmo, a
proporção que a revista vai se tornando
mais conhecida, o contrario se opera,
isto é, o enthusiasmo augmenta e se avo-
luma, tornando os applausos mais estrepi-
tosos.

Ainda hontem, com o apparccimcnto da
festejada actriz Pepa Delgado c com o
numero novo, interpretado por Luiza Cal-
das e Bernardino "Machado, parecia que
o popular theatrinho da empreza Paschoar
Se.greto vinha a baixo, taes as ovações
registradas.

Estava lindo o recinto do preferido
theatrinho, que teve a fortuna de colher
tres formidáveis enchentes.

E hoje suecederá o mesmo, como acon-
tecerá amanhã, depois, depois, até a so-
lemnidade do centenário.

Parece que o Da cá o pé está cm porfia
com o Forrobodó, a'peça que já foi re-
presentada 500 vezes.

Amanhã, matinée, com a Da cá o pé,
e, á noite, Ires sessões com a mesma peça.

CINEMATOGRAWIOS

Odeon.

Hoje e amanhã são os dois últimos dias
em que, na tela do cinema Odeon, serão
corridos o 8o e 0° episódios do admirável"film" policial Vampiros, episódio que
tem o titulo de O homem dos venenos.-^

O programma consta mais de uma in-
teressante comedia Gigella c os alpinistas,
e do ultimo numero do Gaumont-Journat

¦ ^i» 

ram completamente.
A nordeste de Monastir a lucta con-

llimou encarniçada; Os alliados reali-
zarani progressos o infligiram aos
teuto-bulgaros pesadas perdas. O ini-
migo tenta energicamente oppôr-so
ao nosso avanço.

A oeste, de Monastir, os italianos
proseguindó na sua marcha para a
frente chegaram até Nijlpole o 1'ize-
ram muitos prisioneiros."

PARIS, 24 (A.)—As ultimas noti-
cias vindas do "front", dizem que as
tropas francezas apoderaram-se de
parte das trincheiras alemães em Hil-
senfurot, depois de vencida a resis-
tencia opposta pelos teutões que,
aliás, foi bastante forte.

Não deram, porem, o menor resul-
tado os contra-ataques que o inimigo
dirigiu contra as posições conquista-
das pelas tropas republicanas, que
continuam senhoras de todo o ter-
reno. _ ,

LONDRES, 24 (A.)—Informações
do quartel-general na linha de trente
occidental annunciam que estão sen-
do travados violentos combates na
região de Grenay, onde as tropas ex-
podicionarias Inglezas conseguiram ai-
guma vantagem, penetrando nas trm-
cheiras inimigas, algumas das quaes
detiveram em seu poder.

Na frente italiana
ROMA, 24 (P.)—O ultimo commu-

nicado do general Cadorna annuncia
que na frente do Trentino o tempo
melhorou o favoreceu a actlvidade das
arlillierias. Os italianos dispersaram
vários grupos do trabalhadores inimi-
gos e perturbaram movimentos do tro-
nas austríacas em Valle d'Assa.

Na frente Giulia, duelos do artilho-
ria,

Nos Balkans — Nas frentes
russas

PARIS, 24 (P.)—Communlcado so-
bre as operações no Oriente:

"Canhunelo intormlttentc cm toda
a linha de frente.

A lucta continua om condições cx-
tremamente difficeis.

O inimigo recebeu retorço e esta
resistindo obstinadamente ao norte iw

tempo."Assim, acerescenta a nota, mais
uma vez a Allèmanha violou a pro-
messa de não afundar navios sem
salvar os tripulantes; mais um dos
seus submarinos 6 culpavel de assas-
sinato premeditado, commcttido em
alto mar. "

LONDRES, 24 (A.) — Esta con-
firmada a ex.plosão e afundamento do
"dreadnought" "Imperatriz Maria".

Houve 21G mortos.
LONDRES, 24 (A.) — Os jornaes

daqui, em telegrammas de Petrogra-
do, pormenorizam a terrível catastro-
phe que levou a -ique o bello "díead-
nought" da marinha de guerra rus-
sa, '"Imperatriz Maria", estampando
alguns delles á sua photographia.

LONDRES, 24 (A.) — Telegram-
mas de Nova York dizem que ali fo-
ram publicados despachos de Ber-
Um, affirmando ser o "Britànniç" um
cruzador auxiliar.

Essa affirmação s6 tem um fim,
fim collimado ipela Alíemanjiái que 6
distrair a attenção par o facto prin-
cipal do caso, obtendo que seja pos-
ta em duvida o discutida a qualida-
de do vapor torpedeao.

Os jornaes dizem que o governo ai-
lemão petde o seu tempo, pois está
perfeitamente iprovada e conhecida a
identidade desse vapor.

Outras noticias
P-ETROGRADO, 24 (A.) — O mi-

.nistro da viação, general Trepoff, foi
nomeado presidente do conselho, e o
ministro do interior, Sr. Sturmer,
grande camarista da corte, continuan-
do como membro do conselho do im-
iperio,

LONDRES, 24 (A.) — A Agencia
Reuter noticia, em telegramma rece-
bido de Budapesth por via indirecta,
que o imperador Carlos enviou uma
oarta autog-rapha ao conde de Tlsza,
chefe do gabinete hugaro, communi-
cando-lhe que conservava o seu mi-
nisterio.

LONDRES, 24 (A.) — Falleceu Sir
¦Hiram Maxim, inventor dos canhões
e metralhadoras que tinham o seu
nome.

•HAVRE, 24 (A.) — O governo bel-
ga pediu ao papa e ao rei da He"pa

Monastir, tendo-nos dirigido violentos intermédio das respectivas
_j -»™ .-..>. na ilIlCCIlt: t IWlIlílS * _r .,.._*"_ .1 ..

E' quem dá a fortuna mais rápida
nas loterias e offerece maiores vahta-
gens ao publico.

Matriz: rua do Ouvidor, 151 — Fi-
llacs: rua da Quitanda, 79 (esquina
de Ouvidor), Primeiro de Março. **S,
largo do Estacio de Sá, 89 e rua Oe-
neral Câmara, 3(13 (esquina da rua
do Nunciol. Em S. Paulo: rua Quinze
ao Novembro. 50.

contra-ataques quo as nossas tropas
annullarani. , .,

Tomamos Dobromir por melo de
um brilhante assalto e fizemos tre-
zentos prisioneiros búlgaros c alie-
niãcs. Lj-

Os servios também tomaram Paia-
lovo e os italianos continuam a obter
vantagens. . .

Xs nossas tropas avançam igual-
mente destle a morgem occidental do
lago do Presba até as proximidades
de Hotcsovo. ;-'•'•; ,

Os nossos aeroplanos bombardea-
ram os acampamentos da região do
Tapòalnl o de Prilep, abatendo dois
apparelhos inimigos no sector de Dra-
ma. '¦¦ ¦ -' ¦-.

SAIiONICA, 24 (P.) — Communlcn-
do servio: „

Violento combate contra os alie-
mães em toda a Unha defronte.

As nossas tropas continuam a obter
vantagens ao norte, tendo repellido
todos os contra-ataques do inimigo.

Occupamos agoTa mil e duzentos
kilometros do território servio.

BUCAREST, 24 (P.) — Commum-
cado offieial: ¦¦

"O Inimigo tentou atravessar o Da-
nublo cm Zimits, aproximadamente.

legáções, que chamasse a attenção da
Allèmanha para as conseqüências da
deshumana politica posta em pratica
na Bélgica, de onde já foram de-or-
tados liúO.OOO civis, e muitos delles
obrigados a trabalhar em linhas fer-
reas estratégicas na região de Líllé.

O governo belga acerescenta que os
utensílios industriaes transportados
para a Allèmanha foram todos des-
truidos. y

LONDRES, 24 (A.) — Lord Cccil,
ministro do bloqueio, deu a compre-
hendet- na Câmara dos Communs, que
os alliados permittiriam aos paizes
sul-americanos a acquisiçâo dos vapo-
res austro-allemães internados.

LONDRES, 2 4 (P.) — Diz uma
•nota da Agencia Reuter :"A situação da Ruinan'
avanço dos austro-allemães na Vala-
chia, não fi considerada grave, não sõ
nos círculos rumaicos, como também
nos círculos diplomáticos e militares
mais bem informados. Admitte-se que
a situação não é agradável; ella é prin-
cipalmente obscura devido ás diffi- I Deposito
culdades das communicações. Mas, j melro dc Março n. 17
suppondo-se mesmo que as preten-
soes dos communicados allemães são
justificadas e, mais,- que o inimigo

te resolvidos a não lh'a conceder. O
primeiro ministro formulou, logo no
começo da guerra, as condições em
que seria .feita a paz. Ellas furam
repetidas innumeras vezos, sem a me-
nor alteração. Todos os alliados as
aceitaram, todos as sancciònaram.
Não ha, porém, o menor fundamento
para o falatorio que se tom notado
nos últimos dias. "

O "Times", referindo-se depois ás
conferências que os ministros vão pro-
mover na província, diz que e;ta re-
solução é devida â .necessidade de es-
elarecer a opinião publica da Grã-
Bretanha, que reclama uniu enérgica'
condueta nas operações de guerra".

PARIS, 24 (P.) — O ministro da
guerra apresentou 3. Câmara dos
Deputados um projecto de lei man.
dando submetter a nova inspecção os
mancebos Isentos do serviço miltar
antes de 1 de abril do corrente anno.

¦MADRID, 24 (P.) — Na oceasião
de se votar, na Câmara dos Depu-
tados, uma moção de condolências
pelo fallecimento do imperador Fran-
cisco José, os parlamentares répu-
blicanos recusaram-se a tomar parte
na votação, declarando que o faziam
por considerarem aquelle soberano
como o causador da conflagração eu-
ropêa.

LONDRES, 24 (P.) — Diz uma
nota da Agencia Reuter:"A modificação que acaba de sof-
frer o gabinete russo, que passa a ser
chefiado pelo general Trepoff. indica
claramente que o tzar está Inteira-
mente de accordo com os sentimentos
manifestados recentemente, não só
pelas oamaras, como também pela
opinião ipublica de todo o paiz. Pio.
va igualmente que a agitação pró>al-
lema na Rússia foi. finalmente, domi-
nada.

A recente sessão da Duma demon-
strou como as sympathias prô-alle-
mães desapparecerem de todo o paiz,
e tornou evidentes auaes os sèntimen-
tos da nação a respeito dos ministros
que, com ou sem razão, são apontados
como favoráveis ao movimento a fa-
vor da paz ou outro qualquer movi-
mento que vise afastar a Rússia dos
seus a'lliados.

A mudança agora realizada salva-
guarda a politica futura da Rússia, a
constituo mm aolpe muito sério na
influencia allemã, sendo também um
indicio muito claro de <iue a única "-
nha politica que o novo chefe do ga-
binete vai seguir é a da mais estreita
união da Rússia com os demais .pai-
zes da "entente".

PARIS, 21 (P.) — Os críticos mi-
Mares salientam que somente náa
frentes servia e rumaica ha, actual-
mente, real actlvidade.

Na frente servia, parece que os ai-
liados estão preoecupudos em impei-
llr o inimigo o mais depressa que lhes
for -possível na direcção de Prilop.
Assim, os servios continuam regular-
mente o seu avanço na curva do Cer-
na e no alto massiço de. Dobropolls.
Ao centro, os russos, francezes e ser-
vios fazem vigorosa pressão sol.ro o
inimigo esperando o .momento em que
a ala direita servia comece a irrom-
per nas linJhàs teuto-bulgaras. Os ita-
lianos progridem também a oeste da-
Monastir e, juntamente com os fran-
eezes, remontam a margem oceiden-
tal do lago de Prespa e também, á es-
quor.da, um movimento análogo ao
dos servios na direita.

.Nas outras frentes, sobretudo na
occidental, o máo tempo difficulta as
operações e não permitte senão pre-
parnlfvos n-avn acções futuras.

NOVA YORK, 24 (P.) — Radio-
graphám do Berlim cSrnmunicando
que vai ser apresentado ao Reichstag
um projecto de lei requisitando os
serviços de todos os homens de li a
60 annos de idade.

LONDRES, 24 (A.) — O governo
inglez declarou, ,por aoto de hontem,
ser, d'ora avante, considerado contra-
bando de guerra o ouro, a prata, o
papel moeda, os cheques o todos os
documentos negociáveis, quo forem
destinados aos inimigos -ou delles
procedentes.

LONDRES, 24 (P.) — Em data
de 22 do corrente, o visconde Grey,
ministro das relações exteriores, en-
viou a carta seguinte ao ministro da
Bélgica em Londres.

"Tenho a honra de aceusar o re-
cebimento da nota de 15 do corrente,
pela qual tivestes a bondade de. me
communicar o protesto do governo
belga contra as medidas de trabalho
forçado e de deportação, impostas á
população belga pelas autoridades ai-
lemas.

Decerto, o vosso governo nao es-
pera dos seus alliados uma declara-
ção longamente desenvolvida ipara
exprimir o horror, a indignação que.
a par do mundo inteiro, sentem em
presença de praticas que até aqui sõ-
mente eram usadas no trafico de es-
cravos. Bastar-me:ha assegurar-vos
que o governo británnico está prom-
pto a apoiar toda e qualquer medi-
da que o governo belga desejar ado-
ptar para obter a cessação dessas
atrocidades e a punição dos seus
autores.

O governo británnico tem, entre-
tanto, uma declaração a fazer rie.stc
momento ao governo belga: é a de
que envidará todos os seus esforço
para que a guerra chegue promplu-
mente á conclusão feliz que para
sempre libertará a Bélgica dos per:-
gos que incessantemente a ameaçam
emquanto dura a oecupação do seu
território pelo inimigo.

Tal é o propósito e o fim principa.'
de todos os alliados, e esta ultims
manifestação da brutalidade aliem
não faz senão áügmerilár no povi
británnico a determinação de fazer
todos os sacrifícios para attigir aquel-
le objectivo."

uVia, devido ao TVI)llO, tiTeiMtl, ÍÍlfCCC0$|

Intcstlnaes é do apparelho urinitrio
evitam-se usando Uroformlna, précio-
so antiseptlco desinfectante o diure-
tico, muito agradável ao paladar. Em
todas as pharaiaeias o drogarias.

Drogaria Glffonl, ruu Pri-

a setenta milhas a sudoeste de Bu- ; conseguiu estênder-sè a oeste da Va
carest. _„ lachia, por mais desagradável que

J"UIR,!r
Em 24 de dezembro do anno pas-

sado. na rua Lino Teixeira, depois de
violenta discussão por motivo fri-
volo, Manoel Ornollas assassinou a ti-
ros de revólver Joaquim Brandão.

Preso e processado, Ornellas com-
pareceu hontem a julgamento perante
o jury, sendo eondemiiado a' dois au-
nos de prisão.

AO CAVAQUINHO DE OURO
Grande fabrica de instrumentos dc cordas.
Cuidas por atacado e a varejo. — Hua
Uiuguavana 137—Telcplionc 3.'Í91, Norte.

CONCEMNAÇÔES E PRONÚNCIAS
O juiz da 4* vara criminal conde-

mnoii João Antônio de Oliveira, pro-
cessado por crime de roubo, a um
anno e nove mezes de prisão, e Getu-
lio Cavalcanti, processado por ofíen-
bos ao pudor de uma menor, a um
anno do prisão.

Foram pronunciados Pedro Brum
dos Santos, pelo juiz da 2" vara cri-
minai, por offensas physlças graves.
e Manoel Botelho Prata e Saturnino
Alberto Loyola, pelo juiz da 5* vara
criminal, por crime de furto.

ii- Itouru dii tVKKocIfiçSo tltn* Em-
liivjiiti! 1- mi C..iim..'1-dii rcnlisi-fO linji", 8s Kl
l..ir.!s. n <x|)i':li-:ii-l.i" 1I1. rpinirelho dviiomltiiulo
T.!t*t'tru-.\l-rim* ll-nr Mm-". •ItMitir.tlu # ttegu-

i- ;..j.i üe <iuii!t|Ucr bablUçio.

As tropas rumaicas tomaram a of-
fensiva na Dobrudja, avançando ao
longo dc toda a frente e capturando
grande numero de desflladeiros e po-
vouçõea a 15 milhas ao norte da linha
férrea de Cernavoda a Constanza.

Rctirítmo-nos da margem esquerda
do Olustz "

PETROGRADO, 24 (P.) — Offi-
ciai:

Realizámos na Dohrudja um impor-
tante avanço. Attinginios o lago da
Tashaul c atravessámos o rio Kartal.

LONDRES. 24 (P.) — Os jornaes
publicam telegrammas de Athenas dl-
zendo que as tropas realistas gregas
recusam abandonar Katerina, confor-
me o accordo realizado entre os go-
vemos alliados e o governo de Athe-
nas.

O general Sarrail avisou, por ess?.
motivo, o governo grego de que no
caso de não ser ordenado aos realistas
que abandonem immediatamente Ka-
terine, as tropas alliadas empregarão
a força para que elles saiam daquella
cidade.

LONDRES, 24 (A.) — Ao norte de
Monastir continua n avanço dos ai-
liados, tendo os italianos se dirigido
para noroeste e os servios para nor-
deste, ficando os franco-russos na
frente norte da cidade-.

LONDRES, 24 (A.)—Na Transyl-
vania e na A"alacchia nada de novo a
registrar, continuando, porém, os ata-
ques locaes com maior e menor inten-
sidade.

LONDRES, 24 (A.) — Telegram-
mas dc Saloniea dizem que os jornaes
inglezes preparam para a próxima se-
mana uni movimento offonsivo no se-
ctor do Struma, que, em corresponden-
cia com os servios, terá por fim obri-
gar os búlgaros a modificar a linha
oeste", de modo a facilitar ainda mais
nesse ponto os avanços dos servios.

LONDRES, 24 (A.) — Os italianos,
que estSo operando na Macedonia,
avauçum vlctoriosos sobre lrigtsovo.

soja esse facto, elle não constitue, de
maneira alguma, uma questão vital
para a Rumania e não affecta a po-
sição militar e estratégica do paiz,
porque as operações felizes dos rus-

> ami 

A situação i Matto Grosso
CORUMBÁ', 24 (P.) — O coronel

Henrique Paes, .informado de terem
partido forças governistas de> Cuya-
bá para Coxim, afim de atacarem

so-rumaicos ao norte annullariam em ( gUas fazendas em S. Lourenço, ten-
bem pouco tempo os progressos do j d0 já havido assassLnatos de câmara-
inimigo. aas seus que trabalhavam em reti-

E' um erro commum acreditar que ! ros m£U;s afastados, deu queixa d
a invasão do sudoeste da Rumania ; tuao a0 general Barbedo, que poz r.
pelos allemães lhes proporcionaria | aua disposição um sarjento e duas
grandes aprovisionamentos de cere- ] praças <j0 exercito para o garantiremaes. Essa região da Rumania é, de 1 na viagem, afim de ir buscar sua fa-
facto, um grande centro de-agricul- 1 míIiai que ^t.á em uma das fazendas:
tura, mas não é o celleiro do paiz, I 0 c0.ronel Henrique Paes partiu
que sao antes as cidades de Braila | hontem na lancha "Guaporé", ha
e Galatz, no outro extremo da Ruma- ¦ ven(jo a policia á ultima hora tenta-
nia. Apenas a colheita do milho não j do irnpeair a saida da lancha, ape-' 

sar da presença de força federal aestá ainda terminada e poderá vir
cair nas mãos do inimigo. Uma victo-
ria allemã nessa região, como se re-
conhece, facilitaria .naturalmente as

bordo.
Telegrammas de Cuyabá informam

communicações entre a Bulgária e'a|'lue ° objectivo das1 ditas forças
a >. "-* I -i-,,,l..i v rroriA í* nüVfllInt: TIAS 1 V.PllAllèmanha
. Quanto á pequena guarnição de Or-
sova, ha Iodas as razões para espe-
rar que cila conseguiria escapar, se
o seu comniaiulante a julgasse cm ne-
rigo o corri a retirada cortada-.

Em geral, a situação actual exige
antes de tudo paciência. K' certo que
os russos fazem todos os esforços pon-
siveis pura Irem em auxilio da Rn-
mania c se se realizarem os pianos
traçados, a situação logo depois se
modificará, inte:ran"ente."

LONDRES, 24 (P.) — O "Times", i
comn.entando a nova campanha em jfavor da paz, dirigida por elementos |allemães nos Estados Unidos, declara ,
que este facto, como muitos outros, i
não passa de uma grosseira imita- |
ção de uma pratica favorita de Na-
poleãc.."A Allèmanha", aecreicenta o ai-
ludido jornal, como Napoleão, de
seja a paz que, feita néete" momento,

roubar gado e cavallos nas fazenda
do coronel Henrique Paes, do mesrr<-
modo que fizeram nas fazendas d.
municipio de Poconé.

Ante-hontem embarcou em Cuya-
bá um contingente policial de c:r-
cnenta praças, sob o commando d-
major Felisdonio Gomes da Silva, tra-
zentlo armamento e munições até pa •
ra metralhadoras.

Consta que us .policiaes vêm faze'
aqui a mesma coisa que fizeram er;
Cuyabá, na noite de 24, caso se.'
concedido "hal.eas-eorpus'- ao con--
hei Esculastico.

A população continua satisfeit.-.
com a acção do general Barbedo, 1
no policiamento pela. força federal

Ila geral anciedade pela solui;?-
do '•habeas-corpus" ao coronel Èscp
lastico, que será julgado pelo Sup -
mo Tribunal amanhã.

José Gomes Maciel, offieial adiu.
nciro, foi hontem preso, espancado

a collocaria numa situação de supre- | barbaramente c recolhido iiicor.nnt;-
macia na EUro-pa. NCs, porém, e os nica vel ao xadrez do desiacameiuu
noí-.sos alliados estamos absolutamea- policial,
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CHEFE POLÍTICO
Noticia um telegramma a morte de

D. Alexandre Saldanha da Gama, che-
fe miguelista, que.vivia exilado em
Paris.

D. Alexandre Saldanha da Gama
pertencia íi casa da Redinha e tinha
auccedido n;u chefia ,do seu partido ao
conde de Redinha, seu pai.

Era engenheiro, grande fidalgo,
mas pobre, tendo numerosa familia,
que sustentava em honrada mediania,
mercê de um árduo e laborioso tra-
balho:

Sinai u>m homem de alta estatura,
dos poucos que, tini Portugal, ainda
podJam com o montante de Affonso
Henriques.

O seu 'partido tinha-se dil'1-urdo no
tempo com a >perda dos seus primei-
ros e ardidos combatentes, sem que
as novas gerações o tivessem reno-
rado, dei modo que os mig-ueüstas
eraim, nos ultimos annos da, monar-
chia constitucional, como que um
grupo de sebastianistas.

Nas luetas tremendas que os ipar-'
tidos avançados travaram no ultimo
periodo. do reinado de D. Cairlos I e
principalmente uo reinado de D. Ma-
noel II, ide que resultou a queda da
monarchia constitucional e o tr-ium-
phO dá Rripublica parlamentar, o gru-
po miguelista passava quasi desper-
cebido, adormecido na prosa nisto-
rica e clássica do seu jornal "A Na-
ção", que, depois da morte do "Co.roin-
bresenso", ficou sendo o decano da
imprensa portugueza.

A historia .do Bjteuellsrno e -muito
conhecida, pois que está ligada ás lu-
cias chaimadas liberaes, em que com-
bateram 6s mais notáveis homens da
primeira .metade do século XIX, em
Portugal.

I). Miguel I, tendo se apoderado do
governo que seu iimão D. Pedro, en-
tão aqui no Brasil, lhe tinha passado
com a condição de elle se casar com
sua -sobrimha IX Maria, mais tarde
1). Maria II, e tendo-se deixado in-
flueticiar pelos elem-entos reacciona-
rios, que logo o.rodearam, quando elle
tomou posse da regência*, esqueceu-se
que tinha jurado a carta .constitucio-
nal, nas mãos do nosso embaixador
em Vienna 3e Áustria, e proclamou
a monaich.ia absoluta, declarando-se

herdeiro legitimo do thxono de Por-
tugal, por ter seu irmão perdido esse
direito' com a proclamação da imde-
pendenoia do Brasil.

Recusou-se, além disso, a casatr-ise
com sua sobrinha-

Depois, como no paiz, sobretudo
nas classes illustradas, se levantasse
opposição ao seu procedimento, elle,
que era tim temperamento forte, en-
trou no caminho das violências. Co-
meçou o êxodo. Os exilados espalha-
ram-se pela Galisa e pela Inglaterra,
até que D. Pedro, tendo abdicado o
throno do Brasl'1, seguiu para a Eu-
ropa a organizar a expedição liberal
que depois desembarcou no Mlndello.

Após épicas batalhas, cm que
os liberaes, em reduzido numero, ba-
teram as trocas 'de D. 'Miguel, que
chegou a juntar oitenta mil homens,
contra doze mil de seu irmão, o abso-
lutismo foi 'derrotado.

Multas foram as tentativas 'de re.
stauração legitimista, por parte dos
amigos >do -príncipe vencido, mas tudo
íoi inútil. Em 48, cessaram não sõ
as guerras civis entre liberaes, mas
também ae tentativas miguelistas,
que se não renovaram. Essa longa
paz deu 'duas conseqüências: o es-
gotamento parallelo. dos legitimistas e
o dos liberaes.

Os 'legitimistas desap.pareceram, a
pouco e pouco, por falta de renova-
mento; os constitucionaes, desmorali-
zados, Chegaram & -ultima dissolução.

Quando em 5 do outuibro de 1910,
a revolução republicana triumphou,
os miguelistas procuraram tomar
alento, agregando, á volta de si, os
descontentes do constituclóna-lismo,
que não quizeram adherir á Repu-
blica.

D. Miguel II, o .pretendente legi-
tlmista, que ja tinha renunciado â
coroa, antes da revolução, reivlndl-
cou, publicamente, os seus direitos,
depois tornou a renunciar e, por fim,
tornou a revimdicar.

Parece que o iprineiipe, por sua par-
te, ê que renunciava, e que os seus
partidários ê que o obrigavam a voltar
atrás.

D.. Alexandre Saldanha da Gama
era tão Intransigente com o consti-
tuclonalismo como com a Republica.

Pala do slileniclo das associações
operárias portuguezas neste moime-n-
to, o que quer dizer que os comp*-
nhelros de lá estão dispostos a toctar
para que a victoria caiba a ipovos que
possam reconhecer, senão todos, ao
menos alguns de seus direitos.

Falou em seguida o Sr. Manoel Pe-
reira, que abundou nas considerações
do primeiro e referiu-se ás ultimas
greves em Hespanha.

Ambos oa oradores foram imuito
applaudiitdos.

Rodrigo Venaneio
da Rocha Vianna

Apôs ^lm longo e doloroso soffri-
mento, falleceu hontem, em sua resl-
denoia, á rua de Santa Alexandrina, o
comnrrerciainte portuguez Sr. Rodrigo
Venaneio da Rocha Viianna.

O extineto era muito estimado en-
tre a alta colônia portugueza e fazia
parte da Grande Camimissão Pró-Pa-
triai.

Alma bondosa, muitas pessoas hão
de lamentar a falta desse protector,
sempre pirompto a dar auxilio aos ne-
cessitados.

Aqui e eim Portugal seu nome era
conhecido pelo bem quie p-raiUíoaviai,
sem exhiibidionismo, coisa rara nestes
tempos de caridade barulhenta.

Rodrigo Vianna nasceu na cidade
de Guimarães, província do Minho,
em 18-4'ã, -contando, .portanto, 71 ain-
nos de idade.

Veiu novo para o Brasil, onde con-
seguiu 'lima regular fortuna.

Era proprietário de duas fabricas
e da conhecüda casa Rodrigo Vlamna,
á rua do Ouvidor.

Era sócio de quasi todas as socie-
dades 'Portuguezas do Rio e grande
bemfeitor da Associação Martins Sar-
mento, de Portugal.

Pelo rei D. Luiz I foi-lho offereoida
uma commenda, que sua natural mo-
destia 'recusou, repetindo, mais tarde,
esse gesto com D. IPedro II, que tam-
bem queria condecoral-o, por haver
dado liberdade, antes de qualiqu-er leti
abolicionista, a todos os seus esora-
vos.

Era casado com D. Fnamcisca da
Rocha Vianna, de quem teve nove íi-
lhes, os Srs. Rodrigo Venaneio da
Rooha Vianna Junior, João, Paulo,
Luiz e Carlos da Rocha Vianna e afl
Sras. DD. Ltna, Franeisca, Laura e
Maria da Rocha Vianna.

De todos estes fiillhos, só D. Lina da
Rocha Vianna era nascida ©m Por-
tugal.

O enterro do presado comimeirciam-
te patridio realiza-se hoje, ás H5 ho-
ras, partindo o feretro da rua de San-
ta Alexandrina ipara o cemitério da
Ordem Terceira do S. Francisco da
Penitencia, ordem de que o extineto
era ministro. .

Cr nz Vermelha Portnpeza
e Franceza

Podemos hoje adiantar mais alguns
detalhes do programma da festa ar-
tlstlôa da graciosa "divette" Mlle.
Bertiie Baron, que terá logar, por de-
fèrehela especial da empreza Tei-
xeira Marques; que funeciona no
theatro Carlos Gomes, na "matinée"
de amanhã, domingo.

Será levada á scena a' revista o
"Dominó? e no intervalo do Io para
o 2" acto, haverá os seguintes nume-
ros sensaelonàes:

1", a "Marselheza", cantada pela
"divette" Berthe Baron;

2I>, "A Portugueza", cantada pela
dlstinala- actriz Medina de Souza;

3°, Discurso pelo Dr. Raphael Pi-
nheiro;

4°, Joanna d-Aro e Nun'Alvares,
pelo Dr. Alexandre de Albuquerque;

5<\ repertório de. cançonetas, por
Mlle. Ilertbe Baron;

6°, agradecimento pelo conde de
D'Ainvelle;

7o, surpresas;
8o, discurso do distineto literato e

jornalista francez Mr. Lugné-Poe.
Encarregou-se da decoração exter-

na e Interna do theatro o Sr. Manoel
Coelho, proprietário da barraca n. 7
do Mercado das Flores da travessa
Flora, que mais uma vez vai por em
evidencia as suas raras aptidões de
ornaraentador.

Este senhor promptificou-se a or-
namentar caprichosamente o theatro,
cedendo DO % do custo da ornamenta-
ção a favor da obra meritorla da Cruz
Vermelha.

Tem sido grande o numero dc pes-
soas que têm procurado adquirir bi-
lhetes para este festival, que reverte
na sua totalidade em favor da Cruz
Vermelha Portugueza e Franceza.

Como já dissemos, o resto dos bl-
lhetes, aliás, cm bem diminuto nu-
mero. eneontra-so ainda hoje ã ven-
da na Camada Portugueza de Com-
mercio o Indi.dtria do Rio de Janeiro,
no 3" andar do edifício do "Jornal
do Commercio", e sede da Grande
Commissão Portugueza Prô-Patria.

Um desastre e suas conse-
pencias

Muitas pessoas têm vindo em soe-
corro das seis infelizes creancitas
que um dia, para ellas terrivelmente
negro, viram tombar para sempre o
seu iiai, Jayme Ignacio Torres e sua
mãi. D. Agueda Lima.

A narração simples que fizemos

PROVEM O DELICIOSO

Quinado Ferreirinha

dessa horrível tragédia commoveu
multas almas, e assim se explica a
importância que em pouco tempo ai-
cançou a subscripção por nós aberta.
Também o operário Luiz Gravina nos
participou que brevemente dará um
espectaculo no salão da Federação
Operaria Brasileira em beneficio dos
pobres pequenos, a quem um acci-
dente de trabalho roubou o pai e,
um forte ataque de commoção levou
a mãi. Dessa festa muitos bilhetes
têm sido passados, pois poucas são
as pessoas que recusam seu concurso
a tão humanitária iniciativa.

Damos "o valor attingido pela sub-
scripção.

Somma das quantias até hontem
publicadas, 1:173?000.

| THEATRO CARLOS GOMES
I COMPANHIA DO ÉDEN THEATRO DE LISBOA

| lllUF-0 31-IUME

CENTRO BENEFICENTE
BERNARDINO MACHADO

Nessa benemeritai associação ireali-
zou-se hontem a reunião semanal da
directoria, sob a presidência do Sr.
Custodio Fernandes, digno vice-presi-
dente em exercício, secretariado pelos
Srs. Jayme de Serpa e J. J. de Car-
valho Saavedra, respectivamente, Io e
2o secretários da referida associação.
Lida e appròvada a acta da sessão
traiiaaicta, discutiu-se o expediente.
O membro do conselho-fiscal-, Sr*. Ma-
noel José de Piruho, propoz que se
exarasse na acta um voto de profun-
do pesar pela morte do commendador
Manoel Thiago Ferreira de Rezende,
levantando-se a 6essão, em signal de
sentimento, homenagem justa, que 6e
devia prestar ao illustre extineto, que
dedicou sempre o melhor de sua vida
á pratica do bem.

Esta proposta foi unanimemente
appròvada.

Por ter fallecido a veneranda pro-
genitora do commerciainte portuguez
Sr. Ernesto Ferreira, ura dos funda-
dores do Centro Beneficente Bernar-
dino Machado e seu Io presidente,
conserva-se hasteado em funeral o
estandarte da sociedade.

A directoria tomará parte em todas
as .manifestações de pesar.

SOCIEDADE A' JEESIORIA DE
FONTANA

Nessa associação operaria portu-
gueza realizou-se hontem uma confe-
rencia de propaganda associativa pelo
Sr. Carlos Menezes.

O orador tratou demoradamente o
complexo problema, estudando espe-
cialmente a obra associativa das so-
ciedades portuguezas.

Falando da guerra, contra a qual
se iijisurge, diz que, ja que os traba-
lhadôres a não puderam evitar, de-
vem empregar todos oô seus esforços
no sentido de promover a derrota
oompleta do império teutonico. Diz
que ai felicidade completa 6o virá com
o terminar das fronteiras, 'inae sus-
tenta que 6 'necessário defender os
lares da. selvageria dos homens do
Rheno.

THEATRO CARLOS GOMES
Festa artística de Berthe Baron,

revertendo o produeto a favor da
Cruz Vermelha Franceza e Portu-
guueia.O DOMINO'
Domingo, 26 de novembro de 1016

MATINÉE

PEQUENASJJOTICIAS
De Ponta Grossa, Estado do Para-

nâ, ohegou o moço empregado no
commercio, Sr. Generoso de Almeida.

De Portugal chegou o iSr. Lauro
Alves da Silva, conceituado commer-
clante nesta praça, e membro da
Grande Commissão Pró-Patrla.

Falleceu hontem a Exma. Sra. do-
na Anna Ferreira, progenitora do
estimado commeroiante portuguezSr. Ernesto Ferreira..

O enterro realiza-se hoje, ás 1C ho-
ras, partindo o feretro da residência
da extineta, á rua D. Anna Nery nu-
mero 436, para <y cemitério ide São
Francisco Xavier.

Em visita a um amigo doente, par-te hoje, pelo nooturno mineiro, paraSr João d'El-Rei, o Sr. Antônio Sam-
paio de Souza.

O carro particular n. 2.432 atro-
pelo'u, hontem, o carregador portu.
guez João Pereira, solteiro, de 26 an-
nos de idade. O ferido recolheu á
Santa Casa e o "chauffeur" foi presoem flagrante.

De uma viagem ao Estado ide Mi-
nas, chegou hontem o commerclante
portuguez Sr. Manoel da SMva Ri-
beiro1.

Passou hontem o anniversario da
gentil menina Edith, filha do guarda-livros, nosso patrício, Sr. Carlos Pe-
droso da Relva. <

Para S. Paulo parte hoje o Sr. Pe-
dro da Cimeira Caldas, industrial
portuguez, estabelecido naquelle im.
portanto Estado.'

Falleceu em Monte-mór-o-Velho,
Douro, a Sra. D. Clara Silva Mendes,
progenitora do moço portuguez, em-
pregado no commercio, Sr. Asdrtíbal
Mendes Correia.

Passa hoje o anniversario natalicio
do nosso ipatricio Sr. José Augusto
Pires, auxiliar da Companhia Souza
Cruz.

Por esse motivo, o digna esposa do
anniversariante offerece um copo de
água ás pessoas de suas relações. Os
amigos e collegas também projeotam
uma manifestação.

Está em festa o lar do humani-
tario capitalista José Pereira Cotta
Junior, por completar 25 anno3 de
seu casamento com a Exma. Sra. do-
na Isabel Soares Cotta.

Commemorando esse dia, casa.se a
senhorita Guíomaj, Pereira Cotta, fi-
lha do casal, com o Sr. Augusto Soa-
res Dias.

O acto civil terá toda a solemnida-
de, e realiza-«e ás 13 horas, na resi-
dencia dos progenitores da noiva, e a
ceremonia religiosa, terá logar ás 15
horas, na matriz da Gloria (largo do
Machado).

Em ambos os actos. ferão padri-
nhos, do noivo, o Sr. Adriano Vieira
Silva e sua esposa, D. Leopoldina Soa.
res Silva, e da noiva, os seus progani-
tores, o casal JoBé-Laabtl Cotta.

CAPACIDADE INDUSTRIAL
Tem-se ultimamente discutido mui-

to a capacidade dos portuguezes so-
bre se elles têm mais aptidões agri-
cojas, se mais aptidões çommerciaes.
Já entraram no debate os Srs. Car-
los Malheiro Dias, Dr. Alexandre de
Albuquerque e conselheiro Teixeira de
Abreu, que são dos vultos mais nota-
veis da colônia, no campo lntelleetual.

O primeiro tem grande enthusias-*
mo pela colonização agrícola, os se-
gundos são antes pela colonização
commercial. Nenhum, porém, deu
qualquer importância á nossa capaci-
dade industrial, apesar de ser um <?|is
sonhos da nossa renovação a creação
em Portugal de um poderoso centro
manufactureiro, isto é, fazer da nos-
sa pátria a Bélgica do sul. .

No intuito de apreciarmos a nossa
capacidade industrial, resolvemos ou-
vir alguns dos nossos patrícios sobre
este assumpto, os mais competentes.

Começámos pelos importantes in-
dustriaes Srs. Mello Sampaio & C, á
rua do Riachuelo n. 61, na fabirca de
ladrilhos, e-ahi ouvimos o sócio Sr.
João Manoel de Melo, que nos rece-
beu com toda a gentileza, mostrando-
nos a interessante Iaboração dos la-
drilhos em todos os seus detalhes.

A nossa primeira pergunta foi :
O Sr. Mello é portuguez, não

ê vesdade ?
Dos quatro costados.
Que pensa da capacidade por-

tugueza nos domínios do industrialis-
mo ?

Penso o melhor que se pôde
pensar. Os portuguezes têm uma ad-
miravej. adaptação industrial. Podia
contar-lhe muitos casos sobre varias
industrias...

Nós preferimos a sua opinião
sobre um ponto especial, sobre o fa-
brioo tios ladrilhos, sobre* a evolução
da sua fabrica. Comprehende que nes-
se ponto a sua autoridade é indiscuti-
vel.

Tem razão. ..
E sorrindo, o Sr. Mello acerescen-

tou :
—i Ha coisa de sete annos, quando

eu entrei para esta casa, começou-se
com a fabrica de ladrilho simples, de
duas cores, como era então vulgar:
preto e branco; branco e marron;
branco e 'Vermelho.

Não se produzia então o ladri-
lho mais complicado ?

O. ladrilho com desenhos com-
plicados e a meias-tintas foram in-
troduzldos por iniciativa minha.

Então o Sr. Mello nos mostrou va-
rios padrões de lindo effeito, com
desenhos complexos e de fabrico per-
feito, que, sobre honrar a industria
brasileira, honra também a capacida-
de industrial do Sr. Mello.

Em seguida, perguntámos:Mas não se fez innovação nen-
huma neste fabrico, não tem a fa-
brica modelos seus, especiaes ?

Tem. A fabrica não se limitou
â imitação. Eu inventei uma fOrma
de ladrilho, que tem a grande van-
tagem de, com um sõ desenho, se
conseguir ria fabricação todo e qual-
quer desenho no ladrilho. Esta in-
venção está privilegiada em nosso fa-
vor por duas patentes, que têm, re-
spectivamente, os ns. 8.431 e 8.432,
oom data de 1914.

—E que espécie de ladrilho se con-
segue com essa invenção ?

—Um mosaico que lembra o mo-
saico inglez ou belga. E fique certo
que ê obra perfeita. Além disso, o
nosso fabrico, que era de cem metros
por dia, eleva-se hoje de 300 a 350.

Achamos muito curioso esse pro-
cesso de com um sõ desenho se con-
seguir tantas e tão variadas combi-
nações. E assim o confessamos ao Sr.
Mello. Quando já nos despedíamos
com um largo aperto de mão, mui-
to portuguez, lembrámo-nos que os
Srs. Mello Sampaio & C. tinham tam-
bem fabrica de fogões e por isso lhe
perguntámos se nesta industria ti-
nham chegado á mesma perfeição. O
Sr. Mello respondeu promptamente.Os nossos fogões foram premia-
dos na primeira exposição de indus-
tria nacional. Não lhe digo mais
nada.

O artVtmento era importante e por
isso sobre elle também nada mais c-J-s-
semòs.

PARÍÍIlL

França, mas ainda para os dos offi-
ciaes já mobilizados e que fazem pair-
te das expedições a África Oriental,
dos commandos do general Gil e te-
nente-coronel Moura Mendes."*

Missão naval ingleza:
Com sua esposa e filha, embarcou,

na outra segunda-feira, no Arsenal de
Marinha, para bordo do "Demerara",
o almirante O. Salis, chefe da mis-
são naval ingleza.

A apresentar cumprimentos ao 11-
lustne officiall da armada britannica,
estiveram .naquelle estabelecimento'
do Estado o secretario geral interi-
no da ipresidencia da Republica, re-
prêsentando o chefe do Kstado, o che-
fe do -gabinete do ministro da .rnari-
nha, representando este ministro; o
major general da armada, o almiran-
te administrador do arsenal, os offi-
ciaes chefes do vários serviços de de-
fesa do ponto, etc.

Pelo major general da armada, foi
offerecido um magnifico ramo de fio-
res á etposa do almirante, que foi
acompanhado a bordo do "Demerara"
pelo administrador do arsenal.

Também seguiu viagem ao mssmo
paquete o ajudante do almirante,
cujo officio de despedida ao ministro
dai 'marinha, (aqui ireprodiuzido), foi
por este mandado publicar em or-
dem. *

"F.ilm" das manobras.-navaes:
Tarde da segunda-feira, da outra

semana, realizou-se no Po'iytheama,
uma "matinée" offerecida pela em-
preza á marinha portugueza. Ex-
ibiu-se, entre outros, o "film" ultima-
mente tiirado ,pela casa Invicta Film,
do Porto, "Manobras navaes", que
despertou na assistência grandes ap-
plausos.

Assistiram á "matinée" os Srs.
Drs. Bernardiino Machado, Affonso
Costa, ministros da marinha e do tra-
balho, sub-secretario de Estado das
colônias, majoir general da armada,
Leote do Rego e seus ajudantes, com-
mandantes do "S. Gabriel" e "Al-
mirante Reis", Barreto da Cruz, 'dire-
ctor do Arsenal de Marinha e muitos
officiaes inferiores da armada e pra.
ças do corpo de marinheiros e dos
navios de guerra.

A orchestra do theatro executem a"Marselheza" e a "Portugueza", sen-
do ;no final de cada um destes hymnos
levantados vivas á Republica e á pa-
tria portugueza,

No final da "matinée" o Sr. presi-
dente da Republica teve ipallavras elo-
giosas para a empreza do Olympia-
Polyteama e para a casa produotora
do "film" pela sua iniciativa pátrio-
tica. No "foyer" do .theatro tocou a
banda dos marinheiros da armada.

?
. Commissão Portugueza de Acção
Econômica:

. Foram nomeados para constituir
a Commissão Poirtugueza de Acção
Econômica contra o inimigo, os Srs.:
Dr. Augusto Frederico Rodrigues Li-
ma, director geral dos negócios com-
merciaes e consulares do ministério
dos negócios estrangeiros, que servirá
de presidenite;Franoisco Antônio Cor-
rela, stfb-inspectòr das alfândegas e
professor do Instituto Superior d*$
Commercio; Dr. Albino Vieira da
Rocha, professor da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa;'
Dr. Álvaro Machado Villela, profes-
sor da Faculdade de Direito da Uni-
versldade de Coimbra; Carlos Gomes,
presidente honorário da Associação
Oommorcial de Lisboa; José Maria
Alvares, industrial, e Ernesto Jardim
de Villhena, delegado do Comitê Inter-
nacional d'Aotion Economique".

Torpedo diriglvel:•Devem-se fazer, por estes dias, as
experiências, na água, do torpedo di-
rigivel, invento do dapitão Schiapa
Monteiro.

Havia uma diffiouldade a vencer,
qual a da bateria de aceumiuiadores
e que foi, felizmente, vencida, por
tel-a fornecido uma casa kigieza.

E, paira fecho, é uma excellente
noticia. *

O espeilamto admittíido pela censura
postal:

A Llsbona Societo recebeu um offi-
cio da direcção do serviço da censura
postal, pelo 'qual a informa que, de
aocordo com o pedido feito, vai pro-
videniciar no sentido de toda a cor-
respondencia em esperainto passar
pe'ja secção onde se encontra o capi-
tão Accacio Lobo, sódio daquella so-
ciedade.

Os espera.ntistas, calculem, ficaram
contentissimos, e com razão.

Quem porfia... além da causa "ser
sympathica.

CALENDÁRIO HISTORIC
25 DE NOVEMBRO DE 1843

Nasoe na Povoa d.o Vairaçirn.
Eça cie Quieiirofe

THEATRO CARLOS GOMES
MATINÉE

Domingo, 26 de novembro de 1916
8'EFtTH'E BÂfiOW
Recita da actriz, dedicada á Cruz
Vermelha Franceza e Portugueza.

CARTA DE PORTUGAL
LISBOA, 21 de outubro.

VARLAS

Alumnos do Collegio Militar:
Dos jornaes de sexta-feira:"Em circular da 4* repartição da 1'

direcção geral da secretaria da guer-ra, foi, pelo ministro da guerra de-
terminado que na próxima matricula
de entrada no Collegio Militar.tenham
preferencia os filhos de officiaes .per.
tencentes a unidades mobilizadas e
prestes a partir pàwa fOra de Portu-
gal."

Dos jornaes do dia seguinte:"Uma circular c!.'i secretaria da
guerra esclarece que a preferencia á
admissão ?• matricula no Collegio Mi-
!it-2ir ê não só para oa filhos dos cf-
ficiacs que prestes vão partir para a

11
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Club Gjmiiailico Po tuguez
Deve estrear no dia 17 de dezem-

bro próximo, o bello orpheon de mo-
ços lusitanos, annexo ao Club Gy-
ninastico Portuguez.

O programma escolhido é de satis-
fazer os mais exigentes, e opportuna-
mente será publicado. Os ensaios
realizam-se tres vezes por semana,
estando prom;ptas quasi todas as* pe-
ças a cantar.

Estamos cerlos que o artístico gru.
po, que ihonra o nome portuguez,
continuará merecendo os applausos
que já fartamente conquistou, quan-
do sob a regência do brilhante mães-
tro lusitano, Sr. Fernando Moutinho.

THEATRO CARLOS GOMES
MATINÉE

mmi 26 DE KOVEMBRO DÉ 1916
«r.UAMiK SURPIIESÁ»
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Na Povoa do Varzim?
Esta pergunta já hoje não tem ra-

zão de ser. Muito tempo se discutiu
onde tinha nascido o ixonista supre-
mo da nossa literatura.

Parece que devia ser uma coisa de
fácil averiguação, sendo Eça de Oiuei-
<roz um escriptor contemporâneo.
Discutir se Homero nasceu nesta ou
naquella das seto cidades que dispu-
taram -essa honra, ou se Camões na-
sceu em Lisboa, Santarém ou Coim-
bra, comprehende-se. São factos re-
motots. Eça de Queiroz, porém, ain-
da era vivo, quando se levantou a
discussão, que nunca se resolveu se-
não agora.

A mãi do grande romancista, re-
spondendo ao conselheiro Antônio
Cabral, quando este juntava mate-
riaes para o seu livro critico, decla-
irou positivamente que seu filho na-
scera jia Povoa do Varzim.

Não pôde haver mais duvidas, a
pessoa mais idônea para resolver o
pleito entre as duas villas vizinhas,
decidiu a favor da Povoa do Varzim e
contra Villa do Conde.

Deste modo, Eça nasceu na -Po-
voa e educou-se em Villa do Conde,
para onde foi levado em seguida ao
seu nascimento,

Morreu Eça ide Queiroz em plena
força e exhuberancia do seu magnifi-
co talento. Da sua penna maravilho-
sa, tinha pouco antes saldo a "Cida-
de e as serras", que é uma das mais
formosas obras-primas da nossa lite-
ratura.

Foi elle aceusado de se deixar in-
fluenciar pela escola realista, nomea-
damente pelos tl-es grandes vultos da
literatura franceza: Balzac, Flaubert
e Zola. Accusaram-n'o mesmo de pia-
giario, numa errada critica, notável
pela sua intolerância e pela sua mes-
quinha visão de arte.
..^Algumas influencias "existem 

nós
ffiajk .livros anteriores á, "Cídade-e as"yff", mas dahi até á imitação, va!
i,mui'tb longe, quanto mais até ao pia-
giato.

A "Cidade e as «erras" 6, porém,
um livro completamente original na
sua concepção e na sua execução, li-
vro bem portuguez, bem Eça de Quei-
roz e sõ Eça de Queiroz.

Os outros li vi os de Eça va-
lem mais pela galeria de typos

que apresentam do que mesmo pi.*:ò
seu valor intrínseco.

"As cidades o as serras" ê, porém,
um todo iperfeito, é uma obra-prima
impeccavel na belleza das suas descri-
pções, nos effeitos dos seus contras-
tes, -na vivacidade dos seus peTsona-i
gens, na sua ironia sceptica relativa-
mente á civilização, na sua irreveren-
cia pela cidade, no seu enteniecimen^
to pelo^campo e pelas serras, em to-
do o seu conjunto admirável de har-
monia e em todos os seus detalhes
admiráveis de contorno e de recorte.)

Em prosa é Eça de Queiroz o es-
cripto.r iportuguez que tem mais art-
miradores d'aquem e d'alem mar.

Ha por elle um fetichismo paral-
leio ao fetichismo que exi.stc por]
Guerra .lunqueii-a, como poeta.

Os nossos' românticos vão já uni
pouco distantes. Aquellès que ama.rm,
e soffreram com as lamentações ilo
Enrico, que se deleitaram com o sor-
raso de Joaninha e com o cantor rt>-
quebrado dos rouxinoes do Aralle rio
Santarém, os que se entliuslasmáraníi
com os citimes do Bardo, já do-
braram o tormentorio da vida.

Todos os novos dividem a sua ad-
miração por Camlllo, Eça e Fialho.
Os admiradores de Çamillo oiu du
Fialho são menos, mas são mais ar-
dentes, mais apaixonados.

No geral, os partidários de Eça de-
ciaram que gostam mais do Eça, mas
admittem que- Camillo fosse maior, o
que Fialho fosse mais expressivo.

Os camillistas, ao contrario, como
os fialhistas, são ferozes.

Os primeiros entendem que na II-
teratura portuguesa'Camões é Deus a
Camiillo o seu propheta.

Para o» segundos, a fórmula me-
taphysica é exacta, com a differença
que o propheta é Fialho.

Não procuramos aqui dar, sobre
Eça, nenhuma nota critica, mas ape-•nas registrar a data do seu^nascimiuÊ
to, como uma data verdadeiramente
nacional,

No mármore, ao abrigo de um ma-
cisso formosíssimo üe pa!mel<nÍiÉkem
Lisboa--surge .a formosa estafHLle
Eça devida ao talento:
Lopes.

Essa obra pr.ima perpetue
ra do escriptor como os seus
lhe perpetuarão o nome gloriosc
sua obra immortai.

'** rei
'o a.

SERVIÇO TELEGRAPHICO
Partida de um vapor

LISBOA, 24 (A.)—Partiu para o
Rio o paquete "Tijuca".

Navegação entre Portugal e
Brasil

LISBOA, 24 (A.)—Os membros da
oolonia portugueza em Madeira e
Cabo Verde, bem como as principaes
autoridades daquelles logares, envia-
ram ao governo portuguez uma men-
sagem, solicitando que na constitui-
ção da linha de navegação Brasil-Por-
tugal sejam aquellès1 portos conside-
rados de escala obrigatória.

A imprensa portugueza e o
Dr. Lauro Müller

LISBOA, 24 (A.)—Os jorrfaes desta
capital, em telegrammas d'ahi publi-
cam e commentam trechos do bri-
lhante discurso proferido pelo chan-
celler Lauro Müller ão tomar posse
da presidência da Sociednde Nacional
de Agricultura.

O trecho mais em evidencia ê
aquelle em que o chanceller brasileiro
traça os seus sentimentos no tocante
á idéa de pátria, não podendo admit-
tir o duplo nacionalismo.

Essa parte do discurso de S. Ex.
causou aqui agradável impressão.

Morreu o chefe do partido
legitimista

LISBOA, 24 (P.) — Falleceu env
Paris o Sr. Alexandre Saldanha da
Gama, chefe do pifitido miguelista.

Os jornaes do partido noticiam o
falltcimento e publicam extensas bio-
graphias do morto.

Mais um official r>ortuguez
morto em combate

LISBOA, 24 (A.) — Telegrammas
aqui recebidos de Moçambique annun-
ciam o .falleeimento na linha de fren-
te da África Oriental do major Leo- l
poldo Silva, do exercito nacional, vi- •

~-?^^^TTI?rg^'u:UL'at*,"'",i'^1 — ¦woawBwm-wi

ctima dt. ferimentos reeeib.Idos em um
dos ultimos eomoates ali travados.

O corpo do referido official será
embalsamado e transportado para esta
capital, onde será enterrado, com to-
das as honras militares do seu posto.

A niticia de sua morte aqui foi g»-ralmente sentida, dadas, sobretudo, as
vinculações que tinha com o nosso
meio social, tendo se distinguido va-
rias vezes em diversos combates em
que entrou.

LISBOA, 24 (P.) —Um telegram-
ma dõ general Gil, commandante das
forças em operações na África Orien-
tal, annuncia que falleceu o major
Leopoldo Silva, commandante da ca*
lumna o.ue oecupou Massassi.

O referido o*ficial tinha sido grave-
mente ferido em um combate travais
com allemães a 8 do corrente* naa
proximidades de Kiwanda.

Companhia do Congo Por-
tuguez

LISBOA, 24 (A.) —^As respectivas
autoridades iniciaram hontem o ex-
ame da escripta dos livros da Compa-
nhia do Congo Portuguez.

Ha quem affirme que já forim a3-
signalaidas varias irregularidsLaes.

Os navios ex-allemães
LISBOA, 24 (P.) — Dos navio»

confiscados á Allemanha, 28 jâ foram
entregues á Inglaterra. Doze estão
em serviço de Portugal.

Roupa para os soldados
LISBOA, 24 (P.) — O presidenta•da Republica e o ministro da guerra

visitaram a exposição de Toupui
adquiridas por subscripção e destina-

| das aos soldados que partem para ns
campos de batalha da Europa.

CRUZ VERMELHA FRANCEZA
E PORTUGUEZA

Theatro Carlos Gomes
Domingo, 26 de novembro de 1916
BERTHE BARON
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FOOT-BALL
o 'TÚçFEREE" E AS SUAS DEOI-

SÕIÍS

OS "FOULS"

O "foot-ball", sendo lnnegavel-
rif-nl" um jogo violento, necessidade
hóilvò de regulamental-p de uma ma-

,'.'.nc*ira tal a o tornar o menos bruto
possível. .

Ore seria desse bello sport se fos-
gem permlttidos todos os recursos de
quê um jogador pódc lançar mão para
e-.itar que o adversário o levasse de

, vencida?
Oue seria do •'foot-ball'' se tosse

. odiiiittido o uso das rasteiras, dos cal-
ços, dos trancos pelos costas, das mãos
paia tolher os movimentos do adver-
eiirio, etc?

Ha legisladores desse salutar sport,
porém, eomprehenderam bem a sua
missão educativa o houveram-se per-
feiíamente, moderando o mais possi-
ve! a natural violência desse jogo que,
saneio praticado exclusivamente com
os pés, não pódc absolutamente che-
gar á perfeição de evitar uma ou ou-
tra ligeira contusão por parte dos seus
praticantes mais ardorosos.

Pára impedir que o jogo se tornasse
violento ao extremo, creuram-se, pois,
determinadas penas para aquelles que
Incorressem nas regras prohibitivas.
A essas incursões deu-se o nome de
"1'ouls", c ellas se caracterizam segun-
do a maneira, c a habilidade com que
são praticadas.

Os "1'ouls" mais banaes e mais com-
mtins são os trancos pelas costas. Es-
ses trancos quando applicados sem
violência são inoffensivos para quem
os recebe, mas perigorissimos quando
dados com forço. A parte do corpo
que mais se resente desses "fouls é
a nuca, pois o tronco sendo deslocado
com violência porá a frente, a cabeça
geralmente não acompanha esse mo-
Vlménto, pendendo então para traz e
produzindo um forte abalo que chega
ás vezes a oceosionar vertigens.

Po o jogador, oo receber um tranco
tal, se acha no ar, a queda pôde ser
muito desastrosa.

Os "referées" não devem se limitar
a castigar os "fouls'! com o compe-
tente "free-lilclc" ou "penalty"; de-
vem chamar sevéarniénte á ordem os
jogadores que se utilizam desses
"irues" e expulsal-os de campo, no
caso de reincidência.

Casos ha, entretanto, em qwe o
Wjr-rfrnwo pelas costas é permittldo, não

sendo considerado "loul": quando um
"goal-l;eepr" defende uma bola e o
"fonvard" contrario corre para elle
no intuito de se apoderar da mesma,
se acontecer que um "bnck" procura
impedil-o; toinando-lhe a Crente e ce.r.r
cahÜo-o, o jogador atacante pódc dos-
véncilhar-se com as permittidas
•'(iharges", pura então se utilizar do
direito que tem de avançar sobre o
"goal-kec-por".

Um "foill" não existe, também,
quando, indo a bola sair pela linha
de "goal". um "baek" impede, o ad-
vereario de a pegar, cercando-o á dis-
tancia, o este lho appllcn pelas cos-
tas uma "chárge". So, porém, essa
"ehnrge" for acompanhada dc um
"cabo", existirá então o "foul".

Em hvpothese alguma é o calço
permlttidò. Estes podem ser dados
de varias maneiras; alguns, usados
por profissionaes o felizmente pouco
conhecidos entre nós, são de terríveis
effeitos.

Os calços mais perigosos sao jus-
tiimc-iiie os imperceptíveis para os
assistentes e paro os "referées" de
pouca pratica. Assim, um jogador, re-
ecliendo em plena carreira, uma leve
pisada no calcanhar do pé que eatl-
ver á roctagunrda, pôde ficar inuti-
Pxado, por longo tempo, para a pra-
tica do "foot-ball", pois dar-se-ha a
ilistcnsão dos músculos traaeiros da
perna.Outro calço terrível é o pisar no
peito do pé de um jogador que corre
com a bola.

Este c.í.lço 6 imperceptível, pois pa-
rece que b jogador estava procuran-
do tirar a bolo ao seu adversário
e que este tropeçou muito natural-
mente.

Existem "fouls" Interessantes, oo-
mo as cotoveladas no estômago, quan-
do dois jogadores correm parallela-' •Wmelite, e que se dissimulam perfeita-
me%, como se fossem movimentos
naturaes dos braços.

Um'"foul" multo commum, tom-
bem, consiste em segurar a camisa do
adversário na corrida ou quando, oo
ser tü_ÉD um "corner-klck", aquelle
se préSara para dar uniu. cabeçada,
proc1ftSdo,.rm*.ar ao encontro da
bola. V.-ii [¦¦_.«¦'

EuifaV.us que consideram como
"four'dti'i^-0 e qualquer tronco dado
em iitfl jogador que esteja no ar, Is-
to 6,--wm um ponto de. apoio no solo.
O trafico dado em um jogador que não
esteja com a bola, fazendo apenas
menção de pegal-tt, é também um

"foul".
Ha, entretanto, "forwards" que,

¦'.; quando perdem a bola, procuram com
habilidade tropeçar propositalmente

1F---" nos pés de um "back1 para impres-
sionar a assistência, afim de que esta
reclame o "free-kick" ou o "penalty ,' • que o juiz, se for tímido e indeciso,
concederá, h/sse "truc", porém, é tão
ridículo qtíe os poucos que o praticam'* tornam-se logo conhecidos pelos re-

*'¦• íerees".
E' uma verdadeira iniqüidade o

modo por que certos assistentes gri-
tam por ".penalty" a todo o instan-
te, como taboa de salvação para seus
adeptos. O "penalty" é uma penali-
dade séria, que muitas vezes provoca
o ésmorecimèritò de um "team", e co-
mo tal só deve ser concedido em con-
dições excepcionalissimas.

Infelizmente estamos em um meio
em que quasi todo o mundo se julga
com autoridade para arbitrar um jogo
e para qualificar, com toda. a sem-ce-
rèmonla, de ladrão e outras coisas
mais um "sportman" que se presta
ao sacrifício de arbitrar uma partida

,c que procura ser estrictamente im-
^r;"' parcial. Até algumas das nossas for-

mosas patrícias nos insultam, ás ve-
zes, quando o " team" de sua predi-

LtWftív, lecção está perdendo. Como se fos-
í-.t»S. . fiemos nós os culpodos 1 Eu multas

vezes imagino uma dessas graciosas se-
nhoritas no meio da llça, com o apl-
to no boca, decidindo uma contenda,
e a multidão em torno a fazer alga-
zarra, ameaçando invadir o campo !

Geralmente, quando um "team"
perde, para os seus adeptos o pri-
meiro factor do derrota, não é pre-
ciso dizer, ê o "referee".

Terminado o Jogo verifica-se que se
deram, durante a peleja, nada menos
de uma duzia de "penaltios", quinze"fouls" e sete "off-sldes" que o juiz
não marcou; que o tempo foi dimi-
nuido ou augmentado, que, íinalmen-
te, o "referee" esta comprado, etc...

Bellezas do "foot-ball" !

dores, o "referee" inclusive, que es-
teve abaixo da critica, etc, etc.

São coisas que apreciamos conti-
nuamente e que vêm provar a discor-
dia provocada pelas paixões de parti-
darismo, impossíveis de se evitar.

O ideal seria que todos acatassem
as decisões de um "referee" oom re-
speito e confiança, o tuie, entretanto,
é irreolizavel, por não ser possível
agradar a todos.

Tenho notado, nos "matches" em
que tenho arbitrado, que é justamen-
te a "geral" que se porta mais cor-
rèctamenle e menos se manifesta con-
tra as decisões proferidas.

Ao contrario, varias vezes tenho
sido forçado a parar o jogo para fa-
zer cessar a "eloqüência" de certos
"meetingueiros" do archibancada,
que, vermelhos como camarões, mais
parecem loucos do que qualquer ou-
tra coisa. ,.

E' uma selvageria e uma covardia
innominavel qualquer aggressão^ leva-
da a effeito contra um'""referee , ma-
ximé porque todos devem se lembrar
que elle está prestando um favor &
Liga e um beneficio ao "sport".

No meu próximo artigo farei um
ligeiro estudo sobre os casos de "pe-
nalty", que, ás, vezes, dão tanto que
falar — Carlos Villaça.

CAMPEONATO DO RIO DB
JANEIRO

Primeira divisão — Fluminense-
Botafogo.

Este "match" será jogado no cam-
po do Fluminense á rua Guanabara
n. 94.

Pelo que pudemos apurar, serão os
seguintes os "tams" destes clubs:

pelo "Frisia", como noticiámos, e te-
ve tinia recepção festiva.

Os velhos camaradas, querendo pro-
porcionur-lhc um encontro agradável,
resolveram offerecer-lhe hoje, á noi-
te, um jantar intimo, que por certo
terá todo o encanto, pois o Dr. Wil-
liams Oliveira está encarregado d<f
organizar a festa.

O organizador, que é antigo "spor-
tman", deve preparar um program-
ma selecto, que por ceflo agradará,
não sõ ao homenageado, como a to-
dos que tomarem pat-te no jantar in-
timo.

— E' bem possível que as novas
uldades do Boqueirão do Passeio,
chegadas pelo vapor italiano "Amor",
recebam os nomes de "Cyrano" e"Chantecler", este yole a quatro re-
mos e aquelle a dois.

Acreditamos que o "Chontecler"
terá como paranympho o almirante
Alexandrino de Alencar, ministro da
marinha, e o '. Cyrano", o conde Pau-
Io de Frontin.

Em summa, o Boqueirão vai dar
mais uma nota "chie".

Se V. Ex. hão tem visi-
tado, ultimamente, a

FLUMINENSE

Io "team":

Marcos
Vidal — Netto

Luiz — Oswaldo — Honorlo
Celso —¦ Couto — Walforc — Raul

— Ernanl

2o "team";

Affonso
Joaquim — Waldémar

Calmon— Sylvio — Nelson
Mano — Esteves — Cox — Costa —

Guoranys

BOTAFOGO

Io "team":

Abreu
Villaça — Osny

Pino — Teague — Rolando
Menezes — Aloysio — Corlito — Va-

dinho — Dorinho

2° "team":

Homero
Vlggancl — Todd

Jones — Lulü — J. Couto
Ourgel — Léo — Nabuco— Chea-

psol — Edrupt

"Referées" escalados—1°° "teams",
Sidney Pullen; 2"u "teams", José
Rollo.

Amorica-Bangú.

Este "match" será jogado no
"ground" da rua Campos Salles.

Serão as seguintes as "equipes" re-
presentativas destes clubs:

AMERIC*) "

34, PRÂÇÃ Ti-"?, 
34

Io "team":

Ferreira
Paivo — Paullno

Adhemar — "Witte — Ramos
Oscar — Ojeda — Gabriel — Álvaro

f— Har.o-ldo

2o "team":

Arlindo
• Paranhos — Soares

Assis — Edgard — Rodrigo
Paulo — Siqueira — Juquinha — Ivo

— Nelson

BANGU*
V "team": '

Pastor
L. Antônio — Calvert

Patrick "— Sterling — Godoy
Leão *— Colllng — French — Dantas

— Antenor

Não conseguimos saber qual será
a constituição do 2o "team".

Os "referées" escalados para esse
encontro sio: l" "teams", Sylvio
Fontes; 200 "teams", Rubens Porto-
carrero. -.

Os "teams" do Parc-Royal estão
assim organizados: . .

1° "team":
Mala.

Carlos — Barros
Fitipaldi — Dorico — D. Simões

M. Gomes— Nicnmedes— Moacyr—
Garcia — Vidal

200 "teams":
Odorico 

'' ¦
Theodoro — Dauro ' 

v
Manoel—Samuel—Mesquita .-.

Pinho — Brandão — Jucá — Eduar-
do — Joaquim

Actuarão como juizes deste encon-
tro os Srs. Erhani, Joppert e Plinío
de Carvalho, respectivamente, nos l00
e 200 "teams".

Podemos garantir aos nossos leito-
res que estes "matchs", ao contrario
do que «noticiou o "Imparcial" de
hontem, não se realizam hoje, mas
sim amanhã.

BOQUEIRÃO DO PASSEIO

Reoliza-se amanhã, na sede desse
querido club, o festival que em home-
nagem aoe seus associados, organi-
zou a directoria.

Damos abaixo o programma.
Primeira parte:
D_A's 14 i|2 horas—Discurso e

inauguração do quadro do directoria
de 1910.

2)—Concerto.
I)—solo de piano, pelo professor

Mr. Lucien Gallet.
]I) — Opera. "Mireille", Gounoud,

valsa, Mlle. Isabel Jaymont.
Iii) — "Pagliaci", prólogo, pelo

professor Br. Frederico Nascimento , 
ffi ^ ^

a) "Boheme", Veclíia zimarra; •
b) "Robert le diable", pelo professor
Mario Pinheiro.

Intervallo.
Segunda parte. _
I)— Discurso e inauguração dos

retratos dos beneméritos .Srs. almi-
rante Alexandrino de Alencar, Dr.
Rodrigues Alves e Dr.Paulo de Fron-
tin; orador, Sr. Octavio Ferreira No-

II)__Versos, pelo Sr. Emílio de Me-
nezes. _ .

III)—"Barblére de Seviglia", poi
Mlle. Isabel Jaymont.

IV) — "iHamleto", brlndisl, pelo
professor Nascimento Filho.

V)—"Guorany", invocação aos ay-
mores, pelo professor Mairlo Pinheiro.

VI) — "Rigoletto", duetto, por
Mlle. Isabel Jaymont e Sr. Nascimen-
to Filho.

Nesse festival será também mau-
gurada a photographia da directorla,
offerecida pelos sócios, sendo orador
o Sr. Norberto Coelho Bittencourt;
e seguindo-se a distribuição dos pre-
mios do regata de outubro, cujo feliz
promotor foi o Boqueirão.

A directoria, aproveitando essa
opportu.njdade, presenteará com ar-
tisticos relógios commemorativos aos
inferiores da armada, que servem de
instruetores aos reservistas do club.

Outras muitas surpresas estão pre-
paradas, e sabemos que o serviço
de "lunch" será o mais variado e de-
licado possivel, e terá logar _os di-
versos intervalos do programma.

A garage, secretaria e salão nobre
já estão sendo ornamentados, e apre-
sentarão, no dia, feérico deslumbra-
mento.

Comparecerão, além dos homena-
geados e beneméritos, o mundo offi-
ciai, que para isso já foi convidado.

Desde já felicitámos a directorla
do querido Boqueirão por mais este
grande triumpho.

SPORT CLUB CURUPAIT"- INFAN-
TEL

Convida-se toSos os sócios a re.
unirem-se em assembléa geral extra-
ordinária, amanhã, ás 20 horas, em
sua sede, â rua do Roso.

. Ordem do dia: posso da nova dire-
ctoria, reforma idos estatutos, parecer
sobre o uniforme, diversos assumptos
urgentes.

LAWN-TENNIS
FLUMINENSE P. O.

Damos abaixo as tabelas do estttdo
actual do* campeonato interno deste
club.
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LOTERIA MeiNIL •

.. ¦, i i
Resumo dos prêmios da loteria da

Capital Federal extraída hontem.
PRÊMIO SORTEADO COM.. 15:0001000

Vendido nesta Capital  41559
pRBiiios db 2:000$ a 2Ü0S000

51931..."13962...
82336...
48049,,.
86264...
99799...
98933...

321...
7647...

2:0008000
1:500S0U0
1:0008000
1:0008000

5008000
5008000
5008000
5008000
2008000

45058...
80880...
15475...
97493...
3960...

48618...
35038...
8538...

95773...

2005000
2008000
2008000
2008000
200SOOO
2008000
2008000
2008000
2008000

do dia 8 de dezembro vindouro; a re-
lação dos gêneros, condições par;, a
concurrencia e cláusulas para acei-
tação das propostas constam do edi-
tal publicado no "Diário Official

Nesia secretaria, dos 8 ás 14 horas,
di_r-se-hão quaesquer informações de
que careçam os Srs. interessados.

. Secretária do Hospital Central do
Exercito, 17 de novembro de 1010 —

<? secretario, JAYME (FERREIRA
DO AMARAL, capitão graduado.

35$ ti-,120*?OOQ

ALUGAM-SE, .in Bomsücçessò,
boas ipáSas com li'es quartos', ei nas si-
lás, água, luz electrica'; 'bons quintae-i;
trata-se o as- chaves, no botequim
•próximo á estação, n.- 711.

AVISOS MARÍTIMOS

PRÊMIOS DE I00$00O
99204 S'470'8 8569 6508<9 9317-8
85419 aii.E>8 3'8724 8'3105 8S5'89
63070 63*394 57206 22.449 31158
3894a 5_0_6 12971 775'0i9 8.994
2'6 &0 5 502i34 89451 51429 5*43'2'3
303*36 12'5'20 23708 36154 7840
74225 2'9411 39415 7H619 H55.ll

441,19 65550 91-962 3.3557
ArBOXIMAÇÕBS

41558 e 4'560 2008000
51930 e 51932 1008000

tl»! I nm
praça m mm

DEZENAS
308000
208000

ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO

UNHA DÍ NORTE
,devevisjta!-a.

Com isso nada perderá, !i«é»415^.;.;"™;
,.- ,.r ': 51931 a 51940antes lucrara muito, vendo centenas

o seu sortimento e sàben- S_Sv.:.v.v:.v.v::::::: W
TERMINAÇÕES

Todos os números terminados em 59
têm 28 c os lerminados cm 9 têm 1$
exceptuando-se os terminados em 59. '

O fiscal do governo da União, Manoel
Cosme Pinto—O director-presidente, Al-
berto Saraiva da Fonseca—O director-
assistente, Dr. Antônio Ólyntho dos San-
tos Pires, vice-presidente — O escrivão,
Firmino de Cantuaria.

O PAQUETE

mÊmmm3mmmmBmtii^mmfí\rrmimámà^m\ukrU.SKJWsWÊ^s^s^mmmsMm

E

CEARA'
sairá quarta-feira. 29 do corrrente, (is
12 horas, para Victoria, Bahia, Maceió, Re-
cife, Cabcdcllo, Natal, Ceará, Maranhão,
Pará, Santarém, Óbidos, llacoaliara e
Manáos.

UNHA AMERICANA
DE CARGUEIROS

O PAQUETE

S. PAULO

I5$()!K)

ALUG.-V-Slí, ,ein casa de familia, um
quarto com luz, a casal ou moços cio
commercio; na rua General Camar.i
n. 347, so'brado.

50$000

ALUGA-SE um quarto grande com
duas janelas, em casa de familia; na.
rua Frei Caneco n. 50, sobrado, para
casal sem íil'hos, perto da praça ila
Republica.

60$ é 91$000

ALUGAM-SE as casas da rua Mau-
rity ns. 31 o 33 e a casa III do nu-
imero 35, têm dois quartos, salas 4
quintal.

«õSOOO

ALUGA-SE a casa n. 10 da rua Ba-
rão de Mesquita n. 857; os chaves es-
tão na padaria.

70.Ç00O

ALUGA-SE uma boa rasa no villa
Bidart, £i rua Darão do Cõteglpò nu-
mero 27, Villa Isabel.

ALUGA-SE unia casa para peque-
na familia; trata-se na rua Prudente
de Moraes n. 121, Ipanema.

70$ c 80$000

ALUGAM-SE bons prédios; para
ver e tratar com o encarregado; na
rua Barão do_J3om Retiro _. 119.

80$000

ALUGA-SE uma, saio de frente a
casal serio e sem filhos ou para escri-
iptorlo; na rua Frei Car.eca n. 56. so-
brado, perto da praça da Republica.

Segunda divisão
VHla Isabel.

— .Palmeiras-

A tabela da 2" divisão marca para
domingo próximo, no "ground" ido
S. Christovão, este encontro, que pro-
mette ser um dos mais bem dispu-
todos.

Os clubs que se baterão domingo,
são dois leaes adversários desde 1914
na 3* divisão, e este anno.já nos pro-
porcionaram um bom "match", em
que foi registrado um empate de
lxl.

O Villa Isabel conta no presente
campeonato 18 pontos, sendo oito vt-
ctorias e dois empates.

O Palmeiras acha-se descollocado,
tendo domingo passado soffrido uma
derrota do Boqueirão de 8x1.

Quanto a esta ultima derrota, não
deverá ser tomada em conto, visto
ter o "team" da Quinta da Boa Vis-
ta iogado desfalcado de elementos de
real valor, como Cantuaria e Clau-
dionor.
.Os "teams" que disputarão estão

assim constituídos:

Villa Isabel:
Heitor

Roceo — Flores
Caboré — V.illota — Amaral

Roque — Trompowsky —¦ Tavares —
Edgard —Max

Palmeiras:

Luiz
Figueiredo — Gomes

Antenor — Paulistano — Flavio
Godofredo — Gustavo — Cantuaria— Claudionor —"Washington

Estão esca'.odos para "referées"
deste encontro os Srs. Achilles Pe-
derneiras, nos V "teams", e Antônio
Torres, nos 2"°.

Mon-g Slngle (scratch).

1» "match" — Roy Petereon « C.
wickshanck; vencedor, C. Crui-
Sl-ELIK'!.
2* — J. Coimbra e L. Bartholomeu;

Vencedor, L. Bartholomeu."*S0 — H. Filgueiras o Th. Faria;
vencedor, H. Fil-rueiras.

4o — H. Mendonça e H. Sthamer;,
vencedor, H. Sthamer.

B" — J. Bello e O. Gomes; vencedor
J. Bello.

6» —¦ Stanley Hime c Ruy Bandel-
ra; vencedor Ruy Bandeira.

7o —- M. Dultra e G Prechel; ven-
cedor, G. Prechel.

8° — Mendes Campos e C. Oruicks-
hanck; vencedor, C. Cruichkshanck.

9» — L. Bartholomeu e H. Fdlguei-
ras; vencedor L Bartholomeu.

10 — H. Sthamer e J. Bello; ven-
cedor, .T. Bello. *•

11 — Ruy Bandeira e G. Prechel;
vencedor, Ruy Bandeira.

12 — C. Crulckshanck e L. Bar-
tholomeu; vencedor, C. Cruickshanck

Falta ser jogado- o 13" "match" en-
tre J. Bello e Ruy Bandeira, e a fi-
nal, que será disputada entre o ven-
cedor do 13° "match" e C. Oruicks-
hanck.

Men _ Doublc (Hnndicap),

Motriz do Sagrado Coração do Je-
sus.

Em cumprimento ao que determina a
pastoral pró-pacc, em vigor desde o inicio
da conflagração européa, ficará hoje ex-¦posto o Santíssimo Sacramento, nesta
matriz, desde a missa conventual, até ás
15 horas.

O encerramento será feito á esta hora
com ladainha, preces pela paz e benção
do Santíssimo Sacramento.

Igreja de S. Gonçolo Garcia c São
Jorge.

_ Terá logar a 28 do corrente, nesta igre-
ja, a solcmnidade da benção da imagem
da virgem martyr .Santa Igncz, com o se-
gmnte programma:•A's 8 horas, o irmão pró-commissario
padre Nicoláo Navasio, celebrará mis-
sa cm acção dc graças á Santa Ignez, <p'ela
felicidade de todas as Filhas de Maria;
por essa oceasião será dada communhão
geral a todos os fieis .presentes.

•Durante a ceremonia, serão entoados
cânticos análogos ao acto, com acompa-
nhamento a harmonium, .

A's 9 horas, o irmão pró-cominissario,
precedido pela administração e os .para^
nymphos, dará entrada no templo; che-
gado ao andor da Virgem Santa Igne.'.,
o irmão <pró-commissario offcrccerá aos
paranyinphos as fitas que pendem . da
imagem de Santa Ignez; feito isso, dará
começo a benção solemne (Ia imagem; no
coro, far-sc-hão ouvir cânticos com acom-
panhamento a harmonium.

A, 9 i|2 lioras, será organizada a pro-
cissão com os irmãos da Veneravel Con-
fraria de S. Gonçalo Garcia e S. Jorge
de cruz alçada, as Associações da Pia
União das Filhas de Maria, que compare-
cerem com seus estandartes ou em com-
missões com suas insígnias, devendo no
acto da procissão e mais ecremonias re-
iigiosas trazer sobre a fronte uma pe-
quena grinalda dc rosas cor de rosa; o
andor de Santa Ignez; virgem gloriosissi-
ma e martyr invicta de Jesus •Christo, se-
rá levado pelas Filhas dc Maria, cantan-
do-se em todo o trajecto em volta da igre-
ja o hymno "Com minha mãi estarei";
os directores da solcmnidade presidirão
a procissão.

Ao recolher-se a procissão, será feita,
pelas Filhas de Maria c mais fieis devo-
tos que se acharem no templo, a glorifi-
cação da Virgem Martyr, rlulcíssinia es-
posa de Jesus, cobrindo de flores sua san-
ta Imagem.

•A's 10 horas, será celebrada pelo Irmão
padre Olyinpio Alves de Castro a missa
em honra á miraculosa Virgem Martyr
Santa Igínez; ao Evangelho, falará sobre
o acto_ da solemnidade. Terminada a ce-
remonia religiosa, as Filhas de Maria
depositarão aos pés da gloriosa Virgem
Martyr Santa Ignez, as grinaldas de ro-
sas, que ornarem suas frontes, como um
appello á santa virgem, pela felicidade
christã de cada uma.

Durante a missa, far-se„3o ouvir no
coro, sobre a direcção-do provecto pro-
fessor, Sr, Victorino dos Santos, cânticos
executados por distinetas professoras
com acompanhamento de harmonium.

A igreja achar-se-ha aberta, desde ás
6 11- horas até ao terminar a solemni-
dade.

Expediente do aroehispado.

Filial á Praça 11 de Junho, 51
I^BILHETES DE LOTERIAS^*:

AVISO — Os premiou são
pagos no mesmo tlia

: dtv extracv-ão

FERNANDES & C.
106, RUA DO OUVIDOR, 106

Teleph. Norle 2051—Rio de Janeiro

ALUGA-SE uma casa nova para
qualquer negocio, com morada; na

. , | rua Maria Luiza n. 73, e para família,
esperado dc Nova York e escalas, saíra a'iUoa oasa _a rua Erncstina n. tíit,
para Santos no dia 1 dc dezembro, ás 12 *B0ca ,30 Matto.|

Et>P_C!AÊ_>

Aceitam-se nesta secção annuncios

gratuitos do pessoas que procurem
¦ empregos.

Bfe--

Terceira divisão — S.
rahy

C. Brasil—Ica-

Não deixo de reconhecer que mui-
tos juizes competentes se deixam ven-
cer pela falta de calma e de onergia.
A energia ê tudo em um "referee".Es-
te nunca deve vacilar, apitando com
convicção o que' vê, acompanhando
scmptte com gesto autoritário as suas
decisõe-»para marcar o logar da falta
e não apitar frouxamente e se con-
servar a-dlstancia, deixando á mercê
doç jogadores a col locação da bola
para ser "shootada".

Um "referee" que se Impõe desde o
começo do jogo, sem se atemorizar
com as reclamações da assistência,
termina por contental-a.

Facto bastante interessante, tam-
bem, é o que Se passa em relação a
imprensa Muitas vezes, no dia imme-
diato a um Jogo, vemos os jornaes
dizerem: um, que o "referee" foi cor-
recto e imparcial; outro, que as suas
decisões deixaram muito a. desojar;
"utro ainda, que, a n_o s«r dois "pe-
nalties" que deixou passar, sua acção
-não foi das peiores; ou então, qu«
-.ai "team" jogou contra doze Joga-

' Este encontro será Jogado no cam-
po do Botafogo, sito â, rua General
Severiano.

Ao que nos consta, serão os se-
guintes os "teams" do S. C. Brasil:

Io "team":
Carlos Alberto

Ribas — Poncy
Sylvio—Veiga—Affonso

Pessoa— Edmundo— Azevedo
De Lamare—Porchat

2« "team":
Toledo

Armando — Nestor
Paredes — MIllo — Caldeira

Enéas — Oswaldo — Esteves — SI-
queira — Américo

Reservas: Domingues, Aristeu, Oc-
tavlo e Tourinho.

Oe juizes escalados para este en-
contro pela commissão foot-ball são:
Edgard Vieira nos l" "teams" « Ax-
thur Serra Pinto nos 2".

Paladino—Parc-Royal

Este "match"' será. lavado a effeito
no "ground" do Andarahy, oito & rua
Prefeito Serzedello.

Io "match" — C. Crulckshanck e
H. Guyther — J. Coimbra e J. Bel-
Io; vencedor, ,T. Coimbra e J. Bello.

2°—H. Sthamer e M. Costa Pereira,
H. Filgueiras e A. Faria; vencedor,
H. Filgueiras e A. Faria.

3" — R. de Almeida c Shalders. Joel
Servio e II. Vasconcellos; vencedor,
R. de Almeida e Shalders.

4? — R. de Almeida e Shalders, Jair
Roxo e Franz Waitz; vencedor, R. de
Almeida e Shalders.

Neste campeonato ainda faltam ser
jogados sete "matchs" e a final.

ROWING
BOQUEIRÃO DO PASSEIO

•E' amanha que se realiza a esplen-
dlda festa intima, no querido centro
náutico, afim de serem inaugurados
os retratos dos illustres sócios bene-
méritos Srs.'almirante Alexandrino de
Alencar e Drs. Paulo de Frontin e
Rodrigues Alves.

A festa vai ser deveras originalissi-
ma, pois o prestlmoso sócio do .Bo-
queirão capitão Norberto Bittencourt
fará. o discurso no acto da inaugura-
ção dos retratos jfi referidos e, bem
assim, o da actual directoria, offerta
de um grupo de sócios.

Em seguida, o illustre confrade Sr.
Emilio de Menezes farã. uma bella
conferência e a fetsa terminará com
um "chá das cinco" e dansas.

Vai ser umo coisa soberba e digna
da presença de todos os que apreciam
as bellas festas do Boqueirão.

Club Internacional de Regatas.

O sympathico Club Internacional
de Regatas realizará amanhã a sua
festa náutica annual, que, pela confe-
cção do programma, será certamente
motivo de satisfação para os seus as-
soclados.

Após este certamen, a directoria,
como sempre, offerecerá o tradicio-
nal chocolate e licores,

Entro os "rowers" corre grande
animação pela festa, que, por certo,
será a nota "chie" das primeiras ho-
ros da manha de amanhã.

Despachos de hontem:
Joaquim Antônio Braz e Adelaide Ma-

ria. Etelvino Máximo dc Oliveira e An-
nita Ponce, e Luiz Sangenito e Amalia
Calábria — Como pedem;

Luiz Mi Gil c Maria de Lourdes- Tei-
xeira — Declare em que parochia nasceu
e foi baptisada a requerente.

Passaram-se provisões, ao conego Al-
berto Nogueira, para continuar como vi-
gario dc S. Geraldo, por um anno.

A mesma .provisão ao padre Janua-
rio Tomei, para a freguezia dc S. Luiz
Gonzaga de Madurcira.

Ao padre José Bcltramello, para ce-
lebrar e pregar, por um anno.

MÉDICOS
Dr. 3. Cusicllo Branco, medico ~

Rua do Hospício, 83, das 2 ás 4. Rua
General Bruce, 107.

Dr. Tamborim Guimarães — Moles-
tias internas em geral, e especialmen-
te moléstias das crianças. Rua Uru-
guayana n. 3, Io andar, das 4 horas
em diante, todos os dias utels. Tele*
phone n. 86, central.

ANAI/-SES DE URINAS. ETO.
César Diogo, chimico analysta. Qui-

tanda n. 16, esquina da da Assembléa.
ADVOGADOS

Dr. João Maximiano dc Figueiredo
'—Advogado, rua do Rosário n. 167.

Dr. Honorin Coimbra — Promotor
publico. Advoga no çivel e commer-
ciai. Escriptorio: na rua da Assem-
bléa n. 22. Teleph. n. 4.470. De 1 ás
4 horas.

Dr. Hamilpho Bocayova Cunha —
Esc. rua do Rosário, 65. Tel. 4.346, N.
Res. Buarque de Macedo, 42, Tel.
I.S4S. centrai.

FRUTAS E GELO
Ferreira Irmão & O. — Rua Prl-

meiro de Marco n. 4.

LOTERIAS
Casa Lopes — Bilhetes do loteria»,

Faz-se qualquer pagamento, no mes-
mo dia da extracção; rua da Qui-
tanda n, 79; canto da rua do Ouvi-
dor.

Oasa Guimarãca — Agencia de lo«
terlas — Rua do Rosário n. 71, esqui»
aa do beco das Cancellas.

FLORES E PLANTAS
Hortmuniu.—Sementes, flores, plan-

tas, etc, Ouv. 77 — Eickhoff, Car-
neiro Leão & C.

HOTÉIS E RESTAURANTES
Hotel Avenida — O maior e maü

Importante do Brazll — AveniõaCen-
trai — Magníficas accommodaçOcs a
preços módicos. Asoensores electricos.

TINTURARIAS
Tlnturarla Parisiense — Casa de

1* ordem. A Daverat &-C, Marques
de Abrantes, 2o. Edificio próprio.
Marca registrada. Telephone, 1.049,

DIVERSAS
Livros de leitura; de Vianna Koplre

Puiggari-Barreto. Arnaldo Barreto,
Abilio, Bilac, Epamlnondas e Fells-
berto de Carvalho, Ferreira da Rosa,
Galhardo, Hilário, Sabino e Costa e
Cunha e outros autores; na Livraria
Francisco Alves, Ouvidor n. 166. Rio
de Janeiro — Rua de S. Bento n. 65,
S. Paulo — Rua da Bahia n. 1.055
Bello Horizonte. Minas.

Formiclda Paschonl—O maior aml-
go da lavoura—Não tem competida-
res e 6 o unlco no gênero. Escripto-
rio, rua do.Hospicio, esquina da rua,
dos Ourives.

horas, e de volta daquelle porto, sairá no
dia 11, ás 14 lioras, para Bahia, Recife,
Pará, San Juan e Nova York.

È1IA DA LÃGÕA DOS PATOS
O PAQUETE

ERCEDES
sairá do Mio Grande, para Pelotas c Porto
Alegro, em correspondência com os vapo*
res da linha do sul, dando-se o transbordo
logo á chegada destes.

UNHA DÍÍAGUNA
O PAQUETE

MAYRINK
Sairá terça-feira, 28 do corrente,

fis 21 horas, para Dois Rios, Angra
dos Reis, Paraty, Ub.atuba, Caragua-
tatuba, Villa Bella, S. Sebastião, San-
tos, Canaméa, Iguape, Paranaguá,
S. Francisco, Itajahy, Florianópolis
e Laguna.

90Ç000

ALUGA-SE uma casa para pequena
familia; na rua S. Francisco Xavier
n. 727.

ALUGA-SE o predio n. IX da rua
General Polydoro u. 55, Botafogo,
tem luz electrica. '<•

«0$ e 100$000

,ALUGAM-SE casas á rua D. Ma-
ria ri'. 71, com quatro commodos,
quintal, banheira, eleetricidade; as
chaves estão no local, bonds de Al-
deia Càmpistá;

01$000

ALUGA-SE uma boa cosa com tres
quartos e duas salas, no rua. Borges
Monteiro n. 45. Engenho de Dentre*,
para ver, das 12 ás 15 horas, e trata-se
na rua do Hospício n. 125.

ALUGA-SE uma casa com' Ires
quartos, duas salas, cozinha e bom
quintal; 'na avenida Doze de Dezeni-
bro n. 20; as chaves estão na rua ,1o

I Mattoso n. 34 e triffa-so na rua Vis-
conde de Itaúno n. 108.

ANNUNCIOS

EMPREGADOS
ALUGA-SE uma r^oça para casa

de casal sem filhos ou senhora só;
mão faz questão de ir para fora;
presta-se a fazer os serviços que se
combinar; quem precisar, âirija-se,
por favor, & .rua Frei Caneca n. 38.

ALUGAM-SE duas moços para ca-
pclra e arrumadeira; na rua Senador
Euzebio n. 85.

ALUGA-SE uma cozinheira para.
«asa de familia de tratamento; na rua
iSenador Euzebio n. 85.

ALUGA-SE uma moça de cor para
arrumadeira e copeira, para laaso de
familia; na rua do Lavradio n. 117,
quarto n. 5.

10O.$()00 '

ÀLÜGA-SÈ uma casa.;- na rua Dou-
tor Pessoa de Barros n. 15, Estacló.

ALUGÀ-SE uma boa casa' á rua
Pedro Américo li. 3(i7, com gran.le
terreno; trata-se com o Sr. Qrifar, ,'t
rua Marechal Floriàno li-, 107; ai
chaves estão na mesma, com o Sr. An-
•nibal.

ALUGA-SE o predio da. rua Luiz
Barbosa n. 138, para familia; a cha-
ve está no n. 130; trata-se na. rua 'le
S. José n. 82, Io andar, até ás ia ho-
ras.

ALUGA-SE', na rua S. João Baptista
n. 25, boa cosa para familia; trata-se
no n. 27, tem jardim e quintal.

ALUGA-SE uma casa. na travessa
do Patrocínio n. 131, Andaraay
Grande; as chaves estão na mesma
•rua n, 129.

ALUGAM-SE boas casas com todo
conforto, para pequenas familias; na
rua D. Polyxena n. 70, Botafogo.

ALUGA-SE o predio n. 12 da rua
Major Fonseca, S- Christovão, bonds
de S. Januário, logar saudável.

ALUGA-SE um perfeito cozinheiro
afiançado, para forno e fogão, massas
finas e doces, com o máximo assolo;
•na rua do Hospicio n. 293, telephone
n. 960, norte.

ALUGA-SE 'Uma senhora para la-
var e cozinhar o trivial; na rua do
Riachuelo n. 212, quarto n. 36.

jflissoeiacoes1
Federação Marítima Brasileira.

Esta federação renne o seu_ conseibo
superior hoje, 25 do corrente, ás i;} ho-
ras, para tratar dc assumptos de alta
impoçtancia da marinha •ncrei-.te. t

Liga Brasileira Pró-Germania.

A directoria da Liga Brasileira Pró-
Gcrmania convida todos os seus adhc-
rentes a comparecerem hoje, ás_ 17 i|2
horas, na sua sede á rua S. José n. 87,
para tratarem definitivamente da eleição
da nova directoria.

Zenha, Ramos & C.
73. RUA HIREM DE MARÇO,

Telephone 309 —Norte

SAQUES — CAMBIO

ALUGA-SE um rapaz de 21 an-
nos, portuguez, eom longa pratica do
balcão, sabendo também regularmen-
te escrever em machina; offerece-se
para qualquer cosa eommercial ou
companhia, dando de si as melhores
referencias ou fiador; carta a esta
redacção, a A. A. Valente.

OFFERECE-SE para escriptorio,
entrega e recebimento do contas e ou-
tros serviços concernentes, um moço
sério e habilitado; dá as melhores in-
formações; cartas no escriptorio des-
ta folha, a M. R.R.

101$000

ALUGA-SE uma ma.-rniflca casa
assobradado, nova, com duos salas o
tres quartos,' cozinho, banheiro, ele-
ctricidade, bom porão e terreno; na
fuá S. Luiz Gonzaga n. 557; as cha-
ves estão no n. 557; casa VIII,

uo$ooo
ALUGA-SE a casa .«. 43 da rua

Costa Guimarães, Retiro da, America,
S. Cliristovão, bonds de S. Januário;
as chaves estão em frente, no armo-
zem do Sr. Brandão o trata-se na ruu
da Alfândega n. 122.

ALUGA-SE a coso I da Villa Mimi
á rua Barroso n. 67. Copacabana,
com boas accommodações para fotui-
lia regular; as chaves estão 110 nu-
mero 73 e trata-se na rua da Alfandc-
ga n. 122. v

73

t

Diversas.

Um grupo de amigos do antigo "ro-
wer" Sr. José Bernardo Antunes, que
ha annos milltou entre os arrojados
vaseainos, opfis longa ausência em
S. Paulo e Santos, chegou ha dla_,

!.—» 

¦_—____—_—¦—1

Hoje.

Itatinga, para Victoria, Bahia, Maceió
e Recife, recebendo impressos até as 5
horas, cartas até as 5 1 J_ e com porte
duplo até as 6.

Higland Princc, para -Santos e Rio da
Prata, recebendo impressos até as 8 ho-
ras; cartas para o interior até as 8 1I2
com porte duplo e para o exterior ate
as 9.

Amanhã,

llaqucra, para Santos. Paraná, S. Fran-
cisco e Rio Grande do Sul, recebendo mi-
pressos até as 8 horas, cartas até as 8 11 _,
com porte duplo até as o e objectos para
registrar até as 19 de hoje.

Itatiba. para Paraná e Rio Grande do
Snl, recebendo impressos até as 8 horas,
cartas até as 8 11_, com uorte duplo até
es o .- objectos pa.ru registrar até as 19
de hoje.

ligo Veraicio da .Rocha Vianna
i- ranoíscã Angelina Bosisio Vi-

anna, seus filhos Rodrigo, João,
Paulo, Luiz, Carlos e Laura,
Francisica o Antônio José Correia

filhos, Maria e Antcnio Monteiro de
Souza, Angelina c Carlos Ribeiro
Carneiro e íiMios e demais parentes
compungidos com o passamento de
seu idolatrado esposo, pai, avô e so-
gro, etc, RODRIGO VKNANCIO DA
ROCHA VIANNA, convidam aos pa-
rentes e amigos para acompanhar
os seus restos mortaes, que sairão,
hoje, sabbado, 2,5 do corrente, ás 15
horas, de sua residência, á rua Santa
Alexandrina n. 151 (Rio Comprido),
para o cemitério da Veneravel Ordem
Terceira da Penitencia (Caju), o que,
de ante-mão, agradecem. »

OFFERECE-SE um moço portu-
guez, de 28 annos, boa caligraphia e
longa pratica, para caixeiro de bote-
quim, cofeteiro, caixeiro de restau-
rant, club, porteiro ou outro qualquer
logar; dá optimas informações e abo-
noções; rua do Riachuelo n. 191, B.

. OFFERECE-SE um rapaz de 16
annos, sabendo ler e escrever, com
longa pratica de cinema, escriptorio,
elevador e varejo de cigarros; quem
precisar, é favor escrever cartas para
a rua da Prainha *n. 7, com as ini-
ciaes J. M. G., telephone 4.088,
norte.

OFFERECE-SE, como vendedor,
agenciador, cobrador, empregado de
balcão, ou mesmo de escriptorio de
qualquer casa eommercial, empreza
ou agencia particulares, um preten-
dente de bom porte, afiançado e ai-
guina instrucção; cartas dirigidas a
M. Ribeiro, á rua da Prainha n. 58.

112$000

ALUGA-SE a casa n. 37 da rua
Duque Estrada Meyer, próximo á es-
tação, com duos salas, tres quartos e
luz electrica; as ohaves estão no nu-
mero 40.

UMA SENHORA viuva deseja achar
collocação em coso de senhora só, pre-
stando-se aos erviços domésticos e
não se importando de ir para fora,
mas ciuer ser tratada como da familia;
quem desejar, queira escrever para a
rua Visconde de Itaborahy n. 285, Ni-
tlieroy.

120$000

ALUGA-SE a caso da rua General
Menna Barreto n. 163, VII; trata-se
na rua da Alfândega n. 12, Peixoto
& C.

ALUGA-SE uma casa com dois
quartos, t;es salas, cozinha, despensa,
área, etc, iiluminada a luz electrica;
as chaves e Informações, com o dou-
tor Castro, á rua Chefe de Divisão
Salgado n. 44, sobrado.

ALUGA-SE a casa da rua João
Caetano n. 151, com bons commodor,
bom quintal e iúz electrica; a ohove
está no n. 149.

ALUGA-SE o predio da rua Lopes
n. 109, em Madureira, perto da es-
tação da Estrada de Ferro Central; as
chaves .estão no pequeno predio, nos
fundos do 109; trata-se na rua do
Ouvidor n. 94.

CRIADA séria, offerece-se para os
serviços de senhor ou casal; carta a
P. R.

; DECLARAÇÕES
AiUGliliiS DE CASAS

HOSPITAL CENTRAL DO EXER-
CITO

Concurrencia para o fornecimento
durante o anuo dc 1917

De ordem do Sr. coronel Dr. dire-
ctor deste hospital, e presidente do
respectivo conselho econômico, faço
publico que, de hoje, em diante, está
aberta o inseripção para a concur-
rencia do fornecimento de gêneros e
outros artigos, a qual so effectiiarâ
neste estabelecimento, 6a 10 ho..-_3

Publicamos nesta scoçuo anmin-
cios de tres linhas, tres dias, por 200
réis.

ALUGAM-SE casos novas com tres
quartos, duas salas e mais cominoeii-
dades, tem gaz e eleetricidade; na
rua Engenheiro Rocha Fragoso nu-
meros 24, 26 e '0; trata-se na rua
Theodoro da Silva n. 180, Villa" Isa-
bel.

20$, 2,"»$ c ?0$000

ALUGAM-SE qv.artos; na rua 3o'ii-
fim n. 98, tem multa água e muito
terreno.

•"0$000
ALUGA-SE uma casinha com

quarto, sala e cozinha; nn. rua Pedro
Américo n. 245, Cattete.

130$000
ALUGA-SE uma boa casa na rua

Jorge Ttudge n. 119, com duas salas,
tres quartos, despensa, cozinha, W. Ç*.
'banheiro, tanque, quintal, com en-
trada ao lado, feitio de varanda, com
gaz e eleetricidade; as chaves estão,
até o dia 25 deste, na mesma, com o
mestre d.e obras, e, depois, onde se
trata, que é na Casa Marinho, no rua
Sete de Setembro, fabrica dc malas,
n. 66.

ALUGA-SE um 2" andar para pe-
quena família ou moços do commer-
cio com todas as commodi.ia.les; á
ruà da Assembléa n. 1»; as cli:.ves cs-
tão no armazém; preço de oceasião.

M ' l
1 í
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O DEPURATIVQ E ANTIRHEUMATICO
(DEVE SER EMPREGADO NA CURA DA

j4j^%gàmmÊmtm a

àí DE S. JOÃO DA BARRA

Syphilis,
Ulceras,;
Feridas,;
Dores,
Empigeiís,

Rheumatismo,
Articular,
Muscular
e Cerebral,"
Arthritismo;

Jl^
Moléstias
da pelle,
Darthros,
Eczemas,
Erupções.

l em qualquer moléstia de fundo eserophuloso, herpellcoa syphilitico .o uso do "Tnyuyíi de S. João da Barra" è semprft van-

tajoso Sua acçào lavorece o regular funccionamento do ECMtoi-nou-o, l^ltrnclo, lto<^o o Intestino.
VENDA EM QUALQUER PHARMACIA E DROGARIA - AKAUJi» rwfcCITAtH ,V ^OíWI K.

33'BBC :h: RIO DE JANEIRO

0CE

AIjUGA-SE a casan. 17 da rua
Chaves Faria; trata-se na rua da AI-
fandesan. 12, Peixoto &:.C.

132$000

AIjCG.V-SE o prédio da rua Barão
do Bom Itetiro n. 119, com espaçosos
èòmmódoSj quintal e illuminação ele-
ctrica; trata-se no mesmo.

11OS00O

ALUGA-SE uma toa casa com tres
quartos, duas salas, lua electrica e
demais pertences de uma casa de tra-
tamem-to; na rua D. Luiza n. 117; as
chaves estão na casa ao lado e tra-
ta-se aa rua Huniaytá n. 77.

M2S000

AliUGA-SE uma boa casa no bal-
,ro de Laranjeiras, á travessa Fernan-
d ina n. IG, tendo quatro esplendidos
dormitórios e bom quintal, com luz
electrica, fogão a gaz e mais acom-
modáçõès; as chaves estão no nume-
ro 41 p trata-se até ás 11 horas, na
rua Alice n. 39 e 'desta hoiyv .em db-
ante, na rua Luiz de Camões n. 41,
Empreza de Mudanças "As Andori-
inhas".

145ÍÜ000

AIiÚGÀ-SE a casa n. 38 da rua
¦Quatro de Setembro, Copacabana, com
tres quartos, duas salas, etc. E' nova
c ainda não teve moradores e não es-
tá compromc-ttida; informações e tra-
tar. no Banco do Brasil, secção de
cauções.

15OS00O

ALUGA-SE um bom armazcn para
negocio, tem commodos para familia;
na rua Theodoro da Silva n. ISO, Vil-
3a Isabel.

AIjUGA-ÍJE a boa ca"a da rua Dou-
tor José Hygino n. 31, tem magnifi-
cos commodos e bom quintal; a cha-
ve está no n. 27, fundos.

ÇONSTRUÇÇÕES E RESTAURAÇÕES $$£$
nheiro-archilccto Enéas Marini. Avenida Passos, 75, Telephone 2.740 Norte.
Preços módicos e rigoroso cumprimento aos conlrnclos. Trabalhos sólidos,
rápidos e artísticos. Confecciona plantaseorçamentos para qualquer edifício
na Capital c nos Estados, Pagamentos: parte no decorrer das obras e parte
em prestações depois da entrega. Peçam catálogos illustrados.

ALUGA-SE um bom prédio ipara
familia de tratamento, tendo tres
quartos no Io andar, sala de jantar, de
visitas ,e demais dependências; illu-
minado a luz elcctrica e ga-z; na rua
Souza Franco n. 177, em Villa Isa-
bel; as chaves estão no a. 171.

ALUGA-SE um bom prédio para
familia de tratamento, tendo tres
quartos no Io andar, sala de jantar, de
visitas e demais dependências, illumi-
nado a luz electrica e gaz; na rua
Souza Franco n. 173, «m Villa lsab.3l;
as chaves estão no n. 171.

ALUGAM-SE, separadamente, duas
salas com janelas e entrada indepen-
dente, sen'do uma sem mobília e a da
frente, muito bem arranjada, somen-
te a senhores respeitáveis, em casa di
familia distineta; na rua Correia Du-
tra n. 76, Catteto.

ALUGA-SE o .masni.fico prédio com
chácara e jardim da rua S. Francis-
co Xavier n. 19, próximo ao largo da
Segunda-Felra, excellente para grande
familia collegio ou ipcnsão, com ele-
ctricidade e optimo banheiro; está
aiberto a qualquer hora; para informa-
ções, tocar o telep-hone n. CG6, sul

ALUGA-SE o prédio da rua Major
Fonseca n. 23; as chaves estão no
mesmo, ponto dos bonds de S. Ja-
nuario; trata-se na rua do Rosário nu-
mero G8, Casa Coutinho.

ALUGA-SE á pequena familia de
tratamento, o prédio da rua dos Arau-
jos n. 43, oom tres quartos, 

'duas 
sa-

ias, copa, despensa e cozinha e quin-
tal; está aberta de 1 ás 5 horas.

ALUGA-SE a casa da rua Figuel-
ra n. 80, com tres quartos, duas sa-
Ias e bom porão; trata-so no n. 78.

ALUGA-SE o palaeete da avenida
Ligação n. 20; aberto todo o dia.

ALUGA-SE o esplendido sobrado
em frente á praça da estação Quintino
Bocayuva, .próprio para collegio.clubs,
ou sociedades; trata-se na rua Elias
da Silva n. 287, confeitaria.

ALUGAM-SE uma sala e dois
quartos, entrada independente e luz
electrica; na rua Major Fonseca nu -
mero 2.

ALUGA-SE uma porta ipara jogo do
bicho ou barbeiro; na rua Major
Fonseca n. 2, ponto dos bonds de São
Januário.

PRECISA-SE de uma cozinheira;
na rua Emerenciana n. 7, S. Chris-
tovüo.

PRECISA-SE de uma criada para
cozinhar o trivial e mais serviços de
pequena íamilia; na rua Thereza_Gui-
•marães n. 10, Botafogo. .

R£aíUHABlAÍORLAHjDa^BÀHBfÍ^

VENDE-SE um pequeno caminha.)
cm bom estado; para ver e tratar á
rua Campimho n. 7, A. Segeiro.

VENDE-SE um guarda-vestidos,
com quatro gavetas, preço 30$000.

VENDEM-SE um clialet e mais
sois casas; rendem 3:700? por anno;
na rua Clarimundo de Mello nume-
ro 177; tratam-se nas mesmas.

LAMBARY 5ãÜ^
gu-so a domicilio. Telephone 2.091,
Central. Rua Rodrigo Silva n. 0.

COMPHAM-SE jolas velhas, com
ou sem pedras, de qualquer valor,
pagam-se bem; na rua Gonçalves
Dias n. 37. ioalhcria Valentim. Tele-
phone n. 994.

KI0.S0OO

ALFGA-SE, a familia de tratamen-
to, o prédio n. SO da rua Pinto Guo-
d.es, Muda tia Tijuca, com tres quar-
dos grandes, duas salas, despensa, ba-
íiheirn. ele; gaz e electrieidade; as
chaves estão na quitanda em frente.

170$000

ALUGA-SE^ o sobrado da rua São
I.uiz Gonzaga v. GG; trata-so na rua
da Alfândega n. 12, Peixoto & C.

200$000

ALUGA-SE o grande armazém da
rua Barão do Bom Retiro n. 131, es-
quina da rua Conselheiro Jobim, pro-
prio pára qualquer negocio; as cha-
ves estão no n. 119.

270S000

ALUGA-SE a casa da rua S- Fran-
cisco Xavier n. 389, centro de terreno,
com grandes -quartos, grande quintal e
jardim; trata-se com Jorge de Souza,
a rua da Assembléa n. 16, loja, tele-
iphone n. 2. 502, central.

300$000

ALUGA-SE o bello sobrado 
' 

de
construcção .moderna, com todo con-
forto, para grande familia; na rua da
Passagem n. 93, Botafogo.

400$000

ALUGA-SE uma grande e conforta-
vel casa; na rua Buarque de Macedo
ji. 71; as chaves estão no n. 09 e tra-
ta-se na rua General Câmara n. 115.

CASAS PARA ALUGAR
Publicamos nesta secção nnniin-

cios de tres linhas, tres dias por 20tt
ivls.

( SuccesSaneo do Lysol de Mac DougaBl) ã

ALUGAM-SE uma sala e quarto e
cozinha, com luz tlectrica; na rua
D. Carlos n 13, S. Christovão,

ALUGA-SE uma boa casa para fa-
.niilia, com bons compartimentos,
•grande, quintal, jardim o esplendida
vista, com instalação electrica; na rua
Pedro Américo n. 217; as chaves es-
tão ao lado, ipara visita; trata-se na
Fundição S. Pedro.

ALUGA-SE o prédio da rua das
Palmeiras n. 80, Botafogo; as chaves
estão no n. 78, onde se trata.

ALUGAM-SE as casas da rua Ipa-
nema ns. 91 e 89, com grande tem:-
no.

ALUGAM-SE nas agencias: á pra-
ça Tlradentes ns. 7 e 39, rua Visconde
de Itaúna ns. 145 e 577, praça da
Bandeira n. 109, rua Visconde do Rio
Branco n. 1, rua Aristides Lobo nu-
mero 137, Avenida Rio Branco nu-
mero 101, e Cascadura, as Andorinhas
da Empreza d,e Mudanças "As Vence-
,doras". Telephone n. 4.899, central;
a unica que garante bom serviço o in-
demtiizaçâo, em 24 'horas, de qualquer
•prejuízo que possa 'haver.

ALUGA-SE uma casa com dois
quartos, uní^ift^-fejUOTjaxmazom ou
o armazém si^arlWo^liavrua Pereirade Almeida B*&mWPmfàéS& '

rua Nabuco dft'.'Freita»n..;B2,: .

- ALUGÁÍrjf-SE;'?.a'.àEaválhoiros dç-
commercio, boa* sala» e quartos, ten*
criado para ¦:ttóoer: Umpezái; n^inl*
Clapp n. 1, om frente á praça QWjflf
de Novembro,

ALUGAM-SE, para famílias decen-
tes, boas saias e quartos com luz ele-
ctrica, grande quintal, água para la-
var; na ruado Arcos n. 26.

ALUGA-SE uma confortável casa,
com cinco quartos, duas grandes salas
e mais dependências, porão habitavel e
grande terreno; na rua do Uruguay
n. 300, Tijuca; as chaves estão no nu-
mero 306, onde se trata.

ALUGA-SE a casa da rua Major
Fonseca n. 27, 8. Christovão, cmn
duas salas, cinco quartos, luz electrica
e mais dependências, para familia de
tratamento; alé as 10 horas, tem na
casa uma pessoa e trata-se na rua da
Quitanda n. 195.

ALUGA-SE uma confortável casa
com cinco quartos, duas grandes sa-
Ias e mais dependências, porão habl-
tavel e grande terreno; na rua do 

'.

Uruguay n. 300, Tijuca; as chaves es- i
tão no n. 306, onde so trata. j

I
ALUGA-SE uma sala muito areja- I

da; na rua S. Pedro n. 300, sobrado, j

LAVAGENS,
CIRURGIA,
ASEPSIA.

CASAL sem filhos deseja uma sala
de frente e quarto, sem mobília, com
ou sem pensão, em casa de familia de
todo o respeito, no centro da cidade;
cartas á rua Sete de Setembro nume-
ro 167.

ALUGA-SE a casa da .rua Magdalj-
na n. 63, perto da estação de Ramos,
com duas salas, dois quartos, água,
electrieidade e terrpno; trata-se na
rua Uruguayana n. 116, das 2 ás 3.

ALUGA-SE, ipara negocio, oíficina
e .familia, a casa da rua D. Anna Ne-
ry n. 74, esquina da rua Nova Amo-
rica; trata-se na rua Uruguayana nu-
mero 11G, das 2 ás 3.

ALUGAM-SE as casas ns. I e II, il-
•luminadas a luz electrica, com duas
salas e dois quartos; na rua Dr. Na-

.buco de Freitas n. 158; as cihaves os-
•tão. no n. VI e tratam-se na rua do3
Anàradas n. 70.

Tfcul tortos para mo-

Mielórâ. .e'.i-vii.}iy.

FALU'A — Vende-se uma, com 24
toneladas; na rua Gomes Machado
n. 23, Nitheroy.

ALIZINA, O melhor cremo
para a pelle; á ven-

dn cm todas as pcrfiimarjas o bar-
hcarlas de primeira ordem.

TR.ASPASSA-SE em rua central de
primeira ordem, e em condições mui-
to vantajosas, uma excellente loja,
esquina de rua, própria para qualquer
negocio; informa-so á rua da Assem-
bléa n. 22.

Estamos em época cie eco»
iioiiiiaso.o & o ixxelot"ii^.ais»
pratico e mais segjtwco d©
eonseguil-as é toem. oonhe»
oiclo cios ejete compram na

-A-Ai-s-'*-':¦¦•:. -:-'twv*ri
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SALDOS BARATISSIMOS
E GRANDES DESCONTOS

SAIAS BRANCAS de nanzouk, artigo finíssimo e ricamente
guarnecidas com rendas superiores, de 95$, por

SAÍ AS BRANCAS de nanzouk fino, artigo chie e vistoso, um
grande saldo, do valor de 49$, actualmente por

SAIAS BRANCAS de finíssimo percal, vistosamente guarne-cidas de rendas finas e bordados, de 28$, por

COMBINAÇÕES muito chies e bem confeccionadas, enfeitadas
com rendas finas, que eram de 30$, por

COMBINAÇÕES de baptiste superior, com bordados finos e
bonitas rendas, de 28$, actualmente por.

40$000

28$000

15$000

15$200

13$500

ARTIGOS COM DESCONTOS:
BLUSAS de seda, modelos modernos e de bom gosto, em

varias cores, artigo do valor de 28$, por

CORPINHOS de nanzouk fino, guarnecidos com rendas, de
superior qualidade, do valor de 5$, por

CORPINHOS de baptiste de boa qualidade, enfeitados com ren-
das finas e fita passada, de 3$9C0, por

COSTUMES de linho, chies e modernos, brancos e de cores,
do valor de 55$ — Preço actual

22$500

3$50D

2$500

43$500

COLETES modernos, muito commodos e confeccionados com
tecidos de qualidade superior, do preço de 22$, por 18$000

,. .djct>s;. nacimtfJMâi

mii/mmfÀiÊmmmmiímtm^
{H. t -.' 'Jl^'.""''-.;iTi .¦í?.vSMÍ/.iA,>.Woi>l.r.\~\

PIOXSÂO dp 'GHsa, ipairticular, toem
feita e asseada, preparada com tou-
cinho; manda-se a domicilio; na rua
deS. Glementen. 89, sobrado.

CAMBUQUIRA Entre-
ííii-sc a

aori-dtiJUó:, Duztlí,¦ 5$: Cnixii, 8$. Te
Iephj>»tt;C- 2.01)1. Run Rodrigo Silva

PRECISA-SE dc perfeitas ajudantes
dc saieira e corpinheira, que tenham
pratica de boas officinas; na rua Gou-
(;alves Dias n. 19, sobrado.

PRECISA-SE de boas aprendizes de
costura, que saibam cozer alguma
coisa e apresentadas pela familia; na•rua Gonçalves Dias n, 19, sobrado.

CAXAMBU' Entrega-ae a
V^«A« IVI O U donricàlio.Dn-•dn, «$. Caixa, 21$. Telephone Con-
trai, 2.091. Rua Rodrkro Silva n. 9.

Fraquezas genitaes
IMPOTÊNCIA

GEXITALINA, do
Adolpho Vasconcellos.

27 —• Rua da Quitanda — 27

LARGO DE S. FRANCISCO, 42
RI PAnflQ Pnra cimacbnuo de mesa,
UI.CHUUO pnra forrai' salas e prato-
leiras CASA SEGURA

84, RUA SETE OE SETEMBRO, 84

usffeV
Serviço Doméstico

Se obtém melhores resultados com
menos serviço, limpando com

MECÂNICA
Officina montada modernamente

para todas as ohras de torno, ipor mais
delicadas que sejam- lmanta magne-
ticos ou outros ' aipparélhos; carrega
accumuladcres, concerta dynamos, faz
engrenagens, tr.baWios ipara dentls-
tas e solda todos os me taes.

RUA SENHOR DOS PASSOS N; 82

LECLERC A C
tIfarWiúbwHmiiii fabrica

LEILÃO DE PENHORES
EM 5 m DEZEMBRO Dl! lülü

GUIMARÃES & SAXSEVERIW»

, TRAVESSA DO THEATrtO N. 5
í Ã LUIZ DE CAMÕES 1 A
I)ns cautelas vencidas, podendo

ser rcfoi-madas ou resyiitariasuté
a hora do leilão.

& ¦ ••^miit-iP^I PSínFF^^sflRA ^IIéiÉf "uado 0a'Mr/,ra*il^?!' <J-

O SABÃO DA LIMPEZA

0 UsitÍZ 
a marca ENOCH M0RGAN'S SONS C0.f New York

Senhora de ílna educação, connc-
cendo as línguas franceza e Italiana,
oíferece-se ipara leeioaar ás 'horas os
primeiros rudimentos de ssiencio,
piano, desenho e bordados.

Cartas a H. A., no escriptorio desta
folha.

DEPOSITÁRIOS:

COSTA PEREIRA & C.
RIO DE DANEIRO

¦m

secao 1

UIO, 25 de íiúvembro de 1916.

NOTICIAS DIVERSAS

O mercado de soberanos funecionava
sem maior actividade, com compradores
dessas moedas a 218100 e vendedores a
2I$2Ó0.

As leiras do Thesòuro cotavam-se
com os descontos de 4 a 6 compradores,
sem vendedores declarados.

Fimccionavam as notas conversíveis
com compradores de 5 i|2 a 6 i|2, con-
forme a quantia.

Os possuidores de debentures da S.
Bernardo Fabril, cuja falknoia foi dc-
crelada em S. Paulo, devem depositar
110 Banco do Commercio os seus títulos.

Tendo sc extinguido a Companhia
Ytilcano, de coniformidade com as as-
ecmbléas extraordinárias de seus accio-
nistas, realizadas em 16 e 30 de agosto
deste anno c cuias actas foram ipublica-
das no Diário Official de 19 dc agosto
c 6 de setembro do corrente anno, que
apresentou, resolveu a Câmara Syndical,
om sessão de hontem, retirar da cotação
official da Bolsa as acções que represen-
lavam o capital social da extineta compa-
•íliia.

Alfândega.

A thejoiirarJa arrecadou hontem a renda
ha importância de 257 :295$6s2, sendo em
ouro 94 :754$7o6 e em papel 162 :540$94tj.

Dc 1 a 24 do corrente a renda arre-
ca dada importou em 4.425 :ooi$8nf" e em
igual periodo do anno passado em réis
3.62b :tn8$2J-pí sendo a differença a
«nriior no corrente anno de 804 :So.i$õ.-8.

Assembléas geraes:

Moinho Santa Cruz, ás 14 lioras dc 27.
p.lra contas e eleições.

Ácidos, ás 1.1 horas de 27, para al-
Irração dos estatutos.

—• Industrial Santo Ignacio, ás 11 ho-
ris de 29, para conhecerem o estado da
liquidação.

Dezembro:
Brasileira de Lacticinios, ás 14 horas

dc 4. para contas e eleições.

.(•"¦ivlilenclo*.

Caixa Gerai das Famílias, desde jí, o
iivideiido de 10$ por accio.

Müller & C, desde já, o 1° di vi-
detido.

A Sul America, desde já, o 36o di-
\ ideado.

Juros.

America Fabril, desde já, o coupon
0. 7.

—. Jockey Club, desde já, os juros dos
consolidados, á razão de 8$ooo.

Irmandade da Candelária, desde já,
d capital c os juros dos consolidados sor-
teados.

Luz Stearica, o 9" coupon de suas dc-
bcnttires, desde já.

Tecidos Corcovado, o 28o coupon
da 1* e o i<f da 2* series, as?im como o
capital de 301 debentures sorteadas pr.ra
resgate, desde já.

Tec. Esperança, os juros das deben-
tures e o capital' dos sorteados, desde já.

Ap. Municipaes dc £ 20, o coupon
n. 24, sendo ao portador ás quintas e sab-
nados c nominativas ás quartas e sextas-
feiras.

Ordem 3* do Minimos de S*. Fran-
cisco de Paula, os juros do i° semestre.

Locativa e Constructora, os juros das
debentures, desde já.

Tecidos S. Pedro, de 3 dc novembro
cm diante, os juros vencidos.

Tecidos Mageensie, dc 13, os juro;
do ultimo semestre.

Paulista de Força c Luz, desde já,
o coupon 11. 7 de juros c os debentures
sorteados.

Associação dos Empregados 110
Commercio, de iS a 28, os juros vencidos,
letra A.

A directoria do I.ondon & River
Blate Bank, em Londres, declarou um di-
vidctido de 13 o|o para esse banco.

Chamada de capital.

Fumos Brasil faz uma chamada para in-
tecralizar as acções.

Brasil Film, a 1" quota de 40 00 de
.ntrada. • —

MERCADO MONETÁRIO

O cambio.

O mercado de cambio abriu hon-
tem um tanto firme a principio, mas
no correr do dia tornou-se frouxo,
passando a funecionar na baixa.

Os negócios foram iniciados com o» |

bancos sacando a 11 29|32 e 11 1B|16,
contra o particular a 12, assim se do-
morando até que se declarou frouxo,
descendo o bancário, a 11 29|32 em
todos os bancos, com o particular a
11 3t|32.

No correr do dia ainda mais se ac-
centuou o seu estado precário, pelo
que desceram as taxas bancarias a
11 27J32 e 11 7|8, regulando por ul-
timo a de 11 13|1G, com os bancos
comprando a 11 7|8. O mercado fe-
chou frouxo.

TABELAS OFFICIAIÍS
•"•nu,-!,»!

Londres
Pari*
Llumburgo....

I/mil re?
Pnrls
HninlíHrgo
ttulla
Portugal
Nova York
Hcspttnbfi ,
SuUsti
Aiistna-IIiinjiriil
Bélgica
Turquia

•:li da ITntn:
Buenos Aires v.
Muutevlilío

« 90 dlar
11 H1J32 11 7|S

yraõ ($7:1:1
Í74Õ i?760

A
11 13Í1Á a

$;•*;-. a
3T.-Í-0 a
$010 n

2.$7:U) a
4$:i(iO a

ÍSSr, a
$s:i.-> a
$015 a

Tlita
11 B|S

.$747
$785
$700

2$nii
4$:it«
$ni0
$844
$530
$710

. $775

1$B10 a l$!)2õ
4$420 a 4$G20

rViun. <lo Tliosouro: 50 a Sai$, 207 11 S10$,
2, II. :i, 5. -5, 11. 5 o 28 a 800$ o 7 11 S07$;
de 500$: 1 a 7-SO'? cia 800$; de 200$: 1,
5 e 25 11 SOO$0OO.

«roucís ESVAncita:

Minas, de 1:000$ (uoni.l : 10 a S0SÍ000.
Itio, de 100$ (4 o|o): 2 e 7 a S;i$O0O.

«roLicr» jiimiciriES:
¦Rmpr. de 1004 (port. 1: 40 a .".20$; Idom

do 10(1(1 dinrt.l: 15 a 193$; Mem da 10H
(port.): 50 a .183$ c 2 o 7 a 18l$0O0.

tcgSi-s iiivkbsis:

Terras e roluiilzaçilo: 20(1 a 7$500.
Comp. IVtropolItanii (num.): 25 a 17O$000.
Brasil Industrial"! 20 a íooínoo.
•Fumos Brasil: 100 n 200$(»O.
Docas da Bahia: 100 a 21$. o li**, a 23J500.
Docas de Santos (nom.*:'S a 4"o$(KK).
Minas de S. .Teronrino: 300 a 27?50O.

D-reeNTonus, Divanai.s: j . ..

Comp. Antaretlcn: 13 o SfiOJOOO. '
Mercado Municipal: 7 a 200-$()0O.

RENDAS FISCAES

anORBEDOIlIA DE MIXAS NA CAPITAt
FEDEBAL

Arrecnilnção do dia 24 lO:4S4$025
Idem de 1 a 24  2S7 :802$427
Em igual período de 1016  GS2 :S04$152

Subrotara:

Ca té, por franco,.  $7-37 a $742

liANCO DO BRAZIt

Praças:
TiOnilr^
Paris
No?a York
Vales ouro, pòr 1$..

à trai <l visfci
11 7|S e 11 5|S

$732 o $7424$a30
2$289

CÂMARA SYNDICAL
fneta: » 90 d. * TlaU

lomlres 11 ,r.7|64 e 11 25|32
Parte (por franeol $720 e $740
Hamburgo (por marco)., $757 c $762
Itália (por lira) — $053
HeSpanha (por pcscta)P. — ^892
Nora York (pur dollar).. — 4$3(W
Portugal (por escudo)... — 2$754
Buenos Aires (peso ouro) — 4$07O

Soberanos: 21$075.
Tianoario
Caíra matriz

11 27132 a II 15110
11 27|32 a 11 15 10

FUNDOS PÚBLICOS

Vendas da Motsa.

ÂPCLICtS OESÍEs:

Antigas, de 1:000$: 1, 2. 7. 1. . I, 1 I
30 a 815$. 1 a 820$. S a 816$. 2, * l. 0. 9
e 17 a 810$. 2 a 812$ c 3 a 811$; meudas:
1)00$ a 750$00f>,

Kmpr. de 10Õ3: 2 a 930$ ela 945$0OO.
listradas de ferro: 2, 1, .13 e S * 310$, 3,

1 « 5 I 813» e S « SlífOW.

DIVERSOS MERCADOS

O café.

O mercado desse produeto regulava
firme e bastante movimentado, mas
a bolsa de Nova York tornou-se va-
cillante, aceusando alternativas irre-
gulares. Em todo o caso, a procura
subsistia em condições desenvolvidas,
animando assim os possuidores, que
funecionavam firmes. Foi divulgado
o preço de 9 $500 sobre o typo 7, ao
qual os negócios correram animados.

As vendas realizadas orçaram por
7.000 saccas, contra 8.500 de véspera.

O mercado fechou sustentado, ao
preqo da abertura.

ENTRADAS

Estrada de F. Central do Brasil
KstraiU do Forro Leopoldina..,,
Caborap-ni e barra dentro —

Total S.131
nojd" 1 do corrente 140.213
Desde 1 de jullio 1.239.004
Mídia S.1SS
C"ra-Rlo —

VENDAS APURADAS

No dia de hontem 7.000
No dia de ante-hontem i.."•'•"
Detale 1 do corrente 143.700
Desde 1 de julho 1.040.100

2.781
5.353

rcMDArttiUKS

Rstudoa Unido»..,. -"^oo
Europa 5.033
Itio da Prata —
í.ilparal«o •—
Cabo — ;Cabotagem 103

Total  
" 

6.0S8
Desde 1 do corrente 10S.SSI.
Desdo 1 de julbo  I.noi.75ll

Stock:

No merendo • r8uS. 18Ç

Pauta semanal, $040.

COTAÇÕES TOR AnROBA

Typo n. 10$700n. lfl$400'" n. r. I0$lfrf>
n. (i »$900

» n.  n$noo
» ii.  1>$200
" n.  S$000

KM SANTOS

O mercado de café regulava, firme
a opreqo de 5$700 sobre o typo 7,
por 10 kilos.

As entradas foram de 55.53G saccos,
os embarques de G1.982, as vendas
de 30.000 e as saidas de-134.411, sen-
do stock de 2.403.972 ditas.

CENTROS DE CONSUMO

Nova York—A bolsa desse centro
aceusou no ultimo fechamento uma
baixa de 2 pontos e alta de 1 e na
abertura de hontem baixou de 5 a 7.

As vendas foram de 80.000 saccas
e correram nas opções os preços de
8,15' c. para dezembro e de 8,41 c.
para março, por libra.

Havre — Nesse mercado verificou-
se uma baixa de 25 c., cotando-se as
opções a 70,25 frs. para julho, por
50 kilos. As vendas realizadas foram
de 2.000 saccas.

A Agencia Geral das Cooperativa»
Agrícolas do Estado de Minas nos
communica o seguinte:

OOTAÇOBS POR 15 KILO»

m<*

4....
Í.V..
6....
7....

OaMs da ani da

MtDM

fommiim: Cir
10$S25 —
1M51!) —
10$2I2 —
OSBOH —
9$ SOO —

Cifíi dt outras

nror*d«ncl*a

O algodão.

Continuou hontem sustentado esse
mercado, não havendo procura digna
de interesse. .

Entraram 4.887 fardos e saíram
138, sendo o stock de 13.812 ditos.

Em Pernambuco regulava frouxo
nos vendedores o preço de 32$ a ar-
roba, constando as entradas de 2,500
volumes e não houve saídas, sendo o
stock de 24.300 ditos.

O mercado de Liverpool aceusou
baixa de 25 a 26 d. e o de Nova York
de 15 a 18 c, cotando-se os nossos
produetos a 12,84 e 12,89 d. no prl-
meiro e a 20.34 c. para dezembro, e
a 20.69 c. par amarço, no segundo.

Regulavam nos vendedores, em
nosso mercado, os seguintes preços:

Procedências: 10 Mios
Peruam., 1" sorte, sertilo 30$000 a 81$000
Outras procedências, Idom 2S$000 a 29$000

O assucar.

O mercado regulou hontem fraco.
Entraram" 19.415 saccos e saíram

3.57G, sendo o stock de 314.659 ditos.
Em Pernambuco corria o preço de

6$950 sobre os brancos cristaes por
arroba; entraram 16.100 saccos e não
houve saidas, sendo o stock de 285.900
ditos.

Corriam em nosso mercado os se-
guintes preços:

Regularam os seguintes preços:

OunHdiioV Por Wto
ftrnpco, usint —
Branco cristal $500 $580
Dito 3« enrte $020 $640
Dito 2: Jáüto ?520 $500
Amarelo cristal $500 $520
MnsciTlnho Í420 $500
llasea™...' $310 $400

lic/lnados:

De fl« $080
De 2« $000
De 3» $580

Commum: C*«

10$32!S —
10$519 —
10*212 —otooo —
9$«00 —

MOVIMENTO DO PORTO

Vapores entrados.

pp Ttuonn* Airos e escalas, nacloíiàes Planeta
e lincuiun G grego Biüiõs'. vários gêneros, ro-
spectlramente, a J. V. de Aguiar, ao Lloyd Bra-
sileiro c íl Biazllliin Coal Couipany:

Dc Santos, inglez Uio Verde e nacional Ja-
(jwribc: VfttlOS gêneros, respnctlvnmente, ft
ijf-lit and Power o ft O, C. e Na.egagilo;

Dos portos <lo sal, URcionfies Itupoan e Ila-
pary: th rios gennrus, a Lage InníSos;

Dc llltéos. Iilule nacional Progresso: mrlos
generoí, a Costa RUielrot

De Recife, nielonnt Am»': .triga gêneros, i
Oomp. üommerclo e Natígaçio;

De Itnlinpoann, patuclio nacional Competidor:
madeiras, a Carvalho .Tunior;

De S. .Toilo da Harrii. nacional Carangola:
vários gêneros, (l Comp. S. Joio da Barra,

Vnpores saldos.

S. Vicente, grego F,rlssot; Beclfc e escalas,
Inglez Verdwi; S. Joüo da Barra, nacional Fi-
delcnsc- Areia Branca, nacional Sul America;
Laguna e escalas, nacional jVlto Peçanha; Porto
Alegre o escalos, nacional Omo"ij/I«i; Balda
Ill.uicn. Inglcü Trcgurn; Bio da Prata, Inglci
llyron; Baltlmore, americano (lallfornlan.

Vapores esperados.

25 Portos do norte, 8. Pauto.
25 Portos do norle, .-l««u\
25 Outlicnburgo e escalas, Oscar'Freirtk.
26 Buenos Aires, BociJína.
20 Portos do norte, Itafuca.
2T Bio da Prata, Uger.
27 Porto» do sut. /(apuro.
28 Inglaterra e esealas, Úeseaio.
28 Rio da Prata, Demerara.
20 Portos do sul, Laguna.
30 Portos do sul, //oíauoí.-ÇíV
30 Portos do uorte, Piraníry. '.

DEZEMBRO:

Portos do sul, Slrto.
Rio da Prata, Amazon.
Portos do norte-, Olinda.
Amstordam o cacalas, KrcKiniffs.
Inglsierra e escalas, BlW'!.
Portos do norte, OWnáa.
Vlgo e escalas, P. íe Balrnstcgui.
lilglaterro e escalas, Dvn.

fi RIO di Prata, Verti:
Iilverpool c escalas, Oronta,

Vapores a sair.

25 Amarração o escalas, Pyrineut.
25 Montevldêo, Taquary.
25 Recife c escala*, Ilalinga.
2" Rio da Prata, Oícar Ftz'trl\\
20 AmarracSo e escalas, Captvary.
20 Torto Alegre e escalas, Ilatlba.
26 Porto Alegre e escalas, ./taçtiero.'- .
20 Porto Alegre 9 escalaa, Aa»u'.
2G Cananêa e Igua-ie, Itajinu'.
T: Bordéos e eccalas, i.igcr.
27 Buenos Aires, (inalará.
28 Buenos Aires, Mantiqueira.
2B Recife e escalas, ítapura.
2S Rio da Praia, Dcscado.
28 Laguna o escala». Jíunrin"í.

, 28 . Inglaterra e escalas, Dcmerar».
2S Pelotas e escalas, Italluba.
21) Aracaju' e escalas, Ilapacy.
r.l Portos do norte, fcmií. I
30 Porto Alegro e escalas, /topara.

DEZEMBRO:

Cnllllo e escalas. (Ironia.
Portos da Inglaterra, Amazon.
Santos, S. Paulo.
lllo da Prata, Zcelandia.

II AinarniçHo e esealas, Vyriueui,
Recife e escalas. Araguary.
lllo da Prata, Deseaío.
Uio da Prata, narro.

fi Nova York, Faaari.
Natal e escolas, ltauba.

r> Rio da Prata. P. de Salnulcout.
Portos do norte, Braril,

'

gtô -
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A nossa casa foi fundada em 1879, é a unica que se dedica EXCLUSIVAMENTE
á venda dè MACHINAS para LAVOURA e, importando directamente dos fa-
bricantes nos E. U; da America do Norte, vendemos qualidades superiores por
PREÇOS MAIS BARATOS DO QU£ QUALQUER OUTRA CASA DO BRASIL,

Todo aquelle que adquire ma chinas para a lavoura tem opportunidade de verificar
que, para o bom exito cia agricultura, sobremodo contribuem o systema racional
e a construcçao dos instrumentos e apparelhos empregados; e como as nossas
machinas reúnem todos os predicados exigiveis para tal fim, quem as adquire rea-
liza,portanto, verdadeira economia, pela resistência e grande duração das mesmas.

"TEIVIQS SE-!VBÊ»R__ UIIVI GRANDE SORTtiVIElMTO DE:

1-vVfi

àimúM II i II Ah llllliâiJ
COMPANHIA DE LOTERIAS NACIONAES DO BRASIL

EXTRACÇÔES PUBLICAS, sob a fiscalização do governo federal, ás 2 1/2
lioras eaos sabbados ás 3 horas, á rua Visconde dc itaborahy u. I">

(ás~3 horas 
"da 

tarde) g-_f QJ ggj
ÍJOO - :t6.1

Éfc Por 8*000
Em décimos

Automóveis
Arados dc discos
Arados de Aiveca
Afiadores mecânicos
Alambiques
Ancinhos
Argolas dc pressão para transmissí
Ariètcs liydraulicos
Arrancadorcs • de tocos ¦ • ¦ ¦
Balanças
Bàláiícjns
Batedeiras de manteiga
Patcdeiras de arroz
Bónibas.,
Bi ocas.
Cabos de aço
Carrinhos
Catádpres de café
Cavadciras
Ceifadeiras de arroz
Çiscadores
Conductores
Correias
Correntes
Cortadores de capim
Cortadores de canna
Cultivadores e enxadas
Cultivadores de discos
Dc.sci*scadores de airo/

10

Dèscáscàdorés dc café
Dcbulhadores dc milho
Desfibridorcs- dc canna
Dusintes-radores dc,milho
Dc-snatadcira dc manteiga
Destorradores de discos
Engenhos de canna
Encerados para cafezaes
Eixos dc transmissão
Esbrtigadores de arroz
Esbrugadores de café
Fios para segadeiras dc arro2
Fogões
Forjas
Grades de dentes - '
Luvas dc juneção para transmiss
Machinas de furar forro
iMachinas para fazer manteiga
Machinas para fazer cangiça
Machinas para tosquiar animaes
Machinas para aparar gramma
Mancaes para transmissão
Mancacs para serras circulares
Moinhos para café, fubá, etc.
Mocudas de canna, a mão
Motores a kerezone
Motores a vapor
Motores a força animal
Niveladorcs para estradas

io

Óleos lubrificantes
Pás para terreiros
Pás de cavallo
Pedras para moinhos
Picadorcs para talos dc milho
Pilhas seccas para bateria
Prensas para enfardar feno, alfaia,
etc.

Polidorcs para arroz
Pulverizadores
Polias dc madeira e de ferro
Qiiebradórès de torrões ¦;
Reholos dc esmeril
Pólos de ferro
Scccadores de arroz
Segadeira de capim ..
Semeadeiras
Serras para toros
Serras circulares •
Serras de fita, sem fim
Serras oscillantes
Serras vertiçaes,
Separadores de arroz c café
Tinta de impressão
Torradores dc café IP
Trituradores de ossos
Válvulas de retenção.
Ventiladores de arroz

etc, etc.

'. I-*'

café, etc,

catálogos & rrxotis informações et
¦*,•¦«¦ •.-fnV'*'

H
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TRATAMENTO SCIENTIFICG
E EFFICAZ

PARA O CABELLO
DE AMBOS OS SEXOS

GRÁTIS
Cfthe-lhe o Cabel-

lo? Seu cabello on-
cariece nnles dotempo? Kmpasta-
se e ostá qucbradl-.
ço?Molesta-o a Cas-*
pa, ou com lchão do
couro eabt-lludo?

V. jfl, está calvo
ou ameagado doCalvlcie?

SI soffre de qual-çruer d'esses males,
6 tempo de procuraros meios de curar-Be, escrevemlo-nos solicitando o íolhe-jto entitulado: ".

"TRIUMPHO DA SCIENCIA
SOBRE A CALVICIE"

no qual um espe-
ciallsta curopêo ex-
põe A Verdade Ac-
orca do Cabello, nos
seguintes capítulos:.Maravilhas d o
Cabello—Éstruõtura
do Cabello e do
Couro Cabclludo—
Caúzas da Queda doCabello e da Calvl-ele — Como conse-
Sfuir o conservar
uma formosa e ricaCnbellelra—O Tra-tamento que faz A terceira Semana•iascei" Cabello em 5 semanas—Infor-inações de clientes satisfeitos.

UM TRATAMENTO GRÁTIS
Provamos fi. nossacusta quo o KEME-DIO CALVACURA

Jmpedo a Queda doCabello, a comlchãodo couro cabclludo,cura a Cáspa o faz-nascer cabello. Aorecebermos sou norao
0] endereço acompan-
liados dc equivalente
de 10 Centavos OuroAmericano em sellos .do correio de ' seu
paiz, para ajuda do

AmilnlT Çnivinn porto, lho reniette-a qumta semana remoa grátis um'ratamento de nosso REMÉDIO CAL-VACURA No. 1 no valor de $1.00 OuroAmericano, o ao mesmo tempo o foi-heto "Trlumpho da Sctenoia sobro aCalvlcie." Corte esto Coupon c o enviohoje mesmo ao UNION LABORATORY.BO--1002, ünlon, N. Y.—E. U. A.Coupon
para um Tratamento de $1.00 GRÁTIS
Ao UNION LABORATORY

Box 1002, Union, N. Y.,—E. U. A.
Ams. & Srs.:—

Incido o equivalente de 10 Centavos
Ouro Americano para porte, e lhes rogoremetter-me GRÁTIS seu RemédioCalvncura no valor de $1.00 e o folheto'intitulado "Trlumpho da Sciencia so-Jbro a Calvlcie." .-¦*''

v Junto esto Coupon á.sua carta.—

DEPOIS DE AMANHÃ
asa-35?

Por 1$600
Em meios16:0008000

TERÇA-FEIRA,_28 DECORRENTE

20:000$ÓÒ0 l|ÍÜ°
Sás„badlO| 2 de dezembro (ás 3 horas da tarde)

NOVO I'LANO - :tí9 - ií:
Por 3$500

JEm_q uintos
GRANDE E EXTMÍÍnIr]ÃToTeIIA OOlATAL

SabbaeSo, _3 de dezembro (ás 3 horas da tarde)
NOVO JB_;_JQ -3-17 - Ia

i _^_ Af*!*. _»K
ram D {JI UBaVl %*J %J OOOÍOOO

*tf__E______iíVi * i5kv

\_S_?'f

l|ilfiBlJi_B__jll

I, Cura;eç*ornas,'linoiestiàsda Jt, p-çM-gj ,fttthr*tss<nM>-st.iis_-ivin-o 1
I as lesões enrdiacas è de tn.l.. I

^iã

jpuicino çipÁajsàés^k

7 Selem!,

luM-Mo-Vf

PATINS Fòot-fialls e mais
artigos para sporls

CASA SEGURA
84 — RUA 7 DE SETEMBRO — 84

í»oi;í. ;-*«1AoO(> 1_JM OCXPC*Í_SIBÍÒS /- JOO ItlilIS
Este importante plano, nléni do premio' niaior, distribuo outros proniioé ilo

lOOtOOOS, _OíO«OS, 10:000$, r»;HOO$, 2:000$, liOOltS o íaOSOOO.
Os pedidos debilhètes, do interior.^êvem ser acompanhados de maij

700 réis para o porte do Correio e dirigidos aos agentes geraes
NAZARETH & C, pua do Ouvidos* n. 94. Caixa
n. 8l7.Jclcg. LUSVEL e na casa F. GUIMARÃES, rua áo
Rosário n. 71. esquina do beco das Cancelas Caixa do Correio
n. 1.273.

Não mais cabellos grisalhos nem brancos

âAGUâSÂLL
DEVOLVE MARAVILHOSAMENTE

aos cabellos grisalhos oi Brancos e â barba
a sua Cõr prtmttioa LOURA. CASTANHA. PRETA

INNOCUIDADE ABSOLUTA
PiHIS : E. SALLES. Pirramiiti-Obimico. 7S. Uno TuiUiío.

A VENDA EM TODOS OS CADELLE1KEIR0S E PERFÜMISTA"-

. |ÍÍIÍ; OHIO E. 0. A.
. -MFIRÃDOBES l)ií TETROLEO Dl!¦ rüSYLVAJílA

. Recommenda seus lubrificantes de boa qualidado
para cylindros e todos os uzos mechanicos.

OBeo CüBsa mmeval, OSeo _.ineir-al gssie*a
fabrica de salsa., Graxas, _?saze2isías, etc, etc.

Temos gosto em enviar amostras e preços quando
solicitados, mencionando o nome deste jornal.

Correspondência em todos os idiomas.
Temos?umà;Bf|áti_a de 30 annos.

:i/ i Refinarias em CoraopüHs, PensylvanSa e

Vifr í - ¦.' .i^fí^JjÃ?-*1^-''^!;? <s}>\oc;í
M~I ¦üVJi'.!

H il

•^prestações

14*1, R_í A JRUGUAYANA,t4l
IVXóx^eiir-eL Xy_i_io

Sflí B LISBOA - FÜHOADO EM 1864
CAPITAL

12.000 contos fortes
Saques á vista e a prazo sobre

todos os paizes. Depósitos á ordem
e a prazo ás taxas mais vantajosas do mercado. Empréstimos cau-
cionados. Descontos, cobranças e todas as operafções bancarias.

Filiaoj no Rio de Janeira, RUA DA QUITANDA E ALFÂNDEGA
- -V_üiicíiv na Cidado Novo - PKAÇA 11 Ulí* JUNHO -

ARIMOMI

Mnetos VlCHY-ÉTAT
SAL VICHY-ÊTAT
PASTILHAS VÍCHY-ETAT
Comprimidos VfCHY-ÉTAT

Sal natnral exlrahido duo águas de
yiohy-Etat. Vende-ae em trajeos do
125-250-500 gramraa».

2 ou 3 depois das refeições
facilitam a digestão.

muito práticos em viagem
para fazer água

digestiva gazoea.Ossconltar tias imltaçõos. Exigir a marca VICH Y-ÊTA t

Garantia.......
Operaria. 9010
Fluminense.. 41601
Agave  113
Noite  987
Caridade  759

PAL&GE YS-âEffcTRE¦mu—nmrn—m -~ -~———•————•

HOJE HOJE
Sabbado, 25 de novembro

ás 8 JI/-Í- «Ia nàito
SENSACIONAL ESPEGTA- .

CULO da afamada illusionista
e prestidigitadora de repu-

tação mundial

E

Vende-se uma machina "Marínoni" rotativa em per-feito estado, tirando 4, 6 ou 8 paginas dobradas, com per- ,,-¦•,.,,,, lr. s,,, „ )i(tences, e um aynamo "Compound" de corrente continua á Á~l-hààus*Súuíde 110X12 kw. Informações nesta redacção '?„^s«_^-^i?S5

THEATRO REPUBLICA
ICmpri-zn Oliveira & C.

Aulns de francez e conversação pratica.Preço dc propaganda, ao alcance dc Iodos,
5$ mensaes, Iros vezes por semana, de
dala a dála Aproveitem aprender o 1'ràn-
cc/. a preço reduzido, 5S mensaes. Das
7 1/2 ás 11 horas da noite. Diurno, das

também paru;í aberta na rua
andar.

Pede a caridade aos bous
coracõas¦

Rua Frei Caneca n. 383, quarto nu»mero 0. Arnftu de Hollanda Cavalcanti, com 75 annos de idade-, doente das
pernas e uma 'ííIIir. 

doente, nüo po-dendo trabalhar, passando necessida.
des, podo aos bons filhos de Deus uma
esmola, que o bondoso Deus pagará1 todos.

B^NÇO LOTERICO
R. do Rosário 74 e R. Ouvidor 76

"O PONTO"
130 RUA DO OUVIDOR130
São ns casas què oftereconi

as maiores vaiitafjeiis o ga»rautias au publico.'

Maravilhoso programma cm 3 netos:
Io)—.Vsinil diabruras dcilliss

Evítü líiiii'1'li.
ií?)—A fada encantada ou a

rainha das.illiisões.
ti")—A .soiiinniiiítula variando

no ar seni ponto dc apoio,
•Espectaculos completos a pre-

ços populares : Frizas, 15$; ca-
marotos, 125; fauteuils, 3$; .ca-
detrás de Io, 2$; cadeiras de 2",
e galerias nobres, lí*500; entra-
da geral, 1$000.
Bilhetes ú venda das 10 da manha,

ás 6. da tarde na Avenida Central
n. 138, Cusa Lopes Fernandes & C.
Teleph C. 573. Amanha, domingo,
brilhante matinée e deslumbrante
soirée.

Ullimos espectaculos da Grande Campa-
nhia Italiana de operetas

CAUíUIBA-SCOGNíAMILIO
HOJE A'« 8 3,4 hoje:

tü.TISU HHCITA DE ASSIGNATURA
Uiiicn representação da opereta emires

actos, de FRANZ LEHAR
AMOR DE ZINGARO
IJIslriliuli;il.j—Zollta, .MABIA IVANISI; Te-

tor brasotln, I,. Consnlvo; Jcljn, r. Sutlcr;OoísI gplclmnnn, G. Pnsqulnl; llona Korosbn-
r.n, SI. Znnaroll; Jonel Bolcscu, C.. Homllnl;
Milüily, E. Vullo; .TuIpsoph, a. Bnrnttoll;
f;-'('t:inn Dlmltrcanú, O. Mussl. Maoslro dii-c-
ctor do orebestm. Cav. VIKCENZO Itr.I.T.KZZ \

LUXUOSÍSSIMA MONTAGEM

AMANHÃ — em matinée ás 2 1/2 — A
B--11-- Iti.ettc.

AMAVIIÃ—A's 8 3/4 da noile—CAS-
TA SU/,A.\X,\.

Síí-undn-folrn—DESPEDIDA DA compa-
MUA -1'ostu <l'i tonor O. PASQUIM—Sonsa-
ri .mal ospcolnóiilo: I" neíó do Amor dc stngãro;
21 ,-ii-Id ila l'iiiu:c;a dos dollars; 3° nefo da
hclui-ltiieitc..Pilo fostojado: firin da oporá Os
jt il^tra* c va Qiiitúfiico; pela orcheatrá: :i
s- • '¦' "lo do o (iiramnií.

. :i:-.. A \t'i:iJ3', íüir.i twtcs o_ çspcctacnlos,
úaS 10 és tí l;(H'i'.s, no Jornal do Brasil C depois
no theatro.

Proraijfuto: estréa dn companhia lyrica lto-
toli .V: 1'illoro, di' quo fnz pnrto a dlsllnola
cantara ADEI.IXA AGOSTINKLI.I—Pregos po
pulsiit!.

j tTTeÍt^" ca^^^I^^Ês'! I"
Bm-it

COMPANHIA DE SESSÕES, DO EDEN-THEATRO, DE LISBOA.reza TEIXEIRA MA*RQITH*_-C*-crol>cia de A. Gorj

j ji**,n--,»iiimr-cMn*__-r-_-itt^ , ^> wi'wg,i"g'iiiiM^riii-Mn'Tnipn__fc'__riil

.1 zumm&

HOJE A's 8 3i4 HOJE
ErSTRÉÂ' da companhia poríugueza Jldelina-

íkum abranches
Ia representação da peç:i em quatro' actos, de Pierre Wnlfl", traducção

dc Accacio Antunes

O LYHIO
O.'- IÀrS)

l «_¦—___¦_¦__— i¦ __ii — «ii mm_ ia ¦ i —¦¦ n ¦ ii
DlSTltIBUIQXÔ — üdette, Adelina

.-lbranches; Olirlstiaim, Aura Al>t'an-
: elios; Simone, Bertha -de Albuquer-

(pio; Denise, Irene Vieira; Lííby, Lau-
| ra Fernandes; Magdailcna, Antonia de
, Souza; Alioe, Regina Álohte-negrO';! A.rnault, Mario Duuvtc; De Magny,
J Sacramento; Chabreloehe, Gri.jó; Ge-
i rard, Alfmlo Abranches; Darcey,'
i Augusto Machado; iCernay, Monteiro;

Antônio, Sanrvuel; Fernando, Mario
Pedro; Maurício,"l/uiz. Augusto; In-
terpirete; Augusto Torres.

Misc-en-scene do actor SACRAMENTO
Amanhã, ilominq», ma ti- n |llH!n
tico as _ I/_ e as 8 3/4 "V 'j» »0

Preços: Frizas, 258; camarotes de 1?,
208; camarotes dc 2'.', 15S; cadeiras, 58; ru-
lerias, 18000.

i Bilhetes á venda no theatro.

nUJE, As 7.-I/4 « í) 3/4 da „üUo HOJE
A PEDIDO GERAL

volta á scena a applaudida c popularissima revista
ctj*ar««awirw_miirT-_iBo_ i_B_*___s«__Ba__Bai

O «17» OAF9L.OS LEAL.
O .31, JOÀO SILVA.

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
nimação — Alegria - Graça — Espirito

RIR - RIRRIR
13_____B__nia__Siftt rBffnsTn i_.

!

AMAN1IA — Matinée promovida pela actrií BRRTIIF RARfllv
PRÍaí. ZVERMELêiL p9rt*J^ez? I £ crÜzvermelh-

A' noite — DUAS SESSÕES _. O 31.
. 5.'K.-->*..\'«-

ODE ON"
_ Companhia Cinematograpliica Brasileira ,
Ainda HOJE o AMAiXIlÂ

VAMPIROS
O mais admirável dos FILMS DE

AVENTURAS POLICIAES

hindus f
8o e 9o episódios

Completam o programma :

Gigotta e os alpinistas
Interessante comedia da fabrica

italiana AMBROSIO

Mais um numero, informativo
e noticioso

SEGUNDA-FEIRA — HELENA
MAKOWSIÍA no bello film

O Valle das OEiveiras, _ IS

-THEATRO S. J0SE'
Em preza PAâCIIOAL SEGlt_Tl>

Companhia nacional, fundada cm 1 de julho dc 1911 —Direcção scenica
do actor Eduardo Vieira — Maestro da orchestra José Nunes

HO-DE 25 de novembro de 1916 H03E_
Tres sessões A's 7,8 3|4 e 101|2 tres sessões

A rainha das revistas

C-g*" DA CA'0 PÉhl
Reapparição da actriz PEPA DELGADO

Exito extraordinário do quadro

Z_-_-L____-IVI ORT
A maiop Yielopia do Iheatro popular !

Os espcclacnlos começam pela exhlbição de lilni» ciuema>
tograpliicos fl!í*j»*" Anianhu e todas as noites — DA' CA' O fi".'

AMANHÃ— Mutnce infantil ás2 1/2 da tarde
ca__a,vi*__»«-T_i__ 

'i

THEATRO BEC3E80
Companhia Alexamlre Azevedo

Tournée Creiniltla <Io Oliveira
HOJE — sabbado, ás8 3|4-HOJE

Espectaculo completo
EXITO ESTRONDOSO

da notável e popular opereta em Ires actos,
traducção dc LUIZ PALMEIRIM c REGO

BARROS, versos de BASTOS TIGRE

llifisIdSilfáiriii
Protagonista... GBEHILDA DE OLIVEIRA
Edi, telephonista, Adriana de No-

ronha;'-Madame Morei, Judilh Rodri-
gues; Duque de Pontaivsy, Alexandre
Azevedo; Sofia Veber, Antônio Seiva;
Octavio de Chantal. Salles llibe!i'(ii

Grandiosa mise-cn-scine — Effeitos ele-
ctricos — Scenarios novos.

lí-í coristas ií4 — Bailados no 2o acto
por .José Volpi e Leocadia — As
toilettes da actriz Cremilda de Olivei-
ra íoram conreccionajdaa noa ateliei:-;
de lime, Teixeira — Avenida Central
n. 1-17, 2°, chapêos da Casa Castro.

Orchestra do 24 professores sob a
direcção do maestro Felippe *Dunrto.

Amanha, domingo — Grandiosa matinée
ás 2 1/2 e á noite ás 8 3/4 - A DU-
QÜEZA DO UAI, TABARIN.

PREÇOS: flamavòtea o frisas.
30$; cadeiras c'e Ia ciasse e galo ri as
rio-bres, .*">$; cadeiras de i** classe. 3*000
_ Bilhetes ú venda para estes espeeta-
culos. i

' ,.. : S (


